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Özet

Kurs Çizelge Problemi (Course Timetabling Problemi) NP-Zor bir
problemdir. Bu yüzden hala çözümü tam olarak bulunamam�³t�r ve üze-
rinde çal�³malar devam etmektedir. �³ Sa§l�§� ve Güvenli§i (ISG) E§itim
kurumlar�nda Kurs Çizelgelerinin olu³turulmas� problemi, normal e§itim
kurumlar�na benzerlik göstermesine ra§men kendi çal�³ma sahas�ndan do-
lay� farkl�l�klar�da mevcuttur. Benzerlikleri, ders, ö§retmen (e§itici), ö§-
renci (kat�l�mc�) gibi kavramlar�n ve problemin ana tan�m�n�n ayn� ol-
mas�d�r. Farkl� olan yan� ise, normal kurs çizelge problemlerine ekledi§i
kendi sahas�na özel k�s�tlard�r. Bu k�s�tlar�n göz önünde bulundurarak,
kolay kullan�bilen, h�zl� bir çözüm olu³turulmas� planlanmaktad�r. H�zl�
bir çözüm için modern bilgisayar mirarisinden yararlanabilecek, paralle-
lize edilebilir algoritmalar aranacakt�r. Algoritmalar�n GPU üstünde çal�-
³abilir olmas� önceliklerimizden biri olacakt�r. GPU üstünde çal�³t�rabilen
algoritmalarda çok büyük h�z art�³lar�na ula³�labilmektedir. Bu sayede al-
goritma problem üzerinde ayn� gün içinde birden fazla çal�³t�r�larak çözüm
bulunabilecektir. En son olarak normal e§itim kurumlar� ile ISG e§itim
kurumlar� aras�nda k�s�t farklar�n�n algoritma çal�³mas�na etkisi incelene-
cektir.

1 Giri³

Kurs Çizelgesi problemi , e§itim veren her kurumda ihtiyaç olan bir problem-
dir. Problem k�saca: Ders,Derslik,Ö§retmen ve Ö§renci bilgilerinin kullan�larak,
verilen k�s�tlara uygun Kurs çizelgesinin olu³turulmas�d�r. Bu kurs çizelgesinin
sonucunda Ö§retmenler hangi zamanlarda hangi dersliklerde hangi dersi vere-
ceklerini bilirken, ö§renciler hangi zamanlarda hangi derslere hangi dersliklerde
gireceklerini ö§reneceklerdir.

Verilen k�s�tlar kat� (hard constraint) ve zay�f (soft constraint) olarak ayr�l-
maktad�r. Bir çok kurumda kat� k�s�tlar benzer olsada, zay�f k�s�tlar çok farkl�l�k
gösterebilmektedir.

Bu çizelgenin olu³turulmas� i³lemi; genellikle çok büyük olmayan kurumlarda
bu i³ insan gücü ile yap�lmaktad�r. Ders planlama i³inin elle yap�lmas� uzun süren
ve zahmetli bir i³tir. Bu i³in yap�lmas� s�ras�nda bir çok k�s�ta dikkat edilmesi
gerekmektedir. Kurumun büyüklü§üne göre harcanan zaman artmaktad�r.

Bu problemin çözümü için kolay ula³�labilir paket programlar (commercial
o� the shelf) bulunmaktad�r [21]. Ama kullan�mlar� çok yayg�n de§ildir. Bunun
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bir nedeni, kurumlar�n ihtiyaçlar� aras�ndaki ufak tefek farkl�l�klar�n�n bulun-
mas� gösterilebilir. Bu ihtiyaç farkl�l�klar� genellikle zay�f k�s�tlar olarak ortaya
ç�kmaktad�r.

Kurs Çizelgesi Kat� k�s�tlar� aras�nda a³a§�dakiler say�labilir. Bu k�s�tlar�n
zorunlu olan baz�lar� a³a§�da say�labilir [1] , [3].

1. Her ö§retmen ayn� anda tek bir s�n�fta bulunabilir.

2. Her ö§renci ayn� anda tek bir s�n�fta olabilir.

3. Bir odada ayn� anda tek bir ders verilebilir.

4. s�n��ar�n belirli bir kapasitesi bulunmaktad�r.

5. Ders verilen s�n��ar limitlidir.

6. S�n��arda ders verilmesi için ayr�lan zaman birimleri belirlidir. Örne§in
sabah 08:00'dan 18:00'a kadar 1 saatl�k ayr�mlar.

7. Bir dönem için ayr�lan 14 hafta gibi bir zamanda tüm derslerin bitmesi
gerekmektedir.

8. Ayn� s�n�fta olan ö§renciler için dersler aras�nda çak�³ma olmamal�d�r.

9. E§er baz� derslerin ba³ka bölümlerden al�nmas� gerekiyorsa, bu derslere
ayr�lan zamanlar di§er bölümlerin belirtti§i zamanlar olmal�d�r.

10. tüm dersler ayn� gün içinde ba³lamal� ve bitmelidir.

Sa§lanabilecek baz� di§er ha�f k�s�tlar a³a§�dakiler olabilir.

1. E§er ö§retmenlerin yap�lmas�n� istedikleri varsa bunlar sa§lanmal�d�r.

2. Ö§rencilerin kat�labilece§i alternatif dersler maksimize edilmelidir.

3. Ö§rencilerin dersleri aras�ndaki çak�³malar minimize edilmelidir.

4. Dönem içinde ç�kan resmi tatil gibi durumlar gözönüne al�nabilir.

5. Dersler mümkün oldu§unca arka arkaya planlanmal�d�r. Bir günde sadece
tek bir dersin olmas�ndan kaç�n�lmal�d�r.

6. Dersler aras�ndaki bo³luklardan kaç�n�lmal�d�r.

Bu kat� ve ha�f k�s�tlar uygulamadan uygulamaya de§i³im gösterebilmekte-
dir. Örne§in "E§er ö§retmenlerin yap�lmas�n� istedikleri varsa bunlar sa§lanma-
l�d�r." k�s�t� Aycan et al [1] 'a göre kat� k�s�t iken, De Causmaecker et al [3] bunu
ha�f k�s�t olarak vermektedir.
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1.1 �lgili Çal�³malar

Kurs Çizelgesi Problemi bilinen ve hala üzerinde çal�³�lan bir problemdir. NP-
Zor bir problem oldu§u için hala tam çözümünün bulunamamas� normal bir
durumdur. Bu problemi çözmek için bir çok çözüm yöntemi önerilmi³tir. Bu
konu hakk�ndaki tarama makaleleri için Schaerf [19], Burke ve Petrovic [2] ,
Petrovic ve Burke [15], McCollum [11], Lewis [9], Qu et al [17] bak�labilir.

Bu konunun çözümü için bir çok yöntem önerilmi³tir. Önerilen yöntemlerin
aras�nda: simulated annealing [1] ve [4], Kar�nca Algoritmas� (Ant-Algorithms)
[20] ve [13] Hibrid algorithms [7], Tabu search [10], Genetic Algorithms [22],
Bal-Ar� (Honey-Bee) [18], Particle Swarm Optimizasyonu [5] say�labilir.

Yapt�§�m�z literatur taramas�nda GPU üstünde çal�³an bir çözüme rastlama-
d�k. Önerece§imiz çözümün hem bu sahada, �³ Sa§l�§� ve Güvenli§i k�s�tlar�na
çözüm getirmesi, hem de GPU üstünde çal�³arak çok daha h�zl� çal�³mas� plan-
lanmaktad�r.

2 I³ Sa§l�§� Ve Güvenli§i K�s�tlar�

Daha önceden belirtildi§i gibi zaman çizelgesi - kurs planlama probleminin çö-
zümünde k�s�tlar ön plana ç�kmaktad�r. K�s�tlar�n say�s� ve zorluklar� art�r�ld�kça
problemin yakla³�k çözümleri daha uzun zaman almaktad�r.

Bu sahaya özel k�s�tlar a³a§�dakilerdir.

1. Normal derslerden farkl� olarak her dersin 2 tane yedek ö§retmeninin ol-
mas� zorunlulu§u ve bu s�rada ö§retmenlerin farkl� bir derse giremeyecek
olu³lar�.

2. Ders verilen saatlerin genellikle mesai saatleri d�³�nda olmas� nedeni ile
zaman slotlar�n�n k�s�tl�l�§�

3. Ayn� e§iticinin birden fazla kuruma hizmet vermesi ve Bakanl�k taraf�ndan
fazla verilen ders saati veya çak�³ma durumunda tüm plan�n iptal edilmesi.

Bu k�s�tlar�n algoritma çal�³ma zaman�na etkisi incelenecektir. ISG E§itim
Kurumlar�na özel k�s�tlar olarak ve olmadan algoritmalar�n çal�³ma zamanlar�
kar³�la³t�r�lacakt�r. Bu sayede bu ekstra k�s�tlar�n sonucu ne kadar etkiledi§i
daha rahat bir ³ekilde incelenecektir.

3 Kullan�lmas� Planlanan Algoritmalar

GPU üzerinde daha önce ba³ka sahalarda denenmi³ bir çok optimizasyon algorit-
mas� bulunmaktad�r. Bunlar aras�nda Simulated Annealing [8], Tabu Search [6]
Particle swarm optimization [12] ve Genetic Algorithms [16] say�labilir.

Bu algoritmalar�n ilk önce normal versiyonu C# veya Python üzerinde ya-
z�lacak arkas�ndan GPU versiyonu yaz�lacakt�r. Algoritmalar�n çal�³ma h�zlar�
durumuna göre 2 veya 3 algoritma denenecektir. E§er bu a³amada yeteri kadar
h�zl� bir sonuç elde edilmi³ ise çal�³ma burada durdurulacakt�r. E§er tersi bir
durum söz konusu ise ba³ka algoritma aramas�na girilecektir.

Daha önceden proje ekibinin simulated annealing konusunda bilgisi [14] ol-
du§undan ilk olarak simulated annealing'�n �³ Sa§l�§� ve Güvenli§i konusuna
uygulanmas� ve GPU versiyonun yaz�lmas� planlanmaktad�r.
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4 Sonuç

Daha önce bir çok çözüm önerilmi³ ama hala tam olarak çözülememi³ NP-Zor
bir problem olan Kurs zaman çizelgesi ç�kar�lmas� probleminin, �³ Sa§l�§� ve Gü-
venli§i E§itim Kurumlar�na uygun bir ³ekilde çözümü planlanacakt�r. �³ Sa§l�§�
ve Güvenli§i mevzuat�n�n getirdi§i k�s�tlar problem tan�m�na verilecektir. Daha
önce Kurs Zaman Çizelgesi Ç�kar�lmas� probleminde az kullan�lan GPU mima-
risi, daha h�zl� sonuç almak için bu problem üzerinde uygulanacakt�r. 2-3 algo-
ritmadan elde edilen sonuçlar yay�nlacak, algoritma yaz�lmas� planlanan sisteme
entegre edilecektir.
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