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Streszczenie 

Referat przedstawia problem harmonogramowania, opis przykładowej instytucji korzystającej z 

harmonogramów egzaminów oraz wstępny projekt aplikacji, której zadaniem będzie automatyczne 

generowanie harmonogramów egzaminów. 

 

Abstract 

This paper presents timetabling problem and a short description of example of an institution which uses 

exam timetables, also project of application which should automatically build timetables in this 

institution. 

 

 

1. Cel pracy 

Celem pracy jest stworzenie aplikacji, która usprawni i zoptymalizuje pracę dowolnej 

instytucji, dla której funkcjonowania charakterystyczne jest przeprowadzanie egzaminów np. 

szkoły, uczelni, kursu itp. W pracy posłużono się przykładem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego (WORD), państwowej placówki odpowiedzialnej za weryfikację kandydatów do 

prawa jazdy. Jednym ze sposobów optymalizacji pracy WORD-a jest przyjęcie odpowiedniej 

strategii planowania terminów egzaminów, pozwalającej na minimalizację kosztu pracy 

egzaminatorów. Jednocześnie wygenerowane harmonogramy muszą zapewniać 

przeegzaminowanie wszystkich chętnych na wybrane przez nich kategorie i minimalizację 

czasu oczekiwania przez kandydata na przeprowadzenie egzaminu. 

Znalezienie odpowiedniego harmonogramu egzaminów w WORD-zie jest problemem 

optymalizacyjnym, gdyż oprócz samego faktu znalezienia rozwiązania (i spełnienia przez nie 

wszystkich ograniczeń) liczy się jego jakość, która zależy od tego w jakim stopniu znalezione 

rozwiązanie spełnia przyjęte kryteria optymalizacyjne. 



Problematyka harmonogramowania jest szczególnym wyzwaniem dla technik sztucznej 

inteligencji i badań operacyjnych. Do rozwiązywania problemów związanych 

z harmonogramowaniem często stosuje się połączone strategie poszukiwania i heurystyczne. Z 

tymi problemami związana jest olbrzymia przestrzeń poszukiwania (którą możemy określić 

jako zbiór możliwych rozwiązań, które należy przeanalizować, by znaleźć właściwe), która 

dodatkowo szybko rośnie przy zwiększaniu ilości rozpatrywanych zasobów. 

Problem harmonogramowania egzaminów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego 

stawia przed algorytmem następujące wyzwania: 

- plan tworzony jest dla dowolnego przedziału czasu, 

- istnieje więcej typów zasobów, 

- istnieją różne typy egzaminów, 

- wykorzystywane są różne typy zasobów w zależności od rodzaju egzaminu. 

 

2. Charakterystyka instytucji dla której tworzony jest harmonogram 

Zadaniem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) jest przeprowadzanie 

egzaminów na prawo jazdy, sprawdzanie wiedzy i umiejętności kierowania pojazdami 

kandydatów na prawo jazdy oraz decydowanie czy dany kandydat spełnia wymagania 

konieczne do otrzymania dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów odpowiedniej 

kategorii. 

Wypełnianie tej misji wiąże się z pracą wielu osób, wykorzystaniem szerokiej bazy 

sprzętowej i dużymi kosztami ponoszonymi przez budżet państwa. Osoby zarządzające 

WORD-ami muszą dbać o utrzymanie wysokiego poziomu i jakości prowadzonych egzaminów 

przy jednoczesnej minimalizacji kosztów pracy. Rzetelne przeprowadzenie egzaminów na 

prawo jazdy jest jednym z czynników poprawiających bezpieczeństwo na drogach. 

W opisanym modelu możemy wyróżnić kilka grup zasobów, którymi należy zarządzać 

w taki sposób, aby utrzymać optymalną jakość pracy przy jednoczesnym obniżaniu kosztów 

wypełniania misji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Aby przeprowadzić egzamin 

konieczne jest wykorzystanie różnych zasobów kilku typów. Każdy typ zasobu ma określone 

cechy charakterystyczne i sposób interakcji z innymi zasobami. 

Egzaminator – podstawowy i najważniejszy zasób jakim dysponuje Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego. Egzaminatorem jest osoba zatrudniona w WORD-zie i posiadająca 

uprawnienia do przeprowadzania egzaminów sprawdzających umiejętności wymagane od 

osób, które chcą posiadać prawo do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Cechy: 



- wymiar zatrudnienia określaną przez ilość-  godzin do przepracowania w miesiącu, 

- absencje (urlopy, nieobecności spowodowane chorobą), 

- uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na różne kategorie. 

Kategoria – rodzaj egzaminu, który związany jest z różnym zakresem sprawdzanych 

umiejętności i otrzymaniem uprawnień do prowadzenia pojazdów danej kategorii, egzamin na 

każdą kategorię dzieli się na część teoretyczną i praktyczną. Algorytm będzie je traktował jako 

oddzielne elementy systemu egzaminowania, co związane jest z różnymi zasobami, jakie 

niezbędne są do przeprowadzenia egzaminów obydwu typów. Każdy taki element 

charakteryzuje się: 

- czasem trwania egzaminu, 

- zakładaną ilością osób w egzaminowanej grupie, 

- współczynnikiem wagowym określającym stopień obciążenia egzaminatora 

przeprowadzającego egzamin w danej kategorii. 

Pojazd jest wykorzystywany podczas egzaminów praktycznych. Sala – miejsce, w którym 

przeprowadzany jest egzamin teoretyczny. Stanowisko egzaminowania – miejsce, w którym 

przeprowadzany jest egzamin praktyczny. Z tymi trzema typami zasobów związane są 

kategorie, do których mogą być wykorzystywane. 

Ważnym elementem harmonogramu jest termin - moment czasu, w którym może 

rozpocząć się egzamin. Każdego dnia występuje kilka możliwych terminów egzaminów. 

W danym okresie występuje pewna skończona liczba terminów możliwych do wykorzystania. 

Mając do dyspozycji określoną pulę zasobów wyżej wymienionych typów Wojewódzki 

Ośrodek Egzaminacyjny może przeprowadzać egzaminy na prawo jazdy. Egzaminem możemy 

określić połączenie egzaminatora i sali (w przypadku egzaminu teoretycznego) lub 

egzaminatora, samochodu oraz stanowiska egzaminowania (w przypadku egzaminu 

praktycznego) potrzebne do przeprowadzenia egzaminu na pewną kategorię w pewnym 

terminie. 

Z opisanymi zasobami i ich połączeniami wiąże się pewien zbiór ograniczeń i kryteriów. 

Ograniczenia są to warunki, jakie musi spełniać egzamin aby był możliwy do przeprowadzenia. 

Z przeprowadzeniem egzaminu na prawo jazdy wiążą się ograniczenia, które można zaliczyć 

do trzech podstawowych typów: 

- ograniczenia „fizyczne” związane z fizyczną niemożliwością wykorzystania zasobu w 

tym samym czasie w dwóch różnych miejscach, 

- ograniczenia związane ze sposobem przeprowadzania egzaminów w modelu, 



- ograniczenia związane z cechami zasobów (głównie związanych z możliwością 

wykorzystania zasobu do przeprowadzenia egzaminu na daną kategorię). 

Ograniczenia w algorytmie poszukiwania służą do odróżniania potencjalnych rozwiązań 

dopuszczalnych od niedopuszczalnych.  

Dodatkowo tworząc harmonogram egzaminów należy wziąć również pod uwagę kryteria 

optymalizacyjne. Kryterium optymalizacyjnym możemy nazwać wielkość skalarną określającą 

jakość harmonogramu. Celem osoby lub programu tworzącego harmonogram jest 

wygenerowanie jak najlepszego harmonogramu pod względem przyjętych kryteriów 

optymalizacyjnych. Dla rozpatrywanego modelu istotne są następujące kryteria: 

- minimalizacja różnicy między ilością przepracowanych godzin przez egzaminatora w 

miesiącu a  wymiarem jego zatrudnienia, 

- przeegzaminowanie założonej ilości chętnych, 

- brak przestojów podczas dnia pracy egzaminatora, wiążących się z niewykorzystaniem 

obecności egzaminatora w pracy. 

Algorytm poszukiwania używa kryteriów optymalizacyjnych do znalezienia najbardziej 

optymalnych rozwiązań wśród zbioru rozwiązań dopuszczalnych. 

 

3. Rola komputera 

Analizując przedstawione kryteria optymalizacyjne możemy stwierdzić, iż stworzenie 

odpowiedniego harmonogramu egzaminów ma zasadniczy wpływ na jakość usług 

świadczonych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz na ich koszt. Aktualnie 

odpowiedniego Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego harmonogramy egzaminów 

tworzone są ręcznie. Takie podejście wymaga wiele pracy, a wynik w znacznym stopniu zależy 

od doświadczenia i umiejętności osoby układającej plan.  

Stworzenie odpowiedniego algorytmu, którego działanie zastąpi pracę osoby tworzącej 

harmonogramy  pozwoli na zautomatyzowanie tej pracy i możliwość precyzyjnego oceniania 

otrzymanych wyników. 

Wczesne próby rozwiązania tego problemu opierały się na próbach symulacji ludzkiego 

sposobu myślenia. Takie techniki nazywamy heurystykami bezpośrednimi, bazowały one na 

technice sukcesywnego wzrostu. Do niewielkich problemów harmonogramowania stosowano 

także algorytmy deterministyczne. Przykładem może być redukcja problemu 

harmonogramowania do kolorowania grafu. Próbowano także stosować metody pochodzące 

z dziedziny badań operacyjnych, takie jak programowanie liniowe całkowitoliczbowe, czy 



programowanie dynamiczne. Pojawiły się także podejścia bazujące na technikach związanych z 

algorytmami heurystycznymi (poszukiwanie tabu, symulowane wyżarzanie) oraz 

z zagadnieniami sztucznej inteligencji (sieci neuronowe, algorytmy genetyczne). 

Algorytmy genetyczne są próbą zaadoptowania zasad (darwinowskich) rządzących ewolucją 

organizmów żywych do rozwiązywania problemów poszukiwania. „Są one algorytmami 

losowymi, które poczynając od początkowego zbioru rozwiązań tworzą zbiory rozwiązań 

coraz lepszych. Nowe rozwiązania są generowane z zastosowaniem operatorów genetycznych, 

symulujących naturalne procesy reprodukcji.” [Cytowski, 1995]. Ważnymi cechami 

odróżniającymi algorytm genetyczny od innych rozwiązań problemu poszukiwania są: 

- działa on na dużych zbiorach potencjalnych rozwiązań, 

- że do znalezienia rozwiązania optymalnego (lub bliskiego optymalnemu) konieczna jest 

tylko jedna informacja o rozwiązaniu potencjalnym (funkcja celu), podczas gdy inne 

podejścia wymagają często dodatkowych informacji,  

- algorytm genetyczny operuje na zakodowanej postaci parametrów zadania. 

 

4. Założenia do projektowanej aplikacji 

Głównym zadaniem projektowanej aplikacji jest generowanie harmonogramów egzaminów 

w modelowym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Projektowana aplikacja musi 

spełniać następujące funkcje: 

- wprowadzenia i przechowywanie informacji o dostępnych zasobach i ich cechach, 

- generowanie harmonogramu, zapamiętanie i modyfikacja wygenerowanych 

harmonogramów, 

- prezentacja i analiza wyników. 

 

Traktujemy przy tym algorytm generujący harmonogram jak czarną skrzynkę, o której 

wiemy tylko jakie parametry należy wprowadzić i jakie wyniki otrzymujemy. 

 

5. Projekt najważniejszych elementów aplikacji 

Do wsparcia procesu harmonogramowania niezbędne jest zaprojektowanie bazy danych, 

która będzie przechowywała informacje o zasobach, ich cechach, wygenerowane 

harmonogramy i informacje statystyczne. Projekt bazy danych powstaje po przeprowadzeniu 

procesu analizy problemu. Jednym z narzędzi takiej analizy jest diagram DFD (ang. Data Flow 

Diagram), który jest graficzną reprezentacją procesów zachodzących w modelowanej 



przestrzeni zagadnienia. Głównymi elementami DFD są procesy (przetwarzanie danych), 

przepływy (przenoszenie jednostek danych), magazyny (przechowywanie danych) i terminatory 

(elementy zewnętrzne systemu). 

W modelowanym problemie istnieją trzy główne procesy odpowiadające zdefiniowanym 

funkcjom, jakie ma spełniać aplikacja.  
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Rysunek 1. Diagram DFD. 

 

Drugim ważnym elementem projektu aplikacji jest diagram ERD (ang. Entity 

Relationship Diagram). Pojawiają się na nim wszystkie dane, które system przyjmuje 

i przetwarza, a zatem muszą być one przechowywane w bazie danych systemu. Diagram służy 

do graficznej prezentacji projektu bazy danych.  

W modelu ER informacje pogrupowane są w encje (jednostki danych) reprezentujące 

obiekty świata rzeczywistego (fizyczne lub pojęcia abstrakcyjne). Encję opisuje zestaw 

atrybutów, których wartości przechowywane są w bazie danych. Encje reprezentujące 

podobne obiekty świata rzeczywistego (opisywane przez jednakowy zestaw atrybutów) są 

grupowane, tworząc typ encji (ang. Entity type). Każdy typ encji ma określony atrybut 



kluczowy (lub zestaw atrybutów), który pozwala jednoznacznie zidentyfikować encje należące 

do danego typu. Na diagramie ERD przedstawiane są typy encji.  
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Rysunek 2. Diagram ERD. 

 

 

6. Wnioski 

Tworzenie harmonogramów jest ważnym problemem optymalizacyjnym, który nie jest 

jeszcze dostatecznie dobrze wspierany przez programy komputerowe mimo, że zastosowanie 



zaawansowanych algorytmów może znacznie podnieść jakość generowanych harmonogramów 

w porównaniu z tworzonymi bez użycia komputera. 
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