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Περίληψη 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µελετάται και επιλύεται το Πρόβληµα 

Παραλαβής και Επίδοσης µε Χρονικά Παράθυρα (Π.Π.Ε.Χ.Π.) µε την χρήση 

µετευρετικού αλγορίθµου Προσοµοιωµένης Ανόπτησης (Π.Α.). Για την θέσπιση νέων 

λύσεων αναπτύχθηκαν ή προσαρµόστηκαν ευρετικές µέθοδοι που επιτυγχάνουν τόσο 

ευρεία όσο και λεπτοµερή αναζήτηση στο χώρο λύσεων. Επιπλέον στον προτεινόµενο 

ολοκληρωµένο αλγόριθµο εξετάζεται η επανεκκίνηση της Π.Α., µε συγκεκριµένη 

τακτική, για την εξέταση διαφορετικών γειτονιών στο χώρο λύσεων του προβλήµατος. 

Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκαν τρεις στρατηγικές και αναλύθηκαν µε  βάση τα 

πρότυπα προβλήµατα των Li και Lim (2001). Η αποτελεσµατικότερη από τις τρείς 

στρατηγικές εντόπισε την καλύτερη δηµοσιευµένη λύση (benchmark solution) στα 

πρότυπα προβλήµατα µε ποσοστό επιτυχίας 93%. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα 

αποδεικνύουν ότι η προτεινόµενη µέθοδος επιλύει αποτελεσµατικά το Π.Π.Ε.Χ.Π.. 

Τέλος, το εργαλείο λογισµικού που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας 

διπλωµατικής εργασίας δύναται να αποτελέσει βάση για την περαιτέρω έρευνα που 

διεξάγεται στο εργαστήριο Συ.Σ.Πα.Λ. σε Προβλήµατα Π.Ε.Χ.Π. αυξηµένης 

πολυπλοκότητας. 
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Τις τελευταίες δεκαετίες η αριστοποίηση των υπηρεσιών παραλαβής και επίδοσης 

προϊόντων έχουν απασχολήσει τόσο την ακαδηµαϊκή κοινότητα όσο και τις 

επιχειρήσεις. Ο προγραµµατισµός των αντίστοιχων δροµολογίων σχετίζεται άµεσα µε 

το λειτουργικό κόστος της εταιρείας και µε την ικανοποίηση των πελατών της.  

Ενδεικτικά, όπως αναφέρουν οι Toth και Vigo (2002),  µε τη χρήση αλγόριθµων 

βελτιστοποίησης  για τον σχεδιασµό των δροµολογίων, τα συνολικά κόστη µπορούν 

να µειωθούν από 5% έως και 20%1. Αναλογικά µε την µείωση του κόστους µειώνονται 

και οι ρύποι CO2 που εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα. Αντίθετα, οι καθυστερήσεις και 

η αθέτηση των όρων παράδοσης που επιφέρει ο αναποτελεσµατικός προγραµµατισµός 

των δροµολογίων έχει άµεσο αντίκτυπο στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών. 

Για τους λόγους αυτούς οι εταιρείες µε κύρια λειτουργία την µεταφορά εµπορευµάτων 

ή επιβατών (π.χ. 3PL, µεταφορικές, ταξί κ.α.) εστιάζουν στην βελτιστοποίηση των 

δροµολογίων τους. 

                                                

1 Αφορά την διαδικασία διανοµής προϊόντων 
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Τα προβλήµατα βελτιστοποίησης στον τοµέα των µεταφορών έχουν ερευνηθεί 

εκτενώς τις τελευταίες δεκαετίες. Την βιβλιογραφία έχει απασχολήσει ένα µεγάλο 

πλήθος προβληµάτων προγραµµατισµού δροµολογίων, τα οποία διαφέρουν µεταξύ 

τους ως προς την φύση των περιορισµών που τα διέπουν. Οι περιορισµοί αυτοί µπορεί 

να προέρχονται: (α) Από τους πελάτες και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους, όπως π.χ. τα 

χρονικά παράθυρα εξυπηρέτησης που θέτουν, (β) από τα χαρακτηριστικά των 

οχηµάτων που πραγµατοποιούν τις διανοµές, όπως για παράδειγµα την χωρητικότητα 

του κάθε οχήµατος ή την χρονική διάρκεια της βάρδιας του, (γ) από τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως για παράδειγµα αν διακινείται προϊόν κοινό για 

όλους τους πελάτες ή διαφορετικά είδη για κάθε πελάτη, και (δ) ως προς τον 

αντικειµενικό σκοπό τους, π.χ. ελαχιστοποίηση του κόστους, µεγιστοποίηση της 

ποιότητας µεταφοράς, κλπ.  

Τα προβλήµατα µεταφοράς χαρακτηρίζονται από την µεγάλη πολυπλοκότητα τους 

ακόµη και στις πιο απλές µορφές τους. Επισηµαίνεται ότι το θεµελιώδες πρόβληµα 

από το οποίο θεωρείται ότι πηγάζουν όλα τα υπόλοιπα προβλήµατα δροµολόγησης 

είναι το Πρόβληµα Περιοδεύοντος Πωλητή (Π.Π.Π.). Το Π.Π.Π. ανήκει στην 

κατηγορία των NP-complete προβληµάτων (Papadimitriou, 1977), NP (Non-

Polynomial time solvable) είναι τα προβλήµατα τα οποία λύνονται σε πολυωνυµικό 

χρόνο µόνο από θεωρητική µηχανή ικανή να πραγµατοποιεί ταυτόχρονα άπειρους 

παράλληλους υπολογισµούς (Non-deterministic Turing machine). Tο Πρόβληµα 

∆ροµολόγησης Οχηµάτων (Π.∆.Ο.) αποτελεί γενίκευση του Π.Π.Π. και ανήκει στην 

κατηγορία NP-hard προβληµάτων (Garey και Johnson, 1979). Αυτό σηµαίνει ότι η 

πολυπλοκότητα του Π.∆.Ο. είναι ίδια ή και µεγαλύτερη από αυτή του Π.Π.Π.. 

Η χρήση κλασσικών µεθόδων µαθηµατικού προγραµµατισµού για την επίλυση 

τέτοιων προβληµάτων θεωρείται αναποτελεσµατική αναφορικά µε τον υπολογιστικό 

χρόνο που απαιτείται για την επίλυσή τους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εργασία 

του Kytojoki (2007) ότι ένα πρόβληµα δροµολόγησης οχηµάτων µπορεί να επιλυθεί σε 

ικανοποιητικό χρόνο όταν το σύνολο των πελατών προς εξυπηρέτηση δεν ξεπερνά 

τους 50.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί αρκετές µετευρετικές µέθοδοι για την επίλυση 

των προβληµάτων διανοµής, καθώς και αυτών που αφορούν παραλαβές και επιδόσεις. 

Οι µέθοδοι αυτές, σε αντίθεση µε τις απλές ευρετικές µεθόδους οι οποίες τερµατίζουν 
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όταν καταλήξουν σε κάποιο τοπικό ελάχιστο, εξερευνούν µεγαλύτερο µέρος του 

χώρου λύσεων, ώστε να καταλήξουν σε καλύτερη λύση σε αποδεκτό χρονικό 

διάστηµα. 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία θα µελετηθεί και θα επιλυθεί το Πρόβληµα 

Παραλαβής και Επίδοσης προϊόντων µε Χρονικά Παράθυρα (Π.Π.Ε.Χ.Π.) µε την 

χρήση του µετευρετικού αλγορίθµου Προσοµοιωµένης Ανόπτησης (Π.Α.). Στόχος του 

Π.Π.Ε.Χ.Π. είναι η ελαχιστοποίηση της συνολικής απόστασης (κόστος) που θα 

καλυφθεί από τα οχήµατα ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών. Στην 

πρόσφατη βιβλιογραφία ο αντικειµενικός σκοπός του προβλήµατος έχει ως πρώτο 

κριτήριο την ελαχιστοποίηση των διαθέσιµων οχηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν και 

ως δεύτερο κριτήριο την ελαχιστοποίηση της συνολικής απόστασης που καλύπτεται. 

Κάθε απαίτηση περιλαµβάνει τον πελάτη παραλαβής, τον πελάτη επίδοσης, τη ζήτηση 

και το χρονικό παράθυρο εξυπηρέτησης του κάθε πελάτη. Όλα τα οχήµατα έχουν 

συγκεκριµένη χωρητικότητα, ξεκινούν από την  κεντρική αποθήκη και επιστρέφουν σε 

αυτή αφού ολοκληρώσουν το προγραµµατισµένο δροµολόγιο. Βασικός περιορισµός 

του προβλήµατος είναι ότι για µία απαίτηση ο πελάτης επίδοσης πρέπει να 

εξυπηρετηθεί µετά τον αντίστοιχο πελάτη παραλαβής, αλλά όχι απαραίτητα αµέσως 

µετά, αφού είναι πιθανό να εξυπηρετούνται άλλοι πελάτες στο χρονικό διάστηµα που 

µεσολαβεί από την εξυπηρέτηση του πελάτη παραλαβής έως την εξυπηρέτηση του 

πελάτη επίδοσης.  

Στο Σχ. 1.1 παρουσιάζεται η διάταξη των πελατών παραλαβής και επίδοσης πριν και 

µετά τον προγραµµατισµό των δροµολογίων δύο οχηµάτων. Ο αριθµός σε κάθε κύκλο 

δηλώνει την απαίτηση (µε δείκτη + συµβολίζεται ο πελάτης παραλαβής  και µε δείκτη 

- ο πελάτης επίδοσης). 
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Το Π.Π.Ε.Χ.Π. θα επιλυθεί µε την χρήση του µετευρετικού αλγορίθµου Π.Α. Βασικό 

χαρακτηριστικό του αλγορίθµου Π.Α. είναι η τυχαία αλλά συστηµατική µετάβαση σε 

γειτονικές λύσεις, ακόµα και σε λύσεις οι οποίες αυξάνουν την αντικειµενική 

συνάρτηση του προβλήµατος ελαχιστοποίησης, επιτρέποντας την εξερεύνηση 

περισσότερων περιοχών του χώρου λύσης, µε σκοπό τον απεγκλωβισµό της 

αναζήτησης από τα τοπικά ελάχιστα.  Επισηµαίνεται ότι η Π.Α. έχει χρησιµοποιηθεί 

στη βιβλιογραφία για την επίλυση του Π.Π.Ε.Χ.Π. µε υποσχόµενα αποτελέσµατα. 

Στα πλαίσια της έρευνας που γίνεται στο εργαστήριο Συστηµάτων Σχεδιασµού 

Παραγωγής και Λειτουργιών (Συ.Σ.Πα.Λ.) του Πανεπιστήµιου Αιγαίου, η παρούσα 

διπλωµατική εργασία α) θα διερευνήσει διαφορετικές στρατηγικές εφαρµογής της 

Π.Α. στο Π.Π.Ε.Χ.Π. και β) θα αναπτύξει εργαλείο για την αποτελεσµατική επίλυση 

του προβλήµατος αυτού προς χρήση από την ερευνητική οµάδα του εργαστηρίου.  

Η δοµή της εργασίας είναι η εξής: Στο Κεφάλαιο 2 επισκοπείται το βιβλιογραφικό 

υπόβαθρο των σηµαντικότερων προβληµάτων δροµολόγησης, καθώς και ορισµένες 

αντιπροσωπευτικές µέθοδοι επίλυσης των προβληµάτων αυτών. Επιπλέον, 

διατυπώνεται το µαθηµατικό µοντέλο του προβλήµατος και περιγράφεται ο 

αλγόριθµος Π.Α.. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η εφαρµογή του αλγόριθµου Π.Α. 

στο πρόβληµα Π.Π.Ε.Χ.Π. και περιγράφεται η προτεινόµενη µέθοδος επίλυσης του 

προβλήµατος. Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται η πειραµατική διερεύνηση για την 

1+ 

Αποθήκη 

2+ 

1- 

2- 

4+ 

4- 5- 

3+ 3- 

6- 7+ 

5+ 
7- 

6+ 

1+ 

Αποθήκη 

2+ 

1- 

2- 

4+ 

4- 5- 

3+ 3- 

6- 7+ 

5+ 
7- 

6+ 

Σχήµα 1.1: Παράδειγµα διάταξης των πελατών παραλαβής και επίδοσης στο Π.Π.Ε.Χ.Π. πριν και µετά τον 

προγραµµατισµό των δροµολογίων 



Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

5 

 

αξιολόγηση του προτεινόµενου αλγορίθµου. Τέλος, στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται 

τα συµπεράσµατα της εργασίας, καθώς και οι µελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις. 
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Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα θεµελιώδη προβλήµατα µεταφοράς και 

διανοµής, τα οποία έχουν µελετηθεί εκτενώς στην βιβλιογραφία και στα οποία 

βασίζεται η παρούσα διπλωµατική εργασία. Το Κεφάλαιο 2 χωρίζεται σε πέντε  

Ενότητες. Στις τρείς πρώτες παρουσιάζονται τα εξής προβλήµατα διανοµής: (α) Το 

Πρόβληµα ∆ροµολόγησης Οχηµάτων (Vehicle Routing Problem,VRP), (β) τα 

Προβλήµατα Παραλαβής και Επίδοσης (General Pickup and Delivery Problems) και 

(γ) το Πρόβληµα Παραλαβής και Επίδοσης µε Χρονικά Παράθυρα (Pickup and 

Delivery Problem with Time Windows, PDPTW). Στην τέταρτη Ενότητα 

παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο του αλγορίθµου Προσοµοιωµένης Ανόπτησης 

και πως ο αλγόριθµος αυτός έχει χρησιµοποιηθεί στην βιβλιογραφία για την επίλυση 

του Προβλήµατος Παραλαβής και Επίδοσης. Τέλος, αναφέρονται οι στόχοι και οι 

συνεισφορά της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. 
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2.1 Το Πρόβληµα ∆ροµολόγησης Οχηµάτων 

Στο Πρόβληµα ∆ροµολόγησης Οχηµάτων (Π.∆.Ο., Vehicle Routing Problem, VRP) 

επιδιώκεται ο προσδιορισµός των βέλτιστων δροµολογίων στόλου οχηµάτων για την 

µεταφορά αγαθών από την κεντρική αποθήκη στις τοποθεσίες των πελατών. Το 

Π.∆.Ο. αποτελεί γενίκευση του Προβλήµατος Περιοδεύοντος Πωλητή (Π.Π.Π., 

Traveling Salesman Problem, TSP). Προβλήµατα που σχετίζονται µε το Π.Π.Π. 

αναφέρονται από το 1800 από τους µαθηµατικούς Sir William Rowan Hamilton και 

Thomas Penyngton Kirkman. Το Π.Π.Π. που αποτελεί την βάση όλων των 

προβληµάτων διανοµής και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1930 από τον Karl 

Menger σε συνέδριο στη Βιέννη.  Στο πρόβληµα αυτό ο πωλητής πρέπει να επισκεφτεί 

έναν αριθµό γειτονικών πόλεων για την πώληση των αγαθών του. Σκοπός του 

προβλήµατος είναι να βρεθεί η βέλτιστη σειρά επίσκεψης των πόλεων, ώστε ο 

πωλητής να καλύψει την ελάχιστη απόσταση επισκεπτόµενος ακριβώς µία φορά την 

κάθε πόλη. Μία γενίκευση του Π.Π.Π. είναι το Πρόβληµα Πολλαπλών Περιοδευόντων 

Πωλητών (Π.Π.Π.Π., multiple TSP ή m-TSP), όπου µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

περισσότεροι από ένας πωλητές για την λύση του προβλήµατος.  

Το Π.∆.Ο. προτάθηκε από τους Dantzig και Ramser (1959), οι οποίοι µοντελοποίησαν 

και επίλυσαν το πρόβληµα µεταφοράς καύσιµων. Αντικειµενικός σκοπός του 

προβλήµατος είναι ο προσδιορισµός της συντοµότερης διαδροµής που πρέπει να 

ακολουθήσουν τα βυτιοφόρα φορτηγά εκκινώντας από το κεντρικό διυλιστήριο και 

επισκεπτόµενα τα πρατήρια καυσίµων. Το Π.∆.Ο. αναφέρεται στην παράδοση 

αγαθών, σε σύνολο πελατών µε γνωστή ζήτηση από στόλο οχηµάτων γνωστής 

χωρητικότητας. Κάθε πελάτης εξυπηρετείται µία φορά από ένα και µόνο όχηµα. 

Αντικειµενικός σκοπός του προβλήµατος είναι η ελαχιστοποίηση της συνολικής 

απόστασης που θα διανύσουν τα οχήµατα. Τα οχήµατα ξεκινούν και ολοκληρώνουν το 

δροµολόγιό τους στο ίδιο σηµείο (π.χ. την κεντρική αποθήκη). 

2.1.1 Μαθηµατικό Μοντέλο του Π.∆.Ο. 

Παρακάτω παρουσιάζεται το µαθηµατικό µοντέλο του Π.∆.Ο. σύµφωνα µε τους 

Stewart και Golden (1983). Για την διατύπωση του προβλήµατος ορίζονται οι εξής 

µεταβλητές:   
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���� � �0,1
: λαµβάνει την τιµή 1 αν το όχηµα � κινείται από τον πελάτη  στον � 
αλλιώς λαµβάνει την τιµή 0 

��: η ζήτηση στο σηµείο  

��: το σύνολο των εφικτών λύσεων του προβλήµατος Π.Π.Π.Π. 

���: το κόστος από τον πελάτη  στον πελάτη � 

�: ο αριθµός των διαθέσιµων οχηµάτων 

�: η χωρητικότητα του οχήµατος 

Σκοπός του προβλήµατος είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους µεταφοράς 

και ορίζεται ως:    

����� � � ���
�,��

���� (2.1)  

υπό τους περιορισµούς: 

� ��
�,�

���� � � , ��� � � 1,2, … , � (2.2)  

� � "����# � ��  (2.3)  

Η Εξίσωση 2.2 ορίζει ότι δεν µπορεί να παραβιάζεται η χωρητικότητα του οχήµατος. 

Η Εξίσωση 2.3 ορίζει ότι όλες οι µεταβλητές απόφασης ανήκουν στο σύνολο εφικτών 

λύσεων του Π.Π.Π.Π.. Το παραπάνω µοντέλο περιλαµβάνει τα βασικά 

χαρακτηριστικά του προβλήµατος και συµπληρώνεται από ένα σύνολο τυπικών 

περιορισµών που αφορούν το δίκτυο διανοµής και τη συνεκτικότητά του.  

Υπάρχουν σηµαντικές παραλλαγές του Π.∆.Ο. που προκύπτουν από την προσθήκη 

επιπλέον περιορισµών στο βασικό µαθηµατικό µοντέλο. Οι πιο κοινές είναι οι εξής:  

• Π.∆.Ο. µε Οχήµατα Περιορισµένης Χωρητικότητας (Capacitated and Distance 

Constrained VRP, Toth και Vigo, 2002) 
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• Π.∆.Ο. µε Χρονικά Περιθώρια (VRP with Time Window constraints, (Toth and 

Vigo, 2002; Ahn and Shin, 1991; Atkinson, 1994) 

• Π.∆.Ο. µε Παραλαβές και Επιδόσεις (VRP with Pickup and Delivery, Toth and 

Vigo, 2002; Daganzo and Hall, 1993) 

• Χρήση πολλαπλών αποθηκών Π.∆.Ο. (Bianco et al., 1994; Carpaneto et al., 1989) 

• Π.∆.Ο. µε Ανοµοιογενή και Περιορισµένα ως προς τη Χωρητικότητα Οχήµατα 

(Taillard, 1996) 

• Π.∆.Ο. µε Επιστροφές Προϊόντων στην Αποθήκη (Toth and Vigo, 2002) 

• Π.∆.Ο. µε δυνατότητα εξυπηρέτησης των πελατών σε πολλαπλές Χρονικές 

Περιόδους (Tanand Beasley, 1984; Christofides and Beasley, 1984)  

2.1.2 Μέθοδοι Επίλυσης 

Σε αυτήν την Ενότητα παρουσιάζονται οι κατηγορίες των µεθόδων και αλγορίθµων 

επίλυσης που έχουν προταθεί στην βιβλιογραφία για το Π.∆.Ο.. Οι µέθοδοι επίλυσης 

του Π.∆.Ο. χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες: Τις ακριβείς (exact), τις ευρετικές 

(heuristic) και τις µετευρετικές (metaheuristic). 

Ακριβείς Μέθοδοι 

Ακριβείς είναι εκείνες οι µέθοδοι, οι οποίες προσδιορίζουν τη βέλτιστη λύση του 

προβλήµατος. Συνήθως επιλύουν προβλήµατα περιορισµένων διαστάσεων, και 

απαιτούν σηµαντικό υπολογιστικό χρόνο για να καταλήξουν στη βέλτιστη λύση. 

Μερικές από τις ακριβείς µεθόδους που έχουν προταθεί στην βιβλιογραφία 

παραθέτονται στον Πίνακα 2.1. 

Πίνακας 2.1: Ακριβείς µέθοδοι επίλυσης του Π.∆.Ο. 

Μέθοδος ∆ηµοσίευση 

State Space Relaxation Method  Christofides et al.,(1981a) 

Spanning Tree Search Algorithm Christofides et al.,(1981b) 

An Integer Linear Programming Algorithm Laporte et al.,(1985) 

Branch and Cut Algorithm Fisher et al., (1994) 
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Ευρετικοί Αλγόριθµοι 

Ευρετικοί είναι οι αλγόριθµοι, οι όποιοι χρησιµοποιούν πρακτικούς κανόνες για την 

επίλυση προβληµάτων, αναζητώντας ποιοτικές εφικτές λύσεις οι όποιες ικανοποιούν 

τους περιορισµούς του προβλήµατος. Οι ευρετικοί αλγόριθµοι συνήθως υστερούν σε 

ποιότητα λύσης, αλλά υπερτερούν σε σχέση µε τον απαιτούµενο υπολογιστικό χρόνο. 

Μερικοί από τους πλέον γνωστούς ευρετικούς αλγορίθµους παραθέτονται στον 

Πίνακα 2.2. 

Πίνακας 2.2: Ευρετικοί αλγόριθµοι για το Π.∆.Ο. 

Μέθοδος ∆ηµοσίευση 

Savings Concept Clarke και Wright (1964) 

The Sweep Algorithm Gillett και Miller (1974) 

λ-interchanges Mechanism Osman (1993) 

Ejection chains Xuκαι Kelly (1996) 

Μετευρετικοί Αλγόριθµοι 

Ο όρος µετευρετικός αλγόριθµος χρησιµοποιήθηκε πρώτη φορά από τον Glover 

(1986). Οι µετευρετικοί αλγόριθµοι εφαρµόζουν γενικές στρατηγικές αναζήτησης, οι 

οποίες συνήθως είναι εµπνευσµένες από τις φυσικές διαδικασίες. Οι αλγόριθµοι αυτοί 

καθοδηγούν κατάλληλα ευρετικές µεθόδους µε σκοπό να διερευνήσουν ευρύτερο 

τµήµα του χώρου λύσεων του προβλήµατος. Οι µετευρετικοί αλγόριθµοι που 

αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια, διερευνούν λύσεις σε µη εφικτές περιοχές ή 

ακόµη και σε περιοχές όπου χειροτερεύουν την τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης. 

Σκοπός αυτών των κινήσεων είναι η αποφυγή του εγκλωβισµού του αλγορίθµου σε 

τοπικά ελάχιστα, επιτυγχάνοντας λύσεις οι οποίες είναι πλησιέστερα στις βέλτιστες. 

Στον Πίνακα 2.3 παρατίθενται ενδεικτικοί µετευρετικοί αλγόριθµοι που έχουν 

χρησιµοποιηθεί από την βιβλιογραφία για την επίλυση του Π.∆.Ο.. 
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Πίνακας 2.3: Μετευρετικοί Αλγόριθµοι για το Π.∆.Ο. 

Μέθοδος ∆ηµοσίευση 

Simulated Annealing and Tabu Search Osman (1993) 

Tabu-route Geandreau et al. (1994) 

Ejection chains Rego και Roucairol (1996) 

Ant systems optimization Reinmann et al.(2004) 

2.2 Προβλήµατα Παραλαβής και Επίδοσης 

Τα Προβλήµατα Παραλαβής και Επίδοσης (Π.Π.Ε., General Pickup and Delivery 

Problems, GPDP) είναι µία παραλλαγή/επέκταση του Π.∆.Ο., στην οποία τα οχήµατα 

εκτός από την υποχρέωση διανοµής εµπορευµάτων στους πελάτες, έχουν επιπλέον την 

υποχρέωση παραλαβής προϊόντων (η περίπτωση µεταφοράς επιβατών αποτελεί 

υποκατηγορία του Π.Π.Ε.). Στην περίπτωση διανοµής εµπορευµάτων ξεχωρίζουµε δύο 

κατηγορίες πελατών: (α) τους πελάτες παραλαβής (pickup), από τους οποίους 

παραλαµβάνονται εµπορεύµατα και (β) τους πελάτες επίδοσης (delivery), στους 

οποίους επιδίδονται εµπορεύµατα.  Σύµφωνα µε τους Parragh et al. (2008) τα Π.Π.Ε. 

οµαδοποιούνται σε δύο κύριες υποκατηγορίες µε βάση τον προορισµό των αγαθών 

που παραλαµβάνονται από τους πελάτες.:  

Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε µεταφορές αγαθών από την αποθήκη στους 

πελάτες επίδοσης και από τους πελάτες παραλαβής στην αποθήκη. Το θεµελιώδες 

πρόβληµα αυτής της κατηγορίας είναι το Πρόβληµα ∆ροµολόγησης Οχηµάτων µε 

Επιστροφές Προϊόντων στην Αποθήκη (Π.∆.Ο.Ε.Π.Α., Vehicle Routing Problems with 

Backhauls,VRPB).   

Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται σε µεταφορές αγαθών από πελάτη σε πελάτη, όπου 

το όχηµα παραλαµβάνει το αγαθό από τον πελάτη παραλαβής και το µεταφέρει στον 

πελάτη επίδοσης. Το θεµελιώδες πρόβληµα αυτής της κατηγορίας είναι το Πρόβληµα 

∆ροµολόγησης Οχηµάτων µε Παραλαβές και Επιδόσεις (Π.∆.Ο.Ε.Π., Vehicle Routing 

Problems with Pickups and Deliveries, VRPPD). Τα δύο αυτά προβλήµατα αναλύονται 

περαιτέρω στις παρακάτω Ενότητες.  
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2.2.1 Πρόβληµα ∆ροµολόγησης Οχηµάτων µε Επιστροφές Προϊόντων 

στην Αποθήκη (Π.∆.Ο.Ε.Π.Α.) 

Το Π.∆.Ο.Ε.Π.Α, όπως προαναφέρθηκε, επικεντρώνεται στη µεταφορά  

εµπορευµάτων από την αποθήκη σε πελάτες παραλαβής και από πελάτες επίδοσης 

στην αποθήκη. Το γενικό αυτό πρόβληµα αναλύεται σε τέσσερα ειδικότερα 

προβλήµατα (Parragh et al., 2008), όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.4: 

Πίνακας 2.4: Προβλήµατα ∆ροµολόγησης Οχηµάτων µε Επιστροφές Προϊόντων στην Αποθήκη 

(Π.∆.Ο.Ε.Π.Α) 

Πρόβληµα Περιγραφή 
Πρόβληµα ∆ροµολόγησης 

Οχηµάτων µε 

Οµαδοποιηµένες 

Επιστροφές στην Αποθήκη 

(Π.∆.Ο.Ο.Ε., VRPCB)  

Οι πελάτες είναι είτε παραλαβής είτε επίδοσης. Βασικό 

χαρακτηριστικό του προβλήµατος είναι ότι οι πελάτες 

επίδοσης εξυπηρετούνται πριν από τον πρώτο πελάτη 

παλαβής. 

Πρόβληµα ∆ροµολόγησης 

Οχηµάτων µε Ανεξάρτητες 

Παραλαβές και Επιδόσεις 

(Π.∆.Ο.Α.Π.Ε., VRPMB)  

Όπως και στο Π.∆.Ο.Ο.Ε. (VRPCB), οι πελάτες είναι είτε 

παραλαβής είτε επίδοσης. Χαρακτηριστικό του προβλήµατος 

είναι ότι δεν υπάρχει περιορισµός για την σειρά 

εξυπηρέτησης των πελατών παραλαβής και επίδοσης. 

Πρόβληµα ∆ροµολόγησης 

Οχηµάτων µε Παραλαβές 

και Επιδόσεις στον Ίδιο 

Πελάτη  

(Π.∆.Ο.Π.Ε.Ι.Π.,  VRPDDP) 

Ένας πελάτης ενδέχεται να είναι συγχρόνως πελάτης 

παραλαβής και επίδοσης. Το πρόβληµα µοντελοποιείται 

όπως το Π.∆.Ο.Α.Π.Ε. (VRPMB) µε τη διαφορά ότι τα 

σηµεία (πελάτες) που δέχονται διπλές επισκέψεις 

µοντελοποιούνται ως δύο ξεχωριστά σηµεία, ένα σηµείο 

αντιστοιχεί στην παραλαβή και το άλλο στην επίδοση. 

Πρόβληµα ∆ροµολόγησης 

Οχηµάτων µε Ταυτόχρονες 

Επιδόσεις και Παραλαβές  

(Π.∆.Ο.Τ.Ε.Π., VRPSDP) 

Ένας πελάτης είναι συγχρόνως πελάτης παραλαβής και 

επίδοσης. Αυτό σηµαίνει ότι το όχηµα σε κάθε επίσκεψη 

πελάτη θα πραγµατοποιεί και παραλαβή και επίδοση. 

2.2.2 Πρόβληµα ∆ροµολόγησης Οχηµάτων µε Παραλαβές και Επιδόσεις 

Το Π.∆.Ο.Ε.Π, όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή του Κεφαλαίου, αναφέρεται στην 

περίπτωση κατά την οποία τα εµπορεύµατα µεταφέρονται µόνο µεταξύ των πελατών 

παραλαβής και επίδοσης. Σ’ αυτή την κατηγορία προβληµάτων η αποθήκη (depot) 
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αποτελεί το σηµείο αφετηρίας και τερµατισµού του συνόλου των δροµολογίων. 

Υπάρχουν τρείς κατηγορίες ειδικών προβληµάτων (Parragh et al., 2008), όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.5: 

Πίνακας 2.5: Πρόβληµα ∆ροµολόγησης Οχηµάτων µε Επιδόσεις και Παραλαβές (Π.∆.Ο.Ε.Π) 

Πρόβληµα Περιγραφή 
Το Πρόβληµα της 

∆ροµολόγησης Οχηµάτων 

µε Παραλαβή και Επίδοση 

Προϊόντων  

(Π.∆.Ο.Π.Ε.Π., PDVRP) 

Οι πελάτες παραλαβής και επίδοσης δεν αποτελούν ζεύγη 

(unpaired). Αυτό σηµαίνει ότι κάθε µονάδα που 

παραλαµβάνεται από έναν πελάτη µπορεί να επιδοθεί σε 

οποιονδήποτε πελάτη επίδοσης.  

Το Κλασικό Πρόβληµα 

Παραλαβής και Επίδοσης 

(Π.Π.Ε., PDP)  

Χαρακτηριστικό στοιχείο του προβλήµατος είναι ότι οι πελάτες 

παραλαβής και επίδοσης αποτελούν ζεύγη (paired). Κάθε 

σηµείο παραλαβής έχει ένα αντίστοιχο µοναδικό σηµείο 

επίδοσης. 

Το Πρόβληµα Μεταφοράς 

Επιβατών κατ’ απαίτηση 

(Π.Μ.Ε., DARP)  

Όπως και στο πρόβληµα Π.Π.Ε έτσι και στο Π.Μ.Ε. για κάθε 

σηµείο εκκίνησης υπάρχει µοναδικό σηµείο προορισµού (ζεύγη 

σηµείων, paired). Στο Π.Μ.Ε αντίθετα µε το Π.Π.Ε 

µεταφέρονται επιβάτες. Για το λόγο αυτό διαφοροποιείται η 

αντικειµενική συνάρτηση του προβλήµατος, η οποία πλέον 

λαµβάνει υπόψη και την ποιότητα µεταφοράς. 

2.3 Πρόβληµα Παραλαβής και Επίδοσης µε Χρονικά Παράθυρα 

Το Πρόβληµα Παραλαβής και Επίδοσης µε Χρονικά Παράθυρα (Π.Π.Ε.Χ.Π., The 

Pickup and Delivery Problem with Time Windows, PDPTW) είναι µία παραλλαγή του 

κλασικού προβλήµατος παραλαβής και επίδοσης και περιέχει επιπρόσθετα τον 

περιορισµό των χρονικών παραθύρων. Συγκεκριµένα, αποτελεί πρόβληµα 

βελτιστοποίησης µε αντικειµενικό σκοπό την ελαχιστοποίηση της συνολικής 

απόστασης που διανύουν τα οχήµατα, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις όλων των 

πελατών. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις της βιβλιογραφίας, το πρόβληµα µελετάται 

µε αντικειµενικό σκοπό την ελαχιστοποίηση του αριθµού των οχηµάτων που 

δροµολογούνται για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων. Κάθε απαίτηση αποτελείται 

από το σηµείο παραλαβής, το αντίστοιχο σηµείο επίδοσης, την ποσότητα του φορτίου 

που πρόκειται να µεταφερθεί και το χρονικό παράθυρο εξυπηρέτησης για κάθε πελάτη, 



Πανεπιστήµιο Αιγαίου   Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης  

14 

 

το οποίο αποτελείται από το νωρίτερο και τον αργότερο χρόνο έναρξης της 

εξυπηρέτησης του πελάτη. Το σηµείο παραλαβής πρέπει να προηγείται του 

αντίστοιχου σηµείου παράδοσης σ’ ένα δροµολόγιο. Όλα τα οχήµατα έχουν 

συγκεκριµένη χωρητικότητα, ξεκινούν από την  κεντρική αποθήκη και επιστρέφουν σε 

αυτή αφού ολοκληρώσουν το προγραµµατισµένο δροµολόγιο. 

Επισκόπηση της έρευνας που έχει πραγµατοποιηθεί σε προβλήµατα παραλαβής και 

επίδοσης τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζεται στις εργασίες των Savelsbergh και 

Sol (1995), Mitrovic-Minic (1998), Parragh et al.(2008). 

2.3.1 ∆ιατύπωση του Μαθηµατικού Μοντέλου 

Έστω δίκτυο που περιλαµβάνει � απαιτήσεις, κάθε απαίτηση περιλαµβάνει τους 

πελάτες παραλαβής που αντιπροσωπεύονται από τα σηµεία  � 1, … , � και τους 

πελάτες επίδοσης που αντιπροσωπεύονται από τα σηµεία � $ . Έστω % το σύνολο 

των οχηµάτων. Η αφετηρία του συνόλου των οχηµάτων & � % είναι το σηµείο ' και το 

σηµείο που επιστρέφουν όλα τα οχήµατα συµβολίζεται µε �. Έστω ()το σύνολο των 

πελατών παραλαβής, (* το σύνολο των πελατών επίδοσης ώστε ( � () + (*. Το 

σύνολο , περιλαµβάνει όλες τις κορυφές του δικτύου, δηλαδή - � ( + ' + �. Η 

ζήτηση του πελάτη  ορίζεται ως .�. Το χρονικό παράθυρο εξυπηρέτησης του πελάτη  
ορίζεται ως "/� , 0�#, όπου /� είναι το άνοιγµα του χρονικού παραθύρου εξυπηρέτησης 

του πελάτη  και 0�το κλείσιµο του χρονικού παραθύρου εξυπηρέτησης του πελάτη . 
Για κάθε ζεύγος σηµείων, 1�� είναι ο χρόνος που χρειάζεται το όχηµα για να κινηθεί 

από το σηµείο  στο σηµείο � και ��� είναι το αντίστοιχο κόστος της κίνησης αυτής. 

Για την µοντελοποίηση του προβλήµατος χρησιµοποιούνται τριών ειδών µεταβλητές: 

Μεταβλητές ροής 2��3, µεταβλητές χρόνου 4�, και µεταβλητές φορτίου 5�. Η δυαδική 

µεταβλητή 2��3, έχει την τιµή 1 αν το όχηµα & κινείται από το σηµείο  στο σηµείο �, 
διαφορετικά έχει την τιµή 0. Η µεταβλητή χρόνου 4� είναι το χρονικό σηµείο στο 

οποίο έχει εξυπηρετηθεί ο πελάτης παραλαβής , αντίστοιχα το χρονικό σηµείο στο 

οποίο έχει εξυπηρετηθεί ο πελάτης επίδοσης  $ � είναι 4�)6. Η µεταβλητή φορτίου 5� 

είναι το φορτίο του οχήµατος µετά την εξυπηρέτηση του πελάτη παραλαβής , 
αντίστοιχα η µεταβλητή φορτίου µετά την εξυπηρέτηση του πελάτη επίδοσης  $ � 

είναι 5�)6. Οι παραπάνω συµβολισµοί συνοψίζονται στον Πίνακα 2.6. 
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Πίνακας 2.6: Συµβολισµοί και επεξήγηση για την διατύπωση του µαθηµατικού µοντέλου του Π.Π.Ε.Χ.Π. 

Συµβολισµός Επεξήγηση 

2��3 � �0,1
 ισούται µε 1 αν το όχηµα & κινείται από τον 

πελάτη  στον � αλλιώς είναι 0 

4� 
το χρονικό σηµείο µετά την εξυπηρέτηση του 

πελάτη  

5� 
το φορτίο του οχήµατος µετά την 

εξυπηρέτηση του πελάτη  

���  
το κόστος της µετάβασης από τον πελάτη  
στον πελάτη � 

1�� 
η χρονική διάρκεια της διαδροµής από τον 

πελάτη  στον πελάτη � 
� η µέγιστη χωρητικότητα όλων των οχηµάτων 

"/� , 0�# το χρονικό παράθυρο εξυπηρέτησης του 

πελάτη  
.� η ζήτηση του πελάτη  σε µονάδες φορτίου 

� ο αριθµός των απαιτήσεων 

% το σύνολο των οχηµάτων 

() το σύνολο των πελατών επίδοσης 

(* το σύνολο των πελατών παραλαβής 

' το αρχικό σηµείο (αποθήκη) 

� το τελικό σηµείο (αποθήκη) 

- 
όλες οι τοποθεσίες (πελάτες παραλαβής, 

πελάτες επίδοσης, αποθήκη) 

Αν ο αντικειµενικός σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους, τότε σύµφωνα µε 

την Snezana Mitrovic-Minic (1998) το πρόβληµα µπορεί να µοντελοποιηθεί ως εξής: 

����� � � ��,�
�,��73�8

2�,�3  (2.4)  

υπό τους περιορισµούς: 
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� � 2�,�3 � 1   
��73�8

 ���  � () (2.5)  

� 2�,�3
��7

9 � 2�,�3
��7

� 0 ���  � (, & � % (2.6)  

� 2:,�3 � 1  
��;<

 ��� & � % (2.7)  

� 2�,=3 � 1
��;>

 ��� & � % (2.8)  

� 2�,�3
��7

9 � 2�,6)�3
��7

� 0 ���  � (, & � % (2.9)  

4� $ 1�,6)� � 46)�   ���  � (), & � % (2.10)  

2�,�3 � 1 ?  4� $ 1�,� � 4� ��� , � @(, & � % (2.11)  

2:,�3 � 1 ?  4: $ 1:,� � 4� ��� � � (), & � % (2.12)  

2�,=3 � 1 ?  4� $ 1�,= � 4= ���  � (*, & � % (2.13)  

/� � 4�3 � 0� ���  � (, & � % (2.14)  

/: � 4:3 � 0: ��� & � % (2.15)  

/= � 4=3 � 0= ��� & � % (2.16)  

2�,�3 � 1 ? 5�3 $ .� � 5�3 ���  � (, � � (), & � % (2.17)  

2�,�3 � 1 ? 5�3 9 .�*6 � 5�3 ���  � (, � � (*, & � % (2.18)  

2:,�3 � 1 ? 5:3 $ .� � 5�3 ��� � � (), & � % (2.19)  

5:3 � 0 ��� & � % (2.20)  

.� � 5�3 � �3 ���  � (), & � % (2.21)  

��,�3 � �0,1
 ��� , � � ,, & � % (2.22)  
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Πίνακας 2.7: Επεξήγηση περιορισµών µαθηµατικού µοντέλου 

Περιορισµοί Επεξήγηση 

2.5 

Εξασφαλίζει ότι ένα όχηµα µετά από την εξυπηρέτηση ενός πελάτη 

παραλαβής επισκέπτεται είτε έναν άλλο πελάτη παραλαβής είτε έναν 

πελάτη επίδοσης     

2.6 
Εξασφαλίζει ότι το όχηµα που καταλήγει στον πελάτη  εκκινεί και από 

αυτόν 

2.7 
Εξασφαλίζει ότι κάθε όχηµα µετά το αρχικό σηµείο (αποθήκη) καταλήγει 

σε µοναδικό σηµείο παραλαβής 

2.8 

Εξασφαλίζει ότι κάθε όχηµα επισκέπτεται ένα µοναδικό σηµείο 

παράδοσης πριν την επιστροφή του οχήµατος στο τελικό σηµείο 

(αποθήκη) 

2.9 
Εξασφαλίζει ότι η παραλαβή και η επίδοση µίας απαίτησης θα γίνει από το 

ίδιο όχηµα 

2.10 
Εξασφαλίζει ότι κάθε σηµείο παραλαβής πρέπει να προηγείται από το 

αντίστοιχο σηµείο παράδοσης 

2.11 

Εξασφαλίζει ότι στην περίπτωση που το όχηµα ταξιδεύει από τον πελάτη  
στον πελάτη �, το χρονικό σηµείο µετά την εξυπηρέτηση του πελάτη � 
είναι µεγαλύτερο του χρονικού σηµείου µετά την εξυπηρέτηση του  
τουλάχιστον κατά την χρονική διάρκεια µετάβασης από τον  στον � 

2.12 

Εξασφαλίζει ότι στην περίπτωση που το όχηµα ταξιδεύει από το αρχικό 

σηµείο (αποθήκη) στον πελάτη �, το χρονικό σηµείο εξυπηρέτησης του 

πελάτη � είναι µεγαλύτερο του χρονικού σηµείου εκκίνησης τουλάχιστον 

κατά την χρονική διάρκεια µετάβασης από το αρχικό σηµείο στον � 

2.13 

Εξασφαλίζει ότι στην περίπτωση που το όχηµα ταξιδεύει από τον πελάτη  
στο τελικό σηµείο (αποθήκη), το χρονικό σηµείο της επιστροφής στην 

αποθήκη είναι µεγαλύτερο του χρονικού σηµείου εξυπηρέτησης του 

πελάτη  τουλάχιστον κατά την χρονική διάρκεια µετάβασης από τον 

πελάτη  στο τελικό σηµείο 

2.14 
Εξασφαλίζει ότι οι πελάτες (παραλαβής/επίδοσης) εξυπηρετούνται εντός 

των χρονικών παραθύρων τους 

2.15 
Εξασφαλίζει ότι τα οχήµατα εκκινούν από την αποθήκη εντός του 

χρονικού παραθύρου του αρχικού σηµείου (αποθήκη)  

2.16 
Εξασφαλίζει ότι τα οχήµατα επιστρέφουν στην αποθήκη εντός του 

χρονικού παραθύρου του τελικού σηµείου (αποθήκη) 
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Περιορισµοί Επεξήγηση 

2.17 

Εξασφαλίζει ότι το φορτίο του οχήµατος & µετά την εξυπηρέτηση του 

πελάτη παραλαβής � είναι ίσο µε το φορτίο µετά την εξυπηρέτηση του 

πελάτη  συν το φορτίο ζήτησης του πελάτη � 

2.18 

Εξασφαλίζει ότι το φορτίο του οχήµατος & µετά την εξυπηρέτηση του 

πελάτη επίδοσης � είναι ίσο µε το φορτίο µετά την εξυπηρέτηση του 

πελάτη  µείον το φορτίο ζήτησης του πελάτη � 

2.19 

Εξασφαλίζει ότι το φορτίο του οχήµατος & µετά την εξυπηρέτηση του 

πελάτη παραλαβής � είναι ίσο µε το φορτίο µετά το αρχικό σηµείο συν το 

φορτίο ζήτησης του πελάτη � 
2.20 Εξασφαλίζει ότι το όχηµα & εκκινεί άδειο  

2.21 

Εξασφαλίζει ότι το φορτίο ενός οχήµατος µετά την εξυπηρέτηση ενός 

πελάτη παραλαβής είναι µεγαλύτερο ή ίσο από την αντίστοιχη ζήτηση του 

πελάτη και µικρότερο ή ίσο από την µέγιστη χωρητικότητα του οχήµατος 

2.22 Εξασφαλίζει τις τιµές που µπορεί να πάρει η δυαδική µεταβλητής 2��3 

Στην περίπτωση που αντικειµενικός σκοπός του προβλήµατος είναι η ελαχιστοποίηση 

των οχηµάτων η αντικειµενική συνάρτηση µεταβάλλεται ως εξής:  

����� � � ��,�
�,��73�8

2�,�3 $  AB � � 2:,�3
��73�8

  (2.23)  

Όπου, το επιπλέον κόστος AB C 1 επιβαρύνει την τιµή της αντικειµενικής 

συνάρτησης για κάθε όχηµα που εκκινεί από το αρχικό σηµείο (αποθήκη). 

2.3.2 Αλγόριθµοι επίλυσης 

Στην παρούσα Ενότητα επισκοπούνται βασικοί ευρετικοί, µετευρετικοί και ακριβείς 

αλγόριθµοι που έχουν προταθεί για την επίλυση του προβλήµατος Π.Π.Ε.Χ.Π.. 

Ευρετικοί Αλγόριθµοι  

Οι Toth και Vigo (1997), οι Mitrovic-Minic και Laporte (2006) πρότειναν µεθόδους 

που βασίζονται στην Εισαγωγή Απαίτησης σε ∆ροµολόγιο (Insertion). Οι Van der 

Bruggen et al. (1993) πρότειναν Μέθοδο Ανταλλαγής Απαιτήσεων (Variable-depth 

search). Οι Thomson και Psaraftis (1993) προτείνουν την µέθοδο Cyclic Τransfers. Οι 
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Xu et al. (2003) πρότειναν ευρετική µέθοδο βασισµένη στη µέθοδο ∆υναµικής 

∆ηµιουργίας Μεταβλητών (Column Generation). 

Μετευρετικοί Αλγόριθµοι 

Οι Gendreau et al. (1998) προτείνουν αλγόριθµο Αναζήτησης Ταµπού (Tabu Search) 

στον οποίο για την εύρεση γειτονιάς αφαιρούνται διαδοχικά απαιτήσεις από 

επιλεγµένα δροµολόγια και επανατοποθετούνται διαδοχικά σε άλλα δροµολόγια µε 

την µέθοδο «ejection chain neighborhood». Οι Nanry και Barnes (2000) προτείνουν 

Αλγόριθµο Αναζήτησης Ταµπού (Tabu Search) στον οποίο για την εύρεση της νέας 

γειτονιάς (neighborhood) χρησιµοποιούν τρείς κινήσεις: Μετακίνηση µίας απαίτησης 

από ένα δροµολόγιο σε ένα άλλο, ανταλλαγή ζεύγους απαιτήσεων µεταξύ 

δροµολογίων και τέλος αλλαγή της θέσης απαίτησης εντός του δροµολογίου της. Οι Li 

και Lim (2001) προτείνουν υβριδικό αλγόριθµο που συνδυάζει τον αλγόριθµο  

προσοµοιωµένης ανόπτησης (Π.Α.) και την Αναζήτηση Ταµπού (Tabu Search). Ο 

Ropke (2005) προτείνει Εκτεταµένη Αναζήτηση Γειτονιάς (Large Neighborhood 

Search, LNS), η οποία πραγµατοποιεί µαζικές µετακινήσεις απαιτήσεων από 

δροµολόγιο σε δροµολόγιο. Οι Bent και Hentenryck (2006) προτείνουν αλγόριθµο δύο 

σταδίων: α) Στο πρώτο στάδιο µε την χρήση του αλγορίθµου Προσοµοιωµένης 

Ανόπτησης ελαχιστοποιούν τα χρησιµοποιούµενα οχήµατα, ενώ β) στο δεύτερο στάδιο 

µε την χρήση της Εκτεταµένης Αναζήτησης Γειτονιάς (Large Neighborhood Search, 

LNS) ελαχιστοποιείται η συνολική απόσταση που διανύει κάθε όχηµα. Ο Urban 

(2006) προτείνει κατευθυνόµενη  αναζήτηση, ενσωµατωµένη στον κλασικό αλγόριθµο 

Π.Α., όπως τον έχει προτείνει ο Kirkpatrick et al. (1983).  

Ακριβείς Μέθοδοι 

Τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί ορισµένες ακριβείς µέθοδοι επίλυσης, ωστόσο η 

βιβλιογραφία είναι σαφώς πιο περιορισµένη σε σχέση µε τις ευρετικές µεθόδους. Οι 

Dumas et al. (1991) προτείνουν αλγόριθµο βασισµένο στη µέθοδο της ∆υναµικής 

∆ηµιουργίας Μεταβλητών (Column Generation). Ο Sol (1994) χρησιµοποίησε την ίδια 

µέθοδο. Η διαφορά του τελευταίου µε τον αλγόριθµο που παρουσίασε ο Dumas 

έγκειται στην αντιµετώπιση του Προβλήµατος Αξιολόγησης (Pricing Problem) και 

στους διαφορετικούς Κανόνες ∆ιχοτόµησης (Branching Rules). Οι Lu και Dessouky 

(2004) πρότειναν αλγόριθµο Branch and Cut. Τέλος, οι Ropke και Cordeau (2008) 
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πρότειναν έναν αλγόριθµο Branch and Cut and Price για την επίλυση του 

προβλήµατος. 

2.4 Προσοµοιωµένη Ανόπτηση 

Ο αλγόριθµος Προσοµοιωµένης Ανόπτησης (Simulated Annealing) είναι 

εµπνευσµένος από την στατιστική µηχανική και πιο συγκεκριµένα από τον αλγόριθµο 

του Μetropolis et al. (1953). Η στατιστική µηχανική εξηγεί πως η δοµή των ατόµων 

και των µορίων επηρεάζουν τις ιδιότητες των υλικών. Ο αλγόριθµος του Μetropolis 

προσοµοιώνει την διαδικασία κατά την οποία ένα µέταλλο, καθώς ψύχεται, µεταβαίνει 

από κατάσταση υψηλής ενέργειας σε κατάσταση χαµηλής ενέργειας. ∆ιαµέσου αυτής 

της διαδικασίας (ανόπτησης) τα µέταλλα αποκτούν ισχυρή µοριακή δοµή, 

καταλήγοντας στην ελάχιστη δυνατή κατάσταση ενέργειας. Οι Kirkpatrick et al. 

(1983) παρατήρησαν σηµαντικές οµοιότητες µεταξύ της διαδικασίας ανόπτησης και 

της επίλυσης προβληµάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης και πρότειναν ανάλογες 

µεθόδους για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών. 

2.4.1 Ο Αλγόριθµος Προσοµοιωµένης Ανόπτησης για την Επίλυση 

Προβληµάτων  Βελτιστοποίησης 

Όπως περιγράφηκε και στο Κεφάλαιο 1, ο αλγόριθµος Π.Α. επιτρέπει, µε 

συγκεκριµένη πιθανότητα, τη µετάβαση σε λύσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε 

χειρότερες τιµές της αντικειµενικής συνάρτησης του προβλήµατος. Με αυτό τον τρόπο 

επιτρέπεται ο απεγκλωβισµός του αλγορίθµου επίλυσης από τοπικά ελάχιστα. Η 

πιθανότητα µετάβασης καθορίζεται από την τρέχουσα θερµοκρασία του αλγορίθµου. 

Όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα για ανοδική 

κίνηση στο χώρο των λύσεων. Η διαδικασία µείωσης θερµοκρασίας που 

χρησιµοποιείται είναι αντίστοιχη µε αυτή που χρησιµοποιείται στον αλγόριθµο του 

Metropolis. Κατά την εκκίνηση του αλγορίθµου η υψηλή θερµοκρασία συνεπάγεται 

και υψηλή πιθανότητα για κινήσεις που δεν βελτιώνουν την αξία της αντικειµενικής 

συνάρτησης. Αντίθετα, στο τέλος της διαδικασίας, όταν η θερµοκρασία έχει µειωθεί, 

πραγµατοποιούνται κυρίως κινήσεις που βελτιώνουν την αξία της αντικειµενικής 

συνάρτησης, αποφεύγοντας έτσι τις ανοδικές κινήσεις. 
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Για την κατανόηση του αλγορίθµου είναι αναγκαία η περιγραφή της ορολογίας, η 

οποία χρησιµοποιείται και στην παρούσα εργασία. 

Λύση D: Είναι µία εφικτή λύση του υπό µελέτη προβλήµατος βελτιστοποίησης 

Γειτονιά: Είναι µία περιορισµένη περιοχή εφικτών λύσεων 

Τρέχουσα Λύση E: Είναι η λύση η οποία εξετάζεται στην τρέχουσα επανάληψη 

Νέες Λύσεις EFGH: Είναι το σύνολο των λύσεων που παράγονται από την λύση �. Το 

πλήθος των λύσεων που θα παραχθούν είναι I, δηλαδή |�6=K| � I. Οι νέες λύσεις 

παράγονται προκαλώντας µικρές αλλαγές στην τρέχουσα λύση 

Καλύτερη Λύση ELGDM: Είναι η λύση µε την καλύτερη τιµή αντικειµενικής 

συνάρτησης που έχει βρεθεί µέχρι την τρέχουσα επανάληψη 

Κόστος Λύσης ND: Είναι η τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης για µία λύση ' 

OND: Είναι η διαφορά του κόστους της τρέχουσας λύσης � από µια λύση ' (η λύση 

' παράγεται από την τρέχουσα λύση) 

Κόστος Καλύτερης Λύσης NLGDM: Είναι η τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης για 

την καλύτερη λύση 

PQ: Είναι η παράµετρος που αναπαριστά την θερµοκρασία στην επανάληψη � 

Στην εκκίνηση του αλγορίθµου δηµιουργείται µια αρχική λύση R�ST, η οποία ορίζεται 

ως τρέχουσα R� � �ST, και ορίζεται η αρχική θερµοκρασία R4ST. Στην συνέχεια 

παράγονται I νέες λύσεις από την τρέχουσα λύση, οι οποίες ορίζουν το σύνολο �6=K.  

Το πλήθος των νέων λύσεων διαφέρει ανάλογα µε το πρόβληµα και την εφαρµογή του 

αλγόριθµου. Η λύση, στο νέο σύνολο λύσεων, µε την καλύτερη τιµή της 

αντικειµενικής συνάρτησης ορίζεται ως λύση R�U=:VT. Από το σύνολο των νέων 

λύσεων R�6=KT επιλέγεται µία λύση R'T τυχαία. Εάν το κόστος της s είναι µικρότερο 

από το κόστος της τρέχουσας η s γίνεται αποδεκτή. ∆ιαφορετικά, αν το κόστος της s 

είναι µεγαλύτερο του κόστους της τρέχουσας λύσης, τότε η λύση s γίνεται αποδεκτή 

µε πιθανότητα: 



Πανεπιστήµιο Αιγαίου   Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης  

22 

 

( � �*|WXY|/[\ (2.24)  

Σε κάθε επανάληψη η θερµοκρασία µειώνεται ως εξής: 

4�)] � 4� ^ R1 $ lnR1 $ �T ^ 4�
3bR4�T T*] (2.25)  

όπου, � είναι παράµετρος που λαµβάνει τιµές στο διάστηµα 0 c � d 1 (Aarts και van 

Laarhoven, 1985) και bR4�T είναι η τυπική απόκλιση του κόστους της αντικειµενικής 

συνάρτησης στην τρέχουσα επανάληψη �. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται έως ότου 

να µηδενιστεί η θερµοκρασία. Στο διάγραµµα ροής του Σχήµατος 2.1 παρουσιάζεται ο 

αλγόριθµος Π.Α.. 

Ο αλγόριθµος Π.Α. προσαρµόζεται εύκολα στα προβλήµατα βελτιστοποίησης, 

επιτρέποντας την χρήση πολλών µεθόδων (συνήθως ευρετικών) για την δηµιουργία 

γειτονικών λύσεων. Ωστόσο η στρατηγική επίλυσης, η οποία περιλαµβάνει το σωστό 

συνδυασµό αυτών των µεθόδων και το συντονισµό των υπολοίπων παραµέτρων, όπως 

το πλήθος των νέων λύσεων που παράγονται σε κάθε επανάληψη και οι συντελεστές 

της εξίσωσης υπολογισµού της θερµοκρασίας (Εξ. 2.25), είναι ένα πολύπλοκο 

πρόβληµα, η λύση του οποίου επηρεάζει άµεσα την ποιότητα της λύσης και τον 

υπολογιστικό χρόνο του αλγορίθµου. 
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Σχήµα 2.1: ∆ιάγραµµα ροής Αλγορίθµου Προσοµοιωµένης Ανόπτησης 
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2.4.2 Προσοµοιωµένη Ανόπτηση και Π.Π.Ε.Χ.Π. 

Παρότι η παραµετρική προσαρµογή του αλγορίθµου Π.Α. είναι σχετικά απλή για την 

επίλυση προβληµάτων δροµολόγησης, η βιβλιογραφία δεν έχει παρά ελάχιστες 

αναφορές για την επίλυση του Π.Π.Ε.Χ.Π.. Οι Li και Lim (2001) προτείνουν 

Αναζήτηση Ταµπού ενσωµατωµένη σε αλγόριθµο Π.Α.. Χαρακτηριστικό του 

αλγορίθµου που προτείνουν, είναι επανεκκίνηση της Π.Α. µετά από ένα συγκεκριµένο 

αριθµό επαναλήψεων, όταν ο αλγόριθµος αδυνατεί να βελτιώσει την αντικειµενική 

συνάρτηση. Για την εύρεση λύσεων χρησιµοποιούνται τρεις µέθοδοι: (α) η µέθοδος 

PD-shift operator, (β) η µέθοδος PD-Exchange και (γ) η µέθοδος Rearrange operator. 

Οι τελευταίες είναι αντίστοιχες των: Μέθοδος Εισαγωγής Απαίτησης σε ∆ροµολόγιο, 

Μέθοδος Ανταλλαγής Απαιτήσεων και Μέθοδος Ανακατανοµής Πελατών ∆ροµολογίου 

οι οποίες περιγράφονται παρακάτω. 

Στην εργασία του Urban (2006) για την επίλυση του Π.Π.Ε.Χ.Π. προτείνεται 

αλγόριθµος Π.Α., στον οποίο η πορεία του αλγορίθµου κατευθύνεται από τις σχετικές 

αποστάσεις µεταξύ των απαιτήσεων. Για την αρχική λύση προτείνεται η κατασκευή 

τριγωνικών δροµολογίων, δηλαδή το κάθε όχηµα εξυπηρετεί µία µόνο απαίτηση. Στη 

συνέχεια, χρησιµοποιούνται τρείς µέθοδοι για την εύρεση γειτονικών λύσεων: (α) 

Μέθοδος εισαγωγής απαίτησης σε δροµολόγιο, (β) Μέθοδος Ανταλλαγής Απαιτήσεων 

και (γ) Μέθοδος Ανακατανοµής Πελατών ∆ροµολογίου. Σηµειώνεται ότι η Μέθοδος 

Εισαγωγής Απαίτησης σε ∆ροµολόγιο εξάγει µία απαίτηση από ένα δροµολόγιο και την 

τοποθετεί σ’ ένα άλλο. Η Μέθοδος Ανταλλαγής Απαιτήσεων ανταλλάσει δύο 

απαιτήσεις ανάµεσα σε δύο δροµολόγια. H Μέθοδος Ανακατανοµής Πελατών 

∆ροµολογίου βελτιώνει σε κάθε δροµολόγιο την σειρά µε την οποία εξυπηρετούνται οι 

πελάτες. Η επιλογή της µεθόδου για την δηµιουργία νέων γειτονιών γίνεται βάσει 

πιθανοτήτων, οι οποίες µεταβάλλονται αναλογικά µε τον αριθµό των δροµολογίων. Ο 

αλγόριθµος που προτείνεται ακολουθεί όλους του κανόνες της κλασσικής µεθόδου 

Π.Α..  

Οι Bent και Hentenryck (2006) προτείνουν αλγόριθµο δύο σταδίων. Στο πρώτο στάδιο 

χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος Π.Α. µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των οχηµάτων. Στο 

δεύτερο στάδιο χρησιµοποιείται η µέθοδος Εκτεταµένης Αναζήτησης Γειτονιάς (Large 

Neighborhood Search) µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους. Η αντικειµενική 

συνάρτηση που χρησιµοποιείται έχει τρεις στόχους: α) την ελαχιστοποίηση των 
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οχηµάτων, β) την δηµιουργία µεγάλων δροµολογίων και γ) την ελαχιστοποίηση της 

συνολικής απόστασης. Η εύρεση νέων γειτονιών βασίζεται σε µία απλή 

επανατοποθέτηση ζευγαριών (simple pair relocation). Τέλος, οι Ropke και Pisinger 

(2005) προτείνουν την µέθοδο Προσαρµοζόµενης Εκτεταµένης Αναζήτησης Γειτονιάς 

(Adaptive Large Neighborhood Search) που χρησιµοποιεί το κριτήριο του αλγορίθµου 

Π.Α. για την αποδοχή µίας λύσης. 

2.5 Στόχοι και Συνεισφορά της ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη αποτελεσµατικού 

αλγορίθµου Π.Α., ο οποίος θα επιλύει το Π.Π.Ε.Χ.Π..  

Ο αλγόριθµος Π.Α. έχει εφαρµοστεί στο πρόβληµα Π.Π.Ε.Χ.Π. από τους Li και Lim 

(2001),  Ropke και Pisinger (2005), Urban (2006) και Bent και Hentenryck (2006). Οι 

Ropke και Pisinger επισήµαναν ότι οι µέθοδοι εύρεσης γειτονιάς που πραγµατοποιούν 

µικρές αλλαγές στην τρέχουσα λύση εξετάζουν εντός σύντοµου χρονικού διαστήµατος 

µεγάλο πλήθος λύσεων στην ίδια περιοχή λύσεων (γειτονιά), αλλά αδυνατούν να 

εξερευνήσουν πολλές περιοχές λύσεων. Γι αυτό το λόγο πρότειναν µεγάλες αλλαγές 

στην τρέχουσα λύση. Οι Li και Lim αναφέρουν ότι σε συνθήκες χαµηλής 

θερµοκρασίας είναι πολύ πιθανό ο αλγόριθµος να εγκλωβιστεί σε τοπικό ελάχιστο και 

προτείνουν επανεκκινήσεις του αλγορίθµου Π.Α..   

Η συνεισφορά της παρούσας εργασίας στην επίλυση του Π.Π.Ε.Χ.Π. είναι η ανάπτυξη 

αλγορίθµου Π.Α., ο οποίος διερευνά ευρύ χώρο λύσεων, συνδυάζοντας µεθόδους 

δηµιουργίας λύσεων που προκαλούν µικρές, µεγάλες και πολύ µεγάλες αλλαγές στην 

τρέχουσα λύση. Για το σκοπό αυτό διερευνούνται εναλλακτικές στρατηγικές επίλυσης, 

οι οποίες συγκρίνονται µεταξύ τους µε στόχο να προσδιοριστεί η πλέον κατάλληλη 

στρατηγική για την παραγωγή ποιοτικών λύσεων εντός λογικού υπολογιστικού 

χρόνου. Η διπλωµατική εργασία θα αναπτύσσει επίσης εργαλείο επίλυσης του 

Π.Π.Ε.Χ.Π. που δύναται να χρησιµοποιηθεί από τους ερευνητές του εργαστηρίου 

Συ.Σ.Πα.Λ. του Τ.Μ.Ο.∆. για την περαιτέρω έρευνα στο Π.Π.Ε.Χ.Π. ή σε παρόµοια 

προβλήµατα δροµολόγησης. 
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Κεφάλαιο 3: Επίλυση του Π.Π.Ε.Χ.Π. µε τον 
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Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος επίλυσης του Π.Π.Ε.Χ.Π. µε 

την χρήση του αλγορίθµου Π.Α.. Στην πρώτη Ενότητα περιγράφονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά στοιχεία του αλγορίθµου Π.Α. (αρχική λύση, επιλογή λύσης, 

δηµιουργία νέων λύσεων και παράµετροι Π.Α.). Στην δεύτερη Ενότητα περιγράφεται ο 

τρόπος που συνδυάζονται τα παραπάνω χαρακτηριστικά στοιχεία  του αλγορίθµου. 

Τέλος, στην τρίτη Ενότητα παρουσιάζονται οι προτεινόµενες στρατηγικές υλοποίησης 

της προτεινόµενης µεθόδου, οι οποίες χρησιµοποιούνται στην πειραµατική 

διερεύνηση.  
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3.1 Προσοµοιωµένη Ανόπτηση και Π.Π.Ε.Χ.Π. 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο Κεφάλαιο, για την µέθοδο Π.Α. πρέπει να 

οριστούν: α) Η αρχική λύση, β) οι παράµετροι, γ) ο τρόπος που θα παράγονται οι νέες 

λύσεις και δ) ποια εκ των νέων λύσεων θα επιλεγεί για να οριστεί ως τρέχουσα.    

3.1.1 Αρχική Λύση 

Η πλέον απλή αρχική λύση είναι εκείνη στην οποία κάθε απαίτηση εξυπηρετείται από 

ένα όχηµα. Καθώς η λύση αυτή απέχει σηµαντικά από την βέλτιστη λύση, στην 

βιβλιογραφία έχουν προταθεί αρκετές µέθοδοι για την παραγωγή βελτιωµένης αρχικής 

λύσης (Creput et al., 2004; Li και Lim, 2001).  

Στον προτεινόµενο αλγόριθµο, για την δηµιουργία αρχικής λύσης εφαρµόστηκε η 

παρακάτω µέθοδος όπως παρουσιάστηκε από τους Creput et al. (2004), κατά την 

οποία οι απαιτήσεις εισάγονται διαδοχικά σε δροµολόγια, αφού πρώτα ταξινοµηθούν 

σύµφωνα µε το νωρίτερο χρόνο έναρξης εξυπηρέτησης του πελάτη παραλαβής τους. Η 

σειρά µε την οποία εισάγονται οι απαιτήσεις στα δροµολόγια επηρεάζει την ποιότητα 

του δροµολογίου που θα δηµιουργηθεί. Η τακτική ταξινόµησης που προτείνεται έχει 

στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναµονής των οχηµάτων για την εξυπηρέτηση 

των απαιτήσεων λόγω των χρονικών παραθύρων. Σκοπός της αρχικής λύσης είναι να 

βρεθεί µια ποιοτική λύση σε σύντοµο υπολογιστικό χρόνο. Τα βήµατα της µεθόδου 

είναι: 

Βήµα 1: ∆ηµιουργία ταξινοµηµένης λίστας του συνόλου των απαιτήσεων (η 

απαίτηση αποτελείται από τον πελάτη παραλαβής και τον αντίστοιχο 

πελάτη επίδοσης) µε πρώτο κριτήριο το νωρίτερο χρόνο έναρξης 

εξυπηρέτησης του πελάτη παραλαβής της απαίτησης. 

Βήµα 2: Το πρώτο δροµολόγιο περιέχει την πρώτη απαίτηση της ταξινοµηµένης 

λίστας (τριγωνικό δροµολόγιο). Η απαίτηση αυτή αφαιρείται από την 

λίστα 

Βήµα 3: Επιλογή της επόµενης απαίτησης από την ταξινοµηµένη λίστα 

Βήµα 4: Έλεγχος: Εισαγωγή των πελατών παραλαβής και επίδοσης της απαίτησης, 

στις εφικτές θέσεις του συνόλου των δροµολογίων, και υπολογισµός της 

τιµής της αντικειµενικής συνάρτησης για την  κάθε θέση 
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i. Αν δεν υπάρχει εφικτή θέση εισαγωγής ενός (ή και των δύο) εκ των 

πελατών σε κανένα δροµολόγιο, τότε δηµιουργείται νέο δροµολόγιο 

(τριγωνικό δροµολόγιο) 

ii.  Αν υπάρχουν εφικτές λύσεις, τότε οι πελάτες εισάγονται στη θέση του 

δροµολόγιου µε την µικρότερη τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης 

Βήµα 5: Αφαίρεση της απαίτησης από την λίστα 

Βήµα 6: Επανάληψη των βηµάτων 3, 4 και 5 έως ότου να αφαιρεθούν όλες οι 

απαιτήσεις από τη λίστα 

Βήµα 7: Εφαρµογή της µεθόδου ∆ιάσπασης ενός ∆ροµολόγιου.  

Βήµα 8: Εφαρµογή της µεθόδου Ανακατανοµής Απαιτήσεων ∆ροµολογίου. 

Η µέθοδος ∆ιάσπασης ενός ∆ροµολόγιου αφαιρεί όλες τις απαιτήσεις από ένα 

δροµολόγιο και τις επανεισάγει στα εναποµείναντα δροµολόγια. Η µέθοδος 

Ανακατανοµής Απαιτήσεων ∆ροµολογίου αφαιρεί σταδιακά όλες τις απαιτήσεις από το 

δροµολόγιο στο οποίο ανήκουν και τις επανεισάγει σε αυτό στις καλύτερες εφικτές 

θέσεις. Τα βήµατα των παραπάνω µεθόδων περιγράφονται στην Ενότητα 3.1.3. 

Η παραπάνω αρχική λύση χρησιµοποιείται από τον προτεινόµενο αλγόριθµο ως 

τρέχουσα λύση στην πρώτη επανάληψη, από την οποία θα παραχθούν νέες λύσεις. 

Στο Σχήµα 3.1 παρουσιάζεται απλό παράδειγµα δηµιουργίας αρχικής λύσης. Έστω 

τέσσερις απαιτήσεις, οι οποίες ταξινοµήθηκαν µε βάση το νωρίτερο χρόνο έναρξης 

εξυπηρέτησης του πελάτη παραλαβής, µε την εξής σειρά: απαίτηση 1, απαίτηση 2, 

απαίτηση 3, απαίτηση 4. Η απαίτηση 1 ορίζει το πρώτο δροµολόγιο, όπως φαίνεται και 

στο Σχήµα 3.1 (α). Στο δεύτερο βήµα η εισαγωγή της απαίτησης 2 είναι εφικτή στο 

δροµολόγιο 1, κι έτσι τοποθετείται στην θέση που εξασφαλίζει το χαµηλότερο κόστος 

(Σχ. 3.1 (β)). Στο επόµενο βήµα η απαίτηση 3 δεν µπορεί να εισαχθεί εφικτά στο 

υφιστάµενο δροµολόγιο κι έτσι δηµιουργείται το δεύτερο δροµολόγιο (τριγωνικό) που 

εξυπηρετεί µόνο την απαίτηση 3 (Σχ. 3.1 (γ)). Τέλος, η απαίτηση 4,  η οποία είναι 

εφικτό να εισαχθεί και στα δύο δροµολόγια, εισάγεται στο πρώτο δροµολόγιο,  

επιτυγχάνοντας έτσι το χαµηλότερο συνολικό κόστος (Σχ. 3.1 (δ)). 
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3.1.2 Επιλογή Λύσης  

Σε κάθε βήµα του αλγορίθµου παράγονται I λύσεις, µε µία από τις εννέα µεθόδους 

που περιγράφονται στην επόµενη Ενότητα. Από το σύνολο �6=K των I νέων λύσεων 

επιλέγεται µία τυχαία ως υποψήφια να οριστεί η νέα τρέχουσα  λύση (�). Η λύση αυτή 

γίνεται αποδεκτή εάν το κόστος της είναι µικρότερο της υφιστάµενης τρέχουσας λύσης 

ή µε βάση το κριτήριο του Metropolis (Εξ. 2.23). Στην κλασσική εφαρµογή του 

αλγορίθµου Π.Α. κάθε λύση έχει την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί ως υποψήφια 

τρέχουσα (k� � ]
l, για  � 1, … , I). Στον αλγόριθµο που προτείνεται στην παρούσα 

εργασία δίνεται προτεραιότητα στις λύσεις µε µικρότερο κόστος. Συνεπώς η 

πιθανότητα επιλογής της υποψήφιας τρέχουσας λύσης ορίζεται ως εξής: 

k� �  
max�p],..,lrB�s 9 B�

∑ u max�p],..,lrB�s 9 Bvwlvp]
 ,για  � 1, … , I (3.1)  

Όπου B� είναι το κόστος της νέας λύσης, max�p],..,lrB�s είναι η τιµή της χειρότερης 

λύσης από τις  I νέες λύσεις που ανήκουν στο σύνολο �6=K.  

(β) Αποθήκη 

1+ 

2+ 
1- 

2- 

3+ 

3- 

4+ 

4- 

Αποθήκη 

1+ 

2+ 
1- 

2- 

3+ 

3- 

4+ 

4- 

Αποθήκη 

1+ 

2+ 
1- 

2- 

3+ 

3- 

4+ 

4- 

Αποθήκη 

1+ 

2+ 
1- 

2- 

3+ 

3- 

4+ 

4- 

(α) 

(γ) (δ) 

Σχήµα 3.1: Παράδειγµα παραγωγής αρχικής λύσης προτεινόµενης µεθόδου 
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3.1.3 Μέθοδοι ∆ηµιουργίας Νέων Λύσεων 

Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 2.4, ο αλγόριθµος Π.Α. βασίζεται στην παραγωγή 

νέων λύσεων από την τρέχουσα λύση. Στην παρούσα Ενότητα περιγράφονται οι νέες 

µέθοδοι αλλά και οι παραλλαγές των υφιστάµενων µεθόδων της βιβλιογραφίας που 

αναπτύχθηκαν στην παρούσα διπλωµατική εργασία για την δηµιουργία νέων λύσεων. 

Συγκεκριµένα, αναπτύχτηκαν εννέα µέθοδοι, εκ των οποίων οι πέντε αφορούν 

περιορισµένες κινήσεις στο χώρο λύσεων και οι υπόλοιπες αφορούν σηµαντικές 

κινήσεις στο χώρο λύσεων. Οι µέθοδοι της πρώτης κατηγορίας παρέχουν την ευκαιρία 

να εξερευνηθεί πλήρως η συγκεκριµένη γειτονιά λύσεων, ενώ οι µέθοδοι της δεύτερης 

κατηγορίας επιφέρουν σηµαντικές µεταβολές στην τρέχουσα λύση µε σκοπό την 

µεταπήδηση σε διαφορετική γειτονιά λύσεων. Οι µέθοδοι αυτές είναι:    

1. Μέθοδος Εισαγωγής Απαίτησης στην Βέλτιστη Θέση του ∆ροµολογίου: Η 

µέθοδος αυτή εισάγει τους πελάτες µίας απαίτησης (δηλαδή του ζεύγους πελατών 

παραλαβής-επίδοσης) σε όλες τις εφικτές θέσεις του δροµολογίου και υπολογίζει 

την διαφορά στο συνολικό κόστος του δροµολογίου, πριν και µετά την εισαγωγή, 

για κάθε συνδυασµό εφικτών θέσεων. Τελικά οι δύο πελάτες της απαιτήσεις 

εισάγονται στις δύο εκείνες θέσεις που αντιστοιχούν στην µικρότερη τιµή της 

αντικειµενικής συνάρτησης. Η συγκεκριµένη µέθοδος δεν δηµιουργεί νέες λύσεις, 

χρησιµοποιείται όµως από όλες τις άλλες µεθόδους δηµιουργίας νέων λύσεων.  

 

2. Μέθοδος Εισαγωγής Απαίτησης σε ∆ροµολόγιο (Insertion): Η µέθοδος αυτή 

αποτελεί παραλλαγή της µεθόδου που προτάθηκε από τον Urban (2006). Η 

µέθοδος επιλέγει τυχαία ένα ζεύγος απαίτησης-δροµολογίου. Η απαίτηση 

αφαιρείται από το δροµολόγιο στο οποίο ανήκει και εισάγεται στο άλλο 

επιλεγµένο δροµολόγιο. Οι πελάτες της απαίτησης εισάγονται στις καλύτερες 

εφικτές θέσεις του επιλεγµένου δροµολογίου τηρουµένων φυσικά όλων των 

περιορισµών. Τα βήµατα της µεθόδου συνοψίζονται ως εξής: 

Βήµα 1: Υπολογισµός πιθανοτήτων επιλογής για κάθε ζεύγος απαίτησης-

δροµολογίου  

Βήµα 2: Τυχαία επιλογή ζεύγους απαίτησης-δροµολογίου 

Βήµα 3: Αφαίρεση της απαίτησης από το δροµολόγιο στο οποίο ανήκει 
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Βήµα 4: Εισαγωγή της απαίτησης σε νέο δροµολόγιο µε την Μέθοδο Εισαγωγής 

Απαίτησης στην Βέλτιστη Θέση του δροµολογίου 

Οι παράµετροι για τον υπολογισµό των πιθανοτήτων των ζευγαριών απαίτησης-

δροµολογίου είναι οι εξής: 

Θεωρείστε λύση, όπου x είναι το σύνολο των δροµολογίων, � είναι ο αριθµός των 

απαιτήσεων (ο αριθµός των πελατών ισούται µε 2�). Μία απαίτηση ορίζεται από 

τον πελάτη παραλαβής  � () και τον αντίστοιχο πελάτη επίδοσης  $ � � (*. ��� 

είναι το κόστος της µετάβασης από τον πελάτη  στον πελάτη �, όπου , � � (. 

Όπως προαναφέρθηκε υπολογίζονται οι πιθανότητες επιλογής για κάθε ζεύγος 

απαίτησης-δροµολογίου. Οι πιθανότητες επιλογής υπολογίζονται µε βάση την 

σχετική απόσταση της απαίτησης από όλα τα δροµολόγια, εκτός του δροµολογίου 

στο οποίο ανήκει. Έστω το ζεύγος  απαίτησης- δροµολογίου ( 9 yzT, όπου ο 

πελάτης  � () ανήκει στο δροµολόγιο y Ry � xT και το δροµολόγιο yz � x\
�y
. Η σχετική απόσταση |}~}=�RT για το ζεύγος αυτό, υπολογίζεται ως: 

|}~}=�RT � � |��}=�
��}�,��;<

  (3.2) 

Όπου, 

|��}=� �  R��� $ ��)6,� $ ��,�)6 $ ��)6,�)6T
|�

 , � � () (3.3) 

και, 

|� � � R��,� $ ��)6,� $ ��,�)6 $ ��)6,�)6T
��},��;<

   � () (3.4) 

Όσο µικρότερη η σχετική απόσταση ανάµεσα σ’ ένα δροµολόγιο και σε µία 

απαίτηση τόσο προτιµότερη είναι αυτή κίνηση. Η πιθανότητα για την επιλογή του 

ζεύγους απαίτησης - δροµολογίου R, yzT δίνεται από την Εξ. (3.5): 
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�}�RT �

1 |}~}=�RT�

∑ 1 |}~~}=�RT�}����\�}

 ,yz � x\�y
 (3.5)  

Στο παράδειγµα του Σχ. 3.2 υπολογίζονται οι πιθανότητες για κάθε πιθανό ζεύγος 

απαίτησης-δροµολογίου. Ο αριθµός εντός του κύκλου αναφέρεται στην απαίτηση, 

το σύµβολο $ στον εκθέτη αναφέρεται στον πελάτη επίδοσης και το 9 

αναφέρεται στον πελάτη παραλαβής. Οι αποστάσεις αναφέρονται στο αντίστοιχο 

τόξο. Τα πιθανά ζεύγη είναι τα εξής: απαίτηση 1- δροµολόγιο 2, απαίτηση 1- 

δροµολόγιο 3, απαίτηση 2- δροµολόγιο 1, απαίτηση 2- δροµολόγιο 3, απαίτηση 3- 

δροµολόγιο 1 και απαίτηση 3- δροµολόγιο 2. 

• Απαίτηση 1 - ∆ροµολόγιο 2:  Υπολογισµός σχετικής απόστασης |}~}=�RT και 

1 |}~}=�RT� . 

 |�}=�R1T � ��<,�<)��>,�<)��<,�>)��>,�>
��<,�<)��>,�<)��<,�>)��>,�>)��<,�<)��>,�<)��<,�>)��>,�> � �)�)�)�

�)�)�)�)�)�)�)� � 0,40 

1 |�}=�R1T� � 2,50 

• Απαίτηση 1 - ∆ροµολόγιο 3:  Υπολογισµός σχετικής απόστασης |}~}=�RT και 

1 |}~}=�RT� . 

 |�}=�R1T � ��<,�<)��>,�<)��<,�>)��>,�>
��<,�<)��>,�<)��<,�>)��>,�>)��<,�<)��>,�<)��<,�>)��>,�> � �)�)�)�

�)�)�)�)�)�)�)� � 0,60 

1 |�}=�R1T� � 1,67 

• Απαίτηση 2 - ∆ροµολόγιο 1:  Υπολογισµός σχετικής απόστασης |}~}=�RT και 

1 |}~}=�RT� . 

 |]}=�R2T � ��<,�<)��>,�<)��<,�>)��>,�>
��<,�<)��>,�<)��<,�>)��>,�>)��<,�<)��>,�<)��<,�>)��>,�> � �)�)�)�

�)�)�)�)�)�)�)� � 0,40  
1 |]}=�R2T� � 2,50 

• Απαίτηση 2 - ∆ροµολόγιο 3:  Υπολογισµός σχετικής απόστασης |}~}=�RT και 

1 |}~}=�RT� . 

 |�}=�R2T � ��<,�<)��>,�<)��<,�>)��>,�>
��<,�<)��>,�<)��<,�>)��>,�>)��<,�<)��>,�<)��<,�>)��>,�> � �)])�)�

�)])�)�)�)�)�)� � 0,43  
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1 |�}=�R2T� � 2,33 

• Απαίτηση 3 - ∆ροµολόγιο 1:  Υπολογισµός σχετικής απόστασης |}~}=�RT και 

1 |}~}=�RT� . 

 |]}=�R3T � ��<,�<)��>,�<)��<,�>)��>,�>
��<,�<)��>,�<)��<,�>)��>,�>)��<,�<)��>,�<)��<,�>)��>,�> � �)�)�)�

�)�)�)�)])�)�)� � 0,67  
1 |]}=�R3T� � 1,50 

• Απαίτηση 3 - ∆ροµολόγιο 2:  Υπολογισµός σχετικής απόστασης |}~}=�RT και 

1 |}~}=�RT� . 

 |�}=�R3T � ��<,�<)��>,�<)��<,�>)��>,�>
��<,�)��>,�<)��<,�>)��>,�>)��<,�<)��>,�<)��<,�>)��>,�> � �)�)�)]

�)�)�)])�)�)�)� � 0,33  
1 |�}=�R3T� � 3  

 

• Για να υπολογιστεί η πιθανότητα για κάθε ζεύγος πρέπει να υπολογιστεί το 

άθροισµα: ∑ 1 |}~~}=�R�T�}����\�}
 � 1 |�}=�R1T� $ 1 |�}=�R1T� $ 1 |]}=�R2T� $ 1 |�}=�R2T� $

1 |]}=�R3T� $ 1 |�}=�R3T� � 2,50 $ 1,67 $ 2,50 $ 2,33 $ 1,50 $ 3 � 13,50. 

Έτσι η πιθανότητες διαµορφώνονται ως εξής:  

��R1T �
1 |�}=�R1T�

∑ 1 |}~~}=�R�T�}����\�}

� 2,50

13,50 � 0,18 

 

��R1T �
1 |�}=�R1T�

∑ 1 |}~~}=�R�T�}����\�}

� 1,67

13,50 � 0,12 

 

�]R2T �
1 |�}=�R1T�

∑ 1 |}~~}=�R�T�}����\�}

� 2,50

13,50 � 0,18 

��R2T �
1 |�}=�R1T�

∑ 1 |}~~}=�R�T�}����\�}

� 2,33

13,50 � 0,17 
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�]R3T �
1 |�}=�R1T�

∑ 1 |}~~}=�R�T�}����\�}

� 1,50

13,50 � 0,11 

 

��R3T �
1 |�}=�R1T�

∑ 1 |}~~}=�R�T�}����\�}

� 3

13,50 � 0,22 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα και από το Σχ. 3.2 φαίνεται ότι όσο πιο κοντά είναι 

µία απαίτηση σε ένα δροµολόγιο τόσο πιο πιθανό είναι να εισαχθεί σε αυτό. Η 

διαφορά της παραπάνω µεθόδου µε αυτή που προτάθηκε στην εργασία του Urban 

(2006) έγκειται στην επιλογή της απαίτησης. Στην εργασία του Urban το ζευγάρι 

απαίτησης- δροµολογίου επιλέγεται ως εξής: (α) επιλέγεται τυχαία απαίτηση (όλες οι 

απαιτήσεις έχουν την ίδια πιθανότητα επιλογής) και (β) επιλέγεται το δροµολόγιο 

βάσει της Εξ. 3.5. Στην παραλλαγή της υφιστάµενης µεθόδου το ζευγάρι απαίτησης- 

δροµολογίου επιλέγεται βάσει των πιθανοτήτων που έχουν υπολογιστεί (Εξ. 3.5).  

 

4 

6 

δροµολόγιο 3 

δροµολόγιο 2 

δροµολόγιο 1 

δροµολόγιο 3 

δροµολόγιο 2 

δροµολόγιο 1 

δροµολόγιο 3 

4 

3 
1 

δροµολόγιο 2 

δροµολόγιο 1 

6 
6 

7 

6 

4 

4 5 

3 

Αποθήκη 

1+ 

2+ 

1- 
2- 

3+ 

3- 
Αποθήκη 

1+ 

2+ 

1- 
2- 

3+ 

3- 

4 

Αποθήκη 

1+ 

2+ 

1- 
2- 

3+ 

3- 

Σχήµα 3.2: Υπολογισµός σχετικής απόστασης για το παράδειγµα της Μεθόδου εισαγωγής απαίτησης σε 

δροµολόγιο 



Κεφάλαιο 3: Επίλυση του Π.Π.Ε.Χ.Π. µε τον Αλγόριθµο Π.Α. 

35 

 

3. Μέθοδος Άπληστης Εισαγωγής Απαίτησης σε ∆ροµολόγιο (Basic Greedy 

Insertion): Αποτελεί παραλλαγή της µεθόδου που προτάθηκε από τους Ropke και 

Pisinger (2005), στην οποία εισάγονται όλες οι απαιτήσεις σε όλα τα δροµολόγια 

και επιλέγεται η εισαγωγή της απαίτησης που εξασφαλίζει το ελάχιστο κόστος 

στην αντικειµενική συνάρτηση. Στην προτεινόµενη µέθοδο επιλέγεται τυχαία µόνο 

µία απαίτηση και εξετάζεται η εισαγωγή της σε όλα τα δροµολόγια. Τελικά 

επιλέγεται η εισαγωγή στο δροµολόγιο που ελαχιστοποιεί την τιµή της 

αντικειµενικής συνάρτησης.  Τα βήµατα της µεθόδου συνοψίζονται ως εξής: 

Βήµα 1: Τυχαία επιλογή της απαίτησης  
Βήµα 2: Αφαίρεση της απαίτησης  από το δροµολόγιο στο οποίο ανήκει 

Βήµα 3: Εισαγωγή της απαίτησης διαδοχικά σε κάθε δροµολόγιο y � x από τα 

υπόλοιπα δροµολόγια µε την Μέθοδο Εισαγωγής Απαίτησης στην 

Βέλτιστη Θέση του ∆ροµολογίου και υπολογισµός της διαφοράς i��,} του 

νέου κόστους της αντικειµενικής συνάρτησης µε το αρχικό κόστος 

Βήµα 4: Η απαίτηση εισάγεται στο δροµολόγιο µε την µικρότερη τιµή i��,} 

 

4. Μέθοδος τυχαίας εισαγωγής απαίτησης σε δροµολόγιο: Σε αυτή τη µέθοδο η 

επιλογή της απαίτησης και του δροµολογίου στο οποίο θα εισαχθεί γίνεται τυχαία. 

Οι πιθανότητες επιλογής για κάθε απαίτηση και κάθε δροµολόγιο είναι ίσες. Από 

τις πιθανές επιλογές των δροµολογίων για εισαγωγή της απαίτησης, εξαιρείται το 

δροµολόγιο στο οποίο η απαίτηση ανήκει ήδη. Η µέθοδος συνοψίζεται στα εξής 

βήµατα: 

Βήµα 1: Τυχαία επιλογή απαίτησης  

Βήµα 2: Αφαίρεση της απαίτησης από το δροµολόγιο στο οποίο ανήκει 

Βήµα 3: Τυχαία επιλογή νέου δροµολογίου  

Βήµα 4: Εισαγωγή της απαίτησης στο νέο δροµολόγιο µε την Μέθοδο εισαγωγής 

απαίτησης στην βέλτιστη θέση του δροµολογίου 

 

5. Μέθοδος Ανακατανοµής Απαιτήσεων ∆ροµολογίου (Repositioning): Η µέθοδος 

αυτή είναι παραλλαγή της µεθόδου που προτείνουν οι Li και Lim (2001), στην 

οποία αφαιρείται ένα ζεύγος παραλαβής-επίδοσης από ένα δροµολόγιο και 

επανατοποθετείται σε αυτό, στις βέλτιστες θέσεις του. Σκοπός της µεθόδου είναι 
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να βελτιστοποιηθεί η σειρά µε την οποία εξυπηρετούνται οι πελάτες του 

δροµολογίου. Τα βήµατα της µεθόδου είναι τα εξής: 

 

Βήµα 1: Αφαίρεση των δύο πρώτων απαιτήσεων σε σειρά επίσκεψης του 

δροµολογίου 

Βήµα 2: Εισαγωγή των δύο αυτών απαιτήσεων εκ νέου στο ίδιο δροµολόγιο µε 

τη Μέθοδο Εισαγωγής Απαίτησης στη Βέλτιστη Θέση του ∆ροµολογίου. 

Με σειρά εισαγωγής: απαίτηση 1 - απαίτηση 2  

i. εάν το κόστος του δροµολογίου που προκύπτει είναι µικρότερο από 

το προηγούµενο, τότε το νέο δροµολόγιο αντικαθιστά το 

προηγούµενο δροµολόγιο στην λύση 

ii. εάν το κόστος του δροµολογίου που προκύπτει είναι µεγαλύτερο από 

το κόστος του προηγούµενου, τότε το αρχικό δροµολόγιο παραµένει 

ως έχει 

Βήµα 3: Εισαγωγή των δύο αυτών απαιτήσεων εκ νέου στο ίδιο δροµολόγιο µε 

τη Μέθοδο Εισαγωγής Απαίτησης στη Βέλτιστη Θέση του ∆ροµολογίου. 

Με σειρά εισαγωγής: απαίτηση 2 - απαίτηση 1 

i. εάν το κόστος του δροµολογίου που προκύπτει είναι µικρότερο από 

το προηγούµενο, τότε το νέο δροµολόγιο αντικαθιστά το 

προηγούµενο δροµολόγιο στην λύση 

ii. εάν το κόστος του δροµολογίου που προκύπτει είναι µεγαλύτερο από 

το κόστος του προηγούµενου, τότε το αρχικό δροµολόγιο παραµένει 

ως έχει 

Βήµα 4: Επανάληψη των βηµάτων 1, 2 και 3 έως ότου εξεταστούν διαδοχικά 

όλα τα ζευγάρια απαιτήσεων του δροµολογίου 

 

Στην προτεινόµενη µέθοδο αφαιρούνται και επανατοποθετούνται δύο απαιτήσεις 

ενώ στη µέθοδο των Li και Lim αφαιρείται και επανατοποθετείται µία απαίτηση. 

Λόγο των αυστηρών περιορισµών του προβλήµατος η αλληλουχία της 

εξυπηρέτησης των πελατών επηρεάζει την θέση εισαγωγής κάθε νέας απαίτησης. 

Με την αφαίρεση δύο διαδοχικών απαιτήσεων και την επανατοποθέτηση τους, µε 

τους δύο συνδυασµούς, είναι πιο πιθανό να εντοπιστεί η βέλτιστη σειρά 

εξυπηρέτησης των απαιτήσεων του δροµολογίου.   
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6. Μέθοδος Ανταλλαγής Απαιτήσεων (Exchange): Η µέθοδος αυτή επιλέγει τυχαία 

δύο απαιτήσεις, οι οποίες δεν ανήκουν στο ίδιο δροµολόγιο και εισάγει την µία στο 

δροµολόγιο της άλλης. Η µέθοδος αυτή παρουσιάστηκε στην εργασία του Urban 

(2006). Αντίστοιχα, όπως και στην Μέθοδο Εισαγωγής Απαίτησης σε ∆ροµολόγιο, 

υπολογίζεται η σχετική απόσταση ανάµεσα στις δύο απαιτήσεις και υπολογίζεται η 

πιθανότητα επιλογής του ζεύγους. Όσο µικρότερη είναι η σχετική απόσταση 

µεταξύ δύο απαιτήσεων, οι οποίες δεν ανήκουν στο ίδιο δροµολόγιο, τόσο 

µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα επιλογής τους για ανταλλαγή. Ο λόγος για τον 

οποίο δίνεται προτεραιότητα στις ανταλλαγές κοντινών αποστάσεων φαίνεται στο 

παρακάτω Σχ. 3.3. Τα κόκκινα σηµεία αναπαριστούν τους πελάτες της απαίτησης 

που έχουν επιλεγεί για ανταλλαγή. Στο επάνω µέρος του Σχ. 3.3 γίνεται ανταλλαγή 

δύο µακρινών απαιτήσεων ενώ στο κάτω µέρος γίνεται ανταλλαγή δύο 

αποµεµακρυσµένων απαιτήσεων. Από τα δροµολόγια που προκύπτουν φαίνεται η 

φαίνεται ότι η ποιότητα της λύσης στην περίπτωση της ανταλλαγής δύο κοντινών 

απαιτήσεων είναι σαφώς καλύτερη από την ανταλλαγή δύο αποµεµακρυσµένων. 

Για τον υπολογισµό της πιθανότητας που αντιστοιχεί στην ανταλλαγή δύο 

απαιτήσεων, δηλαδή της απαίτησης , που ανήκει στο δροµολόγιο y � x και της 

απαίτησης � που ανήκει στο δροµολόγιο y� � x, ορίζεται η σχετική απόσταση 

|z}=�R, �T ως εξής:  

|z}=�R, �T � � |z��}=�
��}�,��;<

  (3.6)  

|z��}=� � R��,� $ ��)6,� $ ��,�)6 $ ��)6,�)6T
|z�  , , � � () (3.7)  

Για τον υπολογισµό του όρου |�� στην Εξ. (3.7)  εξετάζονται δύο περιπτώσεις: (α) 

Mία απαίτηση να προέρχεται από δροµολόγιο που εξυπηρετεί µόνο µία απαίτηση 

(Εξ. 3.8), (β) και οι δύο απαιτήσεις να προέρχονται από δροµολόγια που 

εξυπηρετούν πάνω από µία απαίτηση, (Εξ. 3.9). Επισηµαίνεται πως εάν και οι δύο 

απαιτήσεις προέρχονται από δροµολόγια y � x^, όπου x^ το σύνολο των 

δροµολογίων που εξυπηρετούν µόνο µία απαίτηση, τότε η ανταλλαγή τους δεν 

εξετάζεται.  
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|z� � � R��,� $ ��)6,� $ ��,�)6 $ ��)6,�)6T
��}~,��;<,}���\�^

 ,  � (),  � y, y � x^ (3.8)  

|z� � � R��,� $ ��)6,� $ ��,�)6 $ ��)6,�)6T
��},��;<

 ,  � (), r � x\x^ (3.9)  

Η σχετική πιθανότητα υπολογίζεται από την Εξ. (3.10). ή  

��RT �
 1 |z}=�R, �T�

∑ 1
|�}=�R, �zT����;<\��,�


 ,� � ()\�
  (3.10)  

Τα βήµατα της µεθόδου είναι: 

Βήµα 1: Υπολογισµός των πιθανοτήτων για κάθε ζευγάρι απαιτήσεων  

Βήµα 2: Τυχαία επιλογή ζευγαριού µε βάση τις παραπάνω πιθανότητες 

Βήµα 3: Αφαίρεση των δύο απαιτήσεων από τα δροµολόγια που ανήκουν 

Βήµα 4: Εισαγωγή της πρώτης απαίτησης στην βέλτιστη θέση του δροµολογίου 

της δεύτερης απαίτησης µε την Μέθοδο εισαγωγής απαίτησης στην 

βέλτιστη θέση του δροµολογίου, και, αντίστοιχα, εισαγωγή της δεύτερης 

απαίτησης στην βέλτιστη θέση του δροµολογίου της πρώτης µε την ίδια 

µέθοδο 

 

 

 

Περίπτωση κοντινών απαιτήσεων 

Περίπτωση αποµεµακρυσµένων απαιτήσεων 

Σχήµα 3.3: Παράδειγµα ανταλλαγής δύο κοντινών και δύο αποµεµακρυσµένων απαιτήσεων 
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7. ∆ιάσπαση ενός ∆ροµολόγιου: Η µέθοδος αυτή σε κάθε επανάληψη αφαιρεί όλες 

τις απαιτήσεις από ένα δροµολόγιο και τις εισάγει, χρησιµοποιώντας την Μέθοδο 

Άπληστης Εισαγωγής Απαίτησης σε ∆ροµολόγιο, σε όποιο δροµολόγιο επιτυγχάνει 

την χαµηλότερη τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης. Οι απαιτήσεις του αρχικού 

δροµολογίου ενδέχεται να εισαχθούν σε πολλαπλά δροµολόγια. Λόγω της 

στρατηγικής που ακολουθείται η µέθοδος µειώνει τον αριθµό των δροµολογίων 

και παράλληλα επιτυγχάνονται µεγάλες αλλαγές στην λύση του προβλήµατος. Τα 

βήµατα της µεθόδου είναι τα εξής: 

 

Βήµα 1: Επιλογή του πρώτου δροµολογίου από την τρέχουσα λύση 

Βήµα 2: Αφαίρεση όλων των απαιτήσεων που ανήκουν στο επιλεγµένο 

δροµολόγιο 

Βήµα 3: ∆ηµιουργία ταξινοµηµένης λίστας των απαιτήσεων που αφαιρέθηκαν 

από το δροµολόγιο µε πρώτο κριτήριο το νωρίτερο χρόνο έναρξης 

εξυπηρέτησης του πελάτη παραλαβής της κάθε απαίτησης. 

Βήµα 4: Εισαγωγή κάθε απαίτησης της λίστας συµφώνα µε την σειρά  

ταξινόµησης µε την Μέθοδο Άπληστης Εισαγωγής Απαίτησης σε 

∆ροµολόγιο. Σε περίπτωση που µία απαίτηση δεν µπορεί να εισαχθεί σε 

κανένα δροµολόγιο, δηµιουργείται ένα καινούργιο δροµολόγιο που 

εξυπηρετεί µόνο την συγκεκριµένη απαίτηση 

Βήµα 5: Έλεγχος: Αν προκύψει λύση µε µικρότερη τιµή αντικειµενικής 

συνάρτησης από την τρέχουσα λύση, τότε η νέα λύση ορίζεται ως 

τρέχουσα 

Βήµα 6: Επιλογή του επόµενου δροµολογίου της τρέχουσας λύσης 

Βήµα 7: Επανάληψη των βηµάτων 2 έως 8 έως ότου να εξετασθούν όλα τα 

δροµολόγια της τρέχουσας λύσης  

Στο Σχήµα 3.4 παρουσιάζεται ένα παράδειγµα µε 16 απαιτήσεις και 4 δροµολόγια, στο 

οποίο εφαρµόζεται η Μέθοδος ∆ιάσπασης ενός ∆ροµολόγιου. Έστω ότι αφαιρούνται 

όλες οι απαιτήσεις από το δροµολόγιο [Α - 10+ - 9+ - 11+ - 10- - 11- - 12+ - 12- - 13+ - 9- - 

13- - Α] (Σχ. 3.4 (β)), για να επανατοποθετηθούν στα υπόλοιπα δροµολόγια µε την 

Μέθοδο Άπληστης Εισαγωγής Απαίτησης σε ∆ροµολόγιο Σχ. 3.4 (γ). 
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8. Μέθοδος Πολλαπλής Εισαγωγής Απαιτήσεων σε ∆ροµολόγια: Η συγκεκριµένη 

µέθοδος προτάθηκε από τους Ropke και Pisinger (2005) ως «Large Neighborhood 

Search (LNS)» και χρησιµοποιείται στην παρούσα διπλωµατική ενσωµατωµένη 

στον αλγόριθµο Π.Α..  

Βήµα 1: Τυχαία επιλογή � απαιτήσεων  

Βήµα 2: Αφαίρεση των επιλεγµένων απαιτήσεων από τα δροµολόγια στα οποία 

ανήκουν 

Βήµα 3: ∆ηµιουργία ταξινοµηµένης λίστας των απαιτήσεων που αφαιρέθηκαν 

από τα δροµολόγια µε πρώτο κριτήριο το νωρίτερο χρόνο έναρξης 

εξυπηρέτησης του πελάτη παραλαβής της απαίτησης. 

Βήµα 4: Εισαγωγή των απαιτήσεων της λίστας συµφώνα µε την σειρά  

ταξινόµησης µε την Μέθοδο Άπληστης Εισαγωγής Απαίτησης σε 

∆ροµολόγιο. Σε περίπτωση που µία απαίτηση δεν µπορεί να εισαχθεί σε 

κανένα δροµολόγιο, δηµιουργείται ένα καινούργιο δροµολόγιο που 

εξυπηρετεί µόνο την συγκεκριµένη απαίτηση 

(γ) 

(α) (β) 

Αποθήκη 

16+ 

2+ 

1- 

2- 3+ 

3- 

4+ 

4- 

5+ 

6+ 

6- 

7+ 

9+ 8- 

8+ 

5- 

14- 

15+ 

1+ 

16- 

14+ 

10- 15- 

13- 

12+ 

13+ 

9- 
11- 

11+ 

12- 

10+ 

7- Αποθήκη 

16+ 

2+ 

1- 

2- 3+ 

3- 

4+ 

4- 

5+ 

6+ 

6- 

7+ 

9+ 8- 

8+ 

5- 

14- 

15+ 

1+ 

16- 

14+ 

10- 15- 

13- 

12+ 

13+ 

9- 
11- 

11+ 

12- 

10+ 

7- 

Αποθήκη 

16+ 

2+ 

1- 

2- 3+ 

3- 

4+ 

4- 

5+ 

6+ 

6- 

7+ 

9+ 8- 

8+ 

5- 

14- 

15+ 

1+ 

16- 

14+ 

10- 15- 

13- 

12+ 

13+ 

9- 
11- 

11+ 

12- 

10+ 

7- 

Σχήµα 3.4: Παράδειγµα µεθόδου διάσπασης ενός δροµολόγιου 
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Βήµα 5: Επανάληψη του βήµατος 3 µέχρι να εξυπηρετηθούν όλες οι απαιτήσεις 

που έχουν αφαιρεθεί από τα δροµολόγια τους. 

 

9. ∆ιάσπαση F ∆ροµολογίων: Υπάρχουν δύο περιπτώσεις η (A) στην οποία 

διασπούνται δύο δροµολόγια (F � �) και η (B) στην οποία διασπούνται τρία 

δροµολόγια (F � �). Η µέθοδος αυτή είναι εµπνευσµένη από την Μέθοδο 

Πολλαπλής Εισαγωγής Απαιτήσεων, όπως παρουσιάστηκε από τους Ropke και 

Pisinger (2005), στην οποία αφαιρούνται πολλές απαιτήσεις, αλλά όχι απαραίτητα 

από το ίδιο δροµολόγιο.  

A ∆ιάσπαση δύο ∆ροµολογίων: Η ∆ιάσπαση δύο ∆ροµολογίων είναι µία 

παραλλαγή της ∆ιάσπασης ενός ∆ροµολόγιου. Στην συγκεκριµένη µέθοδο 

αφαιρούνται όλες οι απαιτήσεις από δύο γειτονικά δροµολόγια. Το κίνητρο 

επιλογής γειτονικών δροµολογίων εξηγείται κατωτέρω. 

Βήµα 1: Υπολογισµός του κέντρου βάρους κάθε δροµολογίου, ως το σηµείο 

µε συντεταγµένες τις µέσες τιµές των αντίστοιχων συντεταγµένων 

όλων των πελατών του δροµολογίου. Ορίζονται οι πολικές 

συντεταγµένες του κέντρου βάρους 

Βήµα 2: Επιλογή του πρώτου δροµολογίου της λύσης 

Βήµα 3: Επιλογή του δροµολογίου µε την µικρότερη διαφορά πολικών 

γωνιών από το επιλεγµένο δροµολόγιο  

Βήµα 4: Αφαίρεση όλων των απαιτήσεων από τα δύο δροµολόγια 

Βήµα 5: ∆ηµιουργία ταξινοµηµένης λίστας των απαιτήσεων που 

αφαιρέθηκαν από τα δροµολόγια µε πρώτο κριτήριο το νωρίτερο 

χρόνο έναρξης εξυπηρέτησης του πελάτη παραλαβής της 

απαίτησης. 

Βήµα 6: Εισαγωγή των απαιτήσεων της λίστας συµφώνα µε την σειρά  

ταξινόµησης µε την Μέθοδο Άπληστης Εισαγωγής Απαίτησης σε 

∆ροµολόγιο. Σε περίπτωση που µία απαίτηση δεν µπορεί να 

εισαχθεί σε κανένα δροµολόγιο, δηµιουργείται ένα καινούργιο 

δροµολόγιο που εξυπηρετεί µόνο την συγκεκριµένη απαίτηση 

Βήµα 7: Έλεγχος: Αν προκύψει λύση µε µικρότερη τιµή αντικειµενικής 

συνάρτησης ή µε µικρότερο αριθµό οχηµάτων από την τρέχουσα 

λύση, τότε η νέα λύση ορίζεται ως τρέχουσα 
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Βήµα 8: Επιλογή του δροµολογίου µε την µικρότερη πολική γωνία (σηµείο 

αναφοράς για όλες τις πολικές γωνίες είναι το σηµείο της κεντρική 

αποθήκης) 

Βήµα 9: Επανάληψη των βηµάτων 2 έως 8 έως ότου να εξετασθούν όλα τα 

δροµολόγια της τρέχουσας λύσης 

Στο Σχ. 3.4 παρουσιάζεται παράδειγµα βάσει του οποίου επεξηγείται  το πλεονέκτηµα 

της διάσπασης δύο γειτονικών και όχι δύο αποµεµακρυσµένων δροµολογίων. Στο Σχ. 

3.4 (α) διασπώνται δύο αποµακρυσµένα δροµολόγια ενώ στο Σχ. 3.4 (β) διασπώνται 

δύο γειτονικά. Με διακεκοµµένα τόξα συνδέονται οι πελάτες των δροµολογίων που 

πρόκειται να διασπαστούν. Τα κόκκινα σηµεία αναπαριστούν τους πελάτες που δεν 

µπορούν να εισαχθούν σε κανένα από τα υπόλοιπα δροµολόγια. Όπως φαίνεται και 

στο Σχήµα, η διάσπαση γειτονικών δροµολογίων τείνει να µειώνει το πλήθος των 

δροµολογίων. Αυτό συµβαίνει διότι οι απαιτήσεις οι οποίες αδυνατούν να εισαχθούν 

σε δροµολόγιο, εξυπηρετούνται ευκολότερα από συνήθως µόνο ένα νέο δροµολόγιο 

λόγω της γειτονικής  απόστασης. Στην περίπτωση κατά την οποία οι απαιτήσεις 

απέχουν σηµαντικά µεταξύ τους, το πιθανότερο είναι να κατασκευαστούν δύο ή και 

περισσότερα νέα δροµολόγια. 

 

(α) 

Σχήµα 3.5: Παράδειγµα διάσπασης δύο γειτονικών δροµολογίων 

(β) 
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B ∆ιάσπαση τριών ∆ροµολογίων: Στην συγκεκριµένη µέθοδο αφαιρούνται όλες οι 

απαιτήσεις από τρία δροµολόγια. Τα τρία δροµολόγια επιλέγονται µε τον ίδιο 

τρόπο όπως και στην ∆ιάσπαση δύο ∆ροµολογίων, ώστε να επιτευχθεί µεγάλη 

αλλαγή στην λύση και να µεταπηδήσει η αναζήτηση σε άλλη περιοχή λύσεων. Τα 

βήµατα της µεθόδου είναι όµοια µε τα βήµατα της ∆ιάσπασης δύο ∆ροµολογίων.  

Οι παραπάνω µέθοδοι δηµιουργίας νέων λύσεων συνοψίζονται στον Πίνακα 3.1. 

Πίνακας 3.1: Σύνοψη Μεθόδων ∆ηµιουργίας νέων Λύσεων 

Μέθοδος Παρατηρήσεις 

Μέθοδος Εισαγωγής 
Απαίτησης σε ∆ροµολόγιο 

Παραλλαγή: Το ζευγάρι απαίτησης- δροµολογίου επιλέγεται 
βάσει των πιθανοτήτων που έχουν υπολογιστεί (Εξ. 3.5), ενώ 
στην εργασία του Urban (2006) επιλέγεται τυχαία µία απαίτηση 
και το δροµολόγιο προς εισαγωγή επιλέγεται µε βάσει τις 
πιθανότητες που έχουν υπολογιστεί  (Εξ. 3.5) 

Μέθοδος Άπληστης Εισαγωγής 
Απαίτησης σε ∆ροµολόγιο 

Παραλλαγή: Τυχαία επιλογή µίας απαίτησης. Οι Ropke και 
Pisinger (2005) δοκιµάζουν όλες τις απαιτήσεις. 

Μέθοδος Τυχαίας Εισαγωγής 
Απαίτησης σε ∆ροµολόγιο 

Παραλλαγή: Τυχαία εισαγωγή απαίτησης σε τυχαίο 
δροµολόγιο, όπου όλες οι απαιτήσεις και όλα τα δροµολόγια 
έχουν την ίδια πιθανότητα να επιλεχθούν, ενώ στην εργασία του 
Urban (2006) υπολογίζονται πιθανότητες για κάθε επιλογή   

Μέθοδος Ανακατανοµής 
Απαιτήσεων ∆ροµολογίου 

Παραλλαγή: Αφαίρεση και επανατοποθέτηση δύο απαιτήσεων 
ταυτόχρονα για ανακατανοµή στο δροµολόγιο. Οι Li και Lim 
αφαιρούν και επανατοποθετούν µία απαίτηση 

Μέθοδος Ανταλλαγής 
Απαιτήσεων 

Υφιστάµενη µέθοδος 

∆ιάσπαση ενός ∆ροµολόγιου Νέα µέθοδος 

∆ιάσπαση δύο ∆ροµολογίων Νέα µέθοδος 

∆ιάσπαση τριών ∆ροµολογίων Νέα µέθοδος 

Μέθοδος Πολλαπλής 
Εισαγωγής Απαιτήσεων σε 

∆ροµολόγια 
Υφιστάµενη µέθοδος 

3.2 Προτεινόµενος Αλγόριθµος 

Τα βασικά συστατικά του προτεινόµενου αλγορίθµου είναι τα εξής: (α) Μέθοδος 

κατασκευής της αρχικής λύσης, (β) ρύθµιση των παραµέτρων του αλγορίθµου Π.Α., 
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(γ) επιλογή µεθόδου δηµιουργίας νέων λύσεων, (δ) επιλογή λύσης, και (ε) αποδοχή της 

λύσης µε το κριτήριο του Metropolis.  

Η µέθοδος κατασκευής της αρχικής λύσης έχει ήδη παρουσιαστεί στην Ενότητα 3.1.1. 

Οι παράµετροι του αλγορίθµου Π.Α., η ρύθµιση των οποίων γίνεται στο Κεφάλαιο 4, 

και ο τρόπος επιλογής της µεθόδου δηµιουργίας νέας λύσης, συζητούνται κατωτέρω. 

(Οι µέθοδοι δηµιουργίας των νέων λύσεων έχουν ήδη παρουσιαστεί στην Ενότητα 

3.1.3). Η επιλογή της νέας λύσης παρουσιάστηκε στην Ενότητα 3.1.2. Η αποδοχή της 

λύσης σύµφωνα µε το κριτήριο του Metropolis συζητήθηκε στην Ενότητα 2.4.1. 

Επιλογή Μεθόδων ∆ηµιουργίας Νέας Λύσης και Παράµετροι Π.Α. 

Η υλοποίηση του αλγορίθµου Π.Α. προϋποθέτει α) τον ορισµό του τρόπου επιλογής 

της µεθόδων δηµιουργίας νέας λύσης και β) τον καθορισµό των παραµέτρων του  

αλγορίθµου Π.Α..  

Σε κάθε επανάληψη του Π.Α. γίνεται τυχαία επιλογή της µεθόδου δηµιουργίας νέας 

λύσης, βάσει των πιθανοτήτων που ορίζονται στον Πίνακα 3.2. Οι τιµές των 

πιθανοτήτων αυτών καθορίζουν την εξέλιξη της αναζήτησης στο χώρο λύσεων του 

προβλήµατος. Για παράδειγµα, εάν οι πιθανότητες ��, ��, �� και �� έχουν σχετικά 

υψηλές τιµές, τότε η αναζήτηση τείνει να διερευνά πολλαπλές περιοχές λύσεων 

πραγµατοποιώντας άλµατα σηµαντικού εύρους στο χώρο λύσεων. Σε αντίθετη 

περίπτωση, εάν οι πιθανότητες �], ��, ��,  �� και �� έχουν σχετικά υψηλές τιµές, τότε 

η αναζήτηση τείνει να διερευνά λιγότερες περιοχές λύσεων αλλά σε µεγαλύτερο 

βάθος.  Οι στρατηγικές επίλυσης που προτείνονται στην Ενότητα 3.3 βασίζονται στην 

κατάλληλη επιλογή των τιµών των πιθανοτήτων επιλογής µεθόδου δηµιουργίας νέας 

λύσης, αλλά και στην επιλογή των λοιπών παραµέτρων της Π.Α.. 

Ο Πίνακας 3.3 παρουσιάζει τις παραµέτρους αυτές. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η 

παράµετρος της θερµοκρασίας καθώς επηρεάζει τις πιθανότητες αποδοχής των 

χειρότερων λύσεων σε όλη την πορεία του αλγορίθµου. Σε συνθήκες χαµηλής 

θερµοκρασίας η πιθανότητα αποδοχής λύσης η οποία χειροτερεύει την αντικειµενική 

συνάρτηση είναι µικρή, αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι ο αλγόριθµος αδυνατεί να 

ξεπεράσει τοπικά ελάχιστα. Ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρος για την πορεία του 

αλγορίθµου είναι η παράµετρος �, η οποία επηρεάζει τον ρυθµό µείωσης της 
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θερµοκρασίας. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή της παραµέτρου τόσο µεγαλύτερος είναι 

ο ρυθµός µείωσης της θερµοκρασίας. 

Οι τιµές τόσο των πιθανοτήτων του Πίνακα 3.2 όσο και των παραµέτρων του Πίνακα 

3.3 ορίζονται στο Κεφάλαιο 4 ανά στρατηγική επίλυσης.  

Πίνακας 3.2: Σύνοψη πιθανοτήτων για την επιλογή της µεθόδου δηµιουργίας νέας λύσης 

Πιθανότητες επιλογής µεθόδου δηµιουργίας νέας λύσης 

Συµβολισµός  Μέθοδος 

p] Μέθοδος Εισαγωγής Απαίτησης σε ∆ροµολόγιο 

�� Μέθοδος Άπληστης Εισαγωγής Απαίτησης σε ∆ροµολόγιο 

�� Μέθοδος Τυχαίας Εισαγωγής Απαίτησης σε ∆ροµολόγιο 

�� Μέθοδος Ανακατανοµής Πελατών ∆ροµολογίου  

�� Μέθοδος Ανταλλαγής Απαιτήσεων 

�� Μέθοδος ∆ιάσπασης ενός ∆ροµολογίου 

�� Μέθοδος ∆ιάσπασης δύο ∆ροµολογίων 

�� Μέθοδος ∆ιάσπασης τριών ∆ροµολογίων 

�� Μέθοδος Πολλαπλής Εισαγωγής Απαιτήσεων σε ∆ροµολόγια 

Πίνακας 3.3: Σύνοψη παραµέτρων αλγορίθµου Π.Α.  

Παράµετροι Π.Α. 

Σύµβολο 
Εύρος 
τιµών 

Περιγραφή  

�S (0,∞T 
Αρχική θερµοκρασία.  Επισηµαίνεται ότι όσο υψηλότερη είναι η 
θερµοκρασία τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα αποδοχής µίας 
χειρότερης λύσης 

� R0,1] 
Η παράµετρος επηρεάζει το ρυθµό µείωσης της θερµοκρασίας. Όσο 
µεγαλύτερη είναι η τιµή της παραµέτρου τόσο ταχύτερα µειώνεται η 
θερµοκρασία.  

� [1,∞) Είναι το προκαθορισµένο πλήθος επαναλήψεων του αλγορίθµου Π.Α. 

λ [1,∞) 
Είναι το πλήθος των λύσεων που παράγονται σε κάθε επανάληψη του 
αλγορίθµου 

f [2,∞) 
Κριτήριο τερµατισµού, εάν για f συνεχόµενες επαναλήψεις δεν 
γίνει αποδεκτή καµία νέα γειτονιά τερµατίζεται ο αλγόριθµος 
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Βήµατα Προτεινόµενου Αλγορίθµου 

Τα βήµατα του προτεινόµενου αλγορίθµου παρουσιάζονται στο παρακάτω Σχ. 3.6.  

Αρχικά απαιτείται ο ορισµός των παραµέτρων του αλγορίθµου. Στην συνέχεια 

επιλέγεται τυχαία η µέθοδος δηµιουργίας λύσης, βάσει των πιθανοτήτων του Πίνακα 

3.3. Ανάλογα µε την επιλογή της µεθόδου παράγονται µία ή I λύσεις. Αν παραχθεί µία 

λύση τότε γίνεται αποδεκτή µόνο εάν το συνολικό κόστος της είναι καλύτερο της 

τρέχουσας λύσης, αυτό συµβαίνει διότι το κριτήριο του Metropolis αφορά πολλές 

λύσεις και δεν µπορεί να εφαρµοστεί στην περίπτωση µίας λύσης. Στην περίπτωση 

που παραχθούν I λύσεις, η επιλογή της νέας λύσης γίνεται όπως περιγράφηκε στην 

Ενότητα 3.1.2. Η νέα λύση αυτή γίνεται αποδεκτή αν ικανοποιείται το κριτήριο του 

Metropolis. Τέλος, υπολογίζεται η νέα τιµή της θερµοκρασίας. Η διαδικασία αυτή 

επαναλαµβάνεται έως ότου: (α) συµπληρωθούν � επαναλήψεις, (β) µηδενιστεί η τιµή 

της θερµοκρασίας, ή (γ) ικανοποιηθεί το κριτήριο τερµατισµού.  

 

Προτεινόµενος Αλγόριθµος Π.Α. 
1. Αρχικοποίηση παραµέτρων 
2. ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ // ΒΡΟΧΟΣ 1- Επανέλαβε � φορές  

2.1. Τυχαία επιλογή µεθόδου (2.1. χ) δηµιουργίας νέας λύσης 
σύµφωνα µε τις πιθανότητες επιλογής p 1 – p 9 
2.1.1. ∆ηµιούργησε λ λύσεις µε την Μέθοδο εισαγωγής απαίτησης 

σε δροµολόγιο 
2.1.2. ∆ηµιούργησε λ λύσεις µε την Μέθοδο άπληστης εισαγωγής 

απαίτησης σε δροµολόγιο 
2.1.3. ∆ηµιούργησε µία λύση µε την Μέθοδο διάσπασης ενός 

δροµολογίου 
2.1.4. ∆ηµιούργησε λ λύσεις µε την Μέθοδο διάσπασης δύο 

δροµολογίων 
2.1.5. ∆ηµιούργησε µία λύση µε την Μέθοδο διάσπασης τριών 

δροµολογίων 
2.1.6. ∆ηµιούργησε λ λύσεις µε την Μέθοδο ανταλλαγής απαιτήσεων 
2.1.7. ∆ηµιούργησε µία λύση µε την Μέθοδο ανακατανοµής πελατών 

δροµολογίου 
2.1.8. ∆ηµιούργησε λ λύσεις µε την Μέθοδο Τυχαίας εισαγωγής 

απαίτησης σε δροµολόγιο 
2.1.9. ∆ηµιούργησε µία λύση µε την Μέθοδο πολλαπλής εισαγωγής 

απαιτήσεων σε δροµολόγια 
2.2. ΣΥΝΘΗΚΗ: Αν χρησιµοποιήθηκε µέθοδος η οποία παρήγαγε λ 

λύσεις 
2.2.1. Τυχαία επιλογή λύσης σύµφωνα µε τις πιθανότητες που 

έχουν υπολογιστεί από την εξ. 3.1  
2.2.2. Εφαρµογή κριτηρίου Metropolis για την αποδοχή της λύσης 
ΣΥΝΘΗΚΗ: Αν χρησιµοποιήθηκε µέθοδος η οποία παρήγαγε µία λύση 
2.2.3. Αποδοχή λύσης αν το κόστος της είναι µικρότερο από το 

κόστος της � ή της �U=:V 
ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ // 2.2 
2.3. Υπολογισµός νέας θερµοκρασίας από την εξ. 2.24  
2.4. ΣΥΝΘΗΚΗ: Αν η νέα θερµοκρασία είναι 0 ή αν ικανοποιηθεί το 

κριτήριο τερµατισµού 
2.4.1. Τέλος Αλγορίθµου 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ // 2  
3. Τέλος Αλγορίθµου 
 

Σχήµα 3.6: Τα βήµατα του Προτεινόµενου Αλγορίθµου Π.Α.  
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3.3 Στρατηγικές Υλοποίησης 

Ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα της λύσης αλλά και τον 

υπολογιστικό χρόνο εκτέλεσης του προτεινόµενου αλγορίθµου είναι οι ρυθµίσεις των 

παραµέτρων. Γι’ αυτό το λόγο αναπτύχθηκαν τρείς στρατηγικές υλοποίησης, στις 

οποίες δοκιµάζονται τρείς διαφορετικοί συνδυασµοί των παραµέτρων. 

1. Η πρώτη στρατηγική ακολουθεί τα βήµατα της κλασσικής µεθόδου Π.Α., δηλαδή 

ξεκινώντας µε µια αρχική θερµοκρασία δηµιουργεί νέες λύσεις επαναληπτικά, από 

τις οποίες µία γίνεται αποδεκτή αν ικανοποιείται το κριτήριο του Metropolis. Η 

θερµοκρασία µειώνεται σταδιακά, ελαττώνοντας σταδιακά την πιθανότητα 

αποδοχής λύσεων µε µεγαλύτερη τιµή αντικειµενικής συνάρτησης. Η διαδικασία 

συνεχίζεται ώσπου να µηδενιστεί η θερµοκρασία ή να συµπληρωθεί ο 

προκαθορισµένος αριθµός επαναλήψεων του αλγορίθµου. Στο Σχ. 3.7 

απεικονίζεται η αναµενόµενη πορεία της στρατηγικής 1.  

 

Σχήµα 3.7: Επισκόπηση της διαδικασίας επίλυσης µε  την στρατηγική 1   

2. Η δεύτερη στρατηγική έχει σκοπό την διερεύνηση µεγάλου πλήθους περιοχών 

λύσεων. Στην στρατηγική αυτή η θερµοκρασία µειώνεται µε γρήγορό ρυθµό 

(αύξηση της παραµέτρου �), οπότε και γίνονται αποδεκτές λύσεις που βελτιώνουν 

την τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης µε µεγαλύτερη πιθανότητα και 
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αποφεύγονται οι λύσεις που δεν βελτιώνουν την τιµή της αντικειµενικής 

συνάρτησης (ανοδικές κίνησης). Ο αλγόριθµος οδηγείται γρήγορα σε τοπικά 

ελάχιστα. Όταν µηδενιστεί η θερµοκρασία ή όταν η τρέχουσα λύση δεν 

µεταβληθεί για ορισµένο αριθµό επαναλήψεων (κριτήριο τερµατισµού), 

εφαρµόζονται οι µέθοδοι (∆ιάσπαση ενός ∆ροµολόγιου, ∆ιάσπαση δύο 

∆ροµολογίων, ∆ιάσπαση τριών ∆ροµολογίων, Μέθοδος Πολλαπλής Εισαγωγής 

Απαιτήσεων σε ∆ροµολόγια) που προκαλούν µεγάλες αλλαγές στην λύση και η 

θερµοκρασία ρυθµίζεται ξανά στην αρχική της τιµή. Οι συχνές µεταπηδήσεις του 

αλγορίθµου από τοπικό ελάχιστο σε τοπικό ελάχιστο αυξάνουν την πιθανότητα να 

βρεθεί το ολικό ελάχιστο της αντικειµενικής συνάρτησης. Στο Σχ. 3.8 

απεικονίζεται η αναµενόµενη πορεία της στρατηγικής 2. 

 

Σχήµα 3.8: Επισκόπηση της διαδικασίας επίλυσης µε  την στρατηγική 2 

3. Η τρίτη στρατηγική έχει ως σκοπό την διερεύνηση µικρότερου (σε σχέση µε την 

στρατηγική 2) µεν πλήθους περιοχών λύσεων, αλλά την λεπτοµερή διερεύνηση 

κάθε περιοχής λύσεων. Στην στρατηγική αυτή η θερµοκρασία µειώνεται µε 

µικρότερο ρυθµό από το ρυθµό τις δεύτερης στρατηγικής. Ως αποτέλεσµα 

γίνονται αποδεκτές µε µεγαλύτερη πιθανότητα λύσεις που δεν βελτιώνουν την 

αντικειµενική συνάρτηση (ανοδικές κινήσεις). Οι ανοδικές κινήσεις αυτές έχουν 

σκοπό να υπερπηδούν τοπικά ελάχιστα στην ίδια περιοχή λύσεων. Όπως και στην 
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δεύτερη στρατηγική όταν µηδενιστεί η θερµοκρασία ή τρέχουσα λύση δεν 

µεταβληθεί για ορισµένο αριθµό επαναλήψεων, εφαρµόζονται οι µέθοδοι 

(∆ιάσπαση ενός ∆ροµολόγιου, ∆ιάσπαση δύο ∆ροµολογίων, ∆ιάσπαση τριών 

∆ροµολογίων, Μέθοδος Πολλαπλής Εισαγωγής Απαιτήσεων σε ∆ροµολόγια) που 

προκαλούν µεγάλες αλλαγές στην λύση και η θερµοκρασία ρυθµίζεται ξανά στην 

αρχική της τιµή. Επειδή, η θερµοκρασία µειώνεται µε µικρότερο ρυθµό τελικά θα 

διερευνηθούν σε µεγαλύτερο βάθος λιγότερες περιοχές λύσεων, σε σχέση µε τη 

στρατηγική 2. Στο Σχ. 3.9 απεικονίζεται η αναµενόµενη πορεία της στρατηγικής 

3. 

Οι τιµές κάθε παραµέτρου για την κάθε στρατηγική παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4, 

στο οποίο περιγράφεται η πειραµατική διερεύνηση. 

 

Σχήµα 3.9: Επισκόπηση της διαδικασίας επίλυσης µε  την στρατηγική 3 
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Κεφάλαιο 4: Πειραµατική ∆ιερεύνηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζεται η αξιολόγηση των προτεινόµενων στρατηγικών 

για την επίλυση του προβλήµατος Π.Π.Ε.Χ.Π. µε τον αλγόριθµο Π.Α., όπως 

περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 3. Αρχικά περιγράφονται τα προβλήµατα που 

χρησιµοποιήθηκαν στην διαδικασία της αξιολόγησης. Στην συνέχεια παρουσιάζεται η 

ρύθµιση των παραµέτρων και η αξιολόγηση των τριών προτεινόµενων στρατηγικών.  

Στην τελευταία Ενότητα του Κεφαλαίου ο αλγόριθµος και οι τρεις στρατηγικές 

αξιολογούνται συγκρίνοντας τις λύσεις τους στα παραπάνω προβλήµατα µε τις 

καλύτερες δηµοσιευµένες λύσεις που έχουν προταθεί στην βιβλιογραφία. Ο 

αλγόριθµος κωδικοποιήθηκε σε περιβάλλον MATLABR 2010a της Mathworks, σε 

υπολογιστικό σύστηµα µε επεξεργαστή Intel core i5 ταχύτητας 2.27 GHz και µνήµης 

4GB µνήµη RAM, σε λειτουργικό σύστηµα Windows 7 64-bit.  



4.1 Περιγραφή Προβληµάτων

Τα προβλήµατα των Li και Lim

στην βιβλιογραφία και οι 

αποτελεσµατικότητα των προτεινόµενων

αποτελούν επέκταση των προβ

για το Π.∆.Ο.. Η επέκταση

λαµβάνονται υπόψη οι ειδικοί

Τα παραπάνω προβλήµατα 

πελατών στο χώρο και β) 

διαθέσιµος χρόνος εξυπηρέτησης

οχηµάτων). Η κατηγορία κάθε

π.χ. LRC101) του ονόµατος κάθε

ΧXΧ-Χ-ΧΧ: Τα πρώτα δύο ή

(α) LC , όταν οι πελάτες είναι

LR , όπου οι πελάτες είναι κατανεµηµένοι

όπου οι πελάτες είναι κατανεµηµένοι

(βλ. Σχ. 4.3). 

Σχήµα 4.1: Προβλήµατα στα οποία οι

XΧ-Χ-ΧΧ: Το ενδιάµεσο ψηφίο

(α) 1 περιορισµένο εύρος,  και

ψηφία είναι ο αύξων αριθµός του

Κεφάλαιο 4: Πειραµατική ∆ιερεύνηση

βληµάτων 

Lim (2001) για το Π.Π.Ε.Χ.Π. είναι τα πλέον διαδεδοµένα

και οι λύσεις τους αποτελούν σηµείο αναφοράς

των προτεινόµενων αλγορίθµων. Τα προβλήµατα

των προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν από τον Solomon

επέκταση αφορά την εισαγωγή νέων πληροφοριών, 

ειδικοί  περιορισµοί του Π.Π.Ε.Χ.Π.. 

προβλήµατα κατηγοριοποιούνται µε βάση α) την κατανοµή

και β) το εύρος των κύριων περιορισµών τους (συνολικός

εξυπηρέτησης, χρονικά παράθυρα εξυπηρέτησης και χωρητικότητα

κατηγορία κάθε προβλήµατος κωδικοποιείται στα ψηφιά (Χ

ονόµατος κάθε προβλήµατος, ως εξής: 

δύο ή τρία ψηφία αφορούν την κατανοµή πελατών στον

πελάτες είναι κατανεµηµένοι στον χώρο σε οµάδες (βλ. Σχ

είναι κατανεµηµένοι στο χώρο τυχαία (βλ. Σχ. 4.2),  και

κατανεµηµένοι στο χώρο µερικώς τυχαία και µερικώς σε

 

οποία οι πελάτες είναι οµαδοποιηµένο lc-X-XXX 

ψηφίο αφορά το εύρος των κύριων περιορισµών τους

εύρος,  και (β) 2 σηµαντικό εύρος. ΧXΧ-Χ-ΧΧ: Τα τελευταία

αριθµός του κάθε προβλήµατος. 
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πλέον διαδεδοµένα 

αναφοράς για την 

προβλήµατα αυτά 

Solomon (1987) 

πληροφοριών, ώστε να 

κατανοµή των 

τους (συνολικός 

και χωρητικότητα 

ΧXΧ-Χ-ΧΧ, 

πελατών στον χώρο: 

βλ. Σχ. 4.1), (β) 

και (γ) LRC , 

µερικώς σε οµάδες 

 

περιορισµών τους, όπου: 

τελευταία δύο 
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Σχήµα 4.2: Προβλήµατα στα οποία οι

Το κάθε πρόβληµα χαρακτηρίζεται

για 100 πελάτες, δηλαδή πελάτες

προβλήµατα έχουν προστεθεί

περιορισµοί του κάθε προβλήµατος

(γ) τα χρονικά περιθώρια εξυπηρέτησης

κάθε οχήµατος. 

Σχήµα 4.3: Προβλήµατα στα οποία οι

οµάδες lrc-X-XXX 

4.2 Πειράµατα Αξιολόγησης

Σε αυτή την Ενότητα παρουσιάζονται

διεξήχθησαν για την αξιολόγηση

πειραµάτων αυτών είναι συγκριθεί

(Στρατηγική 1) µε τις δύο προτεινόµενε
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οποία οι πελάτες είναι τυχαία κατανεµηµένοι lr-X-XXX 

χαρακτηρίζεται από τις εξής πληροφορίες: (α) Τις συντεταγµένες

πελάτες παραλαβής και επίδοσης 50 απαιτήσεων (σε

θεί και εικονικοί πελάτες ώστε να ικανοποιούνται

προβλήµατος). (β) Τις συντεταγµένες της κεντρικής αποθήκης

περιθώρια εξυπηρέτησης για κάθε πελάτη και (δ) την χωρητικότητα

 

οποία οι πελάτες είναι κατανεµηµένοι στο χώρο µερικώς τυχαία και

Αξιολόγησης Προτεινόµενων Στρατηγικών 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των πειραµάτων

αξιολόγηση των τριών στρατηγικών υλοποίησης. Σκοπός

είναι συγκριθεί η κλασική εφαρµογή του αλγόριθµου

δύο προτεινόµενες µεθόδους (Στρατηγική 2 και 3), 

και ∆ιοίκησης  
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συντεταγµένες 

απαιτήσεων (σε µερικά 

ικανοποιούνται οι 

κεντρικής αποθήκης, 

χωρητικότητα του 

τυχαία και µερικώς σε 

πειραµάτων που 

υλοποίησης. Σκοπός των 

αλγόριθµου Π.Α. 

και 3), οι οποίες 
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συνδυάζουν άλµατα µεταξύ των περιοχών λύσεων και τακτική επανεκκίνησης της 

διαδικασίας. Επίσης, τα πειράµατα αποσκοπούν στην επιλογή της καλύτερης 

στρατηγικής, η οποία θα συγκριθεί µε µεθόδους που έχουν προταθεί στην 

βιβλιογραφία και παρουσιάζουν τα καλύτερα έως σήµερα αποτελέσµατα. 

Για την διεξαγωγή των πειραµάτων επιλέχθηκαν δώδεκα αντιπροσωπευτικά 

προβλήµατα από την κατηγορία των εκατό πελατών των Li και Lim. Συγκεκριµένα, 

επιλέχθηκαν δύο προβλήµατα από την κάθε υποκατηγορία (LC1, LR1, LRC1, LC2, 

LR2, LRC2).  

• Το καθένα από τα επιλεγµένα προβλήµατα επιλύθηκε µε την κάθε 

στρατηγική έξι φορές.  

• Το ανώτατο χρονικό όριο του υπολογιστικού χρόνου για κάθε στρατηγική 

ορίστηκε στη µία ώρα.  

   

4.2.1 Ρυθµίσεις Παραµέτρων 

Οι ρυθµίσεις των παραµέτρων του προτεινόµενου αλγορίθµου (βλ. Ενότητα 3.2) για 

κάθε στρατηγική παρουσιάζονται κατωτέρω. 

Στρατηγική 1: Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η στρατηγική αυτή ακολουθεί την 

απλή λογική του κλασικού αλγόριθµου Π.Α. Η διαδικασία επίλυσης εκκινεί µε την 

αρχική λύση. Σε κάθε επανάληψη επιλέγεται η µέθοδος δηµιουργίας νέων λύσεων. Με 

τον τρόπο αυτό δηµιουργούνται I νέες λύσεις από τις οποίες επιλέγεται µία. Η 

διαδικασία συνεχίζεται έως ότου µηδενιστεί η θερµοκρασία ή ξεπεραστεί το 

προαποφασισµένο χρονικό όριο. Οι ρυθµίσεις του συνόλου των σχετικών παραµέτρων 

τις στρατηγικής παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1.  Επισηµαίνεται ότι: 

• Η θερµοκρασία µειώνεται µε χαµηλό  ρυθµό για την αποφυγή πρόωρου 

τερµατισµού του αλγορίθµου και για την αποφυγή εγκλωβισµού της 

αναζήτησης σε τοπικό ελάχιστο 

• ∆ίνεται προβάδισµα στις µεθόδους δηµιουργίας λύσης που προκαλούν µικρές 

αλλαγές στην τρέχουσα λύση  
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• Ο αριθµός των επαναλήψεων όπως και το κριτήριο τερµατισµού λαµβάνουν 

τιµή πολύ µεγαλύτερη του 1 στον κλασικό αλγόριθµο Προσοµοιωµένης 

Ανόπτησης, η διαδικασία διακόπτεται µόνο όταν µηδενιστεί η θερµοκρασία 

Πίνακας 4.1: Ρυθµίσεις Παραµέτρων Στρατηγικής 1 

Παράµετροι  Αλγορίθµου Π.Α.  
Πιθανότητες επιλογής µεθόδου δηµιουργίας νέας λύσης 

Συµβολισµός  Μέθοδος Τιµή 
�] Μέθοδος Εισαγωγής Απαίτησης σε ∆ροµολόγιο 0,25 
�� Μέθοδος Άπληστης Εισαγωγής Απαίτησης σε ∆ροµολόγιο 0,25 
�� Μέθοδος Τυχαίας Εισαγωγής Απαίτησης σε ∆ροµολόγιο 0,25 
�� Μέθοδος Ανακατανοµής Πελατών ∆ροµολογίου  0,05 
�� Μέθοδος Ανταλλαγής Απαιτήσεων 0,05 
�� Μέθοδος ∆ιάσπασης ενός ∆ροµολογίου 0,02 

�� Μέθοδος ∆ιάσπασης δύο ∆ροµολογίων 0,01 
�� Μέθοδος ∆ιάσπασης τριών ∆ροµολογίων 0,02 

�� Μέθοδος Πολλαπλής Εισαγωγής Απαιτήσεων σε ∆ροµολόγια 0,10 
Παράµετροι Π.Α. 

Συµβολισµός Εύρος τιµών Περιγραφή Τιµή 
�S (0,∞T Αρχική θερµοκρασία 1500 
� R0,1] Παράµετρος � 0,005 
� [1,∞) Πλήθος επαναλήψεις Π.Α. C 1 
λ [1,∞) Πλήθος νέων λύσεων 25 
� [2,∞) Κριτήριο τερµατισµού C 1 

Στρατηγική 2: Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην συχνή αλλαγή της περιοχής 

(γειτονιάς) λύσεων κατά την διάρκεια τις διαδικασίας επίλυσης. Αυτό επιτυγχάνεται 

προκαλώντας µεγάλες αλλαγές στη τρέχουσα λύση και ρυθµίζοντας την θερµοκρασία 

εκ νέου στην αρχική της τιµή (επανεκκίνηση του αλγορίθµου). Σε αυτήν τη 

στρατηγική είναι επιθυµητό ο αλγόριθµος να εντοπίζει το τοπικό ελάχιστο της κάθε 

περιοχής σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Για τους προ αναφερθέντες λόγους, ο ρυθµός 

µείωσης της θερµοκρασίας είναι µεγάλος. Κάθε φορά που µηδενίζεται η θερµοκρασία, 

πληρείται το κριτήριο τερµατισµού ή συµπληρώνεται ο αριθµός των προκαθορισµένων 

επαναλήψεων, εφαρµόζονται οι µέθοδοι δηµιουργίας νέων λύσεων που προκαλούν 

µεγάλες αλλαγές στην τρέχουσα λύση, ώστε να µεταπηδήσει η αναζήτηση σε νέα 

περιοχή λύσεων. Στον Πίνακα 4.2 παρουσιάζονται οι ρυθµίσεις παραµέτρων της 

στρατηγικής.  Συγκεκριµένα: 

• Ο ρυθµός µείωσης της θερµοκρασίας είναι πολύ µεγάλος ώστε να εντοπίζεται 

γρήγορα το τοπικό ελάχιστο της κάθε γειτονιάς 
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• Η γρήγορη µείωση της θερµοκρασίας εγγυάται γρήγορο τερµατισµό του 

αλγορίθµου ώστε να γίνει αλλαγή γειτονιάς και επανεκκίνηση της διαδικασίας  

• Ορίζεται το πλήθος των επαναλήψεων του αλγορίθµου ώστε αν δεν 

ικανοποιηθούν τα κριτήρια τερµατισµού να γίνει επανεκκίνηση του  

• ∆ίνεται µεγαλύτερο προβάδισµα στις µεθόδους που προκαλούν µεγάλες 

αλλαγές στην τρέχουσα λύση 

Πίνακας 4.2: Ρυθµίσεις Παραµέτρων Στρατηγικής 2  

Παράµετροι  Αλγορίθµου Π.Α.  
Πιθανότητες επιλογής µεθόδου δηµιουργίας νέας λύσης 

Συµβολισµός  Μέθοδος Τιµή 
�] Μέθοδος Εισαγωγής Απαίτησης σε ∆ροµολόγιο 0,25 
�� Μέθοδος Άπληστης Εισαγωγής Απαίτησης σε ∆ροµολόγιο 0,25 

�� Μέθοδος Τυχαίας Εισαγωγής Απαίτησης σε ∆ροµολόγιο 0,15 
�� Μέθοδος Ανακατανοµής Πελατών ∆ροµολογίου  0,05 

�� Μέθοδος Ανταλλαγής Απαιτήσεων 0,05 
�� Μέθοδος ∆ιάσπασης ενός ∆ροµολογίου 0,02 

�� Μέθοδος ∆ιάσπασης δύο ∆ροµολογίων 0,01 
�� Μέθοδος ∆ιάσπασης τριών ∆ροµολογίων 0,02 
�� Μέθοδος Πολλαπλής Εισαγωγής Απαιτήσεων σε ∆ροµολόγια 0,20 

Παράµετροι Π.Α. 
Συµβολισµός Εύρος τιµών Περιγραφή Τιµή 

�S (0,∞T Αρχική θερµοκρασία 1500 
� R0,1] Παράµετρος � 0,1 
� [1,∞) Πλήθος επαναλήψεις Π.Α. 100 
λ [1,∞) Πλήθος νέων λύσεων 15 
� [2,∞) Κριτήριο τερµατισµού 15 

 

Στρατηγική 3: Η στρατηγική διαφέρει από την Στρατηγική 2 ως προς το βάθος 

διερεύνησης κάθε περιοχής (γειτονιάς) λύσεων και ως προς το πλήθος (συχνότητα) 

των µεταπηδήσεων από µία περιοχή λύσεων σε άλλη. Αυτό επιτυγχάνεται µειώνοντας 

τον ρυθµό µείωσης τις θερµοκρασίας και αυξάνοντας τις πιθανότητες των µεθόδων 

που προκαλούν µεγάλες αλλαγές στην τρέχουσα λύση. Με τον τρόπο αυτό ο 

αλγόριθµος εξερευνά κάθε περιοχή λύσεων πιο οµαλά επιτρέποντας περισσότερες 

ανοδικές κινήσεις, από ότι η Στρατηγική 2, και έτσι διερευνώντας περισσότερο κάθε 

περιοχή λύσεων. Στον Πίνακα 4.2 παρουσιάζονται οι ρυθµίσεις παραµέτρων της 

στρατηγικής.  Συγκεκριµένα 

• Η θερµοκρασία µειώνεται µε χαµηλό ρυθµό  αντίστοιχα µε την Στρατηγική 1 
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• Ορίζεται το πλήθος των επαναλήψεων του αλγορίθµου που είναι σαφώς 

µεγαλύτερο από της Στρατηγικής 2, µε σκοπό την λεπτοµερέστερη αναζήτηση 

της γειτονιάς 

• ∆ίνεται µεγαλύτερο προβάδισµα στις µεθόδους που προκαλούν µεγάλες 

αλλαγές στην τρέχουσα λύση 

Πίνακας 4.3: Ρυθµίσεις Παραµέτρων Στρατηγικής 3 

 

4.2.2 Αποτελέσµατα Πειραµάτων 

Στον Πίνακα 4.4 παρατίθενται για κάθε στρατηγική το πλήθος των βέλτιστων λύσεων 

που βρέθηκε στο σύνολο των έξι επαναλήψεων για κάθε πρόβληµα. Η πρώτη στήλη 

αφορά το πρόβληµα που επιλύθηκε. Η δεύτερη και τρίτη στήλη παρουσιάζουν την 

καλύτερη δηµοσιευµένη λύση του προβλήµατος, δηλαδή τον αριθµό των οχηµάτων 

και το κόστος, αντίστοιχα. Οι στήλες που ακολουθούν παρουσιάζουν τον αριθµό των 

επαναλήψεων στις οποίες η κάθε στρατηγική βρήκε την βέλτιστη λύση του 

προβλήµατος. Ως επιτυχία ορίζεται η εύρεση του µικρότερο αριθµού οχηµάτων και 

της µικρότερης απόστασης που διανύθηκε για την εξυπηρέτηση του συνόλου των 

πελατών.   

Παράµετροι  Αλγορίθµου Π.Α.  
Πιθανότητες επιλογής µεθόδου δηµιουργίας νέας λύσης 

Συµβολισµός  Μέθοδος Τιµή 
�] Μέθοδος Εισαγωγής Απαίτησης σε ∆ροµολόγιο 0,25 
�� Μέθοδος Άπληστης Εισαγωγής Απαίτησης σε ∆ροµολόγιο 0,25 

�� Μέθοδος Τυχαίας Εισαγωγής Απαίτησης σε ∆ροµολόγιο 0,15 
�� Μέθοδος Ανακατανοµής Πελατών ∆ροµολογίου  0,05 

�� Μέθοδος Ανταλλαγής Απαιτήσεων 0,05 
�� Μέθοδος ∆ιάσπασης ενός ∆ροµολογίου 0,02 
�� Μέθοδος ∆ιάσπασης δύο ∆ροµολογίων 0,01 
�� Μέθοδος ∆ιάσπασης τριών ∆ροµολογίων 0,02 
�� Μέθοδος Πολλαπλής Εισαγωγής Απαιτήσεων σε ∆ροµολόγια 0,20 

Παράµετροι Π.Α. 
Συµβολισµός Εύρος τιµών Περιγραφή Τιµή 

�S (0,∞T Αρχική θερµοκρασία 1500 
� R0,1] Παράµετρος � 0,005 
k [1,∞) Πλήθος επαναλήψεις Π.Α. 500 
λ [1,∞) Πλήθος νέων λύσεων 15 
� [2,∞) Κριτήριο τερµατισµού 15 
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Πίνακας 4.4: Προβλήµατα στα οποία βρέθηκε η βέλτιστη λύση (Προκαταρκτικά πειράµατα) 

Πρόβληµα 
Βέλτιστη Λύση Στρατηγική 1 Στρατηγική 2 Στρατηγική 3 

Κόστος Οχήµατα Επιτυχίες Επιτυχίες Επιτυχίες 

lc103 1035,35 9 0 0 0 

lc104 860,01 9 0 0 0 

lc204 590,6 3 0 4 2 

lc208 588,32 3 4 6 6 

lr108 968,97 9 2 6 6 

lr109 1208,96 11 1 0 1 

lr210 964,22 3 6 6 6 

lr211 911,52 2 0 0 0 

lrc102 1558,07 12 4 6 6 

lrc108 1147,43 10 4 6 4 

lrc206 1159,03 3 4 5 2 

lrc207 1062,05 3 6 6 6 

Σύνολο 
Προβληµάτων: 72 

Σύνολο 
Επιτυχιών 

31 45 39 

Στον Πίνακα 4.5 παρατίθενται οι αποκλίσεις του κόστους των τριών στρατηγικών, σε 

σχέση µε τις βέλτιστες λύσεις, στην περίπτωση των προβληµάτων που βρέθηκε ο 

βέλτιστος αριθµός των οχηµάτων αλλά δεν βρέθηκε το βέλτιστο κόστος έστω και σε 

µία (από τις έξι) επανάληψη. Η πρώτη στήλη για κάθε στρατηγική αφορά το πρόβληµα 

και η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την µέση απόκλιση του κόστους της στρατηγικής 

από το βέλτιστο κόστος. Για παράδειγµα, στο  πρόβληµα lrc206,  

• Για τις στρατηγικές 1, 2 και 3 βρέθηκε η βέλτιστη λύση σε 4, 5 και 2 

επαναλήψεις, αντίστοιχα (βλ. Πίνακα 4.4) 

• Βρέθηκε ο βέλτιστος αριθµός οχηµάτων αλλά όχι το βέλτιστο κόστος σε 2, 1 

και 4 επαναλήψεις αντίστοιχα. Εποµένως, οι µέσες αποκλίσεις ανά στρατηγική 

αφορούν τους µέσους όρους των 5,07%, 1,19% και 1,22% αυτών περιπτώσεων 

(βλ. Πίνακα 4.5) 

• ∆εν βρέθηκε ο βέλτιστος αριθµός οχηµάτων σε 0, 0 και 0 επαναλήψεις, 

αντίστοιχα (βλ. Πίνακα 4.6) 
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Πίνακας 4.5: Προβλήµατα στα οποία βρέθηκε µόνο ο βέλτιστος αριθµός οχηµάτων  

Στρατηγική 1 Στρατηγική 2 Στρατηγική 3 

Πρόβληµα Απόκλιση Πρόβληµα Απόκλιση Πρόβληµα Απόκλιση 

lc104 0,73% lc104 1,48% lc103 2,34% 

lc104 3,33% lc104 2,94% lc103 2,41% 

lc104 0,23% lc104 0,23% lc103 3,62% 

lc104 1,60% lc104 3,68% lc103 2,34% 

lc104 9,05% lc104 0,23% lc104 0,27% 

lc104 2,94% lc104 0,23% lc104 0,23% 

lc204 10,65% lc204 0,10% lc104 2,59% 

lc204 0,10% lc204 0,10% lc104 0,23% 

lc204 11,82% lrc206 1,75% lc104 0,39% 

lc204 1,04% - - lc104 0,23% 

lc204 1,14% - - lc204 0,10% 

lc204 0,10% - - lc204 0,10% 

lc208 51,68% - - lc204 0,10% 

lr108 1,45% - - lc204 0,10% 

lr108 2,49% - - lrc206 0,05% 

lr108 1,16% - - lrc206 1,45% 

lr108 2,15% - - lrc206 1,03% 

lrc102 1,21% - - lrc206 4,38% 

lrc102 1,21% - - - - 

lrc206 1,45% - - - - 

lrc206 1,03% - - - - 

Μ.Ο. 5,07%   1,19%   1,22% 

Στον Πίνακα 4.6 παρατίθενται οι αποκλίσεις στο κόστος από την βέλτιστη λύση στα 

προβλήµατα όπου οι τρεις στρατηγικές βρίσκουν ένα όχηµα περισσότερο συγκριτικά 

µε τον βέλτιστο αριθµό οχηµάτων. (Σηµειώνεται ότι σε καµία από τις  τρεις 

στρατηγικές δεν κατέληξαν σε λύση µε αριθµό οχηµάτων µεγαλύτερο κατά δύο ή 

περισσότερο του αριθµού οχηµάτων της βέλτιστης λύσης).  Η πρώτη στήλη για κάθε 

στρατηγική αφορά το πρόβληµα στο οποίο βρέθηκε ένα όχηµα παραπάνω από τον 
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βέλτιστο αριθµό οχηµάτων έστω και σε µία επανάληψη. Η δεύτερη στήλη για κάθε 

στρατηγική παρουσιάζει την µέση απόκλιση του κόστους της στρατηγικής από το 

βέλτιστο. Για παράδειγµα στο πρόβληµα lrc206 οι µέσες αποκλίσεις αυτές αφορούν 0, 

0 και 0 επαναλήψεις, αντίστοιχα. Οι αρνητικές αποκλίσεις σηµαίνουν ότι η στρατηγική 

κατέληξε σε λύση µε κόστος µικρότερο από της βέλτιστης. Βέβαια η λύση αυτή δεν 

µπορεί να θεωρηθεί ως πρότυπη διότι δεν πληροί το πρώτο κριτήριο της 

αντικειµενικής συνάρτησης που είναι η ελαχιστοποίηση του αριθµού των οχηµάτων.  

Πίνακας 4.6: Προβλήµατα στα οποία βρέθηκε ένα όχηµα περισσότερο από το βέλτιστο αριθµό οχηµάτων  

Στρατηγική 1 Στρατηγική 2 Στρατηγική 3 

Πρόβληµα Απόκλιση Πρόβληµα Απόκλιση Πρόβληµα Απόκλιση 

lc103 -20,04% lc103 -20,04% lc103 -20,04% 

lc103 -20,04% lc103 -20,04% lc103 -20,04% 

lc103 -20,04% lc103 -20,04% lr109 0,82% 

lc103 -20,04% lc103 -20,04% lr109 0,82% 

lc103 -20,04% lc103 -20,04% lr109 0,82% 

lc103 -20,04% lc103 -20,04% lr109 0,82% 

lr109 0,82% lr109 0,82% lr109 0,82% 

lr109 0,82% lr109 0,82% lr211 0,86% 

lr109 0,82% lr109 5,24% lr211 0,22% 

lr109 3,26% lr109 4,00% lr211 1,46% 

lr109 3,26% lr109 3,61% lr211 2,04% 

lr211 1,77% lr109 3,43% lr211 3-,67% 

lr211 1,39% lr211 -0,71% lr211 -0,59% 

lr211 -0,71% lr211 -0,71% lrc108 1,67% 

lr211 1,40% lr211 -0,71% lrc108 1,67% 

lr211 -1,13% lr211 -2,77%     

lr211 -0,99% lr211 -1,80%     

lrc108 6,59% lr211 -1,91%     

lrc108 1,83% - - - - 

Μ.Ο. -5,32%   -6,16%   -1,66% 
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4.2.3 Σύγκριση των Στρατηγικών 2 και 3 µε τον Κλασσικό Αλγόριθµο 

(Στρατηγική 1) 

Όπως, απεικονίζεται και στο Σχ. 4.4 ο κλασσικός αλγόριθµος υστερεί έναντι των δύο 

νέων στρατηγικών, ως προς τον πλήθος επιτυχιών της βέλτιστης λύσης της 

βιβλιογραφίας. 

 

Σχήµα 4.4: ∆ιάγραµµα ποσοστό επιτυχίας στρατηγικών  

Στο Σχ. 4.5 απεικονίζονται η αποκλίσεις των λύσεων για τα προβλήµατα που δεν 

βρέθηκε η βέλτιστη στρατηγική. Το διάγραµµα χωρίζεται σε δύο περιοχές: 

• Στην πρώτη περιοχή (Περιοχή Α) παρουσιάζονται οι µέσες αποκλίσεις από την 

βέλτιστη λύση στην περίπτωση που η µέθοδος βρήκε τον βέλτιστο αριθµό 

οχηµάτων, αλλά δεν κατάφερε να βρει την λύση µε το ελάχιστο κόστος. Σε αυτήν 

την περίπτωση η στρατηγικές 2 και 3 αποκλίνουν κατά µέσο ¡ 1%, ενώ η 

στρατηγική 1 αποκλίνει κατά ¡ 5%. 

• Στην δεύτερη περιοχή (Περιοχή Β), παρουσιάζονται οι µέσες αποκλίσεις από την 

βέλτιστη λύση στην περίπτωση που η µέθοδος βρήκε ένα όχηµα περισσότερο από 

τον βέλτιστο αριθµό οχηµάτων. Σε αυτήν την περίπτωση η στρατηγική 2 

αποκλίνει κατά ¡ 96%, η στρατηγική 1 αποκλίνει κατά ¡ 95% ενώ η 

στρατηγική 3 αποκλίνει κατά ¡ 92%.    
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Σχήµα 4.5: ∆ιάγραµµα αποκλίσεων λύσεων για κάθε στρατηγική  

Συµπερασµατικά, οι στρατηγικές 2 και 3 υπερτερούν έναντι τις στρατηγικής 1. Τα 

αποτελέσµατα αυτά υποδεικνύουν ότι η µεταπήδηση σε πολλαπλές περιοχές λύσεων 

και η επανεκκίνηση του αλγορίθµου οδηγεί σε βελτιωµένης ποιότητας λύσεις.      

4.2.4 Σύγκριση των Στρατηγικών 2 και 3 

Στο διάγραµµα του Σχ. 4.6 απεικονίζονται οι δείκτες αξιολόγησης των στρατηγικών 2 

και 3. Το διάγραµµα χωρίζεται σε δύο περιοχές: 

• Την Περιοχή Α, όπου παρουσιάζονται τα ποσοστά επιτυχίας της κάθε 

στρατηγικής στην εύρεση της καλύτερης δηµοσιευµένης λύσης. Στον δείκτη αυτό 

η στρατηγική 2 υπερτερεί της στρατηγικής 3 κατά ¡ 8% 

• Την Περιοχή Β, όπου παρουσιάζονται τα ποσοστά επιτυχίας της κάθε στρατηγικής 

στην εύρεση λύσης µε τον βέλτιστο αριθµό οχηµάτων, όπου η στρατηγική 3 

υπερτερεί της στρατηγικής 2 κατά ¡ 4% 

Με βάση  τους δείκτες αυτούς κα δεδοµένου του χρονικού ορίου, καµία εκ των δύο 

στρατηγικών δεν δείχνει να υπερτερεί καθολικά της άλλης. Όµως, για την σύγκριση 

της προτεινόµενης µεθόδου µε τις µεθόδους που έχουν παρουσιαστεί στην 

βιβλιογραφία, κα µε βάση τα αποτελέσµατα των Σχηµάτων  4.4 και 4.5, επιλέγεται η 

στρατηγική 2 λόγω του υψηλότερου ποσοστού επιτυχίας στις καλύτερες 

δηµοσιευµένες λύσεις.    
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Σχήµα 4.6: ∆ιάγραµµα ποσοστών επιτυχίας στρατηγικών 2 και 3  

4.3 Αξιολόγηση της Προτεινόµενης  Μεθόδου 

Σε αυτή την Ενότητα γίνεται αξιολόγηση της προτεινόµενης µεθόδου µε τη χρήση της 

Στρατηγικής 2. Η αξιολόγηση βασίζεται στην επίλυση των πρότυπων προβληµάτων 

της βιβλιογραφίας και στη σύγκριση των αποτελεσµάτων µε αυτά των τριών µεθόδων 

της βιβλιογραφίας µε την καλύτερη απόδοση. 

Για την αξιολόγηση της µεθόδου επιλύθηκαν όλα τα προβλήµατα της κατηγορίας των 

εκατό πελατών των Li και Lim από πέντε φορές. Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της 

προτεινόµενης µεθόδου ορίστηκε στις πέντε ώρες (έναντι της µίας ώρας των 

πειραµάτων σύγκρισης των τριών στρατηγικών ανωτέρω). Στην συνέχεια για κάθε 

πρόβληµα συγκρίθηκαν οι  πέντε λύσεις µε την καλύτερη δηµοσιευµένη από τις τρεις 

µεθόδους της βιβλιογραφίας.   

Στον Πίνακα 4.7 παρουσιάζεται το πλήθος των βέλτιστων λύσεων που βρέθηκε στο 

σύνολο των πέντε επαναλήψεων για κάθε πρόβληµα από την στρατηγική 2. Η πρώτη, 

τρίτη, πέµπτη και έκτη στήλη αφορούν το πρόβληµα. Η δεύτερη, τέταρτη, έκτη και 

όγδοη στήλη παρουσιάζουν το πλήθος επαναλήψεων που  βρέθηκε η βέλτιστη λύση 

του προβλήµατος (πλήθος επιτυχιών).  
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Πίνακας 4.7: Πλήθος επιτυχιών Στρατηγικής 2 (Κύρια Πειράµατα) 

Πρ. Επιτυχίες Πρ. Επιτυχίες Πρ. Επιτυχίες Πρ. Επιτυχίες 

lc101 5 lc206 5 lr112 4 lrc103 5 

lc102 5 lc207 5 lr201 5 lrc104 5 

lc103 0 lc208 5 lr202 5 lrc105 5 

lc104 2 lr101 5 lr203 5 lrc106 3 

lc105 5 lr102 5 lr204 5 lrc107 5 

lc106 5 lr103 5 lr205 5 lrc108 5 

lc107 5 lr104 1 lr206 5 lrc201 5 

lc108 5 lr105 5 lr207 5 lrc202 3 

lc109 0 lr106 5 lr208 4 lrc203 5 

lc201 5 lr107 5 lr209 5 lrc204 4 

lc202 5 lr108 5 lr210 5 lrc205 5 

lc203 0 lr109 1 lr211 0 lrc206 5 

lc204 5 lr110 1 lrc101 5 lrc207 5 

lc205 5 lr111 5 lrc102 5 lrc208 5 

Σύνολο Προβληµάτων 280 
Σύνολο 

Επιτυχιών 238 Ποσοστό Επιτυχίας 85% 

Στον Πίνακα 4.8 παρουσιάζονται οι καλύτερες λύσεις που βρέθηκαν από τις πέντε 

επαναλήψεις της στρατηγικής 2 και οι λύσεις τις βιβλιογραφίας.  

• Η στήλη 1 αφορά το πρόβληµα 

• Οι στήλες 2 και 3 παρουσιάζουν την καλύτερη λύση της βιβλιογραφίας  

• Οι στήλες 4–6  παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των Li και Lim (2001) οι 

οποίοι επίλυσαν το πρόβληµα µε τον µετευρετικό αλγόριθµο αναζήτησης 

ταµπού ενσωµατωµένο σε αλγόριθµο προσοµοιωµένης ανόπτησης (tabu-

embedded simulated annealing algorithm) 

• Οι στήλες 7-9 παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των Bent και Hentenryck 

(2006) οι οποίοι επίλυσαν το πρόβληµα µε υβριδικό αλγόριθµο δύο σταδίων 

• Οι στήλες 10-12 παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των Ropke και Pisinger 

(2005) µε την µέθοδο πολλαπλής εισαγωγής απαιτήσεων σε δροµολόγια 

µέθοδο  µε ενσωµατωµένη προσαρµοσµένη µνήµη (An Adaptive Large 

Neighborhood Search Heuristic)  

• Οι τελευταίες τρεις στήλες παρουσιάζουν τα καλύτερα αποτελέσµατα των 

πέντε επαναλήψεων της στρατηγικής 2 για κάθε πρόβληµα. Τα αρχικά Οχ 

αναφέρονται στον αριθµό των οχηµάτων, τα αρχικά ΣΚ αναφέρονται στο 
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συνολικό κόστος της λύσης, τα αρχικά Επ αναφέρονται στην επιτυχία του κάθε 

αλγορίθµου να βρει την βέλτιστη λύση. 

Πίνακας 4.8: Καλύτερες λύσεις Στρατηγικής 2 και βιβλιογραφίας  

 Καλύτερες  Λύσεις LL BH RP  Στρατηγική 2 

Πρ. Οχ ΣΚ Οχ ΣΚ Επ Οχ ΣΚ Επ Οχ ΣΚ Επ Οχ ΣΚ Επ 

lc101 10 828,94 10 828,94 1 10 828,94 1 10 828,94 1 10 828,94 1 

lc102 10 828,94 10 828,94 1 10 828,94 1 10 828,94 1 10 828,94 1 

lc103 9 1035,35 10 827,86 0 9 1.035,35 1 9 1035,35 1 9 1.304,02 0 

lc104 9 860,01 9 861,95 0 9 860,01 1 9 860,01 1 9 860,01 1 

lc105 10 828,94 10 828,94 1 10 828,94 1 10 828,94 1 10 828,94 1 

lc106 10 828,94 10 828,94 1 10 828,94 1 10 828,94 1 10 828,94 1 

lc107 10 828,94 10 828,94 1 10 828,94 1 10 828,94 1 10 828,94 1 

lc108 10 826,44 10 826,44 1 10 826,44 1 10 826,44 1 10 826,44 1 

lc109 9 1000,6 10 827,82 0 9 1.000,60 1 9 1000,6 1 9 1.029,84 0 

lc201 3 591,56 3 591,56 1 3 591,56 1 3 591,56 1 3 591,56 1 

lc202 3 591,56 3 591,56 1 3 591,56 1 3 591,56 1 3 591,56 1 

lc203 3 585,56 3 585,56 1 3 591,17 0 3 591,17 0 3 591,17 0 

lc204 3 590,60 3 591,17 0 3 590,60 1 3 590,6 1 3 590,60 1 

lc205 3 588,88 3 588,88 1 3 588,88 1 3 588,88 1 3 588,88 1 

lc206 3 588,49 3 588,49 1 3 588,49 1 3 588,49 1 3 588,49 1 

lc207 3 588,29 3 588,29 1 3 588,29 1 3 588,29 1 3 588,29 1 

lc208 3 588,32 3 588,32 1 3 588,32 1 3 588,32 1 3 588,32 1 

lr101 19 1650,80 19 1650,78 0 19 1.650,80 1 19 1650,8 1 19 1650,80 1 

lr102 17 1487,57 17 1487,57 1 17 1.487,57 1 17 1487,57 1 17 1487,57 1 

lr103 13 1292,68 13 1292,68 1 13 1.292,68 1 13 1292,68 1 13 1292,68 1 

lr104 9 1013,39 9 1013,39 1 9 1.013,39 1 9 1013,39 1 9 1013,39 1 

lr105 14 1377,11 14 1377,11 1 14 1.377,11 1 14 1377,11 1 14 1377,11 1 

lr106 12 1252,62 12 1252,62 1 12 1.252,62 1 12 1252,62 1 12 1252,62 1 

lr107 10 1111,31 10 1111,31 1 10 1.111,31 1 10 1111,31 1 10 1111,31 1 

lr108 9 968,97 9 968,97 1 9 968,97 1 9 968,97 1 9 968,97 1 

lr109 11 1208,96 11 1239,96 0 11 1.208,96 1 11 1208,96 1 11 1208,96 1 

lr110 10 1159,35 10 1159,35 1 10 1.159,35 1 10 1159,35 1 11 1159,35 1 

lr111 10 1108,90 10 1108,9 1 10 1.108,90 1 10 1108,9 1 10 1108,90 1 
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Καλύτερες  Λύσεις LL BH RP  Στρατηγική 2 

Πρ. Οχ ΣΚ Οχ ΣΚ Επ Οχ ΣΚ Επ Οχ ΣΚ Επ Οχ ΣΚ Επ 

lr112 9 1003,77 9 1003,77 1 9 1.003,77 1 9 1003,77 1 9 1003,77 1 

lr201 4 1253,23 4 1263,84 0 4 1.253,23 1 4 1253,23 1 4 1253,23 1 

lr202 3 1197,67 3 1197,67 1 3 1.197,67 1 3 1197,67 1 3 1197,67 1 

lr203 3 949,40 3 949,4 1 3 949,40 1 3 949,4 1 3 949,40 1 

lr204 2 849,05 2 849,05 1 2 849,05 1 2 849,05 1 2 849,05 1 

lr205 3 1054,02 3 1054,02 1 3 1.054,02 1 3 1054,02 1 3 1054,02 1 

lr206 3 931,63 3 931,63 1 3 931,63 1 3 931,63 1 3 931,63 1 

lr207 2 903,06 2 903 1 2 903,06 1 2 903,06 1 2 903,06 1 

lr208 2 734,85 2 734,85 1 2 734,85 1 2 734,85 1 2 734,85 1 

lr209 3 930,59 3 937,05 0 3 930,59 1 3 930,59 1 3 930,59 1 

lr210 3 964,22 3 964,22 1 3 964,22 1 3 964,22 1 3 964,22 1 

lr211 2 911,52 2 927,8 0 2 913,84 0 2 911,52 1 3 893,06 0 

lrc101 14 1708,80 14 1708,8 1 14 1.708,70 0 14 1708,8 1 14 1708,80 1 

lrc102 12 1558,07 13 1563,55 0 12 1.558,07 1 12 1558,07 1 12 1558,07 1 

lrc103 11 1258,74 11 1258,74 1 11 1.258,74 1 11 1258,74 1 11 1258,74 1 

lrc104 10 1128,4 10 1128,4 1 10 1.128,40 1 10 1128,4 1 10 1128,4 1 

lrc105 13 1637,62 13 1637,62 1 13 1.637,62 1 13 1637,62 1 13 1637,62 1 

lrc106 11 1424,73 11 1425,53 0 11 1.424,73 1 11 1424,73 1 11 1424,73 1 

lrc107 11 1230,15 11 1230,15 1 11 1.230,14 0 11 1230,14 0 11 1230,15 1 

lrc108 10 1147,43 10 1147,97 0 10 1.147,43 1 10 1147,43 1 10 1147,43 1 

lrc201 4 1406,94 4 1468,96 0 4 1.406,94 1 4 1406,94 1 4 1406,94 1 

lrc202 3 1374,27 3 1374,27 1 3 1.374,27 1 3 1374,27 1 3 1374,27 1 

lrc203 3 1089,07 3 1089,07 1 3 1.089,07 1 3 1089,07 1 3 1089,07 1 

lrc204 3 818,66 3 827,78 0 3 818,66 1 3 818,66 1 3 818,66 1 

lrc205 4 1302,2 4 1302,2 1 4 1.302,20 1 4 1302,2 1 4 1302,2 1 

lrc206 3 1159,03 3 1162,91 0 3 1.159,03 1 3 1159,03 1 3 1159,03 1 

lrc207 3 1062,05 3 1424,6 0 3 1.062,05 1 3 1062,05 1 3 1062,05 1 

lrc208 3 852,76 3 852,76 1 3 852,76 1 3 852,76 1 3 852,76 1 

Σύνολο 402 58054 405 58184,9 40 402 58061,8 52 402 58059,6 54 405 58355,4 52 

Ποσοστό Προβληµάτων που 
βρέθηκε η Καλύτερη 
∆ηµοσιευµένη Λύση  

71% 93% 96% 93% 
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Συµπερασµατικά, σε σύνολο 56 προβληµάτων η στρατηγική 2 κατέληξε 52 φόρες 

στην καλύτερη δηµοσιευµένη λύση. Η απόδοση αυτή θεωρείται ικανοποιητική, καθώς 

ο µέσος όρος των αποκλίσεων στα πέντε προβλήµατα στα οποία δεν επιτυγχάνεται η 

καλύτερη δηµοσιευµένη λύση είναι ¡ 1%. Επιπλέον, έναντι των υπολοίπων µεθόδων 

η στρατηγική 2 υπερτερεί της µεθόδου που πρότειναν οι Li και Lim (2001), είναι 

ισάξια µε την µέθοδο των Bent και Hentenryck (2006) και υστερεί της µεθόδου των 

Ropke και Pisinger (2005). Με βάση της επιδόσεις αυτές, η στρατηγική 2 µπορεί να 

αποτελέσει εργαλείο θέσπισης λύσεων αναφοράς για το Π.Π.Ε.Χ.Π. ή  για παραλλαγές 

του προβλήµατος αυτού.  

Στον Πίνακα 4.9 παρατίθενται τα προβλήµατα στα οποία η δεύτερη στρατηγική 

βρίσκει ένα όχηµα περισσότερο συγκριτικά µε τον βέλτιστο αριθµό οχηµάτων.  

• Η στήλη 1 αφορά το πρόβληµα στο οποίο δεν βρέθηκε ο καλύτερος αριθµός 

οχηµάτων  

• Οι στήλες 2 και 3 παρουσιάζουν την καλύτερη λύση της βιβλιογραφίας 

(οχήµατα και κόστος) ανά πρόβληµα 

• Η στήλη 4 παρουσιάζει το συνολικό κόστος για κάθε επανάληψη της 

Στρατηγικής 2 για την οποία η προτεινόµενη µέθοδος δεν εντόπισε τον 

καλύτερο αριθµό οχηµάτων στην περίπτωση του συγκεκριµένου προβλήµατος   

• Στη στήλη 6 παρουσιάζεται η απόκλιση του κόστους της λύσης της 

στρατηγικής 2 σε σχέση µε το κόστος της καλύτερης λύσης  

 

Πίνακας 4.9: Απόκλιση κόστους στις περιπτώσεις που βρέθηκε ένα όχηµα περισσότερο από την καλύτερη 

λύση της βιβλιογραφίας 

 
Καλύτερη Λύση 
Βιβλιογραφίας 

Στρατηγική 2 
 

Πρ. Κόστος Οχήµατα Κόστος 
Απόκλιση 
Κόστους  

lc103 1035,35 9 827,86 -20,04% 

lc103 1035,35 9 827,86 -20,04% 

lc103 1035,35 9 827,86 -20,04% 

lc103 1035,35 9 827,86 -20,04% 

lc109 1000,6 9 827,82 -17,27% 
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lc109 1000,6 9 827,82 -17,27% 

lr109 1208,96 11 1218,89 0,82% 

lr109 1208,96 11 1218,89 0,82% 

lr109 1208,96 11 1218,89 0,82% 

lr109 1208,96 11 1218,89 0,82% 

lr110 1159,35 10 1165,82 0,56% 

lr110 1159,35 10 1165,82 0,56% 

lr110 1159,35 10 1165,82 0,56% 

lr110 1159,35 10 1165,82 0,56% 

lr208 734,85 2 588,32 -19,94% 

lr211 911,52 2 894,42 -1,88% 

lr211 911,52 2 893,06 -2,03% 

lr211 911,52 2 894,42 -1,88% 

lr211 911,52 2 893,06 -2,03% 

lrc202 1374,27 3 1390,56 1,19% 

lrc202 1374,27 3 1390,56 1,19% 

   
Μ.Ο -6,09% 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα η στρατηγική 2 στο ¡ 8% των περιπτώσεων 

δεν καταλήγει σε λύση µε  αριθµό οχηµάτων ίσο µε αυτόν της καλύτερης 

δηµοσιευµένης λύσης. Όµως, σε αρκετές περιπτώσεις το συνολικό κόστος της λύσης 

υπολείπεται του κόστους της καλύτερής δηµοσιευµένης ακόµα και περισσότερο από 

15%. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις η µέση απόκλιση είναι ¡ 1%. Οι αποκλίσεις 

αυτές υποδεικνύουν ότι η µέθοδος είναι κατάλληλη για περιπτώσεις όπου ο 

αντικειµενικός σκοπός του προβλήµατος είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους. 

Περαιτέρω έρευνα απαιτείται προς την κατεύθυνση αυτή. 

Στον Πίνακα 4.10 παρατίθενται τα προβλήµατα στα οποία βρέθηκε ο καλύτερος 

αριθµός οχηµάτων αλλά δεν βρέθηκε το βέλτιστο κόστος.  

• Η στήλη 1 ορίζει τα εν λόγω προβλήµατα 

• Οι στήλες 2 και 3 παρουσιάζουν την καλύτερη λύση της βιβλιογραφίας 

(κόστος και αριθµό οχηµάτων) για κάθε πρόβληµα.  
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Η στήλη 4 παρουσιάζει το µέσο κόστος των επαναλήψεων εκείνων της 

στρατηγικής 2 που εµπίπτουν στην περίπτωση αυτή  

• Η στήλη 5 παρουσιάζει την απόκλιση του µέσου κόστους της στρατηγικής 2 

(για τις επαναλήψεις για τις οποίες δεν επιτεύχθηκε η καλύτερη λύση) σε 

σχέση µε το καλύτερο κόστος.  

 

 

Πίνακας 4.10: Απόκλιση κόστους στις περιπτώσεις προβληµάτων που βρέθηκε ο βέλτιστος αριθµός 

οχηµάτων 

 
Καλύτερη Λύση 
Βιβλιογραφίας 

Στρατηγική 2 

Πρ. Κόστος Οχήµατα Κόστος Απόκλιση  

lc103 1035,35 9 1072,83 3,62% 

lc104 860,01 9 863,36 0,39% 

lc104 860,01 9 861,95 0,23% 

lc104 860,01 9 861,95 0,23% 

lc109 1000,6 9 1192,67 19,20% 

lc109 1000,6 9 1029,84 2,92% 

lc109 1000,6 9 1192,67 19,20% 

lc203 585,56 3 591,17 0,96% 

lc203 585,56 3 591,17 0,96% 

lc203 585,56 3 591,17 0,96% 

lc203 585,56 3 591,17 0,96% 

lr104 1013,39 9 1013,99 0,06% 

lr104 1013,39 9 1013,99 0,06% 

lr104 1013,39 9 1013,99 0,06% 

lr112 1003,77 9 1006,61 0,28% 

lr211 921,15 2 911,52 1,06% 

lrc106 1424,73 11 1425,53 0,06% 

lrc106 1424,73 11 1425,53 0,06% 

lrc204 818,66 3 823,72 0,62% 

   
Μ.Ο. 2,73% 
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Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα η µέση απόκλιση είναι περίπου ¡ 3%. Από 

τα παραπάνω αποτελέσµατα συµπεραίνεται ότι η απόκλιση της στρατηγικής 2 από τις 

καλύτερες δηµοσιευµένες λύσεις  είναι περιορισµένη, υποδεικνύοντας ότι η µέθοδος 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ποιοτικών λύσεων αναφοράς για την 

αξιολόγηση αλγορίθµων που επιλύουν τα Π.Π.Ε.Χ.Π. ή παρεµφερή προβλήµατα. 
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Κεφάλαιο 5: Συµπεράσµατα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µελετήθηκε το Πρόβληµα Παραλαβής και 

Επίδοσης προϊόντων µε Χρονικά Παράθυρα (Π.Π.Ε.Χ.Π.) και επιλύθηκε µε την χρήση 

του µετευρετικού αλγορίθµου Προσοµοιωµένης Ανόπτησης (Π.Α.). Ο κύριος κορµός 

του αλγορίθµου βασίζεται στην προσέγγιση του Urban (2006).  
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Ο προτεινόµενος αλγόριθµος πραγµατοποιεί συνδυασµό ευρείας αλλά και σε βάθος 

αναζήτησης στον εφικτό χώρο λύσεων.  Η αναζήτηση αυτή επιτυγχάνεται µέσω των 

εξής βελτιώσεων που προτείνονται στην παρούσα διπλωµατική εργασία. 

• Πραγµατοποιήθηκε παραλλαγή 4 υφιστάµενων µεθόδων κατασκευής νέων 

λύσεων από υφιστάµενη λύση 

• Αναπτύχθηκαν 3 νέοι µέθοδοι κατασκευής νέας λύσης από υφιστάµενη 

• Για την εύρεση της αποτελεσµατικότερης ρύθµισης των παραµέτρων του 

αλγορίθµου αναπτύχθηκαν και αξιολογήθηκαν τρείς στρατηγικές.  

o Η Στρατηγική 1 ακολουθεί πιστά τα βήµατα του κλασικού αλγορίθµου 

Π.Α..  

o Στις Στρατηγικές 2 και 3 γίνεται επανεκκίνηση του αλγορίθµου όταν 

διαπιστωθεί ότι η αναζήτηση έχει εγκλωβιστεί σε τοπικό ελάχιστο. Σε κάθε 

επανεκκίνηση η θερµοκρασία ρυθµίζεται στην αρχική της τιµή και 

πραγµατοποιούνται σχετικά σηµαντικές αλλαγές στην τρέχουσα λύση ώστε 

να διερευνηθούν πολλαπλές περιοχών λύσεων. 

Η πειραµατική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε βάση τα πρότυπα προβλήµατα των Li 

και Lim (2001). Αρχικά πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα µε σκοπό την εύρεση της 

αποτελεσµατικότερης στρατηγικής. Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων αυτών έδειξαν 

τα εξής: 

• Οι στρατηγικές επανεκκίνησης (Στρατηγικές 2 και 3) υπερτερούν σαφώς της 

κλασσικής στρατηγικής Π.Α. (Στρατηγική 1) 

• Η σχετικά ταχεία διερεύνηση πολλαπλών περιοχών (Στρατηγική 2) δείχνει να 

υπερτερεί της εις βάθος διερεύνησης πιο περιορισµένου πλήθους περιοχών 

(Στρατηγική 3), παρότι οι δύο στρατηγικές δεν έχουν συγκρίσιµα 

αποτελέσµατα. 

Η στρατηγική 2  επιλέχθηκε για την περαιτέρω αξιολόγηση της προτεινόµενης 

µεθόδου.  Η αξιολόγηση αυτή βασίστηκε στην επίλυση του συνόλου των πρότυπων 

προβληµάτων των εκατό πελατών των Li και Lim. Η προτεινόµενη µέθοδος µε βάση 

την στρατηγική 2 αξιολογείται ως ιδιαίτερα αποτελεσµατική, καθότι 

• Εντόπισε τις καλύτερες λύσεις σε 52 από τα 56 προβλήµατα  
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• Στο ¡ 8% των περιπτώσεων δεν καταλήγει σε λύση µε το αριθµό οχηµάτων 

ίσο µε αυτό της καλύτερης δηµοσιευµένης λύσης. Στις περιπτώσεις όµως 

αυτές, το κόστος του δροµολογίου υπερτερεί του κόστους της καλύτερης λύσης 

σε ποσοστό 6,09% (κατά µέσο όρο) 

• Η µέση απόκλιση του κόστους στις περιπτώσεις στις οποίες  εντοπίζεται µεν ο 

καλύτερος αριθµός οχηµάτων  αλλά όχι το καλύτερο κόστος, η µέση απόκλιση 

από το τελευταίο είναι ¡ 3% 

Επισηµαίνεται ότι η απόδοση της προτεινόµενης µεθόδου είναι συγκρίσιµη µε τις 

καλύτερες σχετικές µεθόδους της βιβλιογραφίας.  Το λογισµικό που αναπτύχθηκε για 

την υλοποίησή της θα αποτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο υποστήριξης της έρευνας 

που διεξάγεται στο εργαστήριο Συ.Σ.Πα.Λ. του Τ.Μ.Ο.∆. στο Πρόβληµα Μεταφοράς 

Επιβατών κατ’ απαίτηση (Dial-A-Ride Problem) και σε άλλα παρόµοια προβλήµατα. 

Με βάση τα αποτελέσµατα της πειραµατικής διερεύνησης προτείνεται περαιτέρω 

έρευνα στις εξής κατευθύνσεις: 

• Πραγµατοποίηση ευρύτερης αναζήτησης του χώρου λύσεων µέσω βελτίωσης των 

παραµέτρων του προτεινόµενου αλγορίθµου 

• Ανάπτυξη αποδοτικότερων µεθόδων δηµιουργίας νέων λύσεων 

• Ενσωµάτωση µεθόδων τύπου προσαρµοσµένης µνήµης (Adaptive Memory), οι 

οποίες δεν αποδέχονται γειτονιές που έχουν εξερευνηθεί ήδη 

• Ενσωµάτωση αποτελεσµατικών µετευρετικών αλγορίθµων που έχουν προταθεί 

στην βιβλιογραφία, όπως αλγόριθµοι αναζήτησης ταµπού (Tabu Search) ή 

γενετικοί αλγόριθµοι (Genetic Algorithms) 
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