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 Εισαγωγικά 

› CSPs 

› Local Consistency Algorithms 

 Σκοπός προτεινόμενης έρευνας 

 Εργασίες που έχουν υλοποιηθεί 

 Δημοσιεύσεις-Αποτελέσματα 

 Επόμενα Στάδια 



 Ένα Πρόβλημα Ικανοποίησης Περιορισμών (Constraint 
Satisfaction Problem CSP) αποτελείται από: 
› Ένα σύνολο n μεταβλητών x1, x2,...,xn. 

› Ένα σύνολο n πεδίων τιμών d1, ...dn, που αντιστοιχούν σε κάθε μεταβλητή  

› Ένα σύνολο e περιορισμών c1, c2,...cm  

 Είδη περιορισμών: 
› μοναδιαίος (unary) π.χ. x1>0 

› δυαδικός (binary) π.χ. x1=x2  

› ανώτερης τάξης (higher order) π.χ. x1+x2>x3.  

 Λύση αποτελεί μια ανάθεση τιμών στις μεταβλητές του 
προβλήματος από τα αντίστοιχα πεδία, έτσι ώστε να 
ικανοποιούνται οι περιορισμοί. 

 Εφαρμογές: Κατανομή εργασιών (Τask allocation), Ωρολόγιο πρόγραμμα 
(Timetable), Χρονοπρογραμματισμός (Scheduling), Δρομολόγηση Οχημάτων 
(Vehicle Routing), Κατανομή Πόρων (Resource allocation), Σχεδιασμός Ενεργειών 
(Planning), Κατανομή Συχνοτήτων (Frequency Assignment) 



 Θέλουμε να χρωματίσουμε κάθε περιοχή στο χάρτη με διαφορετικό χρώμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Variables: WA, NT, SA, Q, NSW, V, T 

 Values: {red, green, blue} 

 Constraints: WA ≠ SA, WA ≠ NT, NSW ≠ V… 



 Variables: 
› Courses (C1, … , Ci) 

 Domains: 
› Di = {day, time, room}     

 Constraints:  
› Μαθήματα του ίδιου έτους πρέπει να είναι σε διαφορετικά time slots 

› Όχι περισσότερα από ένα μαθήματα στην ίδια αίθουσα, μέρα, ώρα 

› Σε κάθε μέρα μπορούν να διδαχθούν το πολύ 3-4 μαθήματα για κάθε έτος 

› … 



 Η ανάπτυξη τεχνικών και συστημάτων επίλυσης CSPs οδήγησε 
στη δημιουργία ενός νέου είδους προγραμματισμού 

 Ο προγραμματισμός με περιορισμούς (constraint 
programming) είναι μια μορφή δηλωτικού προγραμματισμού 
(declarative programming)  

›  Δηλώστε το πρόβλημα (μεταβλητές και περιορισμούς) 

›  Η μηχανή επίλυσης θα βρει μια λύση 

 Επιλύει δύσκολα συνδυαστικά προβλήματα, που λυνόταν με 

τεχνικές OR ή ευρετικές μεθόδους (local search, genetic 

algorithms.) 



 Οι σύγχρονοι solvers αποτελούνται από 3 βασικά μέρη:  

› modeling tools  

 Ορισμός μεταβλητών και των πεδίων ορισμών τους 

 Ορισμός των περιορισμών σε κάποια γλώσσα 

 Η μοντελοποίηση του προβλήματος είναι τόσο σημαντική όσο και η 

επίλυση του (computational efficiency) 

› search engine 

 Καθορισμός χώρου αναζήτησης / επιλογή αλγορίθμου 

 σταδιακή εκχώρηση / backtracking search 

 πλήρεις αναθέσεις / stochastic search 

 Σχεδιασμός/ επιλογή των κατάλληλων heuristics 

› propagation algorithms 

 Εφαρμογή αλγορίθμων ελέγχου συνέπειας που μειώνουν το 

χώρο αναζήτησης 



 Στην αρχική κατάσταση οι μεταβλητές δεν έχουν πάρει τιμές. 

 Σε κάθε βήμα δίνουμε μια τιμή σε μια μεταβλητή, αρκεί να μην 

παραβιάζεται κανένας περιορισμός. 

 Ο πιο διαδεδομένος αλγόριθμος είναι αυτός της αναζήτησης με 

οπισθοδρόμηση, βασίζεται στην αναζήτηση κατά βάθος. 

› Η βασική ιδέα είναι να ξεκινάμε κάνοντας μερική ανάθεση μεταβλητών και 

να συνεχίζουμε τις αναθέσεις μέχρι να φτάσουμε σε πλήρη λύση 



 Προκειμένου να μειωθεί η ο χώρος αναζήτησης πριν και κατά 
την εφαρμογή του αλγορίθμου αναζήτησης εφαρμόζουμε 
αλγορίθμους ελέγχου συνέπειας (Consistency Algorithms). 

 Γενικός αλγόριθμος: 
 

› Για κάθε περιορισμό αφαίρεσε από τα πεδία τιμών των μεταβλητών τις 
τιμές εκείνες που δεν μπορούν να συμμετέχουν στην τελική λύση. 

 

› Στο μειωμένο χώρο αναζήτησης που προκύπτει από το προηγούμενο 
βήμα εφάρμοσε έναν κλασσικό αλγόριθμο αναζήτησης για να βρεθεί η 
λύση (π.χ. πρώτα κατά βάθος). 

 

› Σε κάθε βήμα (ανάθεση τιμής) αυτής της αναζήτησης εφάρμοσε ξανά τον 
αλγόριθμο ελέγχου συνέπειας έτσι ώστε να αφαιρεθούν τυχόν τιμές από 
τα πεδία των μεταβλητών οι οποίες δεν μπορούν να συμμετέχουν στην 
λύση. 

 



 Μια μεταβλητή X είναι Arc Consistent αν για κάθε άλλη μεταβλητή 

Y ισχύει το εξής: Για κάθε τιμή a της Χ υπάρχει τουλάχιστον μια 

τιμή b της Υ τέτοια ώστε η a και b να είναι συμβατές  
› Ένας αλγόριθμος που εφαρμόζει arc consistency σβήνει τιμές από το πεδίο 

ορισμού μιας μεταβλητής όταν αυτές δεν υποστηρίζονται από καμία τιμή σε μια 

άλλη μεταβλητή 

 

› Παράδειγμα:  

       c1:  x1 < x2 

       c2:  x2 = x3 
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 Πέρα από το arc consistency υπάρχουν και άλλα επίπεδα 

συνέπειας 

›  Path Consistency (PC) 

›  Singleton Arc Consistency (SAC) 

›  max Restricted Path Consistency (maxRPC) 

›  … 

 Αυτά είναι πιο ισχυρά από τον AC, δηλ. σβήνουν πιο πολλές 

τιμές όταν εφαρμόζονται 

› Αλλά είναι και πιο ακριβά (μεγαλύτερη χρονική 
πολυπλοκότητα)  



 Η μελέτη αποδοτικών μεθόδων για higher-order consistencies. 
› Επίδραση στην απόδοση των solvers για την επίλυση δύσκολων 

προβλημάτων, όπου οι συνηθισμένοι αλγόριθμοι είναι αναποτελεσματικοί. 

 Η μελέτη, σχεδίαση, και υλοποίηση προσαρμοστικών μεθόδων 

για CSPs οι οποίες  
› θα αλλάζουν και να προσαρμόζουν δυναμικά τις τεχνικές διάδοσης 

περιορισμών που χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια επίλυσης των 

προβλημάτων. 

› Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής για κάθε περιορισμό, μέσω της 

παρακολούθησης της εσωτερικής λειτουργίας και απόδοσης των 
αλγορίθμων. 

 Αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία ενός robust solver που θα 

προσαρμόζει την συμπεριφορά του στο εκάστοτε πρόβλημα-

constraint που διαχειρίζεται. 



 Βιβλιογραφική Επισκόπηση 
› Local consistencies, heuristics, branching methods 

 Επέκταση higher-order τεχνικών διάδοσης για δυαδικούς 

περιορισμούς.  

 Επέκταση higher-order τεχνικών διάδοσης για μη-δυαδικούς 
περιορισμούς.  

 Ευρετικές τεχνικές για την αυτοματοποιημένη επιλογή μεταξύ 

ασθενών και ισχυρών τεχνικών διάδοσης για μη-δυαδικούς 

περιορισμών. 

 Ενσωμάτωση με αποδοτικό τρόπο στον επιλυτή ώστε να 
προκύψει ένα ολοκληρωμένο σύστημα επίλυσης CSPs που θα 

βασίζεται σε προσαρμοστικούς αλγόριθμους.  
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 Για binary constraints σχεδόν αποκλειστικά χρησιμοποιείται το Arc 

Consistency για propagation. 

 Σ’ αυτή την εργασία προτάθηκαν αποδοτικές τεχνικές για ισχυρότερα 

consistencies που ανέτρεψαν τον παραπάνω ισχυρισμό. 

 Ένα τέτοιο consistency είναι ο maxRPC. Προτείναμε ένα σύνολο 

αλγορίθμων που εφαρμόζουν maxRPC και βελτίωσαν τους ήδη 

υπάρχοντες 

 maxRPC3 

 maxRPC3rm 

 Light versions (approximations) 

 Heuristics 

 Οι προτεινόμενες μέθοδοι υπερτερούν έναντι των υπαρχόντων 

maxRPC αλγορίθμων ενώ είναι ανταγωνιστικές ή και καλύτερες από 

τον πιο αποδοτικό AC αλγόριθμο σε πολλές κλάσεις προβλημάτων. 



 

 

 

 

 

 

 

 Η προσέγγιση ισχυρών και πολύπλοκων αλγορίθμων συνέπειας μπορεί να είναι 

αποδοτική και να υποκαταστήσει σε πολλές περιπτώσεις τη χρήση του AC. 
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 Τα table constraints είναι σημαντικά για τα CSPs  
› 1) Configuration      2) Databases     3) Preferences 

 Έχουν προταθεί πολλοί αλγόριθμοι για Generalized Arc 

Consistency (GAC) για table constraints 
› Ενεργούν σε έναν περιορισμό τη φορά 

 Προτείνουμε τον αλγόριθμο maxRPWC+ που είναι 

ισχυρότερος από τον GAC 
› Βασίζεται στον maxRPWC 

› Χειρίζεται αποδοτικά table constraints που έχουν πάνω από μία 

κοινές μεταβλητές. 

 Τα αποτελέσματα δείχνουν πως ο maxRPWC+ αποτελεί πιο 

σταθερή λύση από τον state-of-the-art GAC αλγόριθμο σε 

προβλήματα με intersecting table constraint 
› Τάξεις-μεγέθους γρηγορότερος σε κάποιες κατηγορίες προβλημάτων 

c1 c2 c3 c4 

x0 x1 x3 x1 x2 x3 x1 x3 x3 x6 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 

1 0 2 1 0 0 1 1 

2 1 1 1 0 1 2 0 

0 1 2 



 CPU χρόνοι σε λογαριθμική 

κλίμακα 

 Υπάρχουν προβλήματα που ο 

GAC δεν μπόρεσε να λύσει 

 Διαφορές τάξης μεγέθους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mean CPU times 

 Σημαντική μείωση του χώρου 

αναζήτησης 

 



 Οι περισσότεροι  CSP solvers εξακολουθούν να εφαρμόζουν 

προκαθορισμένες τεχνικές διάδοσης περιορισμών. 

 Προηγμένοι solvers επιλέγουν τεχνική με βάση το κόστος της. 
› παραβλέπονται οι πραγματικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της κατά τη 

διάδοση 

 Τρόποι για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα: 
› Μηχανική μάθηση 

› heuristics 

 Στην εργασία προτείνουμε πλήρως αυτοματοποιημένα 

heuristics που παρακολουθούν τις επιπτώσεις της διάδοσης 
και εφαρμόζονται σε μη-δυαδικούς περιορισμούς. 



 Στόχος των heuristics είναι να εναλλάσσει τεχνική διάδοσης, 

ανάμεσα σε μια ασθενή (Weak) και μια ισχυρή (Strong 

propagator), μεμονωμένα για κάθε περιορισμό όταν 

εντοπισθεί κάποιο συμβάν (propagation event) κατά την 

αναζήτηση. 
 

› Το Hdwo (Hdel) heuristic εφαρμόζει GAC (W) για έναν περιορισμό μέχρι 
αυτός να προκαλέσει domain wipeout - DWO (μία τουλάχιστον διαγραφή 

τιμής). Στην αμέσως επόμενη εξέταση του περιορισμού θα εφαρμοστεί 

SAC (S). 

 

› Προτάθηκαν και βελτιώσεις των υπαρχόντων heuristics. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Τα πειράματα δείχνουν ότι τα προτεινόμενα heuristics μπορούν 
να ξεπεράσουν μια τυπική προσέγγιση που εφαρμόζει έναν 

προεπιλεγμένο propagator σε κάθε περιορισμό, με 

αποτέλεσμα ένα ισχυρό και αποτελεσματική επιλυτή. 



 Ακόμη πιο αποδοτικοί αλγόριθμοι για Higher-order 

consistencies σε table constraints 
› Αποδοτικές δομές για αποφυγή περιττών ελέγχων στα tables 

 Higher-order Bounds consistencies 

› Θεωρητική μελέτη 

› Linear constraints: ένα εξειδικευμένο αλλά ταυτόχρονα πολύ 

συνηθισμένο non-binary constraint. 

 Ο BC επιτυγχάνει GAC όταν εφαρμόζεται σε linear constraints 

 Ο νέος αλγόριθμος είναι ισχυρότερος του BC και έχει 

πολυωνυμική πολυπλοκότητα 

 linear inequalities: rPIC > rPIBC > BC, GAC 

          maxRPWC > PWBC > BC, GAC 



 H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους 

μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – 

Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ . Επένδυση στην 

κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 


