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Streszczenie. Praca zawiera prezentację wyników badań mających na celu automatyczną 
konstrukcję szkolnego rozkładu zajęć. Techniką obliczeniową zastosowaną do tego celu są 
algorytmy genetyczne. Symulacje zostały przeprowadzone w oparciu o dane rzeczywiste po-
chodzące z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. 
Abstract.  The results of research aiming at automatic construction of a school timetable are 
presented. The computational technique applied are genetic algorithms. The simulations were 
based on realistic data coming from the High Vocational State School in Chełm. 
1. Wprowadzenie. Zagadnienie układania rozkładu lekcji ma bardzo ważne praktyczne za-
stosowania. Problem ten musi być rozwiązywany w każdym nowym semestrze zajęć lekcyj-
nych. W większości przypadków zadanie to wykonuje się metodami tradycyjnymi, a więc 
cała praca wykonywana jest przez jedną lub kilka osób. Procedura taka jest zarówno czaso- 
jak i pracochłonna. Istnieją wprawdzie narzędzia wspomagające układanie planu zajęć1, jed-
nak główna część zadania nadal opiera się na pracy człowieka. Stworzenie narzędzia, które w 
pełni zautomatyzowałoby tę procedurę jest więc bardzo pożądane. 
Układanie planu zajęć należy do zagadnień optymalizacji kombinatorycznej i zostało grun-
townie przebadane. Jak stwierdzono jest to problem należący do klasy złożoności zadań NP-
trudnych [3]. Problemów takich, jak wiadomo, nie możemy rozwiązywać metodą przeszuki-
wania całej przestrzeni rozwiązań. Konsekwencją takiej sytuacji jest niemożliwość znalezie-
nia optymalnego rozwiązania. Jeśli nawet uda nam się takie rozwiązanie znaleźć to zazwyczaj 
nie potrafimy stwierdzić, czy jest ono faktycznie najlepszym z możliwych.  
W praktyce zazwyczaj nie wymagamy, aby znalezione przez nas rozwiązanie stanowiło opti-
mum globalne. Wystarczy, że będzie ono wystarczająco dobre, aby spełniało stawiane przez 
nas wymogi. Istnieje cały wachlarz technik obliczeniowych powalający odnajdować rozwią-
zania suboptymalne takich problemów. Metody te pozwalają znaleźć dobre rozwiązania, na-
tomiast nie dają żadnej gwarancji, że będzie to rozwiązanie najlepsze. Zaletą tych narzędzi 
jest możliwość rozwiązania w satysfakcjonującym czasie problemów nierozwiązywalnych w 
sposób ścisły. 
W przeszłości podejmowano wiele prób rozwiązania problemu układania planu zajęć. Wśród 
stosowanych metod można wymienić: programowanie całkowite [4-5], przepływy sieciowe 
[6-7],  symulowane wyżarzanie [8], przeszukiwanie tabu [9] oraz algorytmy genetyczne [10-
14]2. Jednym z najlepszych narzędzi wydają się tu być algorytmy genetyczne. Na przestrzeni 
kilku ostatnich lat pojawiły się dwa projekty programistyczne mających na celu stworzenie 
wszechstronnego narzędzia do tworzenia rozkładów zajęć w szkołach za pomocą algorytmów 
genetycznych. Programy te to: FET (Free Evolutionary Timetable) [16] oraz Tablix [17]. 
Obydwa narzędzia rozpowszechniane są na zasadach licencji GNU GPL. Dzięki wolnemu 

                                                
1 Jako przykłady narzędzi wspomagających układanie planów zajęć wymienić można dwa polskie produkty: 
program Plan lekcji Optivum dla szkół podstawowych i średnich [1] oraz program Celcat® Plany dla uczelni[2]. 
2 Dokładniejszy przegląd wymienionych technik można znaleźć np. w pracy [15] 



dostępowi do źródeł programów mamy możliwość nieskrępowanej ich modyfikacji. Jest to 
istotna zaleta z uwagi na duże zróżnicowanie organizacji zajęć różnorodnych typów szkół 
pojawiające w różnych krajach, co często wymusza potrzebę dostosowania programu do in-
dywidualnych potrzeb. 
Organizacja pracy jest następująca: Rozdział 2 zawiera omówienie podstawowych problemów 
dotyczących układania planów zajęć. W rozdziale 3 znaleźć można krótkie wprowadzenie do 
tematyki algorytmów genetycznych. Następna część pracy to omówienie sposobu rozwiązania 
rozważanego problemu przy pomocy narzędzia jakim są algorytmy genetyczne. Kolejny roz-
dział zawiera charakterystykę programu FET, po którym umieszczono omówienie wyników 
uzyskanych przy jego pomocy (rozdział 6). Rozdział 7 dotyczy programu Tablix oraz możli-
wości wykorzystania tego narzędzia. Podsumowanie uzyskanych wyników oraz perspektywy 
udoskonalenia omawianych programów znajdują się w rozdziale 8. 
2. Definicja problemu. Problem układania planu zajęć jest zagadnieniem optymalizacji 
kombinatorycznej z wieloma ograniczeniami. Podstawowymi elementami branymi pod 
uwagę przy rozwiązywaniu tego zadania są: 

− Lista nauczycieli. 
− Lista grup studentów. 
− Lista pomieszczeń. 
− Lista przedmiotów. 
− Lista interwałów czasowych, w których odbywają się zajęcia (lista dni oraz godzin w 

każdym dniu). 
Gotowy rozkład zajęć stanowi listę spotkań grup studentów z nauczycielami w określonych 
salach i godzinach wraz z odpowiadającymi tym spotkaniom przedmiotom. Przy tworzeniu 
planu musimy przestrzegać szeregu ograniczeń, które możemy podzielić na rygorystyczne i 
łagodne.  
Ograniczenia rygorystyczne to takie, których spełnienie jest bezwzględnie wymagane. W 
przypadku niespełnienia któregoś z nich plan zajęć nie może zostać zaakceptowany. Do pod-
stawowych ograniczeń rygorystycznych należą: 

− Liczba nauczycieli znajdujących się w danej sali w tym samym czasie nie może być 
większa niż 1. 

− Liczba grup studentów znajdujących się w danej sali w tym samym czasie nie może 
być większa niż 1. 

− Liczba pomieszczeń, w których znajduje się dany nauczyciel w tym samym czasie nie 
może być większa niż 1. 

− Liczba pomieszczeń, w których znajduje się dana grupa studentów w tym samym cza-
sie nie może być większa niż 1. 

Z powyższymi ograniczeniami będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie w większości 
szkół. Lista ta nie wyczerpuje jednak wszystkich możliwych ograniczeń rygorystycznych. 
Możemy do niej dołożyć cały szereg ograniczeń związanych ze specyfiką szkoły. Wytyczne 
brane pod uwagę przy tworzeniu planu zajęć w PWSZ w Chełmie zawierają oprócz wymie-
nionych wcześniej, następujące ograniczenia rygorystyczne: 

− Umiejscowienie niektórych zajęć może podlegać pewnym restrykcjom wynikającym z 
rozmiaru grup zajęciowych (np. wykłady dla całego roku mogą odbywać się jedynie w 
aulach) lub też rodzaju prowadzonych zajęć (np. zajęcia informatyczne mogą odbywać 
się tylko w pracowniach komputerowych). 

− Część nauczycieli dojeżdża do pracy spoza Chełma. Względy ekonomiczne wymuszają 
rozmieszczenie zajęć dla takich nauczycieli w ciągu jednego lub dwóch dni. 

− Niektórzy nauczyciele z uwagi na pełnione obowiązki mogą prowadzić zajęcia tylko w 
określonych godzinach. 



− Niektóre sale są niedostępne w określonych godzinach z uwagi na ich rezerwację na 
dodatkowe zajęcia. 

− Zajęcia w niektórych grupach nie mogą odbywać się w tym samym czasie. Na przykład 
zajęć w poszczególnych grupach, na które dzieli się dany rok nie możemy umieścić 
równolegle z wykładem prowadzonym dla całego roku. 

Obok opisanych wyżej ograniczeń rygorystycznych istnieje szereg ograniczeń określanych 
mianem łagodnych, których spełnienie jest pożądane jednak nie jest bezwzględnie wymagane. 
Do ograniczeń łagodnych zaliczyć możemy: 

− Minimalizację liczby okienek pomiędzy zajęciami. Redukcja liczby okienek jest pożą-
dana zarówno w przypadku studentów jak i nauczycieli. Z drugiej strony nie można 
przesadnie dążyć do minimalizacji liczby okienek z uwagi np. na potrzebę przerwy 
obiadowej. 

− Dążenie do umiejscowienia zajęć raczej w godzinach porannych niż wieczornych.  
3. Algorytmy genetyczne. Idea obliczeń tą metodą opiera się na zasadach rządzących ewolu-
cją naturalną. Zgodnie z teorią Darwina z całej populacji szanse na przeżycie mają tylko 
osobniki najlepiej przystosowane do panujących warunków zewnętrznych. Im silniejszy (le-
piej przystosowany) dany osobnik tym większe szanse na wzięcie przez niego udziału w pro-
cesie rozmnażania i wydanie potomstwa.  
Jak wiadomo o cechach biologicznych żywych organizmów decyduje ich kod genetyczny. 
Podstawowymi jednostkami przenoszącymi informacje o danym osobniku są geny. Tworzą 
one łańcuchy zwane chromosomami i to właśnie chromosomy zawierają pełną informację o 
cechach danego osobnika. Rozmnażanie polega na skrzyżowaniu genów pochodzących od 
dwóch osobników (rodziców). W wyniku takiej operacji powstaje nowy osobnik (potomek), 
na którego kod genetyczny składają się geny obydwu rodziców. Potomek dziedziczy więc 
cechy po rodzicach. Jeżeli rodzice byli osobnikami dobrze przystosowanymi do środowiska, 
wówczas można oczekiwać, że przystosowanie potomka będzie podobne. Szanse na uzyska-
nie dobrego potomstwa są znacznie większe w przypadku rodziców silnych niż w przypadku 
rodziców słabych. 
Wiadomo, że rozmiar populacji nie może rosnąć w nieskończoność. Rozmnażaniu towarzyszy 
jednoczesny proces umierania. Najszybciej umierają osobniki najsłabsze i to one mają naj-
mniejsze szanse na potomstwo. W wyniku działania procesów ewolucyjnych (dziedziczenia 
cech i eliminacji słabszych) w populacji zaczynają więc przeważać osobniki lepiej przystoso-
wane do otoczenia. W każdym następnym pokoleniu przystosowanie to staje się coraz lepsze.  
Powyższe obserwacje skłoniły J. Hollanada [18] do zaproponowania przeniesienia zasad ewo-
lucji naturalnej do systemów obliczeniowych. W pierwotnej wersji algorytmów genetycznych 
chromosom reprezentujący danego osobnika miał postać binarną. Oznacza to, że poszczegól-
ne geny miały wartość 1 lub 0. Jeżeli przyjmiemy, że gen dotyczy określonej cechy osobnika 
to wartość 1 oznacza, że dany osobnik posiada tę cechę, natomiast wartość 0 to jej brak. 
W ewolucji naturalnej osobnikami są żywe organizmy. Algorytmy genetyczne Hollanda są 
metodą optymalizacji, czyli poszukiwania najlepszego możliwego rozwiązania określonego 
problemu. Osobnikiem jest więc tutaj ptencjalne rozwiązanie np. szkolny plan zajęć. Pewną 
trudność stanowi utworzenie odpowiedniej reprezentacji genetycznej osobników. Zagadnienie 
to należy rozważać indywidualnie dla danego problemu. Obecnie często odchodzi się od pro-
ponowanych pierwotnie genów binarnych. Zamiast tego stosuje się geny wielowartościowe 
lub zmiennoprzecinkowe. Rozwiązania takie podyktowane są specyfiką rozważanych pro-
blemów. 
Oprócz wymienionych wcześniej mechanizmów dziedziczenia cech i umierania słabszych 
osobników istnieje jeszcze jeden bardzo ważny mechanizm ewolucyjny. Jest nim proces mu-
tacji, polegający na przypadkowej zmianie genów w chromosomie. Zjawisko to, zaobserwo-
wane w przyrodzie, zostało przeniesione do algorytmów genetycznych. 



Schematycznie działanie algorytmu genetycznego przedstawić można następująco: 
begin 

t=0; 
    ustal początkową populację P(t); 
    oceń P(t); 

repeat 
        t=t+1;  

dokonaj eliminacji (wybierz P(t) z P(t-1)); 
  wybierz pary rodziców i dokonaj krzyżowania; 
  zastosuj mutację; 
  oceń P(t); 
 until (spełniony warunek zatrzymania) 

end 
Pierwszym krokiem całej procedury jest utworzenie początkowej populacji P(t) (najczęściej 
losowe). Do oceny przystosowania populacji stosuje się pewną funkcję zwaną funkcją oceny. 
Po tych wstępnych krokach możemy przystąpić do powtarzanej iteracyjnie procedury ewolu-
cyjnej. Pierwszym jej etapem jest eliminacja z populacji osobników słabiej przystosowanych. 
W ten sposób w populacji pozostają osobniki silniejsze. Te osobniki mogą wziąć udział w 
procesie rozmnażania. Ponieważ do rozmnażania potrzebna jest zawsze para rodziców,  więc 
należy wszystkie osobniki tworzące populację skojarzyć w pary rodziców. Następną czynno-
ścią jest krzyżowanie chromosomów osobników tworzących parę. W wyniku tego populacja 
powiększa się o potomków. Kolejna operacja polega na zastosowanie operatora mutacji, czyli 
poddaniu losowym zmianom genów osobników należących do populacji. W końcowym eta-
pie oceniamy wszystkich osobników należących do populacji. Wynik tej operacji stanowi 
kryterium pozwalające stwierdzić, czy proces ewolucji można przerwać, czy też należy ją 
kontynuować. 
Miarą jaką stosujemy przy ocenie jest tzw. funkcja oceny3, której wartość obliczana jest z 
osobna dla każdego chromosomu. Na tej podstawie określamy w jakim stopniu rozwiązania 
interesującego nas problemu uzyskane za pomocą algorytmu genetycznego spełniają nasze 
oczekiwania. Jeżeli wyniki nie są zadowalające to procedurę należy powtarzać aż do skutku. 
Generalnie rzecz ujmując celem obliczeń ewolucyjnych jest optymalizacja funkcji kryterialnej 
(minimalizacja lub maksymalizacja w zależności od sformułowania problemu). 
Algorytmy genetyczne są znacznie wydajniejsze niż czysto losowe przeszukiwanie przestrze-
ni rozwiązań. Zawdzięczamy to mechanizmowi dziedziczenia cech. Narzędzie jakim są algo-
rytmy genetyczne znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie złożoność problemu uniemoż-
liwia pełną penetrację przestrzeni rozwiązań. Wprawdzie nie znajdujemy przy ich pomocy 
optimum globalnego, jednak uzyskane rozwiązania suboptymalne są zazwyczaj wystarczająco 
dobre. 
4. Plan zajęć w ujęciu genetycznym. Podstawowym pytaniem, na które powinniśmy 
odpowiedzieć próbując rozwiązać dowolny problem przy pomocy algorytmów genetycznych, 
jest sposób reprezentacji rozwiązań. Musimy więc na wstępie określić, w jaki sposób 
zakodować wszystkie cechy rozwiązania danego problemu w postaci chromosomu. W 
przypadku rozważanego planu zajęć można to robić na różne sposoby. Poniżej opisane 
zostanie rozwiązanie zastosowane w programie FET. 
Przystępując do układania planu musimy przyporządkować określonych nauczycieli określo-
nym przedmiotom oraz określonym grupom studentów. Jeżeli połączymy ze sobą te trzy ele-
menty, to uzyskamy pewien element podstawowy, który nazwiemy zajęciami. Jednostka zaję-

                                                
3 Często funkcję tę określa się mianem funkcji przystosowania, przetrwania lub też funkcją kryterialną. 



ciowa będzie stanowiła podstawowy element, z którego zbudowane są chromosomy, a więc 
gen. Schemat chromosomu przedstawiony został na rys.1. W tym momencie możemy przy-
stąpić do rozwiązywania głównego problemu, czyli rozmieszczenia jednostek zajęciowych w 
interwałach czasowych oraz w salach. W programie FET obliczenia rozbite zostały na dwie 
fazy. W pierwszym etapie poszczególnym zajęciom przyporządkowywane są interwały cza-
sowe. Po zakończeniu alokacji czasowej przystępujemy do rozmieszczania zajęć w salach 
zgodnie z ustalonymi wcześniej godzinami.  

 
Rys. 1 Konstrukcja  chromosomu wykorzystanego w programie FET. 

W omówionym podejściu nie stosuje się binarnego algorytmu genetycznego. Mamy w tym 
przypadku do czynienia z genami wielowartościowymi. W fazie układania godzin zajęcio-
wych  gen zawiera numer godziny. Zakładając, że mamy w ciągu tygodnia gN  godzin zaję-

ciowych przy liczbie zajęć (długości chromosomu) równej N  otrzymujemy N
gN  możliwych 

kombinacji. Z kolei w fazie rozmieszczania zajęć w salach każdy gen zawiera numer sali 
przyporządkowanej danym zajęciom. Przy założeniu, że mamy sN  dostępnych sal, dostajemy 
liczbę możliwych kombinacji równą N

sN . Oczywiście większość z tych kombinacji daje w 
wyniku plany, których nie możemy zaakceptować z uwagi na omówione wcześniej ograni-
czenia. Nie należy się jednak tym przejmować, gdyż zadanie utworzenia planu nie łamiącego 
ograniczeń spoczywa na algorytmie genetycznym. 
Warto w tym miejscu powiedzieć kilka słów na temat zastosowanego w programie FET po-
działu obliczeń na dwie fazy. Stanowi to jednocześnie zaletę i wadę tego programu. Zaleta 
polega na zwiększeniu szybkości obliczeń. Jest to możliwe dzięki znacznej redukcji wymiaru 
przestrzeni przeszukiwania. Kiedy obliczenia prowadzone są w dwóch osobnych fazach wy-
miary przestrzeni przeszukiwania sumują się. Mamy więc ostatecznie:  N

s
N
g NN +  możliwych 

kombinacji. Gdyby obliczenia prowadzone były w jednej fazie, wówczas liczba możliwych 
kombinacji wyniosłaby N

s
N
g NN ⋅ .  

Podejście takie ma jednak poważną wadę. Jest ona widoczna w sytuacji dużego obciążenia 
niektórych sal. Pierwsza faza układania planu powoduje umieszczenie zajęć w zbiorze inter-
wałów czasowych bez uwzględnienia w jakikolwiek sposób informacji o dostępności sal. 
Przystępując do rozmieszczania zajęć w salach algorytm genetyczny ma już ściśle określone 
godziny zajęć, których nie można zmieniać. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy w danej godzi-
nie umieszczona zostanie pewna liczba jednostek zajęciowych wymagających określonego 
typu sali (np. wykłady prowadzone dla całego roku, które mogą odbywać się jedynie w auli). 
Jeżeli liczba dostępnych w danej godzinie sal tego typu jest większa lub równa liczbie zajęć, 
wówczas rozmieszczenie zajęć w salach nie powinno stanowić większej trudności. Może się 
jednak zdarzyć, że liczba zajęć przekroczy liczbę dostępnych sal określonego typu. W takim 
przypadku problem staje się już na wstępie nierozwiązywalny. Opisane w pracy wyniki obli-
czeń ilustrują taką właśnie sytuację. 

5. Program FET. Po omówieniu szczegółów dotyczących zastosowanego algorytmu warto 
jeszcze wspomnieć kilka słów na temat samego programu FET. Jego autorem jest Liviu Lale-
scu. Program wymaga do działania dowolnego systemu linuxowego. Został on napisany w 
języku C++ z wykorzystaniem biblioteki Qt oraz pakietu KDevelop. Dane do tworzenia planu 
program pobiera z plików w formacie XML. Pliki te można przygotować poprzez edycję w 
zwykłym edytorze tekstowym lub za pomocą interfejsu graficznego, w jaki zaopatrzony jest 



program FET. Interfejs ten jest wprawdzie dość rozbudowany, jednak zawiera pewne man-
kamenty. Najbardziej rzucającym się w oczy jest brak możliwości modyfikacji wprowadzo-
nych danych. Istnieje jedynie możliwość wprowadzania nowych pól danych lub ich usuwania. 
Jedyną możliwością modyfikacji tych danych jest edycja pliku .xml, w którym są one zapi-
sywane. Interfejs graficzny zawiera również narzędzia pozwalające uruchamiać i śledzić pro-
ces ewolucji. Istnieje możliwość przerwania obliczeń w dowolnej chwili wraz z zapisem ich 
stanu na dysku. Możliwe jest dzięki temu wznowienie procesu ewolucji w późniejszym ter-
minie. Jest to ważną zaletą programu z uwagi na potencjalną czasochłonność obliczeń. Wynik 
działania programu, czyli plan zajęć zapisywany jest w plikach formatu .xml. Całość planu 
podzielona jest na trzy pliki. Pierwszy z nich zawiera plany dla wszystkich nauczycieli, drugi 
plany dla wszystkich grup zajęciowych, zaś trzeci plany obciążenia poszczególnych sal. Do-
datkowo program wyposażony został w narzędzia przedstawiające wyniki swojego działania 
w postaci graficznej. Narzędzia te nie są jednak najlepszej jakości i wymagają dopracowania. 

6. Symulacje. Wyznacznikiem jakości otrzymanych planów jest wartość funkcji oceny obli-
czona dla każdego z nich. Funkcję tę tworzy suma ważona liczby konfliktów, czyli przypad-
ków złamania ograniczeń jakie powinien spełniać plan zajęć. Rozwiązywany problem spro-
wadza się więc do minimalizacji funkcji kryterialnej. Ściślej rzecz ujmując mamy dwie funk-
cje kryterialne: rygorystyczną i łagodną, co wynika z dwóch typów obowiązujących ograni-
czeń. W każdym pokoleniu chromosomy ocenia się obliczając wartości obydwu funkcji. 
Główną rolę odgrywa w tym procesie rygorystyczna funkcja kryterialna. Celem obliczeń jest 
sprowadzenie jej wartości do zera. W przypadku niezerowej wartości funkcji kryterialnej uzy-
skany plan nie może zostać zaakceptowany. Łagodna funkcja oceny pełni jedynie funkcję 
pomocniczą. W tym przypadku nie wymagamy osiągnięcia wartości zerowej (czasem jest to 
wręcz niepożądane). Dodatkowo podział obliczeń na dwie fazy narzuca konieczność posługi-
wania się dwiema parami funkcji kryterialnych. Pierwsza para odnosi się do czasowego roz-
mieszczenia zajęć, zaś druga do ich rozmieszczenia przestrzennego. 
Obliczenia przeprowadzone zostały na populacji o rozmiarze 8192 osobników. Przebieg pro-
cesu alokacji czasowej zajęć ilustruje rys. 2. Przedstawione są na nim zmiany rygorystycznej 
funkcji kryterialnej (rys. 2(a)) oraz łagodnej funkcji kryterialnej (rys. 2(b)) w zależności od 
liczby pokoleń. Proces ewolucyjny prowadzony był przez 2000 pokoleń. Nietrudno zaobser-
wować, że rygorystyczna funkcja kryterialna szybko zdąża od początkowo bardzo dużych 
wartości (ponad 1300000) do zera (wartość zerowa jest osiągana już w okolicach setnego po-
kolenia). Łagodna funkcja kryterialna początkowo rośnie, a później po fazie oscylacji stop-
niowo maleje do osiągnięcia minimalnej wartości (256). Obliczenia zostały przerwane z uwa-
gi na brak perspektyw na dalszą poprawę rezultatów. Uzyskane wyniki można uważać za zu-
pełnie satysfakcjonujące. 
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Rys. 2 Wykres zmian funkcji oceny czasowego rozmieszczenia zajęć jako funkcja liczby pokoleń. (a)- rygory-
styczna funkcja oceny, (b) - łagodna funkcja oceny. 

Mając czasowe rozmieszczenie zajęć możemy przystąpić do ich alokacji przestrzennej. Obli-
czenia przeprowadzone zostały dla populacji o identycznym rozmiarze jak w przypadku roz-
mieszczenia czasowego zajęć. Rys. 3 ilustruje przebiegu procesu ewolucji. Ponieważ w przy-
padku sal zajęciowych nie zdefiniowano żadnych ograniczeń łagodnych, więc mamy do czy-
nienia jedynie z rygorystyczną funkcją kryterialną. Funkcja ta, od początkowo bardzo dużych 
wartości (ponad 1300000), szybko maleje (rys. 3(a)). Niestety proces minimalizacji nie koń-
czy się na wartości zerowej, tak jak należałoby oczekiwać, lecz zatrzymuje się na wartości 6 
osiągniętej już w 278 pokoleniu (rys. 3(b)). Dalsza kontynuacja procesu ewolucyjnego nie 
pozwala zmniejszyć tej wartości. Ponieważ mówimy rygorystycznej funkcji oceny, więc uzy-
skane plany zajęć nie nadają się do wykorzystania w praktyce. Pomimo wielokrotnych prób 
przeprowadzenia obliczeń od nowa nie udało się zlikwidować tego mankamentu. 
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Rys. 3 Wykres rygorystycznej funkcji oceny dla alokacji przestrzennej zajęć.  (a) - pełna zależność funkcji od 
liczby pokoleń, (b) - końcowy fragment wykresu w skali umozliwiającej odczyt końcowej wartości funkcji. 

Liczba sytuacji konfliktowych jest niewielka i nie powinno stanowić większego problemu 
ręczne przesunięcie zajęć w celu likwidacji tego problemu. Nie jest to jednak zgodne z ocze-
kiwaniami jakie posiadamy wobec programu mającego automatycznie ułożyć plan. Chcemy 
mianowicie uzyskać gotowy rozkład zajęć, nie wymagający dodatkowych manipulacji. 

7. Program Tablix. Warto jeszcze wspomnieć o możliwościach oferowanych przez drugi z 
wymienionych programów do układania planów zajęć za pomocą algorytmów genetycznych. 
Autorem programu Tablix jest Tomaz Solc. Kod jest napisany w języku C z użyciem pakietu 
PVM, co umożliwia obliczenia w systemach rozproszonych. Oparcie programu na narzę-
dziach do obliczeń rozproszonych jest słuszną decyzją z uwagi na fakt, iż obliczenia oparte na 
algorytmach genetycznych pozwalają na duży stopień zrównoleglenia. W programie Tablix 
zaimplementowany został tzw. gruboziarnisty algorytm genetyczny [19], będący jednym z 
równoległych modeli obliczeń ewolucyjnych. Dane do tworzenia planu, podobnie jak w przy-
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padku programu FET pobierane są z pliku w formacie XML. Brakuje jednak jakiegokolwiek 
interfejsu graficznego pozwalającego na wprowadzanie tych danych. Na chwilę obecną jeste-
śmy więc skazani na ręczną edycję tych plików. W zamyśle autora program ma działać w 
całości w trybie znakowym, natomiast wprowadzanie danych oraz wizualizacja wyników po-
winny być realizowane za pomocą odrębnych programów pomocniczych.  
Patrząc przez pryzmat wymogów układania planu w Chełmskiej PWSZ należy stwierdzić, że 
program Tablix nie nadaje się na chwile obecną do zastosowania. Wynika to z faktu niedosto-
sowania tego programu do organizacji zajęć w tej szkole. Adaptacja programu wprawdzie jest 
wykonalna, jednak może nastręczyć spore trudności z uwagi na niemal zupełny brak komen-
tarzy w kodzie źródłowym oraz ubogą dokumentację. 
8. Podsumowanie. Jak wykazują przeprowadzone obliczenia, program FET nie w pełni speł-
nia nasze oczekiwania. Uzyskujemy wprawdzie rozkład zajęć, jednak wymaga on ręcznych 
modyfikacji w celu usunięcia sytuacji konfliktowych. Jest to spowodowane rozdziałem fazy 
czasowego rozmieszczenia zajęć od ich rozmieszczenia przestrzennego. Najprawdopodobniej 
jedynym sposobem likwidacji tego mankamentu jest połączenie obliczeń w jedną fazę, co 
wymaga gruntownej przebudowy programu FET. Jest pewnym, że operacja taka zwiększy 
wymogi programu co do czasu obliczeń oraz zajmowanej pamięci operacyjnej. Trudno jednak 
z góry przewidzieć stopień zwiększenia tych wymogów4. Dodatkowo pożądane byłoby do-
pracowanie interfejsu użytkownika programu FET. 
Jeśli chodzi o program Tablx, to na  chwilę obecną zastosowanie go do omawianych danych 
nie jest możliwe. Wymaga to stworzenia dodatkowych modułów programu, dostosowujących 
go do schematu organizacji zajęć oraz podziału na grupy zajęciowe obowiązujących w szkole 
wyższej. Obecna wersja programu nadaje się jedynie do układania zajęć w szkole podsta-
wowej lub średniej, chociaż niewykluczone, że wymagałoby to również pewnych modyfikacji 
programu. Dodatkowo wskazane jest utworzenie od podstaw osobnego programu stanowiące-
go interfejs do wprowadzania danych. Wraz z programem Tablix rozprowadzene jest narzę-
dzie do wizualizacji wyników. Wymaga ono również pewnych przeróbek w celu dostosowa-
nia do stawianych wymogów. 
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