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Ευχαριστίες 

Εισαγωγικά 

 Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών 
 

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… 

Σκοπός προτεινόμενης έρευνας 

 

CSP solvers 

 

 

Παράδειγμα CSP – Map/Graph Coloring 

Οι σύγχρονοι solvers αποτελούνται από 3 βασικά μέρη:  

  modeling tools 

•  Ορισμός μεταβλητών κ αι 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 (Consistency Algorithms) που 

μειώνουν το χώρο αναζήτησης. 

  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 αλγορίθμων για CSPs οι 

οποίοι  θα αλλάζουν και να προσαρμόζουν δυναμικά τις τεχνικές διάδοσης 

περιορισμών που χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια επίλυσης των προβλημάτων. 

  Η κατάλληλη επιλογή μεθόδου για κάθε περιορισμό, μέσω της παρακολούθηση 

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. 
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Improving the performance of maxRPC (CP2012) 

  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. 

An Efficient Higher-Order Consistency Algorithm 

for Table Constraints (ΑΑΑΙ-12) 

  Τα table constraints είναι σημαντικά για τα CSPs:   

Configuration, Databases, Preferences 

  Έχουν προταθεί πολλοί αλγόριθμοι για 

Generalized Arc Consistency για table constraints. 

 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 

 

 

 

 

Εργασίες που έχουν υλοποιηθεί 

  Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

  Local consistencies, heuristics, branching methods 

  Υλοποίηση και ενσωμάτωση σε solver 
 

  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.  

 

 

 

 

Evaluating Simple Fully Automated Heuristics for 

Adaptive Constraint Propagation (ICTAI-12) 

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. 


