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Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται η απόδοση του Γενετικού Αλγόριθμου
για την επίλυση του Προβλήματος Ομαδικού Προσανατολισμού, που αναπτύχθηκε απο
τους Mamassis et al. (2006). Αρχικά προσδιορίζονται οι Λειτουργικές παράμετροι που
εκτιμάται οτι επιδρούν σημαντικά στην ποιότητα των λύσεων και στον χρόνο σύγκλισης
του αλγόριθμου. Στην συνέχεια μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πειραμάτων
εξετάζονται δύο πρότυπα προβλήματα της βιβλιογραφίας και τα πειραματικά
αποτελέσματα μελετώνται με βάση την Ανάλυση της Διακύμανσης (ANOVA). Η
ανάλυση αυτή καθορίζει ποίες απο τις Λειτουργικές παραμέτρους είναι στατιστικά
σημαντικές για την επίτευξη καλών λύσεων και ποιές είναι σημαντικές για την επίτευξη
σύντομου χρόνου σύγκλισης.
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Κεφάλαιο
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύμφωνα με τους Chopra και Meindl (2004), η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει όλα
τα μέρη που συμμετέχουν, άμεσα και έμμεσα, στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
και τελικά στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Η προμήθεια πρώτων υλών, η παραγωγή
προϊόντων, η αποθήκευση αυτών, η διανομή τους, η πώληση τους καθώς και η
εξυπηρέτηση των πελατών καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Η αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας δύναται να
προσδώσει

σημαντικό

ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα

και

υπεροχή

έναντι

του

ανταγωνισμού.
1.1 Κίνητρα για έρευνα
Ο στόχος κάθε εφοδιαστικής αλυσίδας, σύμφωνα με τους Chopra και Meindl (2004),
είναι να μεγιστοποιήσει την συνολική της αξία, η οποία ορίζεται ως η «διαφορά της αξίας
του τελικού προϊόντος για τον πελάτη από την προσπάθεια που καταβάλει η εφοδιαστική
αλυσίδα για την εξυπηρέτηση του πελάτη». Σημαντική συνιστώσα της προσπάθειας αυτής
αποτελεί η διαδικασία διανομής προϊόντων (Chopra και Meindl, 2004).
Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η επίλυση και η συστηματική μελέτη
των παραμέτρων ενός προβλήματος διανομής, το οποίο είναι γνωστό στην βιβλιογραφία
ως Πρόβλημα Ομαδικού Προσανατολισμού (Team Orienteering Problem). Το εν λόγω
πρόβλημα προσομοιώνει ικανοποιητικά εφαρμογές που συναντώνται συχνά σε
συστήματα διανομής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διαχείριση ενός τέτοιου
συστήματος σε πραγματικό χρόνο υπο την επίδραση διαταραχών (Mamassis et al, 2006).
Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρόβλημα, σε ένα στόλο οχημάτων ανατίθεται η διανομή
αγαθών σε ένα σύνολο πελατών. Η διανομή πρέπει να ολοκληρωθεί εντός συγκεκριμένου
ορίζοντα ώστε τα οχήματα να επιστρέφουν στην αποθήκη εντός του ορίζοντα αυτού. Ο
στόχος είναι η μεγιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών εντός των τεθέντων
περιορισμών.
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Στην προσέγγιση που παρουσιάζεται στα επόμενα κεφάλαια, επιχειρείται η διερεύνηση
της επίπτωσης των παραμέτρων του Γενετικού Αλγόριθμου που χρησιμοποιείται για την
επίλυση του προβλήματος Ομαδικού Προσανατολισμού. Στόχος είναι η μελέτη της
ποιότητας της λύσης και του χρόνου επίλυσης του προβλήματος για διάφορα επίπεδα
τιμών των συγκεκριμένων παραμέτρων και η εύρεση του βέλτιστου συνδυασμού τιμών
που μεγιστοποιούν την απόδοση του αλγόριθμου.
1.2 Δομή διπλωματικής εργασίας
Η δομή της διπλωματικής εργασίας έχει ως εξής: Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το
γνωστικό υπόβαθρο της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Στο Κεφάλαιο 3
παρουσιάζεται το μαθηματικό μοντέλο του προβλήματος Ομαδικού Προσανατολισμού
και τα βασικά βήματα του αλγορίθμου επίλυσης. Στο Κεφάλαιο 4 αναφέρονται οι
βασικές παράμετροι, για τις οποίες αξιολογείται η συμπεριφορά του αλγόριθμου. Στο
ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζονται ο σχεδιασμός του πειράματος και τα πειραματικά
αποτελέσματα. Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και
στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα.
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Κεφάλαιο
2. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
2.1 Προβλήματα Δρομολόγησης Οχημάτων και
Προσανατολισμού
Πολλά από τα σύγχρονα προβλήματα διανομών στηρίζονται σε δύο θεμελιώδη
προβλήματα της επιχειρησιακής έρευνας τα οποία έχουν μελετηθεί επαρκώς τις
τελευταίες δεκαετίες [Clarke G and Wright J (1964), Lin and Kernighan (1973),
Christofides N. (1979), Christofides et al. (1979)]: Το Πρόβλημα του Περιοδεύοντος
Πωλητή (Traveling Salesman Problem) και το Πρόβλημα της Δρομολόγησης Οχημάτων
(Vehicle Routing Problem). Το Πρόβλημα του Ομαδικού Προσανατολισμού (Team
Orienteering Problem) αποτελεί παραλλαγή του προβλήματος Δρομολόγησης Οχημάτων
και το Πρόβλημα Προσανατολισμού (Orienteering Problem) αποτελεί παραλλαγή του
προβλήματος του Περιοδεύοντος Πωλητή. Τέλος το Πρόβλημα του Ομαδικού
Προσανατολισμου αποτελεί επέκταση του απλού Προβλήματος Προσανατολισμού.

2.1.1 Το Πρόβλημα του Περιοδεύοντος Πωλητή (TSP)
Το πρόβλημα του Περιοδεύοντος Πωλητή εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία
προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης. Σύμφωνα με τους Hurkens et al. (2004),
το πρόβλημα αυτό κατηγοροποιείται στα συμμετρικά προβλήματα (symmetric TSP) και
στα μη συμμετρικά (asymmetric TSP). Τα συγκεκριμένα προβλήματα παρουσιάζονται
μέσω γραφημάτων και ορίζονται με βάση την ακόλουθη ορολογία :
Έστω ο γράφος G = (V , A) όπου V = (v1 , v 2 ,..., v n ) , το σύνολο των κόμβων του γράφου,
και A = {(vi , v j ) | vi , v j Î V , i ¹ j} , το σύνολο των ακμών. Ορίζεται πίνακας αποστάσεων,
C = (cij ) , με μη αρνητικές τιμές, ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με το σύνολο των
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ακμών Α. Επίσης ισχύει οτι cij = c ji . Τέλος οι αποστάσεις ικανοποιούν την τριγωνική
ανισότητα, δηλαδή cij + c jk > cik .
Το πρόβλημα του Περιοδεύοντος Πωλητή συνίσταται στην επίσκεψη όλων των πελατών
(κόμβων) του δικτύου G = (V , A) διανύοντας την μικρότερη δυνατή απόσταση.
Σύμφωνα με τους Hurkens et al. (2004), η λύση του προβλήματος επιτυγχάνεται με την
κατασκευή του κύκλου κατά Hamilton με το μικρότερο κόστος, ο οποίος να διασχίζει
όλο το γράφημα. Ο στόχος είναι η επίσκεψη όλων των κόμβων από μια φορά,
πραγματοποιώντας την μικρότερη δυνατή διαδρομή και επιστρέφοντας στην αρχική θέση
εκκίνησης. Στο Σχήμα 2.1.1.1 παρουσιάζεται γραφικά το απλό πρόβλημα του
Περιοδεύοντος Πωλητή.
ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ

1

5

1

5

C 15
41

C13

3

C 54

C5

C

3

TSP

C 34

4

C5

6

4

2

6

C 26

C3

C3

4

6

C 52

2

C1

C 16
C 64

C2

3

2

6

2

Σχήμα 2.1.1.1. Γραφική αναπαράσταση προβλήματος Περιοδεύοντος Πωλητή.

Σύμφωνα με τους Christofides N. (1979) και Hurkens et al. (2004), η πιο απλή και
γνωστή μέθοδος επίλυσης του προβληματος του Περιοδεύοντος Πωλητή βασίζεται στον
κανόνα του πλησιέστερου γείτονα (Nearest neighbor rule). Ο κανόνας του
πλησιέστερου γείτονα υλοποιείται ως εξής:
Έστω ένα σύνολο n κόμβων (πόλεων), v 1 , v 2 ,..., v n , και οι αποστάσεις d (v i , v j ) για
v1 £ v i , v j ³ v n .

-

Επιλέγεται τυχαία μία πόλη, έστω v1 , ως η αρχή της διαδρομής.
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Για k = 1,2,..., n - 1 : Αν v1 ,..., v k είναι η επιμέρους διαδρομή, τότε

ορίζεται ως v k +1 , η πόλη που είναι πιο κοντά στην v k με την προϋπόθεση ότι
η v k +1 δεν περιέχεται ήδη στην επιμέρους διαδρομή v1 ,..., v k .
-

Στο τέλος ο πωλητής πρέπει να επιστρέψει από την πόλη v n στην αρχική

πόλη v1 .
Σύμφωνα με τους Rosenkrantz et al. (1977) αποδεικνύεται ότι το μήκος της διαδρομής
που κατασκευάζεται με την άνω μεθοδολογία είναι μεγαλύτερο από το μήκος της
βέλτιστης διαδρομής κατά τον παράγοντα Ο( log 2 n ). Έτσι για την καλύτερη επίλυση του
προβλήματος έχουν εφαρμοστεί κλασικές ευρετικές μέθοδοι όπως η μέθοδος της
Παρεμβολής (Insertion method) απο τους Mole και Jameson (1976) και η μέθοδος
Εξοικονόμησης Απόστασης των Clark and Wright (Clark and Wright saving
algorithms) (1964). Επιπρόσθετα αυτών αναφέρεται η τεχνική που προτάθηκε απο τον
Christofides N. (1979). Πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τους Gamboa et al. (2005),
οι αλγόριθμοι που βασίζονται στην διαδικασία Lin – Kernighan (Lin και Kernighan,
1973) ή στην μέθοδο της αποβολής αλυσίδας τύπου «στέμματος – κύκλου» (stemand-cycle (S&C) ejection chain method), παράγουν πολύ καλές λύσεις κάνοντας εκτενή
χρήση δομών δεδομένων. Οι αλγόριθμοι αυτοί είναι οι καλύτερες τεχνικές τοπικής
αναζήτησης που μπορούν να εφαρμοστούν με αποτελεσματικότητα για την επίλυση του
προβλήματος.
Σύμφωνα με τους Gamboa et al. (2005), ο αλγόριθμος που βασίζεται στην μέθοδο της
αποβολής αλυσίδας τύπου «στέμματος – κύκλου» αποδεικνύεται απλός στην εφαρμογή
του. Αρχίζει με ένα αρχικό δρομολόγιο και προσπαθεί να βελτιώσει την τρέχουσα λύση
σε διαδοχικές επαναλήψεις. Σε κάθε επανάληψη αποβάλλεται ένα μικρό κομμάτι του
δρομολογίου και κατασκευάζονται νέες ακμές μεταξύ κόμβων σύμφωνα με την τεχνική
«στέμματος – κύκλου». Η δομή, που παράγεται χρησιμοποιώντας την παραπάνω τεχνική,
έχει την μορφή ενός εκτεταμένου γράφου και αποτελείται απο την διαδρομή
ST = (v t ,..., v r ) , δηλαδή το στέμμα, και την κυκλική διαδρομή CY = (v r , v s1 ,..., v s 2 , v r ) .
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Οι δύο διαδρομές είναι μεταξύ τους συνδεδεμένες στον κόμβο (πόλη) v r , ο οποίος
ονομάζεται ρίζα. Επιπλέον ο κόμβος vt καλείται άκρη του στέμματος.
Vr

V s1

V s2

Vt

Σχήμα 2.1.1.2. Σχηματική αναπαράσταση δομής τύπου «Στέμμα – Κύκλος» (Gamboa et al, 2005).

Ο αλγόριθμος κατασκευάζει την δομή «στέμματος – κύκλου» σε ένα αρχικό δρομολόγιο.
Η δομή κατασκευάζεται ενώνοντας δύο κόμβους του δρομολογίου και αφαιρώντας μία
απο τις ακμές που βρίσκονται εκατέρωθεν των δύο κόμβων. Σε κάθε βήμα του
αλγορίθμου πραγματοποιούνται ανάλογες αλλαγές όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.1.1.3.
Τελικά ένα κομμάτι της διαδρομής αποβάλλεται.

Vr

V s1

Vr

Αποβολή
αλυσίδας

V s2

Vt

V s1

Vt

V s2

Αφαίρεση
ακμής
Ένωση κόμβων

Σχήμα 2.1.1.3. Σχηματική αναπαράσταση αλλαγών τύπου «Στέμμα – Κύκλος» (Gamboa et al, 2005).

Σύμφωνα με τους Gamboa et al. (2005) υπάρχουν δύο διακριτές διαδικασίες ένωσης
κόμβων και αποβολής ακμής, η διαδικασία αποβολής κύκλου (Cycle-ejection move) και
η διαδικασία αποβολής στέμματος (Stem-ejection move). Στο Σχήμα 2.1.1.4
παρουσιάζονται οι δύο διακριτές διαδικασίες.
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Vr

V s1

Vt

Vr

V s2

Vp

V s1

Vt

V s2

Vp

Σχήμα 2.1.1.4. Σχηματική αναπαράσταση διαδικασιών αποβολής κύκλου και στέμματος
(Gamboa et al, 2005).

Στο πρώτο εικονιζόμενο σχήμα παρουσιάζεται η διαδικασία αποβολής κύκλου (Cycleejection move) και στο δεύτερο η διαδικασία αποβολής στέμματος (Stem-ejection move).
Τέλος ο αλγόριθμος τερματίζεται μετά από n επαναλήψεις κατά την διάρκεια των οποίων
δεν έχει υπάρχει βελτίωση στην λύση.

2.1.2 Το Πρόβλημα της Δρομολόγησης Οχημάτων (VRP)
Το πρόβλημα δρομολόγησης των οχημάτων ενός στόλου διανομής περιλαμβάνει
διαφορετικές εκδοχές (Toth et al, 2002). Στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης, γίνεται
ανασκόπηση της βασικής εκδοχής του συγκεκριμένου προβλήματος. Η εκδοχή του
προβληματος με περιορισμούς χωρητικότητας, είναι γνωστή ως το Πρόβλημα
Δρομολόγησης Οχημάτων με περιορισμούς χωρητικότητας (capacitated VRP).
Σύμφωνα με τους Toth et al. (2002), το Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων (VRP)
προσδιορίζεται απο τις παρακάτω γενικές ιδιότητες. Ολοι οι πελάτες είναι δέκτες
παραγγελιών και η ζητούμενη ποσότητα προϊόντων κάθε πελάτη είναι γνωστή εκ των
προτέρων. Επίσης η ποσότητα αυτή πρέπει να παραδοθεί απο ένα μόνο όχημα. Τα
οχήματα είναι ίδιας χωρητικότητας και κάθε ένα μπορεί να πραγματοποιήσει το πολύ ένα
δρομολόγιο. Τέλος, το σημείο εκκίνησης των οχημάτων θεωρείται η κεντρική αποθήκη
και κατά την ολοκλήρωση του δρομολογίου τους κάθε όχημα επιστρέφει σε αυτήν
(Σημείο τερματισμού).
Σύμφωνα με τους Golden et al. (1998) και Laporte et al. (2000), ο στόχος του βασικού
Προβλήματος Δρομολόγησης Οχημάτων είναι η εύρεση των δρομολογίων των οχημάτων
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για τα οποία το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης όλων των πελατών ελαχιστοποιείται.
Επισημαίνεται οτι τα οχήματα επισκέπτονται όλους τους πελάτες. Συγκεκριμένα
καθορίζεται το σύνολο των πελατών που εξυπηρετεί κάθε όχημα και η σειρά επίσκεψης
αυτών κατα τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος εξυπηρέτησης. Ο στόχος
του Προβλήματος Δρομολόγησης Οχημάτων με περιορισμούς χωρητικότητας είναι η
εύρεση των δρομολογίων που ικανοποιούν τους περιορισμούς χωρητικότητας για κάθε
όχημα και για τα οποία το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης των πελατών ελαχιστοποιείται
(Toth et al, 2002). Συγκεκριμένα επιζητείται ελαχιστοποίηση του κόστους εξυπηρέτησης
των πελατών κατα τέτοιο τρόπο ώστε το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων των
πελατών που περιλαμβάνονται σε ένα δρομολόγιο να μην υπερβαίνει την μέγιστη
χωρητικότητα του οχήματος. Στο Σχήμα 2.1.2.1 παρουσιάζεται γραφικά το Πρόβλημα
Δρομολόγησης Οχημάτων με περιορισμούς χωρητικότητας (Capacitated VRP).

d8=200

d15=130

d6=130

d11=200

d10=170
d5=150

d4=200

d12=210
d9=150

d1=190
d7=100

d13=170

d3=150
d14=100
d2=120
d16=200

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΘΗΚΗ

d17=190
d20=100

d18=150

d19=120

Σχήμα 2.1.2.1. Σχηματική αναπαράσταση του προβλήματος δρομολόγησης τριών οχημάτων με περιορισμό
χωρητικότητας.

Για την μοντελοποίηση του Προβλήματος Δρομολόγησης Οχημάτων ορίζεται ο γράφος

G = (V , A) , όπου V = {0,..., n} είναι το σύνολο των πελατών και Α είναι το σύνολο των
τόξων. Οι κόμβοι i = 1,..., n είναι οι πιθανοί πελάτες και ο κόμβος 0 είναι η αποθήκη.
Κάθε πελάτης i ( i = 1,..., n ) απαιτεί μια μη αρνητική ποσότητα αγαθών d i , ενώ για την
αποθήκη ισχύει οτι d 0 = 0 . Επιπλέον ορίζεται το κόστος cij το οποίο αντιστοιχεί στο
τόξο (i, j ) Î A και αναπαριστά το κόστος μεταφοράς απο τον κόμβο (πελάτη) i στον
κόμβο j. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπεται ένα τόξο να άπτεται και να καταλήγει
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στον ίδιο κόμβο και γι’αυτό ο πίνακας κόστους ( cij ) ορίζεται για i ¹ j . Επιπρόσθετα, ο
πίνακας κόστους ( cij ) ικανοποιεί την τριγωνική ανισότητα cik + c kj ³ cij "i, j , k Î V .

Υπάρχει πλήθος παραλλαγών του βασικού Προβλήματος CVRP. Για παράδειγμα, στην
περίπτωση που cij = c ji

"(i, j ) Î A το Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων με

περιορισμούς χωρητικότητας καλέιται συμμετρικό (SCVRP) και το σύνολο των τόξων Α
αντικαθίσταται απο ένα σύνολο ακμών Ε. Όταν cij ¹ c ji , το πρόβλημα καλείται μη
συμμετρικό (ΑCVRP). Στην εκδοχή του Προβλήματος Δρομολόγησης Οχημάτων με
περιορισμό απόστασης (Distance – Constrained VRP), ο περιορισμός χωρητικότητας
αντικαθίσταται απο τον περιορισμό μέγιστης απόστασης. Επίσης σημαντική είναι η
εκδοχή του προβλήματος όπου τόσο ο περιορισμός της χωρητικότητας όσο και ο
περιορισμός της μέγιστης απόστασης είναι σε ισχύ. Σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα
καλείται Πρόβλήμα Δρομολόγησης Οχημάτων με περιορισμούς χωρητικότητας και
συνολικής απόστασης (Distance – Constrained CVRP). Επιπλέον, ορίζεται η εκδοχή του
VRP με χρονικά παράθυρα (VRP with Time Windows), όπου κάθε πελάτης δέχεται το
όχημα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (χρονικό παράθυρο). Τέλος υπάρχει η εκδοχή
κατα την οποία το όχημα οχι μόνο μεταφέρει προϊόντα στους πελάτες, αλλά και λαμβάνει
απο αυτούς (VRP with Pick up and Delivery).
Σύμφωνα με τους Laporte et al. (2000), η επίλυση του Προβλήματος Δρομολόγησης
Οχημάτων πραγματοποιείται με την χρήση ευρετικών μεθόδων, οι οποίες διαχωρίζονται
σε κατασκευαστικές (constructive heuristics), μεθόδους δύο φάσεων (two – phase
heuristics) και βελτίωσης (improvement methods). Ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες
έχουν παρουσιαστεί μετα-ευρετικοί μέθοδοι επίλυσης οι οποίες αν και παράγουν
ποιοτικά καλύτερες λύσεις σε σχέση με τις κλασικές μεθόδους, απαιτούν μεγαλύτερο
υπολογιστικό χρόνο. Παραδείγματα τέτοιων μεθόδων είναι οι γενετικοί αλγόριθμοι που
χρησιμοποιούνται από τους Baker et al. (2003) και Tasgetiren (2000).
Δύο βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται απο μεθόδους επίλυσης του προβλήματος
είναι ο αλγόριθμος «Clarke and Wright» (1964) και ο αλγόριθμος εισαγωγής κόμβων
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των Mole και Jameson (1976). Σύμφωνα με τους Clark και Wright (1964), όταν δύο
δρομολόγια (0,..., i,0) και (0, j,...,0) μπορούν να συγχωνευθούν σε ένα μόνο δρομολόγιο

(0,..., i, j ,...,0) , εξοικονομείται κόστος s ij = c i 0 + c 0 j - c ij . Παρακάτω παρουσιάζονται τα
βασικά βήματα του αλγορίθμου «Clarke and Wright»:
Εναρξη αλγορίθμου
-

Βήμα 1
Δημιουργούνται n δρομολόγια (0, i,0) για i = 1,..., n . Υπολογίζονται οι
εξοικονομήσεις

s ij = c i 0 + c 0 j - c ij

για

i, j = 1,..., n

και

i ¹ j.

Τέλος

ταξινομούνται οι εξοικονομίσεις κατα φθίνουσα σειρά.
-

Βημα 2
Αρχίζοντας απο την μεγαλύτερη εξοικονόμηση, s ij , διαπιστώνεται εάν
υφίστανται δυο διαδρομές, η μία να περιλαμβάνει το τόξο ή ακμή (0, j ) και η
άλλη το τόξο ή ακμή (i,0) , που να μπορούν συγχωνευθούν. Αν υφίστανται
αυτές οι διαδρομές, συνδιάζονται διαγράφοντας τις ακμές (0, j ) και (i,0) και
εισάγωντας την (i, j ) .

Τέλος αλγορίθμου
Εκτός από την εκδοχή αυτή (parallel version), υφίσταται η «διαδοχική» (sequential
version) κατα την οποία διαφοροποιείται μερικώς ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η
συγχώνευση των διαδρομών.
Επιπρόσθετα του αλγορίθμου «Clarke and Wright», παρουσιάζεται ο αλγόριθμος
εισαγωγής κόμβων κατά Mole και Jameson (Mole and Jameson Sequential Insertion
Heuristic), ο οποίος είναι εξίσου αποτελεσματικός κατα την κατασκευή λύσεων. Ο
συγκεκριμένος αλγόριθμος αυξάνει το μήκος ενός δρομολογίου σε κάθε βήμα. Σύμφωνα
με τους Mole και Jameson (1976), χρησιμοποιούνται δύο παράμετροι λ και μ για να
αυξηθεί το μήκος μιας υπό κατασκευή διαδρομής:
a(i, k , j ) = c ik + c kj - lc ij ,

b (i, k , j ) = mc 0k - a (i, k , j ).
ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

Σελίδα 10 από 92

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Έναρξη αλγορίθμου
-

Βήμα 1

Αν όλοι οι κόμβοι ανήκουν σε ένα δρομολόγιο, ο αλγόριθμος τερματίζει.
Διαφορετικά κατασκευάζεται μια διαδρομή (0, k ,0) όπου k είναι κάθε κόμβος
που το δρομολόγιο δεν έχει επισκεφτεί.
-

Βήμα 2

Για τον κόμβο k υπολογίζεται το εφικτό κόστος εισαγωγής (insertion cost)

a(r , k , s) όπου r και s οι παράπλευροι κόμβοι της διαδρομής (0, k ,0) . Στη
συνέχεια υπολογίζεται το ελάχιστο κόστος εισαγωγής για τον κόμβο k
a * (i k , k , j k ) = min{ a(r , k , s )} , όπου τα i k και j k είναι οι δύο κόμβοι για
τους οποίους διαμορφώνεται το ελάχιστο κόστος εισαγωγής. Η διαδικασία
αυτή επαναλαμβάνεται για όλους τους κόμβους που το δρομολόγιο δεν έχει
επισκεφτεί.
Αν η εισαγωγή κόμβου στο δρομολόγιο είναι μη εφικτή, ο αλγόριθμος
επανέρχεται στο βήμα 1. Αν η εισαγωγή είναι εφικτή, εισάγεται ο καλύτερος
κόμβος k*, για τον οποίο ισχύει b * (i k * , k *, j k * ) = max{( b(i k , k , j k )} απο το
σύνολο των κόμβων που μπορούν να εισαχθούν. Ο κόμβος k* εισάγεται
μεταξύ των κόμβων i k * και j k * .
-

Βημα 3

Βελτιστοποιείται το δρομολόγιο με χρήση 3-opt. Στην συνέχεια ο αλγόριθμος
επανέρχεται στο βήμα 2.
Τέλος αλγορίθμου
Άλλες κλασικές ευρετικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την επίλυση Προβλημάτων
Δρομολόγησης Οχημάτων, προτείνονται από τους Christofides, Mingozzi and Toth
(1979), Bodin et al (1983), Christofides (1985), Golden and Assad (1988) και Fisher
(1995).
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2.1.3 Το Πρόβλημα του Ομαδικου Προσανατολισμού (TOP)
Το Πρόβλημα του Ομαδικού Προσανατολισμού (Team Orienteering Problem) συνίσταται
στην εξεύρεση ενός συνόλου απο m δρομολόγια, τα οποία εκκινούν απο το ίδιο κόμβο
(π.χ κεντρική αποθήκη), επισκέπτονται κόμβους (πελάτες) και τερματίζουν στο κόμβο
τερματισμού. Ο αντικειμενικός σκοπός του προβλήματος είναι η μεγιστοποίηση του
συνολικού κέρδους των οχημάτων εντός ενός προκαθορισμένου ορίου απόστασης (ή
χρονικής διάρκειας). Τονίζεται οτι στο Πρόβλημα του Ομαδικού Προσανατολισμού (TOP)
το σημείο εκκίνησης και το σημείο τερματισμού των οχημάτων δεν ταυτίζονται, σε
αντίθεση με το Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων (VRP). Επίσης δεν είναι αναγκαία η
εξυπηρέτηση όλων των πελατών. Δηλαδή ορισμένοι πελάτες ενδέχεται να μην
εξυπηρετηθούν λόγω της απουσίας διαθέσιμου χρόνου. Τέλος, δεν περιλαμβάνονται
περιορισμοί χωρητικότητας.
Σύμφωνα με τους Tang και Miller-Hooks (2005), λόγω της πολυπλοκότητας του
προβλήματος του Ομαδικού Προσανατολισμού αποδεικνύεται μη δυνατή η άμεση
εφαρμογή των μεθοδολογιών επίλυσης που χρησιμοποιούνται σε προβλήματα
Δρομολόγησης Οχημάτων (VRP). Για την επίλυση του προβλήματος του Ομαδικού
Προσανατολισμού αναπτύχθηκαν μέθοδοι όπως η απλή διαδικασία κατασκευής
λύσεων (greedy construction procedure) και ένας ευρετικός αλγόριθμος πέντε
βημάτων (5-step heuristic) από τους Butt et al. (1992) και Chao et al. (1996)
αντίστοιχα. Τέλος τις τελευταίες δύο δεκαετίες το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην
ανάπτυξη αποτελεσματικών προσεγγιστικών αλγορίθμων για την επίλυση των
προαναφερόμενων προβλημάτων [Golden et al. (1998), Gendreau et al. (2002), Tang και
Miller-Hooks (2005)].
Στην κατηγορία των προσεγγιστικών αλγορίθμων περιλαμβάνονται οι μετα-ευρετικοί
μέθοδοι επίλυσης, οι οποίοι χαρακτηρίζονται για την αποτελεσματικότητα τους.
Συγκεκριμένα οι μέθοδοι αυτοί, σύμφωνα με τους Golden et al. (1998) και Gendreau et
al. (2002), παράγουν πολύ καλές λύσεις σε αποδεκτό υπολογιστικό χρόνο. Για
παράδειγμα ο αλγόριθμος «ταμπού» (Tabu search heuristic) επιλύει το Πρόβλημα του
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Ομαδικού Προσανατολισμού παράγοντας λύσεις πολύ καλύτερες από αυτές άλλων
μεθόδων (Tang και Miller-Hooks, 2005). Σύμφωνα με τους τελευταίους, η επιτυχία του
αλγορίθμου «ταμπού» οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα του να κατευθύνει την
διαδικασία αναζήτησης λύσεων ώστε να αποφεύγεται η παραμονή σε τοπικά μέγιστα. Το
γεγονός αυτό επιτυγχάνεται διότι επιτρέπονται κινήσεις σε γειτονικές λύσεις, οι οποίες
ενδεχομένως να προκαλούν μείωση στην τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης. Ωστόσο η
μετακίνηση σε γειτονική λυση είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί ο
εγκλωβισμός σε τοπικά μέγιστα και ελάχιστα.
Το μοντέλο του Προβλήματος Ομαδικού Προσανατολισμού (TOP) παρουσιάζεται στο
κεφάλαιο 3.

2.2 Γενετικοί Αλγόριθμοι
2.2.1 Εισαγωγή
Οι γενετικοί αλγόριθμοι ανήκουν σε μια οικογένεια παράλληλων ευρετικών αλγόριθμων,
η οποία προσομοιώνει τις βιολογικές διεργασίες της γενετικής, όπως οι διαδικασίες της
φυσικής επιλογής και της εξέλιξης. Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαπίστωση ότι μια
υπολογιστική διαδικασία μπορεί να βασιστεί στις αρχές των παραπάνω διεργασιών,
εκφράστηκε αρχικά από τον Friedberg και υποστηρίκτηκε αργότερα από τον Holland
(Βλαχάβας, 2002).
Οι Γενετικοί Αλγόριθμοι αποδεικνύονται εξαιρετικά αποτελεσματικοί κατά την επίλυση
πολύπλοκων προβλημάτων βελτιστοποίησης. Έχουν χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των
προβλημάτων του Περιοδεύοντος Πωλητή (Chatterjee et al, 1996) και Δρομολόγησης
Οχημάτων (Baker et al, 2003). Επίσης, ο Tasgetiren (2000) παρουσίασε ένα γενετικό
αλγόριθμο για το απλό Πρόβλημα Προσανατολισμού (Orienteering Problem), ο οποίος
χρησιμοποιεί μία συνάρτηση «ποινής» (penalty function) ώστε να μειωθεί ο
απαιτούμενος υπολογιστικός χρόνος και να βοηθηθεί η παραγωγή ποιοτικά καλύτερων
λύσεων. Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί ότι οι Γενετικοί Αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται
για την επίλυση θεμάτων αξιοπιστίας μηχανολογικών συστημάτων (Levitin, 2006) και
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για τον έλεγχο κρίσιμων παραμέτρων ευρύτερων συστημάτων, όπως π.χ παραμέτρων που
εμπλέκονται στην κατασκευή κτιριακών συγκροτημάτων (Pourzeynali et al, 2006).
Κατά την ανάπτυξη ενός Γενετικού Αλγορίθμου για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης
ενός προβλήματος συνδυαστικής βελτιστοποίησης, οι εφικτές λύσεις παρουσιάζονται ως
χρωμοσώματα πληθυσμού, ο οποίος εξελίσσεται απο γενιά σε γενιά. Σε κάθε γενιά
επιλέγονται από τον πληθυσμό γονείς με πιθανοθεωρητικό τρόπο (Βλαχάβας, 2002) και
ζευγαρώνονται με συγκεκριμένη διαδικασία (crossover operation) ώστε να παραχθούν
νέες λύσεις που ονομάζονται απόγονοι. Στη συνέχεια, επιλέγονται τυχαία οι απόγονοι οι
οποίοι

θα

υποστούν

μετάλλαξη.

Σημειώνεται

ότι

η

μετάλλαξη

μπορεί

να

πραγματοποιηθεί σε χρωμοσώματα χωρίς να έχει προηγηθεί διασταύρωση. Στο τελευταίο
στάδιο οι απόγονοι είτε διαμορφώνουν ένα νέο πληθυσμό, ο οποίος αντικαθιστά τον
αρχικό, είτε τοποθετούνται στον αρχικό πληθυσμό στην θέση των γονέων τους. Με αυτό
τον τρόπο είναι δυνατό να επιλεγούν οι γονείς της επόμενης γενιάς.
Ο παραπάνω διαχωρισμός σχετικά με την διαχείριση της αναπαραγωγής των
χρωμοσωμάτων, χαρακτηρίζει δύο βασικές κατηγορίες γενετικών αλγορίθμων. Σύμφωνα
με τον Mitchel (1996) υφίστανται δύο συγκεκριμένοι τρόποι υλοποίησης, η υλοποίηση
τύπου «Σταθερής κατάστασης» (Steady – State genetic algorithms), καθώς και η
υλοποίηση «Ανά γενιά» (generational genetic algorithms).
Κατά την υλοποίηση αλγορίθμου «Σταθερής κατάστασης» (Steady – State),
δημιουργείται ένας αρχικός πληθυσμός από τον οποίο επιλέγονται ζευγάρια λύσεων. Τα
προαναφερόμενα ζευγάρια αναπαριστούν τα χρωμοσώματα – γονείς. Κάθε ζευγάρι
γονέων παράγει δύο απογόνους, οι οποίοι στην συνέχεια τοποθετούνται στον αρχικό
πληθυσμό στην θέση των γονέων τους. Τα χρωμοσώματα – γονείς απομακρύνονται από
τον αρχικό πληθυσμό, δηλαδή δεν επανατοποθετούνται μετά την διασταύρωση. Η
διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι ο πληθυσμός των λύσεων να συγκλίνει σε μία
βέλτιστη λύση.
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Κατά την υλοποίηση τύπου «Ανά γενιά» (generational genetic algorithms), δημιουργείται
ένας αρχικός πληθυσμός από τον οποίο επιλέγονται ζευγάρια γονέων. Τα χρωμοσώματα
κάθε ζευγαριού διασταυρώνονται μεταξύ τους και παράγουν δύο απογόνους. Στην
συνέχεια οι απόγονοι τοποθετούνται σε ένα νέο πληθυσμό, διαφορετικό από τον αρχικό.
Οι γονείς επανατοποθετούνται στον αρχικό πληθυσμό και επομένως είναι πιθανό ένας
γονέας να επιλεγεί για διασταύρωση παραπάνω από μία φορές. Τέλος όταν ο νέος
πληθυσμός των απογόνων αποκτήσει μέγεθος ίσο με αυτό του αρχικού, τότε ο νέος
πληθυσμός αντικαθιστά τον παλιό. Η αντικατάσταση του παλιού από το νέο πληθυσμό
ερμηνεύεται ως η δημιουργία μιας καινούργιας γενιάς χρωμοσωμάτων. Η διαδικασία
αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι ο πληθυσμός των λύσεων να συγκλίνει σε μία βέλτιστη
λύση.

2.2.2 Βασικές παραλλαγές Γενετικών Αλγορίθμων
Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω εννοιών παρουσιάζεται παρακάτω ο
ψευδοκώδικας ενός Γενετικού Αλγορίθμου «Σταθερής κατάστασης» (Βλαχάβας, 2002):
Έναρξη Γενετικού Αλγορίθμου.
-

Δημιουργία Αρχικού πληθυσμού

Δημιουργείται ένας αρχικός πληθυσμός P μεγέθους Ν χρωμοσωμάτων.
-

Υπολογίζεται η τιμή της συνάρτησης καταλληλότητας για καθένα από τα Ν
χρωμοσώματα.

-

Όσο ο πληθυσμός P δεν συγκλίνει σε μία βέλτιστη λύση:
- βήμα 1: Επιλέγονται οι δύο πιο «κατάλληλες» λύσεις από τον πληθυσμό,
δηλαδή αυτές με τις μεγαλύτερες τιμές της συνάρτησης καταλληλότητας.
- βήμα 2: Οι λύσεις διασταυρώνονται για να παραχθούν δύο απόγονοι.
- βήμα 3: Οι απόγονοι μεταλλάσσονται.
- βήμα 4: Υπολογίζεται η καταλληλότητα των δύο απογόνων.
- βήμα 5: Εισάγονται οι δύο απόγονοι στο πληθυσμό P στην θέση των γονέων
τους.

- Έλεγχος κριτηρίου τερματισμού.
Τέλος Γενετικού Αλγόριθμου.
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Ο γενικός ψευδοκώδικας του Γενετικού Αλγορίθμου τύπου «Ανά γενιά» (Mitchel, 1996):
Έναρξη Γενετικού Αλγορίθμου.
-

Δημιουργία Αρχικού πληθυσμού.

Δημιουργείται τυχαία ένας αρχικός πληθυσμός

P0

από Ν υποψήφιες λύσεις

(χρωμοσώματα) και υπολογίζεται η τιμή της συνάρτησης καταλληλότητας για κάθε μία
από αυτές.
Όσο πληθυσμός Pi , όπου i=αριθμός γενεών, δεν συγκλίνει σε μία βέλτιστη λύση,
επαναλαμβάνονται N/2 φορές τα ακόλουθα βήματα:
-

Επιλογή των Γονέων.

Επιλέγονται οι δύο πιο «κατάλληλες» λύσεις από τον πληθυσμό Pi-1, δηλαδή αυτές με
τις καλύτερες τιμές καταλληλότητας. Σχηματίζεται έτσι ένα ζευγάρι γονέων, οι
οποίοι θα συνδυαστούν για να παραχθούν δύο απόγονοι.
Η πιθανότητα επιλογής μιας υποψήφιας λύσης (χρωμοσώματος) είναι ανάλογη της
τιμής της συνάρτησης καταλληλότητας για την συγκεκριμένη λύση. Η διαδικασία της
επιλογής των γονέων τερματίζεται με την επανατοποθέτηση αυτών στον αρχικό
πληθυσμό Pi-1 μετά την ολοκλήρωση της διασταύρωσης. Επομένως η ίδια λύση
(χρωμόσωμα) ενδέχεται να επιλεγεί ως γονέας περισσότερες από μία φορές. Είναι
προφανές ότι οι λύσεις (χρωμοσώματα) που έχουν μεγαλύτερη τιμή στην συνάρτηση
καταλληλότητας (μεγαλύτερη πιθανότητα επιλογής) επιλέγονται πιο συχνά.
-

Διασταύρωση.

Για κάθε ζευγάρι γονέων που επιλέγεται σύμφωνα με την άνω διαδικασία,
πραγματοποιείται διασταύρωση σε ένα τυχαία επιλεγόμενο σημείο ή σημεία με
πιθανότητα διασταύρωσης Pc. Εάν η διασταύρωση δεν πραγματοποιηθεί, τότε
σχηματίζονται δύο απόγονοι που είναι τα ακριβή αντίγραφα των γονέων τους.
-

Μετάλλαξη.

Οι δύο απόγονοι, που δημιουργήθηκαν από την διασταύρωση του ζευγαριού των
γονέων, μεταλλάσσονται με πιθανότητα Pm και τα χρωμοσώματα που προκύπτουν
τοποθετούνται στον νέο πληθυσμό Pi . Η μετάλλαξη ερμηνεύεται ως αλλοίωση ενός ή
περισσοτέρων στοιχείων (γονιδίων) του χρωμοσώματος.
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- Υπολογισμός της Συνάρτησης Καταλληλότητας και Έλεγχος του Κριτηρίου
Τερματισμού.
Υπολογίζεται η τιμή της συνάρτησης καταλληλότητας για κάθε χρωμόσωμα του νέου
πληθυσμού Pi των Ν χρωμοσωμάτων. Στην συνέχεια ο νέος πληθυσμός Pi αντικαθιστά
τον αρχικό πληθυσμό Pi-1 . Κάθε επανάληψη αυτών των διαδικασιών και επομένως η
δημιουργία νέου πληθυσμού λύσεων καλείται γενιά (generation).
Ο αλγόριθμος ολοκληρώνεται όταν ικανοποιηθεί το κριτήριο τερματισμού. Σε αντίθετη
περίπτωση επιστρέφει στο δεύτερο στάδιο και επαναλαμβάνονται οι διαδικασίες της
επιλογής γονέων, διασταύρωσης και μετάλλαξης μέχρι να δημιουργηθεί ένας νέος
πληθυσμός λύσεων.
Τέλος Γενετικού Αλγόριθμου.
Η υλοποίηση που σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση του προβλήματος του Ομαδικού
Προσανατολισμού χρησιμοποιεί ένα υβριδικό μοντέλο του βασικού γενετικού
αλγορίθμου (Mamassis et al, 2006). Πρόκειται για μία προσπάθεια συνένωσης των
χαρακτηριστικών των γενετικών αλγορίθμων «Σταθερής κατάστασης» και «Ανά γενιά».
Για να καταστεί σαφής η μεθοδολογία που ακολουθείται, παρουσιάζεται στις επόμενες
σελίδες μια συγγενής υλοποίηση για την επίλυση του απλού Προβλήματος
Προσανατολισμού (Orienteering Problem) από τον Tasgetiren (2000).

2.2.3 Γενετικός Αλγόριθμος για το Πρόβλημα Προσανατολισμού
2.2.3.1 Εισαγωγή
Σύμφωνα με τον Tasgetiren (2000), αρχικά κατασκευάζεται o αρχικός πληθυσμός
μεγέθους λ με πιθανοθεωρητικό τρόπο. Στη συνέχεια, για κάθε γενιά διαμορφώνεται ένας
βρόχος με μ επαναλήψεις. Ο αριθμός μ δηλώνει τον ακριβή αριθμό απογόνων που πρέπει
να παραχθούν σε κάθε γενιά και υπολογίζεται από το γινόμενο: μέγεθος πληθυσμού επί
πιθανότητα διασταύρωσης (population size * crossover probability). Μέσα στον βρόχο,
για κάθε επανάληψη, επιλέγονται δύο γονείς, ο ένας με την διαδικασία της επιλογής
μέσω περιοδικού διαγωνισμού (tournament selection size of 2) και ο άλλος με τυχαία
επιλογή. Οι δύο γονείς παράγουν έναν απόγονο μέσω της διεργασίας της διασταύρωσης.
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Μια γενιά ολοκληρώνεται μετά την περάτωση μ επαναλήψεων. Το μέγεθος του
πληθυσμού των υποψήφιων λύσεων έχει αυξηθεί σε λ+μ, δηλαδή ο αρχικός πληθυσμός
και οι απόγονοι της γενιάς που μόλις δημιουργήθηκε.
Από το πλήθος των απογόνων (μ), που κατασκευάστηκαν μέσω της διαδικασίας της
διασταύρωσης, επιλέγεται τυχαία ένα σύνολο στο οποίο εφαρμόζονται μηχανισμοί
τοπικής αναζήτησης (Local Search Methods). Τέτοιοι μηχανισμοί είναι οι μηχανισμοί
προσθήκης, διαγραφής, αντικατάστασης σημείου και αμοιβαίας ανταλλαγής σημείων
(add, omit, replace, swap operators).
Για την κατασκευή του πληθυσμού της επόμενης γενιάς χρησιμοποιείται η διαδικασία
της επιλογής μέσω περιοδικού διαγωνισμού (tournament selection size of 2). Από τις λ+μ
λύσεις, που διαμορφώθηκαν από την τρέχουσα γενιά, πρέπει να διατηρηθεί πληθυσμός
μεγέθους λ.
Τέλος, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί το κριτήριο τερματισμού.
Συνήθως το κριτήριο τερματισμού αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των γενεών που
πρέπει να σχηματιστούν από τον αλγόριθμο προκειμένου αυτός να τερματιστεί.
Στο Κεφάλαιο Β.1 του Παραρτήματος παρουσιάζεται ο ψευδοκώδικας του Γενετικού
Αλγόριθμου για το Πρόβλημα του Προσανατολισμού (Orienteering Problem) σύμφωνα με
τον Tasgetiren (2000).
2.2.3.2 Δημιουργία Αρχικού Πληθυσμού
Σύμφωνα με τον Tasgetiren (2000), η διαδικασία που ακολουθείται για την κατασκευή
του αρχικού πληθυσμού, ξεκινά με την παραγωγή - με τυχαία σειρά - μια λίστας με l
σημεία. Κατόπιν υπολογίζεται η πιθανότητα του σημείου εισαγωγής σύμφωνα με τον
αλγόριθμο που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο Β.2 του Παραρτήματος. Η πιθανότητα
σημείου εισαγωγής προσδιορίζει την πιθανότητα με την οποία ένα σημείο της λίστας
εισέρχεται στην συμβολοσειρά μιας υποψήφιας λύσης.
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Σε κάθε σημείο της λίστας αντιστοιχίζεται ένας τυχαίος αριθμός n που ανήκει στο
κλειστό διάστημα [0, 1]. Αν ο αριθμός n ενός σημείου είναι μικρότερος από την
πιθανότητα σημείου εισαγωγής, τότε το σημείο (κόμβος) τοποθετείται στη συμβολοσειρά
της λύσης. Αντίθετα, αν ο αριθμός n είναι μεγαλύτερος της πιθανότητας αυτής, τότε το
σημείο δεν τοποθετείται στην συμβολοσειρά.
2.2.3.3 Διαδικασία Διασταύρωσης (Injection Crossover Operator)
Κατά την διασταύρωση του τύπου εισαγωγής λίστας, επιλέγονται τυχαία ένα σημείο
εισαγωγής (insertion point) από τον πρώτο γονέα και μία υπό-λίστα από τον δεύτερο
γονέα. Κατόπιν, η υπό-λίστα τοποθετείται εντός του πρώτου γονέα στο προαναφερόμενο
σημείο εισαγωγής. Τα σημεία που βρίσκονται εκτός της υπό-λίστας και τώρα
επαναλαμβάνονται, διαγράφονται ώστε να προκύψει ένα «παιδί» (proto – child). Το
«παιδί» υφίσταται επεξεργασία για να αποκτήσει το μέγεθος του πρώτου γονέα. Τέλος, η
διαδικασία διασταύρωσης καταλήγει στην παραγωγή ενός μόνο απογόνου.
Το Σχήμα 2.2.3.3.1 αποσαφηνίζει τα παραπάνω βήματα. Η μπλέ σκιασμένη περιοχή στον
δεύτερο γονέα είναι η υπό-λίστα που τοποθετείται εντός του πρώτου γονέα κατά την
αρχική διαμόρφωση του απογόνου. Επίσης τα σημεία 1 και 21 του παραδείγματος είναι
τα σημεία αρχής και τέλους αντίστοιχα, τα οποία δεν πρέπει να μετακινηθούν.

Σχήμα 2.2.3.3.1. Γραφική αναπαράσταση της διαδικασίας διασταύρωσης.
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2.2.3.4 Μηχανισμοί τοπικής αναζήτησης (mutation operators)
Οι μηχανισμοί τοπικής αναζήτησης χρησιμοποιούνται για να διαφοροποιήσουν τον
πληθυσμό των λύσεων εφαρμόζοντας μεθόδους όπως προσθήκη, διαγραφή και
αντικατάσταση σημείου καθώς και αμοιβαία ανταλλαγή σημείων. Οι μηχανισμοί αυτοί
εφαρμόζονται αποκλειστικά σε νέους απογόνους, οι οποίοι παράχθηκαν μέσω της
διασταύρωσης (Tasgetiren, 2000). Η χρήση των παραπάνω μηχανισμών βελτιώνει
σημαντικά τις λύσεις που βρίσκονται κοντά στο όριο εφικτότητας, ενώ καταστρέφει
αυτές που είναι μακριά (Tasgetiren, 2000).
Οι μηχανισμοί τοπικής αναζήτησης εφαρμόζονται μετά

την

διαδικασία της

διασταύρωσης σε απογόνους που επιλέγονται τυχαία. Συνεπώς, αν ένας απόγονος
επιλεγεί τυχαία από το σύνολο των μ απογόνων και εφαρμοστεί σ’αυτόν μηχανισμός
τοπικής αναζήτησης (μετάλλαξη), το αποτέλεσμα θα είναι ένας τροποποιημένος
απόγονος με διαφορετική αξία από τον αρχικό. Τονίζεται οτι η διαδικασία αυτή για τον
αρχικό απόγονο επαναλαμβάνεται 10 φορές. Στο τέλος των 10 αυτών επαναλήψεων,
επιλέγεται ο τροποποιημένος απόγονος με την μεγαλύτερη αξία και τοποθετείται στον
πληθυσμό των μ απογόνων στην θέση του αρχικού.
Ο μηχανισμός προσθήκης σημείου (add operator), ο μηχανισμός διαγραφής σημείου
(omit operator), ο μηχανισμός αντικατάστασης σημείου (replace operator) και ο
μηχανισμός αμοιβαίας ανταλλαγής σημείων (swap operator) εφαρμόζονται για κάθε
γενιά. Δηλαδή, σε κάθε γενιά εφαρμόζονται και οι τέσσερις μηχανισμοί τοπικής
αναζήτησης.

Η

συνολική

διαδικασία

εφαρμογής

των

τεσσάρων

μηχανισμών

επαναλαμβάνεται μέχρι να προκύψει συγκεκριμένος αριθμός μεταλλαγμένων απογόνων.
Ο αριθμός αυτός υπολογίζεται από το γινόμενο του μεγέθους του πληθυσμού των
απογόνων επί την πιθανότητα μετάλλαξης.
Στο Κεφάλαιο Β.3 του Παραρτήματος παρουσιάζονται οι ψευδοκώδικες των μηχανισμών
τοπικής αναζήτησης για το Πρόβλημα του Προσανατολισμού (Orienteering Problem).
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Στο Σχήμα 2.2.3.4.1 παρουσιάζεται παράδειγμα του μηχανισμού προσθήκης σημείου.

Σχήμα 2.2.3.4.1. Αναπαράσταση μηχανισμού προσθήκης σημείου.

Στο Σχήμα 2.2.3.4.2 παρουσιάζεται παράδειγμα του μηχανισμού διαγραφής σημείου.

Σχήμα 2.2.3.4.2. Αναπαράσταση μηχανισμού διαγραφής σημείου.

Στο Σχήμα 2.2.3.4.3 παρουσιάζεται παράδειγμα του μηχανισμού αντικατάστασης
σημείου.
Απόγονος :
1,3,11,18,16,15,13,2,5,6,12,8,10,20,21
- Βρές ένα σημείο που δεν είναι στον απόγονο, π.χ το 4.
- Επέλεξε τυχαία ένα σημείο απο τον απόγονο, π.χ το 15, και αντικατέστησε
το με το τυχαία επιλεγμένο σημείο που δεν είναι στον απόγονο, δηλαδή το 4.
Τροποποιημένος απόγονος :
1,3,11,16,4,13,2,5,6,12,8,10,20,21
- Αξιολόγησε τον απόγονο.
- Επανέλαβε την διαδικασία 10 φορές.
- Επέλεξε τον καλύτερο και τοποθέτησε τον στον πληθυσμό
των απογόνων στη θέση του αρχικού.

Σχήμα 2.2.3.4.3. Αναπαράσταση μηχανισμού αντικατάστασης σημείου.
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Στο Σχήμα 2.2.3.4.4 παρουσιάζεται παράδειγμα του μηχανισμού αμοιβαίας ανταλλαγής
σημείων.

Σχήμα 2.2.3.4.4. Αναπαράσταση μηχανισμού ανταλλαγής σημείων.
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Κεφάλαιo
3. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
3.1 Μαθηματικό μοντέλο του Προβλήματος Ομαδικού
Προσανατολισμού (Π.Ο.Π)
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση του μαθηματικού μοντέλου του
προβλήματος, οι γενικές αρχές του οποίου περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο
(βλ. Ενότητα 2.1.3).
Η διατύπωση του μαθηματικού μοντέλου του Προβλήματος Ομαδικού Προσανατοισμού
παρουσιάζεται απο τους Tang και Miller-Hooks (2005). Ωστόσο μια εναλλακτική
διατύπωση του μοντέλου χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία, για την οποία ορίζεται:
-

Ένα δίκτυο πελατών G = (V , A) όπου V είναι το σύνολο των κόμβων (πελατών)
και A το σύνολο των ακμών που ενώνουν τους κόμβους του δικτύου,

-

Το σύνολο K αντιπροσωπεύει τα |Κ| οχήματα που διατρέχουν το δίκτυο,

-

Το σύνολο των σημείων εκκίνησης E των οχημάτων. Έπίσης ορίζεται το σύνολο
των κόμβων e όπου e = V \ E .

-

Ο κόμβος 0 αντιπροσωπεύει την αποθήκη. Τα δρομολόγια εκκινούν απο
διαφορετικά σημεία εκκίνησης και καταλήγουν στο ίδιο σημείο τερματισμού, την
αποθήκη,

-

Η μεταβλητή xijk λαμβάνει την τιμή 1 αν το όχημα k διανύει την ακμή (i, j ) . Αν
δεν τη διανύει, παίρνει την τιμή 0. Ισχύει ότι x ijk Î {0,1} εάν i, j Î V ,

-

Η δυαδική μεταβλητή y ik Î {0,1} λαμβάνει την τιμή 1 αν το όχημα k επισκέπτεται
τον κόμβο i και 0 αν δεν τον επισκέπτεται,

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

Σελίδα 23 από 92

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

-

Η μεταβλητή s i αντιπροσωπεύει τον χρόνο εξυπηρέτησης του κόμβου i Î V \ {0} .

-

Η μετρική Pi είναι το κέρδος που αποκομίζει κάθε όχημα όταν επισκέπτεται τον
κόμβο (πελάτη) i.

Ο αντικειμενικός σκοπός του Προβλήματος Ομαδικού Προσανατολισμού (Π.Ο.Π) είναι
η μεγιστοποίηση του συνολικού κέρδους των οχημάτων. Σύμφωνα με τους Tang και
Miller-Hooks (2005) η αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος είναι:
K

Max å å Pi y ik
iÎV k =1

με περιορισμούς :

åx

ijk

= y jk

"k Î K , "j Î e

(3.1)

åx

ijk

= y ik

"k Î K , "i Î V \ {0}

(3.2)

iÎV

jÎV

K

åy
k =1

ik

£1

"i Î e \ {0}

(3.3)

ik

=1

"i Î E

(3.4)

k

åy
k =1
K

åå x
k =1 iÎV

i0k

ååx

iÎS jÎS

åe y
iÎ

ik

£ å y ik - 1

ijk

(3.5)

"S Í V , "k Î K , S ¹ 0

(3.6)

"k Î K

(3.7)

"k Î K

(3.8)

"x ij Î A, "i Î e

(3.9)

iÎS

d i £ Qk

ååe x
iÎV jÎ

ijk

= K

c ij + å y ik s i £ Tmax

xij , yik Î {0,1}

iÎe
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Ο περιορισμός (3.1) εξασφαλίζει την ύπαρξη ενός τόξου που αντιπροσωπεύει την άφιξη
του οχήματος στον κόμβο (εκτός απο τα σημεία εκκίνησης) του δικτύου. Επιπλέον ο
περιορισμός (3.2) εξασφαλίζει την ύπαρξη του τόξου που αντιπροσωπεύει την
αναχώρηση του οχήματος από τον κόμβο (εκτός απο την αποθήκη).
Ο περιορισμός (3.3) εξασφαλίζει ότι κάθε κόμβος του δικτύου δέχεται επίσκεψη το πολύ
μια φορά. Αυτό ισχύει για όλους τους κόμβους εκτός απο τα σημεία εκκίνησης και την
αποθήκη {0}.
Ο περιορισμός (3.4) εξασφαλίζει οτι το σημείο εκκίνησης κάθε οχήματος k δέχεται
επίσκεψη απο το όχημα k ακριβώς μία φορά.
Ο περιορισμός (3.5) εξασφαλίζει ότι υπάρχουν |Κ| ενεργά τόξα που καταλήγουν στην
αποθήκη.
Ο περιορισμός (3.6) εμποδίζει την πραγματοποίηση κυκλικών διαδρομών (sub tour
elimination) για τα οχήματα του δικτύου. Εξασφαλίζει δηλαδή την συνεκτικότητα του
δρομολογίου. Το σύνολο S μπορεί να είναι οποιοδήποτε υποσύνολο του V.
Ο περιορισμός (3.7) εξασφαλίζει ότι κάθε όχημα k επισκέπτεται τόσους κόμβους (εκτός
απο τα σημεία εκκίνησης) ώστε πάντα να ικανοποιείται η δεδομένη χωρητικότητα του
(Qk). Σημειώνεται οτι η ζήτηση στην αποθήκη είναι d 0 = 0 . Σε κάθε περίπτωση το
όχημα k πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη χωρητικότητα για να επισκεφτεί τους
κόμβους του δρομολογίου του.
Ο περιορισμός (3.8) εξασφαλίζει ότι όλα τα οχήματα θα επιστρέψουν στην αποθήκη
μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα (Tmax). Σημειώνεται οτι ο χρόνος εξυπηρέτησης
στην αποθήκη είναι s 0 = 0 .
Τέλος, ο περιορισμός (3.9) ορίζει τις δυαδικές μεταβλητές απόφασης xij και yik. Όπως
αναφέρθηκε προηγουμένως η μεταβλητή xijk παίρνει τιμή 1 αν το όχημα k διασχίζει το
τόξο xij στην τελική λύση. Όμοια, η μεταβλητή yik παίρνει τιμή 1 αν το όχημα k
επισκεφτεί τον κόμβο i στην τελική λύση. Αν δεν τον επισκεφτεί παίρνει τιμή 0.
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3.2 Βασικά βήματα του προτεινόμενου Γενετικού Αλγόριθμου
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά βήματα του προτεινόμενου Γενετικού
Αλγόριθμου που αναπτύχθηκε στην υπό ετοιμασία εργασία των Mamassis et al. (2006)
για την λύση του Προβλήματος Ομαδικού Προσανατολισμού (Π.Ο.Π). Ο σχεδιασμός και
ανάπτυξη του αλγορίθμου επίλυσης πραγματοποιήθηκε με βάση τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προβλήματος (βλ. Ενότητα 2.1.3) και το μαθηματικό
μοντέλο του (βλ. Ενότητα 3.1).
Οι συμβολοσειρές των λύσεων (solution strings) του αλγορίθμου επίλυσης παρουσιάζουν
την εξής δομή: Μια συμβολοσειρά συνιστά μια εφικτή λύση του προβλήματος, η οποία
ορίζει k δρομολόγια για τα k οχήματα του στόλου διανομής. Τα οχήματα εκκινούν απο
διαφορετικά σημεία εκκίνησης και καταλήγουν στο ίδιο σημείο τερματισμού (αποθήκη).
Επομένως ο κώδικας του αλγορίθμου πρέπει να διαχωρίζει:

-

Τα δρομολόγια μεταξύ τους. Τα k δρομολόγια των οχημάτων διαχωρίζονται εντός
της συμβολοσειράς μιας λύσης με μοναδικό αριθμό, τον «999».

-

Το σημείο εκκίνησης καθε οχήματος μέσα σε μια συμβολοσειρά.

-

Το σημείο τερματισμού κάθε οχήματος μέσα στην συμβολοσειρά.

Αν και τα σημεία τερματισμού των οχημάτων είναι κοινά (αποθήκη), εν γένει κάθε
όχημα μπορεί να έχει το δικό του σημείο τερματισμού. Ετσι η συγκεκριμένη υλοποίηση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και απο άλλες παραλλαγές του προβλήματος.
Κάθε ένα δρομολόγιο αρχίζει με τον αριθμητικό χαρακτήρα «-#» και ολοκληρώνεται με
τον χαρακτήρα «-100 -#», όπου το σύμβολο «#» είναι ο διακριτικός αριθμός του
αντίστοιχου οχήματος. Για παράδειγμα το πρώτο δρομολόγιο της παρακάτω λύσης
πραγματοποιείται απο το όχημα με διακριτικό αριθμό 1. Επομένως το σημείο εκκίνησης
του ορίζεται ως «-1» και το σημείο τερματισμού του ως «-101».
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Σύμφωνα με τους Mamassis et al. (2006), μια εφικτή λύση με μορφή συμβολοσειράς
παρουσιάζεται παρακάτω:

{-1 3 10 4 5 14 21 23 8 -101 999 -12 2 7 15 9 20 28 25 -112 999 -5 11 -105 999 -7 -107}
Η προαναφερόμενη λύση περιλαμβάνει 4 δρομολόγια και τα οχήματα που τα
πραγματοποιούν είναι κατα σειρά το υπ’αριθμόν 1, το υπ’αριθμόν 12, το υπ’αριθμόν 5
και τέλος το υπ’αριθμόν 7. Το όχημα με αριθμό 1 ξεκινά απο το σημείο εκκίνησης του
«-1», επισκέπτεται τους πελάτες 3,10,4,5,14,21,23,8 και τέλος σταματά στο σημείο
τερματισμού «-101». Το όχημα 12 ξεκινά απο το σημείο εκκίνησης του «-12»,
επισκέπτεται τους πελάτες 2,7,15,9,20,28,25 και τερματίζει στο σημείο τερματισμού του
«-112». Το όχημα 5 ξεκινά απο το σημείο εκκίνησης του «-5», επισκέπτεται τον πελάτη
11 και σταματά στο σημείο τερματισμού «-105». Τέλος, το όχημα με αριθμό 7 ξεκινά το
δρομολόγιο του απο το σημείο εκκίνησης «-7» και καταλήγει στο σημείο τερματισμού
του «-107» χωρίς επίσκεψη σε πελάτη.
Ο έλεγχος εφικτότητας κάθε δρομολογίου περιλαμβάνει έλεγχο του περιορισμού
μέγιστης διανυόμενης απόστασης (ή χρονικής διάρκειας) κάθε οχήματος. Επίσης η
ποιότητα μια εφικτής λύσης ορίζεται ως το άθροισμα των εσόδων απο την επίσκεψη των
πελατών της.
Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά βήματα του προτεινόμενου Γενετικού
Αλγορίθμου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του Προβλήματος Ομαδικού
Προσανατολισμού (Mamassis et al, 2006):
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Έναρξη Αλγόριθμου
-

Βήμα 1 : Δημιουργία αρχικού πληθυσμού P μεγέθους λ.
Δημιουργούνται λ αρχικές λύσεις σύμφωνα με την δομή που περιγράφηκε στις
προηγούμενες παραγράφους.

-

Βήμα 2 : Αξιολόγηση λ λύσεων απο το σύνολο των λύσεων του πληθυσμού P.
Αν ο αρχικός πληθυσμός επιλέγεται με διαφορετικό τρόπο και όχι με στοχαστική
μέθοδο, επιβάλλεται ο έλεγχος εφικτότητας των λύσεων.

-

Βήμα 3 : Όσο δεν ενεργοποιείται το κριτήριο τερματισμού:
Εκτελείται επαναληπτικός βρόγχος μέχρι ο τρέχων αριθμός των επαναλήψεων (n)
να πάρει την τιμή της παραμέτρου σύγκλισης (200 γενεές).
Έναρξη βρόγχου
- Βήμα 3.1 : Επιλογή 2*μ λύσεων (γονέων) απο τον πληθυσμό P.
Επιλέγονται μ ζευγάρια λύσεων (γονέων) τα οποία στην συνέχεια θα
αναπαραχθούν προκειμένου να προκύψουν μ απόγονοι. Τα ζευγάρια των
γονέων επιλέγονται με τυχαίο τρόπο. Ο αριθμός των απογόνων (μ) και
άρα ο αριθμός των ζευγαριών πρέπει να είναι ίσος με το σύνολο των
λύσεων του αρχικού πληθυσμού P. Επομένως κάποιες λύσεις του αρχικού
πληθυσμού μπορεί να επιλεγούν περισσότερες απο μία φορά για να
σχηματίσουν τα μ ζευγάρια. Για παράδειγμα, αν λ=100, τότε και μ=100.
Σύνεπώς χρειάζονται 2*μ=200 λύσεις απο τον αρχικό πληθυσμό P.
- Βήμα 3.2 : Διασταύρωση των λύσεων και παραγωγή μ απογόνων.
Η διασταύρωση των μ ζευγαριών πραγματοποιείται βάση πιθανότητας
(πιθανότητα διασταύρωσης). Κατα την διασταύρωση εισάγεται ένα μέρος
από τον ένα γονέα σε προκαθορισμένη θέση του άλλου γονέα (Injection
Crossover Operation).
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Η διασταύρωση γίνεται σε ένα δρομολόγιο κάθε γονέα. Για παράδειγμα,
αν το ζευγάρι των γονέων αποτελείται απο λύσεις με τέσσερα δρομολόγια,
τότε ένα δρομολόγιο του ενός γονέα δύναται να διασταυρωθεί με κάποιο
δρομολόγιο του άλλου γονέα. Το Σχήμα 3.2.1 αναπαριστά την διαδικασία
της διασταύρωσης για δύο γονείς με τέσσερα οχήματα ο καθένας. Η
διασταύρωση πραγματοποιείται στο ζευγάρι δρομολογίων (1) ή στο
ζευγάρι (2) ή στο ζευγάρι (3) ή στο ζευγάρι (4).

Σχήμα 3.2.1. Σχηματική αναπαράσταση διασταύρωσης δρομολογίων.

- Βήμα 3.3 : Μετάλλαξη μερικών απο τους μ απογόνους.
Η μετάλλαξη των απογόνων πραγματοποιείται βάση πιθανότητας
(πιθανότητα

μετάλλαξης).

Αν

πραγματοποιηθεί

μετάλλαξη,

τότε

μεταλλάσσεται συγκεκριμένος αριθμός απογόνων, που προκύπτει απο το
γινόμενο του συνόλου των απογόνων (μ) προ της μετάλλαξης και της
πιθανότητας μετάλλαξης. Οι απόγονοι (μ) προ της μετάλλαξης είτε
προέρχονται απο την διασταύρωση είτε είναι τα αντίγραφα του αρχικού
πληθυσμού P.
Κατά την διαδικασία της μετάλλαξης εφαρμόζονται διαδοχικά 4
διαφορετικοί μηχανισμοί (sub-operators). Ο μηχανισμός προσθήκης
σημείου, ο μηχανισμός διαγραφής σημείου, ο μηχανισμός αντικατάστασης
σημείου και ο μηχανισμός ανταλλαγής σημείων.
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Είναι πιθανό οι μεταλλαγμένοι απόγονοι να μην είναι εφικτές λύσεις του
Προβλήματος Ομαδικού Προσανατολισμού. Για τον λόγο αυτό ελέγχεται
η εφικτότητα των μεταλλαγμένων απογόνων κατα την διάρκεια της
διαδικασίας μετάλλαξης. Στο τέλος της μετάλλαξης, το σύνολο των
απογόνων, μεταλλαγμένων και μη, είναι μ.
- Βήμα 3.4 : Προσθήκη των μ απογόνων στις λ λύσεις του πληθυσμού P.
Οι μ απόγονοι προσθέτονται στον αρχικό πληθυσμό των λ λύσεων, ώστε
τελικά ο πληθυσμός να αποκτήσει μέγεθος λ+μ.
- Βήμα 3.5 : Αξιολόγηση λ+μ λύσεων του πληθυσμού P.
Ελέγχεται η εφικτότητα για κάθε μια απο τις λ+μ λύσεις του πληθυσμού
P. Συγκεκριμένα εξετάζεται αν τηρείται ο περιορισμός της μέγιστης
διανυόμενης απόστασης (ή χρονικής διάρκειας) για κάθε όχημα κάθε
λύσης απο τις λ+μ του πληθυσμού. Αν μία λύση δεν είναι εφικτή,
εφαρμόζεται η βελτιωτική ευρετική μέθοδος 2-opt.
Σημειώνεται ότι μετά από συγκεκριμένο αριθμό γενεών εφαρμόζεται ένας
βελτιωτικός αλγόριθμος εξοικονόμησης απόστασης και εισαγωγής
πελατών

(VRP

exchange).

Ο

συγκεκριμένος

αλγόριθμος

είναι

διαφορετικός από τον αλγόριθμο 2-opt και δύναται να αυξήσει σημαντικά
την αποτελεσματικότητα του Γενετικού Αλγόριθμου (Kindervater και
Savelsbergh, 1997).
- Βήμα 3.6 : Επιλογή λ λύσεων απο τις λ+μ του πληθυσμού P.
Επιλέγονται οι καλύτερες λ λύσεις απο το σύνολο των λ+μ λύσεων του
πληθυσμού P για να σχηματιστεί ο αρχικός πληθυσμός της επόμενης
γενεάς. Το κριτήριο επιλογής μιας λύσης είναι το σκόρ της.
Τέλος βρόγχου
-

Βήμα 4 : Ελεγχος κριτηρίου τερματισμού.

Τέλος Αλγόριθμου
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Τα βασικά βήματα του προτεινόμενου Γενετικού Αλγόριθμου, για την επίλυση του
Προβλήματος Ομαδικού Προσανατολισμού των οχημάτων διανομής, παρουσιάζονται
στα διαγράμματα ροής των σχημάτων 3.2.2, 3.2.3 και 3.2.4 που ακολουθούν.

Σχήμα 3.2.2. Τα βασικά βήματα του αλγόριθμου επίλυσης.
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Έναρξη
διασταύρωσης

Διασταύρωση δύο
λύσεων απο τις
2*μ λύσεις

Εφικτός
απόγονος

OXI

ΝΑΙ

Παραγωγή ενός
εφικτού απογόνου

ΟΧΙ

Παραγωγή μ
απογόνων
ΝΑΙ

Τέλος
διασταύρωσης

Σχήμα 3.2.3. Τα βασικά βήματα της διασταύρωσης.

Σχήμα 3.2.4. Τα βασικά βήματα της μετάλλαξης.
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Κεφάλαιο
4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4.1 Βασικές Παράμετροι Προτεινόμενου Γενετικού Αλγόριθμου
Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι παράμετροι του προτεινόμενου Γενετικού Αλγόριθμου,
που επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση του. Για παράδειγμα, η πιθανότητα
διασταύρωσης και η πιθανότητα μετάλλαξης ενδέχεται να επηρεάζουν σε σημαντικό
βαθμό την ποιότητα της λύσης και τον χρόνο σύγκλισης του αλγόριθμου. Επιπρόσθετα,
επιχειρείται ο διαχωρισμός των παραμέτρων σε Λειτουργικές και Σχεδιαστικές. Οι
παράμετροι στις οποίες εκχωρούνται σταθερές τιμές κατά την ανάπτυξη του αλγόριθμου
επίλυσης και δεν αποτελούν αντικείμενο πειραματισμού, ορίζονται ως Σχεδιαστικές
Παράμετροι. Αντίθετα, οι παράμετροι που επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την
απόδοση του αλγόριθμου και για τους οποίους πραγματοποιείται μελέτη, καλούνται
Λειτουργικές Παράμετροι.
Στον πίνακα 4.1.1 συνοψίζονται οι βασικές Σχεδιαστικές Παράμετροι του αλγόριθμου.
Πίνακας 4.1.1. Βασικές Σχεδιαστικές Παράμετροι του Γενετικού Αλγόριθμου.
ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Παράμετρος Χ
(desirability power)
Μέγεθος πληθυσμού
Τεχνική επιλογής λύσεων
Πιθανότητα μη εφικτής
λύσης
(infeasibility switch percent)
Αριθμός των διαδοχικών
επαναλήψεων
(Διασταύρωση)
Αριθμός των διαδοχικών
επαναλήψεων
(Μετάλλαξη)
Κριτήριο Τερματισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Καθορίζει την ποιότητα των
λύσεων που παράγονται από την
στοχαστική μέθοδο.
Μέγεθος του πληθυσμού απο τον
οποίο επιλέγονται οι γονείς.
Τεχνική με την οποία σχηματίζεται
ο αρχικός πληθυσμός κάθε γενιάς.
Πιθανότητα με την οποία μια λύση
του πληθυσμού είναι μη εφικτή
κατά ένα προκαθορισμένο ποσό.
Αριθμός διαδοχικών επαναλήψεων
της διασταύρωσης μέχρι να βρεθεί
εφικτός απόγονος.
Αριθμός διαδοχικών επαναλήψεων
της μετάλλαξης μέχρι να βρεθεί
εφικτός μεταλλαγμένος απόγονος.
Συνολικός αριθμός γενεών μετά
απο τον οποίο ο αλγόριθμος
ολοκληρώνεται.
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ΤΙΜΗ
0
100
Τεχνική της
τυχαίας επιλογής

p = 0,2
500

500

200
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Ο αρχικός πληθυσμός κατασκευάζεται με στοχαστική μέθοδο (Tsiligirides S-Algorithm),
που αναπτύχθηκε από τον Tsiligirides (1984). Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί την μετρική
æ sj
Aij = ç
çc
è ij

X

ö
÷ για την εισαγωγή νέων κόμβων (πελατών) σε μια εφικτή λύση. Η μεταβλητή
÷
ø

s j είναι η ανταμοιβή από την επίσκεψη του πελάτη j και cij το κόστος της επίσκεψης του

πελάτη j όταν το όχημα βρίσκεται στον πελάτη i. Η παράμετρος Χ ονομάζεται
«desirability power» και καθορίζει την ποιότητα των λύσεων που παράγονται από την
στοχαστική μέθοδο. Η τιμή της παραμέτρου Χ είναι ίση με μηδέν στον παρόντα
αλγόριθμο επίλυσης.
Σύμφωνα με τον Tasgetiren (2000), σημαντική Σχεδιαστική Παράμετρος θεωρείται το
μέγεθος του πληθυσμού των λύσεων (population size), από τον οποίο επιλέγονται οι
γονείς προς αναπαραγωγή, καθώς όταν το μέγεθος του πληθυσμού είναι μεγάλο,
αυξάνεται η ποικιλία των περιεχομένων λύσεων. Στον προτεινόμενο Γενετικό
Αλγόριθμο, το μέγεθος του πληθυσμού των λύσεων ορίζεται ίσο με 100.
Η απόδοση των γενετικών αλγορίθμων, σύμφωνα με τους Mitchell (1996) και Baker
(2003), επηρεάζεται από την διαδικασία σχηματισμού του αρχικού πληθυσμού για κάθε
γενιά. Η κατάλληλη τεχνική για την επιλογή των λύσεων προσδιορίζεται με βάση τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε προβλήματος. Κατά την επίλυση του απλού
προβλήματος Προσανατολισμού από τον Tasgetiren (2000), χρησιμοποιείται η τεχνική
της τυχαίας επιλογής (roulette wheel). Κατά την ανάπτυξη του αλγόριθμου επίλυσης για
το Πρόβλημα του Ομαδικού Προσανατολισμού χρησιμοποιήθηκε αρχικά η τεχνική της
τυχαίας επιλογής και στην συνέχεια ο συνδυασμός της με την μέθοδο του περιοδικού
διαγωνισμού (tournament selection) και δεν διαπιστώθηκε επίδραση των τεχνικών
επιλογής στην ποιότητα της λύσης και στον χρόνο σύγκλισης. Στον προτεινόμενο
αλγόριθμο επίλυσης χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της τυχαίας επιλογής για τον
σχηματισμό του αρχικού πληθυσμού.
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Επιπλέον, σημαντικός Σχεδιαστικός Παράγοντας θεωρείται η πιθανότητα με την οποία
μια λύση του πληθυσμού είναι μη εφικτή κατά ένα προκαθορισμένο ποσό. Η συγκεκριμένη
πιθανότητα (infeasibility switch percent) λαμβάνει την τιμή 0,2 και χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με το επιτρεπόμενο ποσοστό μη εφικτότητας (infeasibility percent), το οποίο
καθορίζει το ποσοστό του χρόνου σύμφωνα με το οποίο η λύση είναι μεν μη εφικτή αλλά
αποδεκτή. Το επιτρεπόμενο ποσοστό μη εφικτότητας είναι Λειτουργική Παράμετρος και
θα περιγραφεί σε επόμενη παράγραφο. Οι δύο προαναφερθείσες παράμετροι είναι
σημαντικές διότι δίνουν την δυνατότητα στον αλγόριθμο επίλυσης να αποφεύγει τον
εγκλωβισμό σε τοπικά μέγιστα.
Κατά την διασταύρωση των λύσεων (γονέων) και την παραγωγή των απογόνων,
ελέγχεται αν οι απόγονοι είναι εφικτοί. Αν ένας απόγονος δεν είναι εφικτός, τότε
διαγράφεται και επιχειρείται η παραγωγή νέου απογόνου. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται
όσο ο απόγονος εξακολουθεί να μην είναι εφικτός. Ο αριθμός των διαδοχικών
επαναλήψεων (feasibility loops crossover), που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι να
βρεθεί εφικτός απόγονος, θεωρείται Σχεδιαστική Παράμετρος. Το μέγεθος της
συγκεκριμένης παραμέτρου επηρεάζει τον χρόνο σύγκλισης του αλγόριθμου επίλυσης.
Στον προτεινόμενο Γενετικό Αλγόριθμο, η τιμή της παραμέτρου αυτής είναι ίση με 500.
Παρόμοια, ορίζεται ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων (feasibility loops) για την
διαδικασία της μετάλλαξης. Η συγκεκριμένη Σχεδιαστική Παράμετρος καθορίζει τον
μέγιστο αριθμό επαναλήψεων της μετάλλαξης που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι
να βρεθεί εφικτός μεταλλαγμένος απόγονος. Στον προτεινόμενο Γενετικό Αλγόριθμο, ο
μέγιστος αριθμός επαναλήψεων (feasibility loops) για την διαδικασία της μετάλλαξης
είναι σταθερός (500).
Η τελευταία Σχεδιαστική Παράμετρος προσδιορίζει το κριτήριο τερματισμού, δηλαδή τον
αριθμό των γενεών για τον οποίο ο Γενετικός Αλγόριθμος εξελίσσεται. Σύμφωνα με τους
Tasgetiren (2000) και Baker (2003), η διερεύνηση της βέλτιστης λύσης τερματίζεται
μετά από ένα προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων (γενεών) όπου δεν σημειώνεται
καμία βελτίωση στη λύση που έχει βρεθεί ως η καλύτερη. Μετά από πειραματικές
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δοκιμές στις οποίες ερευνήθηκε η απόδοση του αλγόριθμου για διαφορετικά κριτήρια
τερματισμού, αποφασίστηκε η χρήση ενός συνολικού αριθμού γενεών (200 γενεές) μετά
από τον οποίο αυτός ολοκληρώνεται.
Στον πίνακα 4.1.2 παρουσιάζονται οι Λειτουργικές Παράμετροι, των οποίων η
επίδραση στην απόδοση του προτεινόμενου αλγόριθμου επίλυσης μελετάται στα επόμενα
κεφάλαια.
Πίνακας 4.1.2. Βασικές Λειτουργικές Παράμετροι του Γενετικού Αλγόριθμου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιθανότητα
διασταύρωσης

Η πιθανότητα με την οποία τα μ
ζευγάρια των λύσεων
διασταυρώνονται.

Πιθανότητα
μετάλλαξης

Η πιθανότητα με την οποία
μεταλλάσσονται οι μ απόγονοι.

Ποσοστό μη
εφικτότητας

Το ποσοστό του χρόνου για το
οποίο η λύση παρότι είναι μη
εφικτή γίνεται αποδεκτή.

ΤΙΜΗ
Χαμηλή ( = 0,3)
Υψηλή ( = 0,9)
Χαμηλή ( = 0,2)
Υψηλή ( = 0,9)
Απόρριψη μη εφικτών λύσεων
Αποδοχή μη εφικτών ( £ 3%)

Οπως αναφέρθηκε ήδη στην ενότητα 3.2, ο μηχανισμός της διασταύρωσης των
χρωμοσωμάτων (γονέων) δεν πραγματοποιείται πάντα. Η πιθανότητα διασταύρωσης
(crossover probability) καθορίζει πόσο πιθανό είναι τα μ ζευγάρια των λύσεων να
διασταυρωθούν. Στην περίπτωση κατα την οποία πραγματοποιηθεί η διασταύρωση, τότε
διασταυρώνονται όλα τα ζευγάρια και παράγονται ακριβώς μ απόγονοι. Η υψηλή
πιθανότητα διασταύρωσης δημιουργεί πολλούς νέους απογόνους (μ) και άρα πολλά καλά
χρωμοσώματα μπορεί να χαθούν από τον τρέχοντα πληθυσμό των λύσεων [37].
Αντίθετα, η χαμηλή πιθανότητα δύναται να διατηρήσει τα καλά χρωμοσώματα του
πληθυσμού, αλλά προκρίνει μία πιο συντηρητική διερεύνηση μεταξύ των υποψήφιων
λύσεων. Τέλος είναι προφανές οτι αν η πιθανότητα διασταύρωσης είναι πολύ μικρή, τότε
τα μ ζευγάρια των γονέων ενδέχεται να μην διασταυρωθούν και συνεπώς οι απόγονοι να
είναι τα ακριβή αντίγραφα των γονέων τους.
Την ολοκλήρωση του μηχανισμού της διασταύρωσης ακολουθεί ο μηχανισμός της
μετάλλαξης. Σύμφωνα με τους Βλαχάβα (2002) και Mitchell (1996) η μετάλλαξη
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συνεισφέρει στην αποτελεσματική τοπική αναζήτηση της βέλτιστης λύσης από ένα καλό
σύνολο λύσεων. Η πιθανότητα μετάλλαξης (mutation probability) καθορίζει πόσο συχνά
μεταλλάσσονται οι απόγονοι. Ο αριθμός των μεταλλαγμένων απογόνων προσδιορίζεται
απο το γινόμενο του συνόλου των απογόνων προ της μετάλλαξης (μ) και της πιθανότητας
της μετάλλαξης. Αν η πιθανότητα μετάλλαξης είναι μικρή, ενδέχεται να μην υπάρξει
μετάλλαξη και οι απόγονοι να μην υποστούν αλλοίωση μετά το τέλος της διασταύρωσης.
Ένας Γενετικός Αλγόριθμος είναι αποτελεσματικός όταν η πιθανότητα μετάλλαξης είναι
χαμηλή στα αρχικά στάδια της εξέλιξης του και αρκετά υψηλή όταν αυτός συγκλίνει
[37]. Συγκεκριμένα στα αρχικά στάδια του Γενετικού Αλγόριθμου, ο μηχανισμός
διασταύρωσης είναι ο υπεύθυνος για την εξερεύνηση του συνόλου των λύσεων
(exploration) και, συνεπώς, η πιθανότητα μετάλλαξης πρέπει να έχει χαμηλή τιμή, ώστε
να μην επηρεάζει σημαντικά την αναζήτηση καλών εφικτών λύσεων. Ωστόσο, όταν ο
αλγόριθμος τείνει να συγκλίνει, ο μηχανισμός της διασταύρωσης είναι μη παραγωγικός
αφού πλέον δεν αναζητούνται νέες καλές λύσεις αλλά απαιτείται τοπική αναζήτηση γύρω
από μία αποδεδειγμένα καλή λύση (exploitation). Στο σημείο αυτό χρειάζεται υψηλή
πιθανότητα μετάλλαξης. Στο Σχήμα 4.1.1 παρουσιάζονται η εξευρένηση του συνόλου
των λύσεων στα αρχικά στάδια του αλγόριθμου και η τοπική αναζήτηση στα τελευταία.

Σχήμα 4.1.1. Σύνολο των λύσεων του Γενετικού Αλγορίθμου.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της προαναφερθείσας ανάλυσης, η πιθανότητα μετάλλαξης
θεωρείται σταθερή (όχι μεταβλητή) και μελετώνται διαφορετικά επίπεδα τιμών και η
επίδραση τους στην απόδοση του προτεινόμενου Γενετικού Αλγορίθμου.
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Η ποιότητα των λύσεων που παράγει ο Γενετικός Αλγόριθμος εξαρτάται απο την
αποδοχή ή την απόρριψη των μη εφικτών λύσεων. Αν ο αλγόριθμος σχεδιαστεί ώστε να
αποδέχεται λύσεις με μικρό ποσοστό μη εφικτότητας (infeasibility percent), επεκτείνονται
τα όρια του συνόλου των λύσεων επί του οποίου γινεται η διερεύνηση. Με αυτό τον
τρόπο είναι δυνατόν να ευρεθεί καλύτερη λύση απο τις ήδη υπάρχουσες. Σημειώνεται οτι
το ποσοστό μη εφικτότητας δεν πρέπει να είναι μεγάλο (κάτω απο 5%) ώστε να μην
αλλοιώνεται η φύση του προβλήματος.
Συνοψίζοντας, ο προτεινόμενος Γενετικός Αλγόριθμος αποτελείται απο ένα σύνολο
παραμέτρων που ενδέχεται να επηρεάζουν την ποιότητα των λύσεων και τον χρόνο
σύγκλισης του αλγόριθμου. Οι Σχεδιαστικές παράμετροι όπως ο αριθμός των διαδοχικών
επαναλήψεων της διασταύρωσης και της μετάλλαξης, χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή του Γενετικού Αλγόριθμου και έχουν σταθερή τιμή. Δηλαδή οι
συγκεκριμένες παράμετροι προσδιορίζουν τη δομή του αλγορίθμου. Αντίθετα οι
Λειτουργικές παράμετροι εκτιμάται οτι επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση του
αλγόριθμου, αφού συμμετέχουν σε βασικές διαδικασίες του. Συγκεκριμένα η πιθανότητα
διασταύρωσης καθορίζει πόσο συχνά τα μ ζευγάρια των γονέων διασταυρώνονται ώστε
να παραχθούν μ απόγονοι. Επίσης η πιθανότητα μετάλλαξης καθορίζει πόσο συχνά οι
απόγονοι μεταλλάσσονται. Τέλος το ποσό μη εφικτότητας προσδιορίζει το ποσοστό του
χρόνου για το οποίο μια λύση είναι μη εφικτή αλλά αποδεκτή. Συνεπώς είναι ενδιαφέρον
να ερευνηθεί αν και κατα πόσο οι Λειτουργικές Παράμετροι επιδρούν σημαντικά στην
ποιότητα των λύσεων και στον χρόνο σύγκλισης του Γενετικού Αλγόριθμου.
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4.2 Σχεδιασμός των Πειραμάτων
4.2.1 Μέθοδος Πειραματικής Διερεύνησης
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού μιας σειράς
πειραμάτων κατα την διάρκεια των οποίων μελετώνται οι τρεις Λειτουργικές παράμετροι
του προτεινόμενου αλγόριθμου επίλυσης. Κάθε παράμετρος χαρακτηρίζεται από δύο
επίπεδα τιμών. Σύμφωνα με τον Montgomery (2005), η κατάλληλη τεχνική για την
μελέτη των επιδράσεων πολλών παραγόντων είναι ο σχεδιασμός πειραμάτων όπου
εξετάζονται οι συνδυασμοί των παραγόντων (Factorial experiments). Τα συγκεκριμένα
πειράματα μπορούν να αποκαλύψουν

τις

Λειτουργικές

παραμέτρους

με

τις

σημαντικότερες επιδράσεις τόσο στην ποιότητα των λύσεων όσο και στο χρόνο
σύγκλισης του αλγόριθμου επίλυσης.
Σύμφωνα με τον Montgomery (2005), τα πειράματα με συνδυασμούς παραγόντων είναι
απαραίτητα όταν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων ώστε να αποφευχθούν
τα λάθη κατά την εξαγωγή των συμπερασμάτων. Τα πειράματα για την μελέτη των
Λειτουργικών παραμέτρων του προτεινόμενου Γενετικού Αλγόριθμου σχεδιάζονται
σύμφωνα με την εξής διαδικασία (Montgomery, 2005):
1. Αναγνώριση και περιγραφή του προβλήματος.
Στόχος της μελέτης είναι η κατάλληλη ρύθμιση των Λειτουργικών παραμέτρων
του προτεινόμενου Γενετικού Αλγόριθμου επίλυσης για το Πρόβλημα του
Ομαδικού Προσανατολισμού. Συγκεκριμένα πρέπει να ερευνηθούν οι επιδράσεις
των Λειτουργικών παραμέτρων στην ποιότητα των λύσεων και στο χρόνο
σύγκλισης.
2. Επιλογή της εξερχόμενης μεταβλητής (response variable).
Κατά την διάρκεια των πειραμάτων λαμβάνονται οι τιμές για την ποιότητα της
βέλτιστης λύσης (τιμή αντικειμενικής συνάρτησης) και για τον χρόνο σύγκλισης
του αλγόριθμου επίλυσης. Άρα η μελέτη επικεντρώνεται σε δύο μεταβλητές
εξόδου.
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3. Επιλογή παραγόντων, επιπέδων και εύρους.
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, οι παράγοντες που μελετώνται για
την επίδραση τους στην εξερχόμενη μεταβλητή του προβλήματος είναι η
πιθανότητα διασταύρωσης, η πιθανότητα

μετάλλαξης και το ποσοστό μη

εφικτότητας. Κάθε παράγοντας περιλαμβάνει δύο επίπεδα τιμών, ένα χαμηλό και
ένα υψηλό.
4. Επιλογή του πειραματικού σχεδίου.
Λόγω του ότι μελετώνται τρεις παράμετροι, όπου ο καθένας περιλαμβάνει δύο
επίπεδα τιμών, επιλέγεται ο πειραματικός σχεδιασμός του τύπου 2 3 ( 2 3 factorial
experiment). Για την ρύθμιση των παραμέτρων του Γενετικού Αλγόριθμου
εξετάζονται δύο διαφορετικά προβλήματα Ομαδικού Προσανατολισμού. Το ένα
περιλαμβάνει 4 οχήματα και 100 πελάτες και το άλλο 2 οχήματα και 66 πελάτες.
Επομένως εκτελούνται δύο πειράματα τύπου 2 3 .
5. Εκτέλεση του πειράματος.
α) Διαμόρφωση των υποθέσεων.
Διαμορφώνονται υποθέσεις σχετικά με τις επιδράσεις και τις αλληλεπιδράσεις
των Λειτουργικών παραμέτρων. Οι υποθέσεις ελέγχονται με την στατιστική
ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων.
β) Παραγωγή πειραματικών αποτελεσμάτων.
Κατά την εκτέλεση των πειραμάτων, η σειρά με την οποία εξετάζονται οι
συνδυασμοί των παραμέτρων είναι τυχαία. Σύμφωνα με τον Montgomery (2005),
με αυτό τρόπο μειώνονται σημαντικά οι επιδράσεις των εξωτερικών παραγόντων
του αλγόριθμου επίλυσης (παράγοντες θορύβου). Επίσης ο αλγόριθμος εκτελείται
δύο φορές για κάθε συνδυασμό των παραμέτρων ώστε να εκτιμηθεί το τυχαίο
σφάλμα των παρατηρήσεων κάθε συνδυασμού.
6. Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Πραγματοποιούνται έλεγχος των υποθέσεων σχετικά με τις Λειτουργικές
παραμέτρους και εκτίμηση του διαστήματος εμπιστοσύνης. Τέλος παρουσιάζεται
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το εμπειρικό μοντέλο του προβλήματος, το οποίο παρουσιάζει την σχέση κάθε
εξερχόμενης μεταβλητής με τις Λειτουργικές παραμέτρους.
7.

Συμπεράσματα και προτάσεις.
Μετά την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των πειραμάτων, εξάγονται
τα συμπεράσματα και προτείνεται ένα σχέδιο δράσης. Τέλος τα αποτελέσματα
της στατιστικής ανάλυσης παρουσιάζονται με την μορφή διαγραμμάτων.

3
3
4.2.2 Επιλογή πειραματικού σχεδίου τύπου 2 ( 2 factorial design)

Με τον πειραματικό σχεδιασμό τύπου 2 3 προκύπτουν οχτώ συνδυασμοί των επιπέδων
των παραμέτρων (βλ. πίνακα 4.2.2.1). Η πιθανότητα διασταύρωσης, η πιθανότητα
μετάλλαξης και το ποσοστό μη εφικτότητας συμβολίζονται με τα σύμβολα A, B και C
αντίστοιχα. Στον Πίνακα 4.2.2.1, το σύμβολο «+» αναπαριστά το υψηλό επίπεδο τιμών
και το σύμβολο «-» το χαμηλό επίπεδο τιμών των παραμέτρων. Οι συνδυασμοί των
επιπέδων των παραμέτρων είναι δυνατόν να παρουσιαστούν και με την μορφή
γραμμάτων του λατινικού αλφαβήτου (Montgomery, 2005). Τέλος οι οχτώ συνδυασμοί
των επιπέδων των παραμέτρων σχηματίζουν στο χώρο ένα κύβο, όπως φαίνεται στο
Σχήμα 4.2.2.1.
Πίνακας 4.2.2.1. Πίνακας σχεδίου
Πειράματα

23 .

Παράμετροι
A

B

C

Σύμβολο

1

-

-

-

(1)

2

+

-

-

a

3

-

+

-

b

4

+

+

-

ab

5

-

-

+

c

6

+

-

+

ac

7

-

+

+

bc

8

+

+

+

abc

Σχήμα 4.2.2.1. Γεωμετρική αναπαράσταση των συνδυασμών.
(Montgomery, 2005)
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Με βάση τον Πίνακα 4.2.2.1 είναι δυνατόν να διακρίνουμε 8 διαφορετικά σενάρια σε
σχέση με την πιθανότητα διασταύρωσης, την πιθανότητα μετάλλαξης και το ποσοστό μη
εφικτότητας (βλ. Πίνακας 4.2.2.2) που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να διαπιστωθεί η
απόδοση του αλγόριθμου επίλυσης. Επισημαίνεται οτι η επιλογή του κατάλληλου
συνδυασμού εξαρτάται από το στόχο της μελέτης. Αν ο στόχος της ρύθμισης των
παραμέτρων είναι η απόκτηση της βέλτιστης τιμής για την ποιότητα της λύσης τότε ο
βέλτιστος συνδυασμός ενδέχεται να είναι διαφορετικός σε σχέση με την περίπτωση κατά
την οποία ο στόχος είναι η απόκτηση της ελάχιστης τιμής για τον χρόνο σύγκλισης.
Πίνακας 4.2.2.2. Σενάρια.
ΣΕΝΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
A

B

C

1

0,3

0,2

1

2

0,9

0,2

1

3

0,3

0,9

1

4

0,9

0,9

1

5

0,3

0,2

1,03

6

0,9

0,2

1,03

7

0,3

0,9

1,03

8

0,9

0,9

1,03

Επιπρόσθετα, το σχέδιο τύπου 2 3 των πειραμάτων προσδιορίζει ένα μοντέλο για τις
παρατηρήσεις της εξερχόμενης μεταβλητής. Σύμφωνα με τον Montgomery (2005), οι
παρατηρήσεις μπορούν να περιγραφούν από το μοντέλο των επιδράσεων (effects model)
και από το μοντέλο των μέσων (means model).
Για την διατύπωση του μοντέλου των επιδράσεων ορίζεται y ijkl ως η εξερχόμενη
μεταβλητή όταν η πιθανότητα διασταύρωσης (παράγοντας Α) είναι στο i επίπεδο ( i =1,
2) , η πιθανότητα μετάλλαξης (παράγοντας B) είναι στο j επίπεδο ( j =1, 2) και το
ποσοστό μη εφικτότητας (παράγοντας C) είναι στο k επίπεδο (k=1, 2) για την l επανάληψη
(l=1, 2). Tο μοντέλο των επιδράσεων (effects model) διαμορφώνεται ως εξής:
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y ijkl = m + t i + b j + g k + (tb )ij + (tg )ik + (bg ) jk + (tbg )ijk + e ijkl

ìi = 1,2
ï j = 1, 2
ï
í
ïk = 1,2
ïîl = 1,2

(4.1)

όπου μ είναι η συνολική μέση επίδραση, t i είναι η επίδραση του i επιπέδου της
πιθανότητας διασταύρωσης, b j είναι η επίδραση του j επιπέδου της πιθανότητας
μετάλλαξης και g k είναι η επίδραση του k επιπέδου του ποσοστού μη εφικτότητας. Ο
όρος (tb )ij είναι η αλληλεπίδραση των επιπέδων i και j της πιθανότητας διασταύρωσης
και της πιθανότητας μετάλλαξης αντίστοιχα, (tg )ik είναι η αλληλεπίδραση των επιπέδων
i και k της πιθανότητας διασταύρωσης και του ποσοστού μη εφικτότητας αντίστοιχα

και (bg ) jk είναι η αλληλεπίδραση των επιπέδων j και k της πιθανότητας μετάλλαξης
και του ποσοστού μη εφικτότητας αντίστοιχα. Ο όρος (tbg )ijk είναι η αλληλεπίδραση
του επιπέδου i της πιθανότητας διασταύρωσης με το επίπεδο j της πιθανότητας
μετάλλαξης και με το επίπεδο k του ποσοστού μη εφικτότητας. Τέλος e ijkl είναι το
τυχαίο σφάλμα για την παρατήρηση y ijkl .

Σύμφωνα με τον Montgomery (2005), οι επιδράσεις των παραμέτρων ορίζονται ως
αποκλίσεις από την συνολική μέση επίδραση. Επομένως ισχύει ότι:
2

åt
i =1

i

=0

(4.2)

j

=0

(4.3)

k

=0

(4.4)

2

åb
j =1

2

åg
k =1

Επίσης οι αλληλεπιδράσεις ορίζονται έτσι ώστε:
2

2

å (tb ) = å (tb )
i =1

ij

j =1
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ij

=0

(4.5)
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2

2

i =1

k =1

å (tg )ik = å (tg )ik
2

å (bg )
j =1

=0

(4.6)

= å (bg ) jk = 0

(4.7)

2

jk

k =1

Τέλος για την αλληλεπίδραση των τριών παραμέτρων ισχύει ότι:
2

2

2

i =1

j =1

k =1

å (tbg )ijk = å (tbg )ijk = å (tbg )ijk

=0

(4.8)

4.2.3 Διαμόρφωση υποθέσεων προ της εκτέλεσης των πειραμάτων
Με το σχέδιο τύπου 2 3 των πειραμάτων παράγονται έγκυρα πειραματικά αποτελέσματα
με τα οποία στην συνέχεια πραγματοποιείται έλεγχος υποθέσεων (testing hypotheses) για
τις επιδράσεις των Λειτουργικών παραμέτρων στην εξερχόμενη μεταβλητή. Όπως
αναφέρεται στην προηγούμενη ενότητα υπάρχουν οχτώ διαφορετικοί συνδυασμοί των
παραμέτρων και άρα οχτώ διαφορετικές επιδράσεις. Επομένως πρέπει να εξεταστούν οι
κατάλληλες υποθέσεις για τις επιδράσεις και τις αλληλεπιδράσεις και να εκτιμηθούν οι
τιμές τους. Συγκεκριμένα πρέπει να διερευνηθεί αν η επίδραση των επιπέδων της
πιθανότητας διασταύρωσης (t i ) είναι μηδενική ή όχι, δηλαδή πρέπει να ελεγχθούν οι
υποθέσεις:
H 0 :t 1 = t 2 = 0
H 1 : t i ¹ 0, i = 1, 2

(4.9)

Επίσης πρέπει να διερευνηθεί εάν η επίδραση των επιπέδων της πιθανότητας μετάλλαξης

(b ) είναι μηδενική ή όχι, δηλαδή πρέπει να ελεγχθούν οι υποθέσεις:
j

H 0 : b1 = b 2 = 0
H 1 : b j ¹ 0, j = 1, 2

(4.10)

Πρέπει να διερευνηθεί εάν η επίδραση των επιπέδων του ποσοστού μη εφικτότητας (g k )
είναι μηδενική ή όχι, δηλαδή πρέπει να ελεγχθούν οι υποθέσεις:
H0 :g1 = g 2 = 0
H 1 : g i ¹ 0, i = 1, 2
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(4.11)
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Εκτός από τις κύριες επιδράσεις είναι σημαντικό να μελετηθεί αν οι τρεις Λειτουργικοί
παράμετροι αλληλεπιδρούν για κάποια από τα επίπεδα τους. Η υπόθεση που εξετάζεται
για την αλληλεπίδραση των παραμέτρων της πιθανότητας διασταύρωσης και της
πιθανότητας μετάλλαξης ((tb )ij ) είναι η εξής:
H 0 : (tb )ij = 0 για όλα τα i, j

H 1 : τουλάχιστον ένα (tb )ij ¹ 0

(4.12)

Πρέπει να διερευνηθεί αν η αλληλεπίδραση των παραμέτρων της πιθανότητας
διασταύρωσης και του ποσοστού μη εφικτότητας ((tg )ik ) είναι μηδενική ή όχι, δηλαδή
πρέπει να ελεγχθούν οι εξής υποθέσεις:
H 0 : (tg )ik = 0 για όλα τα i, j
H 1 : τουλάχιστον ένα (tg )ik ¹ 0

(4.13)

Πρέπει να διερευνηθεί αν η αλληλεπίδραση των παραμέτρων της πιθανότητας
μετάλλαξης και του ποσοστού μη εφικτότητας

((bg ) ) είναι μηδενική ή όχι, δηλαδή
jk

πρέπει να ελεγχθούν οι εξής υποθέσεις:
H 0 : (bg ) jk = 0 για όλα τα i, j

H 1 : τουλάχιστον ένα (bg ) jk ¹ 0

(4.14)

Τέλος, πρέπει να διερευνηθεί αν η αλληλεπίδραση της πιθανότητας διασταύρωσης με την
πιθανότητα μετάλλαξης και με το ποσοστό μη εφικτότητας ((tbg )ijk ) είναι μηδενική ή
όχι. Δηλαδή ελέγχονται οι εξής υποθέσεις:
H 0 : (tbg )ijk = 0 για όλα τα i, j , k

H 1 : τουλάχιστον ένα (tbg )ijk ¹ 0

(4.15)

Οι παραπάνω υποθέσεις για τις κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις ελέγχονται
πραγματοποιώντας Ανάλυση της Διακύμανσης για την πιθανότητα διασταύρωσης, την
πιθανότητα μετάλλαξης και το ποσοστό μη εφικτότητας (three-factor analysis of variance).
Η Ανάλυση της Διακύμανσης, η οποία παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 5, πραγματοποιείται
μετά την εκτέλεση των πειραμάτων χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο MINITAB.
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4.2.4 Εκτέλεση των πειραμάτων και αποτελέσματα
Για την πειραματική διερεύνηση των επιδράσεων και αλληλεπιδράσεων των
Λειτουργικών παραμέτρων, ο προτεινόμενος Γενετικός Αλγόριθμος δοκιμάζεται σε
πρότυπα προβλήματα της βιβλιογραφίας (Tang και Miller-Hooks, 2005). Τα
συγκεκριμένα δεδομένα αφορούν Προβλήματα Ομαδικού Προσανατολισμού και έχουν
χρησιμοποιηθεί σε πλήθος σχετικών ερευνητικών εργασιών. Η απόδοση του
προτεινόμενου αλγόριθμου για τα πρότυπα προβλήματα είναι δυνατόν να συγκριθεί με
την απόδοση των αλγορίθμων που περιέχονται στην εργασία των Tang και Miller-Hooks
(2005).
Τα πρότυπα προβλήματα χαρακτηρίζονται απο τον κώδικα « l.m.n », όπου l
χαρακτηρίζει την κατανομή των πελατών στο επίπεδο (l = 1,...,7 ) , m τον αριθμό των
οχημάτων (m = 1,...,4) που λαμβάνουν μέρος και n τον χρόνο (διαφορετικούς χρόνους)
που έχουν στην διάθεση τους τα οχήματα. Τέλος, οι αποστάσεις θεωρούνται ευκλείδιες
για όλα τα προβλήματα.
Για παράδειγμα τα προβλήματα με κώδικα « 7.4.i », όπου i = a,..., j ,..., t , αναφέρονται
στο πρόβλημα τύπου 7 στο οποίο συμμετέχουν 4 οχήματα και ο διαθέσιμος χρόνος
ξεκινάει από μια ελάχιστη τιμή (7.4.a ) και αυξάνει μέχρι που να εξυπηρετούνται όλοι οι
πελάτες (7.4.t ) . Ο συνολικός διαθέσιμος χρόνος για την εξυπηρέτηση όλων των πελατών
του προβλήματος τύπου 7 με 4 οχήματα είναι 100 χρονικές μονάδες (7.4.t ) . Επομένως το
πρόβλημα 7.4.a επιλύει το πρόβλημα τύπου 7 με 4 οχήματα διαθέτοντας 5% του
συνολικού διαθέσιμου χρόνου.
Ο προτεινόμενος Γενετικός Αλγόριθμος δοκιμάσθηκε σε πειραματικά δεδομένα των
προβλημάτων 7.4.l και 5.2.x . Το πρόβλημα 7.4.l αφορά 4 οχήματα που εξυπηρετούν
100 πελάτες εντός 60% του διαθέσιμου χρόνου για την εξυπηρέτηση του συνόλου των
πελατών. Τα αποτελέσματα του πειράματος για το πρόβλημα αυτό είναι τα εξής:
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Πίνακας 4.2.4.1. Πειραματικά αποτελέσματα για τα δεδομένα του προβλήματος 7.4.l.txt .
Αρχείο εισόδου: p7.4.l.txt
Κανονική
σειρά

Σειρά
εκτέλεσης

Πιθανότητα
διασταύρωσης

Πιθανότητα
μετάλλαξης

Ποσοστό μη
εφικτότητας

Ποιότητα
λύσης

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

5
1
4
3
11
9
8
10
12
14
7
13
16
2
15
6

0,3
0,9
0,3
0,9
0,3
0,9
0,3
0,9
0,3
0,9
0,3
0,9
0,3
0,9
0,3
0,9

0,2
0,2
0,9
0,9
0,2
0,2
0,9
0,9
0,2
0,2
0,9
0,9
0,2
0,2
0,9
0,9

1
1
1
1
1,03
1,03
1,03
1,03
1
1
1
1
1,03
1,03
1,03
1,03

561
577
577
563
577
571
578
565
561
564
571
563
568
568
578
590

Χρόνος
σύγκλισης
(sec)
19.559
43.319
56.069
119.747
18.253
45.253
43.547
119.920
20.276
40.670
50.386
109.632
23.286
44.139
53.550
112.367

Σύμφωνα με τους Tang και Miller-Hooks (2005), ο αλγόριθμος «ταμπού» (Tabu search
heuristic) επιλύει το παραπάνω πρόβλημα επιτυγχάνοντας την καλύτερη λύση που έχει
υπολογιστεί μέχρι σήμερα, με τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης ίση με 590. Επίσης ο
αλγόριθμος του Tsiligirides (Tsiligirides stochastic method) επιτυγχάνει λύση με
ποιότητα ίση με 576 (βλ. Chao et al, 1996). Τέλος ο αλγόριθμος του Chao (Chao et al,
1996) επιτυγχάνει λύση με ποιότητα ίση με 562.
Απο τον πίνακα 4.2.4.1 είναι φανερό οτι προτεινόμενος Γενετικός Αλγόριθμος
επιτυγχάνει την καλύτερη λύση του αλγόριθμου «ταμπού» στο τελευταίο συνδυασμό των
παραμέτρων. Επιπρόσθετα πολλές απο τις λύσεις είναι καλύτερες απο αυτές που
επιτυγχάνει ο αλγόριθμος του Chao. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι συνδυασμοί
2,3,5,6,7,11,15,16.
Στο πρόβλημα 5.2.x συμμετέχουν 2 οχήματα για να εξυπηρετήσουν 66 πελάτες εντός
του χρόνου που ισούται με 92% του συνολικού διαθέσιμου χρόνου

(5.2.z ) .

Τα

αποτελέσματα του πειράματος για το πρόβλημα αυτό είναι τα εξής:
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Πίνακας 4.2.4.2 Πειραματικά αποτελέσματα για τα δεδομένα του προβλήματος 5.2.x.txt .
Αρχείο εισόδου: p5.2.x.txt
Κανονική
σειρά

Σειρά
εκτέλεσης

Πιθανότητα
διασταύρωσης

Πιθανότητα
μετάλλαξης

Ποσοστό μη
εφικτότητας

Ποιότητα
λύσης

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

5
1
4
3
11
9
8
10
12
14
7
13
16
2
15
6

0,3
0,9
0,3
0,9
0,3
0,9
0,3
0,9
0,3
0,9
0,3
0,9
0,3
0,9
0,3
0,9

0,2
0,2
0,9
0,9
0,2
0,2
0,9
0,9
0,2
0,2
0,9
0,9
0,2
0,2
0,9
0,9

1
1
1
1
1,03
1,03
1,03
1,03
1
1
1
1
1,03
1,03
1,03
1,03

1580
1590
1610
1610
1610
1590
1595
1600
1590
1590
1590
1590
1590
1610
1600
1595

Χρόνος
σύγκλισης
(sec)
39.724
73.045
74.496
189.698
31.240
75.845
95.484
193.733
36.548
81.183
86.580
201.357
35.776
83.582
66.588
205.774

Σύμφωνα με τους Tang και Miller-Hooks (2005), ο αλγόριθμος «ταμπού» (Tabu search
heuristic) επιλύει το παραπάνω πρόβλημα επιτυγχάνοντας την καλύτερη λύση που έχει
υπολογιστεί μέχρι σήμερα, με τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης ίση με 1610. Επίσης ο
αλγόριθμος του Tsiligirides (Tsiligirides stochastic method) επιτυγχάνει την ίδια λύση με
τον αλγόριθμο «ταμπού», δηλαδή 1610 (βλ. Chao et al, 1996). Τέλος ο αλγόριθμος του
Chao (Chao et al, 1996) επιτυγχάνει λύση με ποιότητα ίση με 1600.
Απο τον πίνακα 4.2.4.2 φαίνεται οτι προτεινόμενος Γενετικός Αλγόριθμος επιτυγχάνει
την καλύτερη λύση του αλγόριθμου «ταμπού» και του αλγόριθμου Tsiligirides στους
συνδυασμούς των παραμέτρων 3,4,5 και 14. Επιπρόσθετα αρκετές απο τις λύσεις είναι
καλύτερες απο αυτές που επιτυγχάνει ο αλγόριθμος του Chao.
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Κεφάλαιο
5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
5.1 Ανάλυση της Διακύμανσης για τις Λειτουργικές παραμέτρους
(ANOVA)
Για να εξεταστούν οι υποθέσεις για τις κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις των
Λειτουργικών παραμέτρων του Κεφαλαίου 4, χρησιμοποιείται η Ανάλυση της
Διακύμανσης (ANOVA). Σύμφωνα με τον Montgomery (2005), αν οι μηδενικές
υποθέσεις

(H 0 )

για τις κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις κάθε Λειτουργικής

παραμέτρου είναι αληθείς (βλ. Ενότητα 4.2.3), τότε τα μέσα τετράγωνα για την
πιθανότητα διασταύρωσης, για την πιθανότητα μετάλλαξης, για το ποσοστό μη
εφικτότητας και για τις αλληλεπιδράσεις τους είναι εκτιμητές της διακύμανσης. Ωστόσο,
αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιδράσεων των επιπέδων κάποιας παραμέτρου, τότε
τα μέσα τετράγωνα της παραμέτρου έχουν μεγαλύτερη τιμή από τα μέσα τετράγωνα για
το τυχαίο σφάλμα. Το ίδιο ισχύει για τις αλληλεπιδράσεις. Επομένως για να εξεταστεί η
σημαντικότητα των κύριων επιδράσεων και των αλληλεπιδράσεων υπολογίζεται ο λόγος:
Μέσο τετράγωνο για την κύρια επίδραση ή αλληλεπίδραση
Μέσο τετράγωνο για το τυχαίο σφάλμα

Ο παραπάνω λόγος

MS i
MS E

ορίζεται για i = A, B, C , AB, AC , BC , ABC . Για όσες

μηδενικές υποθέσεις είναι αληθείς, οι παραπάνω λόγοι ακολουθούν την F κατανομή με
τους κατάλληλους βαθμούς ελευθερίας (Montgomery, 2005). Σε περίπτωση που η
μηδενική υπόθεση δεν είναι αληθής, ο παραπάνω λόγος βρίσκεται στην σκιασμένη
περιοχή της F κατανομής, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.1.1.
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Σχήμα 5.1.1. Διάγραμμα F-κατανομής.

Στο Παράρτημα Γ παρουσιάζονται οι εξισώσεις υπολογισμού των μέσων τετραγώνων για
κάθε επίδραση παράγοντα και αλληλεπίδραση παραγόντων.
Τα πειραματικά αποτελέσματα των δύο πρότυπων προβλημάτων αναλύονται σύμφωνα
με την μεθοδολογία της Ανάλυσης της Διακύμανσης (ANOVA) για κάθε μία από τις
εξερχόμενες μεταβλητές. Τα σύνολα των παρατηρήσεων ( y i ... , y . j .. ,…, y .... ), τα
αθροίσματα τετραγώνων ( SS T , SS A ,…, SS E ), οι βαθμοί ελευθερίας, τα μέσα τετράγωνα
( MS A , MS B ,...MS E ) και τα F-στατιστικά τεστ υπολογίζονται στον υπολογιστή με το
στατιστικό πρόγραμμα MINITAB.

5.2 Στατιστική ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων
Για την στατιστική ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν τα
εξής τέσσερα βασικά βήματα (Montgomery, 2005):
1. Ανάλυση μοντέλου με όλες τις λειτουργικές παραμέτρους (full model).
Ο σκοπός είναι να επιλεγούν οι παράμετροι με την μεγαλύτερη επίδραση. Η
επιλογή του κατάλληλου πειραματικού σχεδίου και η εκτέλεση των πειραμάτων
επιτρέπουν την δημιουργία ενός μοντέλου για τα αποτελέσματα και την
κατασκευή γραφημάτων για την αξιολόγηση των επιδράσεων.
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2. Δημιουργία μοντέλου για τις στατιστικά σημαντικές παραμέτρους (reduced
model).
Ένα νέο μοντέλο δημιουργείται χρησιμοποιώντας μόνο τους όρους που
αναγνωρίζονται ως στατιστικά σημαντικοί κατά την εξέταση του πρώτου
μοντέλου.
3. Αξιολόγηση του μοντέλου με τις στατιστικά σημαντικές παραμέτρους.
Το μοντέλο με τις στατιστικά σημαντικές παραμέτρους αξιολογείται μέσω
στατιστικής ανάλυσης.
4. Συμπεράσματα σχετικά με το μοντέλο.
Τα συμπεράσματα σχετικά με τις λειτουργικές παραμέτρους και τις πιθανές
αλληλεπιδράσεις επιβεβαιώνονται με την βοήθεια στατιστικών γραφημάτων.

5.2.1 Στατιστική ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων
(πρόβλημα 7.4.l)
5.2.1.1 Ανάλυση μοντέλου με όλες τις Λειτουργικές παραμέτρους (full model)
Το μοντέλο με όλες τις Λειτουργικές παραμέτρους έχει ήδη παρουσιαστεί στην ενότητα
4.2.2. Στην ανάλυση της σημαντικότητας των επιδράσεων και των αλληλεπιδράσεων
χρησιμοποιείται ο στατιστικός παράγοντας P, ως η πιθανότητα για την οποία το
στατιστικό τεστ οδηγεί σε απόρριψη της υπόθεσης H 0 ενώ αυτή είναι αληθής.
Με βάση την στήλη με τις τιμές για τον παράγοντα P ( P -values) και το επίπεδο
σημαντικότητας a = 0.05 , καθορίζονται ποιες από τις επιδράσεις είναι σημαντικές. Αν η
τιμή του παράγοντα P για κάποια από τις επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις των
Λειτουργικών παραμέτρων είναι μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας a , τότε η
συγκεκριμένη επίδραση ή αλληλεπίδραση είναι στατιστικά σημαντική.
Στον Πίνακα 5.2.1.1.1 παρουσιάζονται οι τιμές του παράγοντα P για την ποιότητα των
λύσεων για το πρόβλημα 7.4.l . Απο τον συγκεκριμένο πίνακα διαπιστώνεται ότι δεν
υπάρχει κύρια επίδραση ή αλληλεπίδραση που να είναι στατιστικά σημαντική καθότι η
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τιμή του παράγοντα P για κάθε κύρια επίδραση και αλληλεπίδραση είναι μεγαλύτερη
απο το επίπεδο σημαντικότητας a .
Πίνακας 5.2.1.1.1. Εκτιμώμενες επιδράσεις για την ποιότητα των λύσεων.
Κύρια επίδραση ή αλληλεπίδραση

Παράγοντας P

Πιθανότητα διασταύρωσης

0,750

Πιθανότητα μετάλλαξης

0,246

Ποσοστό μη εφικτότητας

0,092

Πιθανότητα διασταύρωσης * Πιθανότητα μετάλλαξης

0,269

Πιθανότητα διασταύρωσης * Ποσοστό μη εφικτότητας

0,898

Πιθανότητα μετάλλαξης * Ποσοστό μη εφικτότητας

0,612

Πιθανότητα διασταύρωσης * Πιθανότητα μετάλλαξης * Ποσοστό μη εφικτότητας

0,168

Το διάγραμμα κανονικής πιθανότητας (Normal Probability Plot) παρουσιάζει τις
στατιστικά σημαντικές επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις. Συγκεκριμένα τα σημεία που
δεν προσεγγίζουν την γραμμή ερμηνεύονται ως ενεργές ή στατιστικά σημαντικές
επιδράσεις. Οι ενεργές επιδράσεις είναι μεγαλύτερες και βρίσκονται πιο μακριά από την
γραμμή του διαγράμματος σε σχέση με τις μη ενεργές ή στατιστικά μη σημαντικές
επιδράσεις. Οι μη ενεργές επιδράσεις είναι συνήθως κοντά στην γραμμή γύρω από το
μηδέν, την μέση τιμή όλων των επιδράσεων.
Τα αποτελέσματα του Πίνακα 5.2.1.1.1 επιβεβαιώνονται απο το διάγραμμα κανονικής
πιθανότητας του Σχήματος 5.2.1.1.1 και το διάγραμμα Pareto του Σχήματος 5.2.1.1.2.
Normal Probability Plot of the Standardized Effects
(response is Score, Alpha = ,05)
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Σχήμα 5.2.1.1.1. Διάγραμμα κανονικής πιθανότητας για την ποιότητα των λύσεων
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Το διάγραμμα Pareto των επιδράσεων είναι ένα δεύτερο γράφημα το οποίο
χρησιμοποιείται για να προσδιοριστούν οι στατιστικά σημαντικές επιδράσεις και
αλληλεπιδράσεις. Επίσης στο διάγραμμα Pareto χρησιμοποιείται το ίδιο επίπεδο
σημαντικότητας με αυτό του διαγράμματος κανονικής πιθανότητας.
Στο Σχήμα 5.2.1.1.2 παρουσιάζεται το διάγραμμα Pareto των επιδράσεων στην ποιότητα
των λύσεων. Κάθε επίδραση συγκρίνεται με την τυποποιημένη επίδραση για το επίπεδο
σημαντικότητας a = 0,05 . Καθότι όλες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις είναι μικρότερες
απο την τυποποιημένη επίδραση για το επιλεγμένο επίπεδο σημαντικότητας,
διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση ή αλληλεπίδραση
στην περίπτωση αυτή.
Pareto Chart of the Standardized Effects
(response is Score, Alpha = ,05)
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Σχήμα 5.2.1.1.2. Διάγραμμα Pareto για την ποιότητα των λύσεων (Pareto Diagram).

Θεωρώντας ως εξερχόμενη μεταβλητή τον χρόνο σύγκλισης, τότε για το πρόβλημα 7.4.l
διαπιστώνεται απο τον Πίνακα 5.2.1.1.2 ότι η κύρια επίδραση της πιθανότητας
διασταύρωσης, η κύρια επίδραση της πιθανότητας μετάλλαξης και η αλληλεπίδραση
τους είναι στατιστικά σημαντικές διότι η τιμή του παράγοντα P είναι μικρότερη του
επιπέδου σημαντικότητας a = 0,05 .
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Πίνακας 5.2.1.1.2. Εκτιμώμενες επιδράσεις για τον χρόνο σύγκλισης.
Κύρια επίδραση ή αλληλεπίδραση

Παράγοντας P

Πιθανότητα διασταύρωσης

0,000

Πιθανότητα μετάλλαξης

0,000

Ποσοστό μη εφικτότητας

0,972

Πιθανότητα διασταύρωσης * Πιθανότητα μετάλλαξης

0,000

Πιθανότητα διασταύρωσης * Ποσοστό μη εφικτότητας

0,402

Πιθανότητα μετάλλαξης * Ποσοστό μη εφικτότητας

0,474

Πιθανότητα διασταύρωσης * Πιθανότητα μετάλλαξης * Ποσοστό μη εφικτότητας

0,648

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 5.2.1.1.2 επιβεβαιώνονται απο το διάγραμμα κανονικής
πιθανότητας (Normal Probability Plot) του Σχήματος 5.2.1.1.3 καθώς και απο το
διάγραμμα Pareto του Σχήματος 5.2.1.1.4.

Normal Probability Plot of the Standardized Effects
(response is Time spent, Alpha = ,05)
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Σχήμα 5.2.1.1.3. Διάγραμμα κανονικής πιθανότητας για τον χρόνο σύγκλισης
(Normal Probability Plot).

Στο Σχήμα 5.2.1.1.4 παρουσιάζεται το διάγραμμα Pareto των επιδράσεων στον χρόνο
σύγκλισης. Καθότι η κύρια επίδραση της πιθανότητας διασταύρωσης, η κύρια επίδραση
της πιθανότητας μετάλλαξης και η αλληλεπίδραση τους είναι μεγαλύτερες απο την
τυποποιημένη επίδραση για το επιλεγμένο επίπεδο σημαντικότητας, διαπιστώνεται οτι
είναι στατιστικά σημαντικές.
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Pareto Chart of the Standardized Effects
(response is Time spent, Alpha = ,05)
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Σχήμα 5.2.1.1.4. Διάγραμμα Pareto για τον χρόνο σύγκλισης (Pareto Diagram).

5.2.1.2 Δημιουργία μοντέλου για τις στατιστικά σημαντικές παραμέτρους (reduced
model)
Μετά την αναγνώριση των στατιστικά σημαντικών επιδράσεων και αλληλεπιδράσεων ως
προς τον χρόνο σύγκλισης, δημιουργείται νέο μοντέλο (reduced model) που
περιλαμβάνει μόνο τις παραμέτρους με στατιστικά σημαντικές επιδράσεις. Για την
επιβεβαίωση της σημαντικότητας των παραμέτρων του νέου μοντέλου χρησιμοποιείται η
Ανάλυση της Διακύμανσης (ANOVA), όπως παρουσιάστηκε στην Ενότητα 5.1.
Από την εξίσωση της ολικής μεταβλητότητας αναγνωρίζονται δυο εκτιμητές της
διακύμανσης s 2 . Ο πρώτη εκτίμηση βασίζεται στην μεταβλητότητα που εμπεριέχεται
εσωτερικά σε κάθε επίδραση και η δεύτερη βασίζεται στην μεταβλητότητα μεταξύ των
επιδράσεων. Αν δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ της επίδρασης των επίπεδων ενός
παράγοντα, τότε οι δύο εκτιμήτριες της διακύμανσης s 2 πρέπει να είναι σχεδόν όμοιες.
Αν οι εκτιμήτριες διαφέρουν σημαντικά, τότε η παρατηρούμενη διαφορά οφείλεται στην
επίδραση του παράγοντα.
Σύμφωνα με την μεθοδολογία της Ανάλυσης της Διακύμανσης (ANOVA) πρέπει να
απορριφθεί η μηδενική υπόθεση

H0

αν

F0 > Fa , a -1, N - a , όπου α το επίπεδο

σημαντικότητας (α=0.05), α-1 οι βαθμοί ελευθερίας για κάθε επίδραση και N-a οι βαθμοί
ελευθερίας για το τυχαίο σφάλμα (Παπαϊωάννου και Λουκάς, 2002).
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Τα αποτελέσματα της Ανάλυσης της Διακύμανσης (ANOVA) για το πρόβλημα 7.4.l
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.1.2.1.
Πίνακας 5.2.1.2.1. Ανάλυση της Διακύμανσης για τον χρόνο σύγκλισης.
Ανάλυση της Διακύμανσης για τον Χρόνο Σύγκλισης (ANOVA)
Βαθμοί

Άθροισμα

Μέσα

Ελευθερίας (DF)

Τετραγώνων (SS)

Τετράγωνα (MS)

2

18191647203

1

Τυχαίο σφάλμα
Ολική

Μεταβλητότητα
Κύριες επιδράσεις
Ανα δυο
αλληλεπίδραση

F0

P

9095823602

559,94

0,000

1724460792

1724460792

106,16

0,000

12

194930635

16244220

15

20111038630

Η τιμή του F0 συγκρίνεται με την τιμή F0, 05, 2,12 = 3,89 . Επειδή το F0 = 559,94 είναι
πολύ μεγαλύτερο απο το F0, 05, 2,12 = 3,89 διαπιστώνεται ότι τουλάχιστον μία απο τις
πιθανότητες διασταύρωσης και μετάλλαξης έχει μία μη μηδενική επίδραση.
Σχετικά με την αλληλεπίδραση, η τιμή F0 = 106,16 είναι επίσης πολύ μεγαλύτερη απο
την τιμή F0, 05,1,12 = 4,75 και επομένως διαπιστώνεται ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ
της πιθανότητας διασταύρωσης και της πιθανότητας μετάλλαξης.
5.2.1.3 Αξιολόγηση του μοντέλου με τις στατιστικά σημαντικές παραμέτρους
Για την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων από την Ανάλυση της Διακύμανσης ελέγχεται
η καταλληλότητα του μοντέλου της προηγούμενης Ενότητας σε σχέση με τα υπόλοιπα
(residuals):
1. Το διάγραμμα κανονικής πιθανότητας των υπολοίπων (Normal Probability
Plot).
Το συγκεκριμένο διάγραμμα χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό της μη
κανονικότητας των υπολοίπων. Αν τα υπόλοιπα προσεγγίζουν ικανοποιητικά την
ευθεία γραμμή του διαγράμματος, τότε είναι κανονικά κατανεμημένα και
συνεπώς η κατανομή του σφάλματος είναι κανονική.
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2. Το ιστόγραμμα των υπολοίπων (Histogram of the residuals).
Το ιστόγραμμα των υπολοίπων πρέπει να είναι συμμετρικό και να έχει το σχήμα
καμπάνας. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η κανονική κατανομή των
υπολοίπων.
3. Υπόλοιπα σε σχέση με τις προβλεπόμενες τιμές (Residuals versus the fitted
values).
Το συγκεκριμένο διάγραμμα χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό μη σταθερής
διακύμανσης. Τα υπόλοιπα πρέπει να είναι τυχαία διασκορπισμένα γύρω από το
μηδέν.
4. Υπόλοιπα σε σχέση με την σειρά εμφάνισης (Residuals versus order).
Το συγκεκριμένο διάγραμμα χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό πιθανής
εξάρτησης των υπολοίπων από τη σειρά εκτέλεσης των πειραμάτων. Τα υπόλοιπα
δεν πρέπει να παρουσιάζονται σε συγκεκριμένη διάταξη.
Τα σχετικά διαγράμματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.2.1.3.1.
Residual Plots for Time spent
Residuals Versus the Fitted Values
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0
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Histogram of the Residuals
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Σχήμα 5.2.1.3.1. Διαγράμματα των υπολοίπων για τον χρόνο σύγκλισης.

Απο το σχήμα αυτό διαπιστώνεται οτι το μοντέλο με τις στατιστικά σημαντικές κύριες
επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις είναι κατάλληλο και η εξαγωγή των συμπερασμάτων για
τις στατιστικά σημαντικές επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις είναι ασφαλής.
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5.2.1.4 Συμπεράσματα σχετικά με το μοντέλο
Το Σχήμα 5.2.1.4.1 παρουσιάζει τις κύριες επιδράσεις της πιθανότητας διασταύρωσης
και της πιθανότητας μετάλλαξης στη μέση τιμή του χρόνου σύγκλισης. Το Σχήμα
5.2.1.4.2 παρουσιάζει την αλληλεπίδραση της πιθανότητας διασταύρωσης με την
πιθανότητα μετάλλαξης στη μέση τιμή του χρόνου σύγκλισης.
Main Effects Plot (data means) for Time spent
90000

Crossover probability

Mutation probability

Mean of Time spent

80000
70000
60000
50000
40000
30000
0,3

0,9

0,2
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Σχήμα 5.2.1.4.1. Διάγραμμα για τις κύριες επιδράσεις στον χρόνο σύγκλισης.

Απο το Σχήμα 5.2.1.4.1 φαίνεται οτι εαν η τιμή της πιθανότητας διασταύρωσης αυξηθεί,
τότε η μέση τιμή του χρόνου σύγκλισης αυξάνεται. Επίσης το ίδιο ισχύει για την
πιθανότητα μετάλλαξης.

Interaction Plot (data means) for Time spent
120000
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Σχήμα 5.2.1.4.2. Διάγραμμα για τις αλληλεπιδράσεις για τον χρόνο σύγκλισης.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

Σελίδα 58 από 92

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η σημαντική αλληλεπίδραση της πιθανότητας διασταύρωσης με την πιθανότητα
μετάλλαξης φαίνεται στο Σχήμα 5.2.1.4.2 όπου οι δύο γραμμές έχουν διαφορετικές
κλίσεις. Οι μέσες τιμές του χρόνου σύγκλισης για πιθανότητα μετάλλαξης ίση με 0,2
είναι μικρότερες απο τις μέσες τιμές του χρόνου σύγκλισης για πιθανότητα μετάλλαξης
ίση με 0,9 και για τις δύο πιθανότητες διασταύρωσης (0,3 και 0,9). Επιπρόσθετα η
διαφορά των μέσων τιμών του χρόνου σύγκλισης για πιθανότητα μετάλλαξης ίση με 0,2
και πιθανότητα μετάλλαξης ίση με 0,9 είναι αρκετά μεγαλύτερη για πιθανότητα
διασταύρωσης ίση με 0,9 απο την ίδια διαφορα για πιθανότητα διασταύρωσης ίση με 0,3.
Επομένως τα αποτελέσματα για το πρόβλημα 7.4.l υποδεικνύουν ότι πρέπει να
χρησιμοποιηθεί χαμηλή πιθανότητα μετάλλαξης
διασταύρωσης

(@ 0,3)

(@ 0,2 )

και χαμηλή πιθανότητα

για την επίτευξη σύντομου χρόνου σύγκλισης για τον

προτεινόμενο Γενετικό Αλγόριθμο.

5.2.2 Στατιστική ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων
(πρόβλημα 5.2.x)
5.2.2.1 Ανάλυση μοντέλου με όλες τις Λειτουργικές παραμέτρους (full model)
Στον Πίνακα 5.2.2.1.1 παρουσιάζονται οι τιμές του παράγοντα P για την ποιότητα των
λύσεων για το πρόβλημα 5.2.x . Απο τον Πίνακα αυτό διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει
κύρια επίδραση ή αλληλεπίδραση που να είναι στατιστικά σημαντική, καθότι η τιμή του
παράγοντα P για κάθε κύρια επίδραση και αλληλεπίδραση είναι μεγαλύτερη απο το α.
Πίνακας 5.2.2.1.1. Εκτιμώμενες επιδράσεις για την ποιότητα των λύσεων.
Κύρια επίδραση ή αλληλεπίδραση

Παράγοντας P

Πιθανότητα διασταύρωσης

0,817

Πιθανότητα μετάλλαξης

0,367

Ποσοστό μη εφικτότητας

0,367

Πιθανότητα διασταύρωσης * Πιθανότητα μετάλλαξης

0,817

Πιθανότητα διασταύρωσης * Ποσοστό μη εφικτότητας

0,817

Πιθανότητα μετάλλαξης * Ποσοστό μη εφικτότητας

0,189

Πιθανότητα διασταύρωσης * Πιθανότητα μετάλλαξης * Ποσοστό μη εφικτότητας

0,817
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Τα αποτελέσματα του Πίνακα 5.2.2.1.1 με τις εκτιμώμενες επιδράσεις επιβεβαιώνονται
απο το διάγραμμα κανονικής πιθανότητας (Normal Probability Plot) του Σχήματος
5.2.2.1.1 καθώς και απο το διάγραμμα Pareto του Σχήματος 5.2.2.1.2.
Normal Probability Plot of the Standardized Effects
(response is Score, Alpha = ,05)
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Σχήμα 5.2.2.1.1. Διάγραμμα κανονικής πιθανότητας για την ποιότητα των λύσεων
(Normal Probability Plot).

Στο Σχήμα 5.2.2.1.2 παρουσιάζεται το διάγραμμα Pareto των επιδράσεων. Καθότι όλες οι
επιδράσεις και οι αλληλεπιδράσεις είναι μικρότερες απο την τυποποιημένη επίδραση για
το επιλεγμένο επίπεδο σημαντικότητας, διαπιστώνεται οτι δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική κύρια επίδραση ή αλληλεπίδραση στην περίπτωση αυτή.
Pareto Chart of the Standardized Effects
(response is Score, Alpha = ,05)
2,306
Factor
A
B
C

BC

Name
Crossov er probability
Mutation probability
Inf easibility percent

C
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B
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A
0,0

0,5

1,0
1,5
Standardized Effect

2,0

2,5

Σχήμα 5.2.2.1.2. Διάγραμμα Pareto για την ποιότητα των λύσεων (Pareto Diagram).

Θεωρώντας ως εξερχόμενη μεταβλητή τον χρόνο σύγκλισης του προτεινόμενου
Γενετικού Αλγόριθμου, τότε για το πρόβλημα 5.2.x διαπιστώνεται απο τον Πίνακα
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5.2.2.1.2 ότι η κύρια επίδραση της πιθανότητας διασταύρωσης, η κύρια επίδραση της
πιθανότητας μετάλλαξης και η αλληλεπίδραση τους είναι στατιστικά σημαντικές διότι η
τιμή του παράγοντα P είναι μικρότερη απο το επίπεδο σημαντικότητας a = 0,05 .
Πίνακας 5.2.2.1.2. Εκτιμώμενες επιδράσεις για τον χρόνο σύγκλισης.
Κύρια επίδραση ή αλληλεπίδραση

Παράγοντας P

Πιθανότητα διασταύρωσης

0,000

Πιθανότητα μετάλλαξης

0,000

Ποσοστό μη εφικτότητας

0,890

Πιθανότητα διασταύρωσης * Πιθανότητα μετάλλαξης

0,000

Πιθανότητα διασταύρωσης * Ποσοστό μη εφικτότητας

0,577

Πιθανότητα μετάλλαξης * Ποσοστό μη εφικτότητας

0,729

Πιθανότητα διασταύρωσης * Πιθανότητα μετάλλαξης * Ποσοστό μη εφικτότητας

0,857

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 5.2.2.1.2 επιβεβαιώνονται απο το διάγραμμα κανονικής
πιθανότητας (Normal Probability Plot) του Σχήματος 5.2.2.1.3 και απο το διάγραμμα
Pareto του Σχήματος 5.2.2.1.4.
Normal Probability Plot of the Standardized Effects
(response is Time spent, Alpha = ,05)
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Σχήμα 5.2.2.1.3. Διάγραμμα κανονικής πιθανότητας για τον χρόνο σύγκλισης
(Normal Probability Plot).

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.2.2.1.4, η κύρια επίδραση της πιθανότητας διασταύρωσης, η
κύρια επίδραση της πιθανότητας μετάλλαξης και η αλληλεπίδραση τους είναι
μεγαλύτερες απο την τυποποιημένη επίδραση για το επιλεγμένο επίπεδο σημαντικότητας.
Επομένως διαπιστώνεται οτι η κύρια επίδραση της πιθανότητας διασταύρωσης, η κύρια
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επίδραση της πιθανότητας μετάλλαξης και η αλληλεπίδραση τους είναι στατιστικά
σημαντικές.
Pareto Chart of the Standardized Effects
(response is Time spent, Alpha = ,05)
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Σχημα 5.2.2.1.4. Διάγραμμα Pareto για τον χρόνο σύγκλισης (Pareto Diagram).

5.2.2.2 Δημιουργία μοντέλου για τις στατιστικά σημαντικές παραμέτρους (reduced
model)
Ενα νέο μοντέλο (reduced model) δημιουργείται αφού αναγνωριστούν οι παράμετροι με
τις στατιστικά σημαντικές επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις για τον χρόνο σύγκλισης του
προτεινόμενου Γενετικού Αλγόριθμου. Το νέο μοντέλο περιλαμβάνει την πιθανότητα
διασταύρωσης και την πιθανότητα μετάλλαξης.
Τα αποτελέσματα της Ανάλυσης της Διακύμανσης (ANOVA) για το πρόβλημα 5.2.x
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.2.2.1.
Πίνακας 5.2.2.2.1. Ανάλυση της Διακύμανσης για τον χρόνο σύγκλισης.
Ανάλυση της Διακύμανσης για τον Χρόνο Σύγκλισης (ANOVA)
Βαθμοί

Άθροισμα

Μέσα Τετράγωνα

Ελευθερίας (DF)

Τετραγώνων (SS)

(MS)

2

52381680870

1

Τυχαίο σφάλμα

12

Ολική

15

Μεταβλητότητα
Κύριες επιδράσεις
Ανα δυο
αλληλεπίδραση

F0

P

26190840435

415,94

0,000

5514801201

5514801201

87,58

0,000

755612926

62967744
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Η τιμή F0 συγκρίνεται με την τιμή του F0, 05, 2,12 = 3,89 . Επειδή το F0 = 415,94 είναι
πολύ μεγαλύτερο απο το F0, 05, 2,12 = 3,89 , διαπιστώνεται ότι τουλάχιστον μία απο τις
πιθανότητες διασταύρωσης και μετάλλαξης έχει μία μη μηδενική επίδραση.
Σχετικά με την αλληλεπίδραση, η τιμή του στατιστικού F0 συγκρίνεται με το
F0, 05,1,12 = 4,75 . Επειδή η τιμή του F0 = 87,58 είναι μεγαλύτερη της τιμής F0, 05,1,12 = 4,75

διαπιστώνεται ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ της πιθανότητας διασταύρωσης και
της πιθανότητας μετάλλαξης.
5.2.2.3 Αξιολόγηση του μοντέλου με τις στατιστικά σημαντικές παραμέτρους
Για την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων από την Ανάλυση της Διακύμανσης ελέγχεται
η καταλληλότητα του μοντέλου της προηγούμενης Ενότητας σε σχέση με τα υπόλοιπα
(residuals).
Τα σχετικά διαγράμματα των υπολοίπων για το τυχαίο σφάλμα του προβλήματος 5.2.x
παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.2.2.3.1. Από το διάγραμμα κανονικής πιθανότητας των
υπολοίπων φαίνεται ότι η κατανομή του τυχαίου σφάλματος είναι κανονική, αφού το
διάγραμμα μοιάζει με ευθεία γραμμή.
Residual Plots for Time spent
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Σχήμα 5.2.2.3.1. Διαγράμματα των υπολοίπων για το τυχαίο σφάλμα.
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Απο το Σχήμα 5.2.2.3.1 διαπιστώνεται οτι το μοντέλο με τις στατιστικά σημαντικές
κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις είναι κατάλληλο και η εξαγωγή των
συμπερασμάτων είναι ασφαλής.
5.2.2.4 Συμπεράσματα σχετικά με το μοντέλο
Το Σχήμα 5.2.2.4.1 παρουσιάζονται οι κύριες επιδράσεις της πιθανότητας διασταύρωσης
και της πιθανότητας μετάλλαξης στη μέση τιμή του χρόνου σύγκλισης.
Main Effects Plot (data means) for Time spent
Crossover probability

Mutation probability

140000
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Σχήμα 5.2.2.4.1. Διάγραμμα για τις κύριες επιδράσεις στον χρόνο σύγκλισης.

Απο το Σχήμα 5.2.2.4.1 φαίνεται ότι αν αυξηθεί η τιμή της πιθανότητας διασταύρωσης,
τότε η μέση τιμή του χρόνου σύγκλισης αυξάνεται. Παρόμοια αυξάνεται η μέση τιμή του
χρόνου σύγκλισης για την πιθανότητα μετάλλαξης.
Η σημαντική αλληλεπίδραση της πιθανότητας διασταύρωσης με την πιθανότητα
μετάλλαξης παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.2.2.4.2, όπου οι δύο γραμμές έχουν διαφορετική
κλίση. Οι μέσες τιμές του χρόνου σύγκλισης για πιθανότητα μετάλλαξης ίση με 0,2 είναι
μικρότερες απο τις μέσες τιμές του χρόνου σύγκλισης για πιθανότητα μετάλλαξης ίση με
0,9 και για τις δύο πιθανότητες διασταύρωσης (0,3 και 0,9). Επιπλέον η διαφορά των
μέσων τιμών του χρόνου σύγκλισης για πιθανότητα μετάλλαξης ίση με 0,2 και
πιθανότητα μετάλλαξης ίση με 0,9 είναι αρκετά μεγαλύτερη για πιθανότητα
διασταύρωσης ίση με 0,9 απο την ίδια διαφορα για πιθανότητα διασταύρωσης ίση με 0,3.
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Interaction Plot (data means) for Time spent
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Σχήμα 5.2.2.4.2. Διάγραμμα για τις αλληλεπιδράσεις για τον χρόνο σύγκλισης.

Συνεπώς τα αποτελέσματα της Στατιστικής Ανάλυσης για το πρόβλημα 5.2.x
υποδεικνύουν ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί χαμηλή πιθανότητα μετάλλαξης (@ 0,2 ) και
χαμηλή πιθανότητα διασταύρωσης (@ 0,3) για την επίτευξη σύντομου χρόνου σύγκλισης
για τον προτεινόμενο Γενετικό Αλγόριθμο.
Η εξέταση των πειραματικών αποτελεσμάτων του προβλήματος 7.4.l

και του

προβλήματος 5.2.x (βλ. Ενότητα 4.2.4) οδηγεί σε ένα γενικό συμπέρασμα σχετικά με
τον χρόνο σύγκλισης του προτεινόμενου Γενετικού Αλγόριθμου. Συγκεκριμένα η
πιθανότητα διασταύρωσης και η πιθανότητας μετάλλαξης επηρεάζουν σημαντικά τον
χρόνο σύγκλισης. Όπως αναλύθηκε στην Ενότητα 5.2.1.4 και 5.2.2.4 εαν η τιμή των
πιθανοτήτων αυξηθεί, η μέση τιμή του χρόνου σύγκλισης αυξάνεται. Επομένως για την
επίτευξη σύντομου χρόνου σύγκλισης για τον προτεινόμενο Γενετικό Αλγόριθμο,
συνιστάται η χρήση χαμηλής πιθανότητας διασταύρωσης και χαμηλής πιθανότητας
μετάλλαξης.
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Κεφάλαιο
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
6.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Απο την Στατιστική ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων για τα δεδομένα του
προβλήματος 7.4.l δεν διαπιστώνεται οτι υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση των
Λειτουργικών παραμέτρων στην ποιότητα των λύσεων του προτεινόμενου Γενετικού
Αλγόριθμου (βλ. Ενότητα 5.2.1.1). Αντίθετα η Ανάλυση της Διακύμανσης υποδεικνύει
την επίδραση της πιθανότητας διασταύρωσης και της πιθανότητας μετάλλαξης καθώς και
την αλληλεπίδραση τους ως στατιστικά σημαντικές για τον χρόνο σύγκλισης (βλ.
Ενότητα 5.2.1.4). Συγκεκριμένα, τα πειραματικά αποτελέσματα για το πρόβλημα 7.4.l
προτείνουν την χρήση χαμηλής πιθανότητας διασταύρωσης και χαμηλής πιθανότητας
μετάλλαξης για την επίτευξη σύντομου χρόνου σύγκλισης.
Απο την ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων για τα δεδομένα του προβλήματος
5.2.x επιβεβαιώνεται οτι η πιθανότητα διασταύρωσης, η πιθανότητα μετάλλαξης και το

ποσοστό μη εφικτότητας δεν επιδρούν σημαντικά στην ποιότητα των λύσεων του
προτεινόμενου Γενετικού Αλγόριθμου (βλ. Ενότητα 5.2.2.1). Επιπρόσθετα η Ανάλυση
της Διακύμανσης υποδεικνύει την επίδραση της πιθανότητας διασταύρωσης και της
πιθανότητας μετάλλαξης καθώς και την αλληλεπίδραση τους ως στατιστικά σημαντικές
για τον χρόνο σύγκλισης (βλ. Ενότητα 5.2.2.4). Επομένως τα πειραματικά αποτελέσματα
για το πρόβλημα 5.2.x προτείνουν την χρήση χαμηλής πιθανότητας διασταύρωσης και
χαμηλής πιθανότητας μετάλλαξης για την επίτευξη σύντομου χρόνου σύγκλισης.
Συνεπώς απο την εξέταση των παραπάνω πρότυπων προβλημάτων συνιστάται η χρήση
χαμήλης πιθανότητας διασταύρωσης και χαμηλής πιθανότητας μετάλλαξης για την
επίτευξη σύντομου χρόνου σύγκλισης για τον προτεινόμενο Γενετικό Αλγόριθμο.
Οι στατιστικά μη σημαντικές επιδράσεις της πιθανότητας διασταύρωσης, της
πιθανότητας μετάλλαξης και του ποσοστού μη εφικτότητας στην ποιότητα των λύσεων
επιβεβαιώνονται απο την περαιτέρω πειραματική διερεύνηση του προτεινόμενου
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συνδυασμού (χαμηλή πιθανότητα διασταύρωσης – χαμηλή πιθανότητα μετάλλαξης) και
του συνδυασμού υψηλής πιθανότητας διασταύρωσης - υψηλής πιθανότητας μετάλλαξης.
Συγκεκριμένα κάθε ένας απο τους παραπάνω συνδυασμούς εξετάζεται απο πέντε φορές
και στην συνέχεια τα αποτελέσματα για την ποιότητα των λύσεων αναλύονται σύμφωνα
με την Ανάλυση της Διακύμανσης (ANOVA).
Στον Πίνακα 6.1.1 εξετάζεται ο συνδυασμός της χαμηλής πιθανότητας διασταύρωσης με
την χαμηλή πιθανότητα μετάλλαξης για το πρόβλημα 7.4.l . Το ποσοστό μη εφικτότητας
δεν συμμετέχει στην συγκεκριμένη πειραματική διερεύνηση.
Πίνακας 6.1.1. Πειραματική διερεύνηση του συνδυασμού χαμηλής πιθανότητας διασταύρωσης – χαμηλής
πιθανότητας μετάλλαξης.
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΛΥΣΗΣ
576
557
560
570
554

Η μέση τιμή των παρατηρήσεων για την ποιότητα των λύσεων είναι y 11. = 563,4 , η
διακύμανση είναι s 2 = 85,8 και η τυπική απόκλιση είναι s = 9,263. Επίσης η ανώτατη
τιμή της ποιότητας λύσης είναι 576 και η κατώτατη τιμή είναι 554 (βλ. Πίνακα 6.1.1).
Στον Πίνακα 6.1.2 εξετάζεται ο συνδυασμός της υψηλής πιθανότητας διασταύρωσης με
την υψηλή πιθανότητα μετάλλαξης για το πρόβλημα 7.4.l . Το ποσοστό μη εφικτότητας
δεν συμμετέχει στην πειραματική διερεύνηση.
Πίνακας 6.1.2. Πειραματική διερεύνηση του συνδυασμού υψηλής πιθανότητας διασταύρωσης - υψηλής
πιθανότητας μετάλλαξης.
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΛΥΣΗΣ
563
576
572
563
576
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Η μέση τιμή των παρατηρήσεων για την ποιότητα των λύσεων είναι y 22. = 570 , η
διακύμανση είναι s 2 = 43,5 και η τυπική απόκλιση είναι s = 6,595. Επίσης η ανώτατη
τιμή της ποιότητας λύσης είναι 576 και η κατώτατη τιμή είναι 563 (βλ. Πίνακα 6.1.2).
Για τα παραπάνω πειραματικά αποτελέσματα δημιουργείται ένας νέος πίνακας που
περιλαμβάνει το γινόμενο της πιθανότητας διασταύρωσης με την πιθανότητα μετάλλαξης
για κάθε συνδυασμό. Συγκεκριμένα στον Πίνακα 6.1.3 παρουσιάζεται η ποιότητα των
λύσεων σε σχέση με το γινόμενο των πιθανοτήτων της διασταύρωσης και της
μετάλλαξης.
Πίνακας 6.1.3. Η ποιότητα των λύσεων σε σχέση με το γινόμενο των πιθανοτήτων της διασταύρωσης και
της μετάλλαξης.
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ*
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΛΥΣΗΣ
576
557
560
570
554
563
576
572
563
576

Η Ανάλυση της Διακύμανσης για τα δεδομένα του Πίνακα 6.1.3 επιβεβαιώνει οτι δεν
υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση των επιπέδων της πιθανότητας διασταύρωσης
και της πιθανότητας μετάλλαξης στην ποιότητα των λύσεων του προτεινόμενου
Γενετικού Αλγόριθμου. Συγκεκριμένα η τιμή του παράγοντα P είναι αρκετά μεγαλύτερη
απο το επίπεδο σημαντικότητας a = 0,05 (βλ. Πίνακα 6.1.4).
Πίνακας 6.1.4. Ανάλυση της Διακύμανσης για την ποιότητα των λύσεων.
Ανάλυση της Διακύμανσης για τον Χρόνο Σύγκλισης (ANOVA)
Βαθμοί
Άθροισμα
Μέσα
Μεταβλητότητα
Ελευθερίας Τετραγώνων Τετράγωνα
F0
(DF)
(SS)
(MS)
Πιθανότητα διασταύρωσης*
1
108,9
108,9
1,68
Πιθανότητα μετάλλαξης
Τυχαίο σφάλμα
8
517,2
64,6
Ολική
9
626,1
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Επίσης R 2 = 17,39% . Δηλαδή το 17,39% της μεταβλητότητας στο μοντέλο οφείλεται
στην επίδραση της πιθανότητας διασταύρωσης και της πιθανότητας μετάλλαξης.
Η Ανάλυση της Διακύμανσης για τα παραπάνω δεδομένα παράγει τα Σχήματα 6.1.1,
6.1.2 και 6.1.3. Το Σχήμα 6.1.1 παρουσιάζει την ποιότητα των λύσεων για κάθε
συνδυασμό.
Individual Value Plot of Score vs Crossover*Mutation
575

Score

570

565

560

555
0,06

0,81
Crossover*Mutation

Σχήμα 6.1.1. Οι τιμές της ποιότητας των λύσεων για κάθε συνδυασμό.

Το Σχήμα 6.1.2 παρουσιάζει την μέση τιμή και το εύρος της ποιότητας των λύσεων για
κάθε συνδυασμό.
Boxplot of Score by Crossover*Mutation
575

Score

570

565

560

555
0,06

0,81
Crossover*Mutation

Σχήμα 6.1.2. Οι τιμές της ποιότητας των λύσεων για κάθε συνδυασμό.

Τέλος το Σχήμα 6.1.3 παρουσιάζει τα διαγράμματα των υπολοίπων για το μοντέλο της
Ανάλυσης της Διακύμανσης.
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Residual Plots for Score
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6.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Για την πειραματική διερεύνηση των στατιστικά σημαντικών επιδράσεων και
αλληλεπιδράσεων για την ποιότητα των λύσεων προτείνεται να εξεταστούν οι
συνδυασμοί της πιθανότητας διασταύρωσης και της πιθανότητας μετάλλαξης σε δύο
επίπεδα τιμών (χαμηλό και υψηλό). Επιπλεόν ο προτεινόμενος Γενετικός Αλγόριθμος
πρέπει να εκτελεστεί τέσσερις ή και παραπάνω φορές για κάθε συνδυασμό, ώστε να
εκτιμηθεί με ασφάλεια το τυχαίο σφάλμα που περιλαμβάνεται στο μοντέλο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. Γενετικοί Αλγόριθμοι
Α.1 Αναπαράσταση Υποψήφιων Λύσεων
Είναι σημαντικό να ευρεθεί ένας αποτελεσματικός τρόπος αναπαράστασης των λύσεων
για κάθε είδους πρόβλημα. Η αναπαράσταση μιας λύσης γίνεται με μια συμβολοσειρά
(string) και ονομάζεται χρωμόσωμα. Κάθε στοιχείο της συμβολοσειράς ονομάζεται
γονίδιο (gene). Σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιείται το δυαδικό αλφάβητο (Mitchell,
1996) ενώ άλλες φορές το χρωμόσωμα είναι απλώς μια αλληλουχία ακέραιων αριθμών
(Baker et al, 2003). Ένα χρωμόσωμα λοιπόν μπορεί να κωδικοποιείται με τους εξής
τρόπους:
·

Σε συμβολοσειρά από ψηφία (bits string).
π.χ. 0101…110

·

Σε συμβολοσειρά από πραγματικούς αριθμούς (real number string).
π.χ. 12,23,7,3,8,…,21

·

Σε συνδυασμό στοιχείων (Permutation of elements)
π.χ. Ε11 Ε3 Ε7… Ε1 Ε15

·

Σε λίστα από κανόνες (List of rules)
π.χ. R1 R2 R3…R22 R23

·

Σε προγραμματιστικό στοιχείο (Program Element)
π.χ. γενετικός προγραμματισμός

Στην περίπτωση που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το δυαδικό αλφάβητο, η διαδικασία
της κωδικοποίησης περιλαμβάνει την μετατροπή των τιμών των μεταβλητών στις
αντίστοιχες δυαδικές. Για παράδειγμα, αν μία λύση περιγράφεται από 2 μεταβλητές, μία
Boolean με τιμή 1 και μία short integer με τιμή 73, η κωδικοποίηση θα απαιτούσε 9 bits
και το παραγόμενο bit-string θα ήταν το 101001001.
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Α.2 Συνάρτηση καταλληλότητας
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η καταλληλότητα (fitness) μίας υποψήφιας λύσης είναι
αυτή που καθορίζει ποιες λύσεις τελικά θα επιλεγούν από ένα πληθυσμό ως γονείς. Η
καταλληλότητα υπολογίζεται από την συνάρτηση καταλληλότητας (fitness function), η
οποία εξαρτάται από το υπό μελέτη πρόβλημα και λαμβάνει τιμές εντός [0, 1] στο R. Η
τιμή που εκχωρείται σε κάθε υποψήφια λύση από τη συνάρτηση καταλληλότητας
εξαρτάται από το πόσο κοντά βρίσκεται η συγκεκριμένη λύση στη βέλτιστη επίλυση του
προβλήματος.
Αν και η ιδανική συνάρτηση καταλληλότητας πρέπει να είναι συνεχής και μονότονη,
στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο παρουσιάζεται εξαιρετικά σπάνια (Βλαχάβας, 2002).
Συνεπώς αυτό που επιδιώκεται είναι η εξεύρεση μιας συνάρτησης καταλληλότητας που
δεν έχει πολλά τοπικά μέγιστα ή ένα απομονωμένο ολικό μέγιστο. Παρόλα αυτά η
δημιουργία της παρουσιάζει δυσκολία, αφού σε συγκεκριμένα προβλήματα πολλές
λύσεις δεν ικανοποιούν τους περιορισμούς.
Για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, ακολουθείται η ιδέα της προσεγγιστικής
συνάρτησης καταλληλότητας (Βλαχάβας, 2002) που ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό την
ακρίβεια σε σχέση με την αρχική συνάρτηση και το υπολογιστικό κόστος. Έτσι, αν είναι
διαθέσιμες δύο εκδοχές συναρτήσεων καταλληλότητας, μία ακριβής και μία
προσεγγιστική, εκ των οποίων η ακριβής έχει δεκαπλάσιο χρόνο υπολογισμού από την
άλλη, προτιμάται η χρήση της προσεγγιστικής.

Α.3 Επιλογή Γονέων
Η επιλογή των γονέων σχετίζεται με την απόδοση πιθανοτήτων επιλογής προς
αναπαραγωγή στα μέλη ενός πληθυσμού. Γονείς με υψηλή τιμή καταλληλότητας
ενδεχομένως να επιλεγούν πολλές φορές, ενώ άλλοι με χαμηλή τιμή ενδέχεται να μην
επιλεγούν καθόλου.
Αρχικά οι υποψήφιες λύσεις τοποθετούνται σε μια δεξαμενή «ζευγαρώματος» (pool) με
μέγεθος ίσο με τον αρχικό πληθυσμό P. Τα μέλη του αρχικού πληθυσμού εισάγονται στη
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δεξαμενή με πιθανότητα ανάλογη της καταλληλότητας τους. Σύμφωνα με τον Βλαχάβα
(2002) υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες τεχνικές εισαγωγής όπως η τεχνική της ρουλέτας
(roulette wheel) και η τεχνική του περιοδικού διαγωνισμού (tournament selection) με την
πρώτη πάντως να είναι η πιο συνηθισμένη. Τέλος οι παραπάνω τεχνικές εισαγωγής
χρησιμοποιούνται είτε μόνες τους είτε σε συνδυασμό (Tasgetiren, 2000).
Παρακάτω παρατίθενται τα βήματα που ακολουθούνται κατά την εφαρμογή της τεχνικής
της ρουλέτας (Βλαχάβας, 2002):
1. Διαμορφώστε το άθροισμα S όλων των τιμών αξιολόγησης των υποψήφιων
λύσεων.
2. Επιλέξτε ένα τυχαίο αριθμό n από το διάστημα [0, S]. Για την παραγωγή του
τυχαίου αριθμού χρησιμοποιείται συνάρτηση ομοιόμορφης κατανομής.
3. Σε ένα βρόχο, εξετάζεται επαναληπτικά κάθε υποψήφια λύση.
a) Η τιμή κάθε εξεταζόμενης λύσης προστίθεται σε ένα καταχωρητή Κ, ο
οποίος έχει μηδενιστεί προηγουμένως.
b) Αν η τιμή του καταχωρητή είναι μεγαλύτερη ή ίση του τυχαίου αριθμού n,
η λύση επιλέγεται ως γονέας και το K μηδενίζεται. Αλλιώς, η λύση
απορρίπτεται και εξετάζεται άλλη υποψήφια λύση.
Ο αλγόριθμος τερματίζεται αν έχει επιλεγεί ο απαιτούμενος αριθμός υποψήφιων λύσεων
στην δεξαμενή. Από τα μέλη της δεξαμενής επιλέγονται ζευγάρια με τυχαίο τρόπο και οι
απόγονοι που προκύπτουν αποτελούν το νέο πληθυσμό.
Η

απόδοση

των

γενετικών

αλγορίθμων

επηρεάζεται

σημαντικά

από

την

αποτελεσματικότητα της επιλογής των γονέων. Στο σημείο αυτό προκύπτουν δύο
σημαντικά προβλήματα (Βλαχάβας, 2002):
a) το πρόβλημα της πρόωρης σύγκλησης (premature convergence) και
b) το πρόβλημα της αργής σύγκλησης (slow convergence).
Ο όρος πρόωρη σύγκληση δηλώνει ότι ο πληθυσμός πολύ γρήγορα συγκλίνει σε κάποιο
χρωμόσωμα ή κοντινή παραλλαγή του (τοπικό μέγιστο). Η πρόωρη σύγκλιση οφείλεται
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στο γεγονός ότι η συνάρτηση καταλληλότητας εμφανίζει πολύ απότομες μεταβολές και
έντονα τοπικά μέγιστα (Βλαχάβας, 2002). Ωστόσο, ένα τέτοιο πρόβλημα μπορεί να
αντιμετωπιστεί είτε με την απεικόνιση της συνάρτησης καταλληλότητας σε μια νέα
συνάρτηση με μικρότερες μεταβολές, είτε με τον καθορισμό ελαχίστων και μεγίστων
ορίων (Βλαχάβας, 2002). Στην πρώτη περίπτωση ανασχεδιάζεται η συνάρτηση
καταλληλότητας (fitness remapping) και στην δεύτερη περίπτωση καθορίζεται ο
ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός επιλογής χρωμοσωμάτων προς αναπαραγωγή.
Ο όρος αργή σύγκλιση δηλώνει ότι ο πληθυσμός εξακολουθεί να μην συγκλίνει μετά από
ένα μεγάλο αριθμό επαναλήψεων. Η αργή σύγκλιση εμφανίζεται στην περίπτωση που η
συνάρτηση καταλληλότητας έχει μικρές κλίσεις και τελικά τα μέγιστα και τα ελάχιστα
έχουν μικρές διαφορές. Η αργή σύγκλιση αντιμετωπίζεται επιτυχώς με απεικόνιση της
συνάρτησης καταλληλότητας σε μια νέα συνάρτηση με πιο έντονες διακυμάνσεις
(Βλαχάβας, 2002).

Α.4 Αναπαραγωγή
Η διαδικασία δημιουργίας απογόνων από δύο γονείς πραγματοποιείται με τεχνικές, η
καταλληλότερη εκ των οποίων επιλέγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
εκάστοτε προβλήματος. Σύμφωνα με τον Mitchell (1996), η πιο σημαντική τεχνική είναι
ο συνδυασμός της διασταύρωσης (crossover operation) και της μετάλλαξης (mutation
operation). Με την διασταύρωση επιδιώκεται οι απόγονοι να περιέχουν τα «καλά» μέρη
(γονίδια) των γονέων τους. Ωστόσο είναι ωφέλιμο να επιβιώνουν χρωμοσώματα με μη
ποιοτικά στοιχεία παλιών πληθυσμών και στις νέες γενιές, ώστε ο Γενετικός Αλγόριθμος
να μην εισέρχεται γρήγορα σε τοπικά μέγιστα.
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
Κατά την διαδικασία της διασταύρωσης, ανταλλάσσεται γενετικό υλικό ανάμεσα σε δύο
χρωμοσώματα με σκοπό την δημιουργία δύο νέων χρωμοσωμάτων που κατέχουν
χαρακτηριστικά και των δύο αρχικών. Για κάθε ζευγάρι επιλεγμένων γονέων
(χρωμοσωμάτων) επιλέγεται με τυχαίο τρόπο ένα σημείο διασταύρωσης (crossover
point), το οποίο είναι ένας αριθμός Ν από το 1 μέχρι το μήκος L των συμβολοσειρών
(strings). Σύμφωνα με τον Βλαχάβα (2002), στην γενική μορφή των γενετικών
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αλγορίθμων, το σημείο διασταύρωσης χρησιμοποιείται από τους δύο γονείς και
παράγονται δύο απόγονοι. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι εξής:
·

Ο πρώτος απόγονος δημιουργείται από τα πρώτα Ν γονίδια του πρώτου γονέα
και τα τελευταία L-N του δεύτερου γονέα.

·

Ο δεύτερος απόγονος δημιουργείται από τα πρώτα Ν γονίδια του δεύτερου
γονέα και τα τελευταία L-N του πρώτου γονέα.

Για κάθε πρόβλημα υφίσταται μια πιθανότητα διασταύρωσης (crossover probability), η
οποία καθορίζει πόσο πιθανό είναι ένα ζευγάρι χρωμοσωμάτων να διασταυρωθεί. Η
πιθανότητα εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό μελέτη προβλήματος.
Αν η συγκεκριμένη πιθανότητα είναι πολύ μικρή, ένα ζευγάρι χρωμοσωμάτων (γονέων)
ενδέχεται να μην να διασταυρωθεί και συνεπώς οι απόγονοι να είναι τα ακριβή
αντίγραφα των γονέων τους.
Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα διασταύρωσης. Έστω οι γονείς Α=011001 και
Β=110010 και ορίζεται το σημείο διασταύρωσης Ν=4. Τότε,

Οι δύο απόγονοι θα είναι οι εξής:

Εκτός από την παραπάνω εκδοχή της διασταύρωσης ενός σημείου (crossover point),
εμφανίζονται προβλήματα για τα οποία χρησιμοποιούνται 2,3 ή και παραπάνω σημεία
διασταύρωσης. Τα σημεία αυτά μπορούν να απέχουν ίσες αποστάσεις μεταξύ τους είτε
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να είναι ανομοιόμορφα κατανεμημένα κατά μήκος της συμβολοσειράς (Βλαχάβας,
2002).
Παρακάτω παρατίθεται η μέθοδος διασταύρωσης δύο σημείων καθώς και μία
εναλλακτική προσέγγιση

που

ονομάζεται ομοιόμορφη

διασταύρωση

(Uniform

Crossover). Κατά την ομοιόμορφη διασταύρωση παράγεται μόνο ένας απόγονος και η
διαδικασία ανταλλαγής γενετικού υλικού εξελίσσεται ανά γονίδιο.
Διασταύρωση Δύο Σημείων (Two-Point Crossover)
Επιλέγονται τυχαία δύο σημεία διασταύρωσης στα χρωμοσώματα - γονείς και το
γενετικό υλικό ανταλλάσσεται μεταξύ εκείνων των σημείων.
Χρωμόσωμα 1: 11011 | 00100 | 110110
Χρωμόσωμα 2: 10101 | 11000 | 011110
Απόγονος 1:

11011 | 11000 | 110110

Απόγονος 2:

10101 | 00100 | 011110

Ομοιόμορφη Διασταύρωση (Uniform Crossover)
Κάθε γονίδιο του απογόνου προκύπτει μετά από τυχαία επιλογή μεταξύ των δύο
αντίστοιχων γονιδίων των γονέων του.
Χρωμόσωμα 1: 11011 | 00100 | 110110
Χρωμόσωμα 2: 10101 | 11000 | 011110
Απόγονος:

10111 | 00000 | 110110
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Στο παράδειγμα που ακολουθεί, περιγράφεται ο μηχανισμός της διασταύρωσης για το
πρόβλημα του περιπλανώμενου πωλητή (TSP). Έστω δύο συμβολοσειρές που αποτελούν
τους γονείς της αναπαραγωγής, οι p1 και p2 .
p1 = (123765489) και
p2 = (452678193)
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιούνται δύο σημεία διασταύρωσης κατά μήκος
των συμβολοσειρών. Επιλέγονται δύο τυχαίες ακολουθίες γονιδίων ίδιου μήκους από
κάθε χρωμόσωμα. Αυτές είναι: p1 = (12|3765|489) και p2 = (45|2678|193) όπου τα
σύμβολα διαχωρισμού «|» περιορίζουν τις επιλεχθείσες ακολουθίες. Η αρχική μορφή των
απογόνων διαμορφώνεται αν κρατηθούν μόνο οι επιλεχθείσες ακολουθίες και
διαγραφούν οι άλλες. Έτσι έχουμε τις εξής συμβολοσειρές:
ο1 = (xx|3765|xxx)
ο2 = (xx|2678|xxx)
Ξεκινώντας από τον πρώτο γονέα p1 και από το δεύτερο σύμβολο διαχωρισμού, οι πόλεις
του δεύτερου γονέα, από το δεύτερο σύμβολο διαχωρισμού και μετά, αντιγράφονται στις
αντίστοιχες θέσεις του πρώτου γονέα. Κατά την αντιγραφή διαγράφονται οι πόλεις που
ήδη υπάρχουν. Μόλις γεμίσουν οι θέσεις από το δεύτερο σύμβολο διαχωρισμού ως το
τέλος της συμβολοσειράς, η συμπλήρωση συνεχίζεται στην αρχή της ίδιας
συμβολοσειράς. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται ξεκινώντας από τον δεύτερο γονέα
και αντιγράφοντας τις πόλεις του πρώτου γονέα.
Για την συμπλήρωση των θέσεων του απογόνου ο1, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του
γονέα p2 με την σειρά:
193452678
Αν αφαιρεθούν οι πόλεις που ήδη υπάρχουν στον απόγονο ο1, απομένουν οι πόλεις:
19428
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Οι πόλεις αυτές συμπληρώνουν τις θέσεις του χρωμοσώματος ο1 ξεκινώντας αμέσως
μετά το σημείο Ν=5. Ο απόγονος ο1 είναι ο εξής:
ο1 = (28|3765|194)
Ομοίως για την συμπλήρωση των θέσεων του απογόνου ο2, λαμβάνονται υπόψη τα
στοιχεία του γονέα p1 με την εξής σειρά:
489123765
Αν αφαιρεθούν οι πόλεις που ήδη υπάρχουν στον απόγονο ο2, απομένουν οι πόλεις:
49135
Οι πόλεις αυτές συμπληρώνουν τις θέσεις του χρωμοσώματος ο2 ξεκινώντας αμέσως
μετά το σημείο Ν=9. Ο απόγονος ο2 είναι ο εξής:
ο2 = (35|2678|491)
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ
Την ολοκλήρωση του μηχανισμού της διασταύρωσης ακολουθεί ο μηχανισμός της
μετάλλαξης, ο οποίος εμποδίζει τον αλγόριθμο επίλυσης να εγκλωβιστεί σε τοπικά
βέλτιστα. Η μετάλλαξη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων
συνδυαστικής βελτιστοποίησης (Βλαχάβας, 2002).
Η μετάλλαξη πραγματοποιείται μόνο στους απογόνους που παράγονται από την
διαδικασία της διασταύρωσης και αποσκοπεί στην αλλαγή κάποιου στοιχείου της
συμβολοσειράς. Απόγονοι θεωρούνται τόσο τα χρωμοσώματα που παράγονται με
ανταλλαγή γενετικού υλικού, όσο και τα ακριβή αντίγραφα των γονέων.
Σε προβλήματα συνδυαστικής υπάρχουν 4 είδη μετάλλαξης: διαγραφή στοιχείου (omit
operator), προσθήκη στοιχείου (add operator), αντικατάσταση στοιχείου από κάποιο
άλλο που δεν υπάρχει στην συμβολοσειρά (replace operator) και αμοιβαία ανταλλαγή
στοιχείων της ίδιας συμβολοσειράς (swap operator). Συνήθη προβλήματα στα οποία
συναντούνται τέτοιοι μηχανισμοί μετάλλαξης είναι τα προβλήματα δρομολόγησης
οχημάτων (VRP) και το πρόβλημα του περιπλανώμενου πωλητή (TSP).
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Όπως και με τον μηχανισμό της διασταύρωσης, υφίσταται πιθανότητα μετάλλαξης
(mutation probability) για το μηχανισμό μετάλλαξης. Η πιθανότητα μετάλλαξης καθορίζει
πόσο συχνά μεταλλάσσονται οι απόγονοι [37]. Αν η πιθανότητα είναι μεγάλη, ένα ή
περισσότερα γονίδια ενός απογόνου (χρωμοσώματος) μεταβάλλονται. Αντίθετα αν η
πιθανότητα είναι μικρή, ενδέχεται να μην υπάρξει μετάλλαξη και οι απόγονοι να μην
υποστούν αλλοίωση μετά το τέλος της διασταύρωσης (Mitchell, 1996).
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Β. Επίλυση του Προβλήματος Προσανατολισμού με Γενετικό
Αλγόριθμο (Tasgetiren, 2000)
Β.1 Ψευδοκώδικας του Γενετικού Αλγορίθμου για το Πρόβλημα του
Προσανατολισμού
Παρακάτω παρουσιάζεται ο ψευδοκώδικας του Γενετικού Αλγόριθμου για το Πρόβλημα
του Προσανατολισμού (Orienteering Problem) σύμφωνα με τον Tasgetiren (2000).
Έναρξη Γενετικού Αλγορίθμου
-

Κατασκευάζεται ο αρχικός πληθυσμός P μεγέθους λ χρωμοσωμάτων.

-

Αξιολογούνται οι λ λύσεις του αρχικού πληθυσμού P. Δηλαδή υπολογίζεται η
συνάρτηση καταλληλότητας για τα λ χρωμοσώματα.

-

Όσο δεν επιτυγχάνεται τερματισμός πραγματοποιούνται τα εξής:
Έναρξη βρόγχου.
a) Επιλέγονται (2*µ) λύσεις από τον πληθυσμό P.
b) Διασταυρώνονται ανά δύο οι επιλεχθείσες λύσεις (γονείς) για να
παραχθούν µ απόγονοι.
c) Μεταλλάσσονται μερικοί από τους µ απογόνους.
d) Προστίθενται οι µ απόγονοι στον πληθυσμού P. Το μέγεθος του
πληθυσμού P είναι τώρα (λ+μ).
e) Αξιολογούνται οι (λ+μ) λύσεις του πληθυσμού P. Δηλαδή υπολογίζεται η
συνάρτηση καταλληλότητας για όλες τις λύσεις του πληθυσμού P.
f) Επιλέγονται λ λύσεις από τις (λ+μ) λύσεις του πληθυσμού P.
Τέλος βρόγχου.

Τέλος Γενετικού Αλγορίθμου.
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Β.2 Ψευδοκώδικας υπολογισμού της πιθανότητας του σημείου
εισαγωγής
Παρακάτω παρουσιάζεται ο ψευδοκώδικας υπολογισμού της πιθανότητας του σημείου
εισαγωγής σύμφωνα με τον Tasgetiren (2000):
Έναρξη ψευδοκώδικα.
-

Ορίζεται ο περιορισμός μέγιστης απόστασης (DMAX).

-

Ορίζεται ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων (maxloop).

-

count = 0 και loop = 0.

-

Όσο loop £ maxloop.
Έναρξη βρόγχου.
a) Δημιουργείται ένας τυχαίος αριθμός, RN , ο οποίος ανήκει στο [1, N],
όπου N το μέγιστο μήκος των λύσεων.
b) Δημιουργείται μία λίστα με τυχαίο τρόπο, RL , με μέγεθος ανάμεσα στο
[1, N].
c) Αναπτύσσεται μια υπο-λίστα, RS , παίρνοντας τα πρώτα RN σημεία της
τυχαίας λίστας RL.
d) Υπολογίζεται η συνολική απόσταση, dRS , της υπό-λίστας RS.
e) Αν dRS £ DMAX, τότε count = count+1.
f) loop = loop+1.
Τέλος βρόγχου.

-

Η πιθανότητα σημείου εισαγωγής = 1 - count maxloop .

Τέλος ψευδοκώδικα.
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Β.3 Ψευδοκώδικες των μηχανισμών τοπικής αναζήτησης για το
Πρόβλημα του Προσανατολισμού
Παρακάτω παρουσιάζονται οι ψευδοκώδικες των μηχανισμών τοπικής αναζήτησης
σύμφωνα με τον Tasgetiren (2000). Κατα σειρά παρουσιάζονται ο μηχανισμός
προσθήκης σημείου, ο μηχανισμός διαγραφής σημείου, ο μηχανισμός αντικατάστασης
σημείου και ο μηχανισμός αμοιβαίας ανταλλαγής σημείων.
Ο ψευδοκώδικας του μηχανισμού προσθήκης σημείου είναι ο εξής:
Έναρξη ψευδοκώδικα.
-

Loop = 0; maxloop = 10;

-

Επιλέγεται ένας απόγονος, Ομ , από τους μ απογόνους.

-

Όσο Loop < maxloop
Έναρξη βρόγχου.
a) Βρίσκεται ένα σημείο, το οποίο δεν είναι στον απόγονο Ομ .
b) Προστίθεται το σημείο στον απόγονο Ομ ώστε να προκύψει ο απόγονος
Οadd .
c) Αξιολογείται ο Οadd και τοποθετείται σε ένα πίνακα.
d) Loop = Loop + 1
Τέλος βρόγχου.

-

Ταξινομείται ο πίνακας με τα δέκα στοιχεία κατά φθίνουσα σειρά σύμφωνα με
την συνάρτηση καταλληλότητας.

-

Ο καλύτερος μεταλλαγμένος απόγονος αντικαθιστά τον Ομ στον πληθυσμό των μ
απογόνων.

Τέλος ψευδοκώδικα.
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Ο Ψευδοκώδικας του μηχανισμού διαγραφής σημείου είναι ο εξής:
Έναρξη ψευδοκώδικα.
-

Loop = 0; maxloop = 10;

-

Επιλέγεται ένας απόγονος, Ομ , από τους μ απογόνους.

-

Όσο Loop < maxloop
Έναρξη βρόγχου.
a) Βρίσκεται ένα σημείο, που είναι στον απόγονο Ομ .
b) Διαγράφεται το σημείο από τον απόγονο Ομ ώστε να προκύψει ο απόγονος
Οomit .
c) Αξιολογείται ο Οomit και τοποθετείται σε ένα πίνακα.
d) Loop = Loop + 1
Τέλος βρόγχου.

-

Ταξινομείται ο πίνακας με τα δέκα στοιχεία κατά φθίνουσα σειρά σύμφωνα με
την συνάρτηση καταλληλότητας.

-

Ο καλύτερος μεταλλαγμένος απόγονος αντικαθιστά τον Ομ στον πληθυσμό των μ
απογόνων.

Τέλος ψευδοκώδικα.
Ο Ψευδοκώδικας του μηχανισμού αντικατάστασης σημείου είναι ο εξής:
Έναρξη ψευδοκώδικα.
-

Loop = 0; maxloop = 10;

-

Επιλέγεται ένας απόγονος, Ομ , από τους μ απογόνους.

-

Όσο Loop < maxloop
Έναρξη βρόγχου.
a) Βρίσκεται ένα σημείο που δεν είναι στον απόγονο Ομ .
b) Αυτό το σημείο αντικαθιστά κάποιο άλλο από τον Ομ ώστε να προκύψει ο
απόγονος Οrep .
c) Αξιολογείται ο απόγονος Οrep και τοποθετείται σε ένα πίνακα.
d) Loop = Loop + 1
Τέλος βρόγχου.
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Ταξινομείται ο πίνακας με τα δέκα στοιχεία κατά φθίνουσα σειρά σύμφωνα με
την συνάρτηση καταλληλότητας.

-

Ο καλύτερος μεταλλαγμένος απόγονος αντικαθιστά τον Ομ στον πληθυσμό των μ
απογόνων.

Τέλος ψευδοκώδικα.
Ο Ψευδοκώδικας του μηχανισμού ανταλλαγής σημείων είναι ο εξής:
Έναρξη ψευδοκώδικα.
-

Loop = 0; maxloop = 10;

-

Επιλέγεται ένας απόγονος, Ομ , από τους μ απογόνους.

-

Όσο Loop < maxloop
Έναρξη βρόγχου.
a) Βρίσκονται δύο σημεία που είναι στον απόγονο Ομ .
b) Ανταλλάσσονται αμοιβαία οι θέσεις των δύο σημείων, ώστε να προκύψει
ο απόγονος Οswap .
c) Αξιολογείται ο απόγονος Οswap και τοποθετείται σε ένα πίνακα.
e) Loop = Loop + 1
Τέλος βρόγχου.

-

Ταξινομείται ο πίνακας με τα δέκα στοιχεία κατά φθίνουσα σειρά σύμφωνα με
την συνάρτηση καταλληλότητας.

-

Ο καλύτερος μεταλλαγμένος απόγονος αντικαθιστά τον Ομ στον πληθυσμό των μ
απογόνων.

Τέλος ψευδοκώδικα.
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Γ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ-1
ΣΥΜΒΟΛΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

y i ...

Σύνολο των παρατηρήσεων για το i επίπεδο της πιθανότητας διασταύρωσης.

y . j ..

Σύνολο των παρατηρήσεων για το

y ..k .

Σύνολο των παρατηρήσεων για το k επίπεδο του ποσοστού μη εφικτότητας.

y ij ..

Σύνολο των παρατηρήσεων για το ij κελί στο δισδιάστατο πίνακα της πιθανότητας
διασταύρωσης και της πιθανότητας μετάλλαξης.
Σύνολο των παρατηρήσεων για το ik κελί στο δισδιάστατο πίνακα της πιθανότητας
διασταύρωσης και του ποσοστού μη εφικτότητας.
Σύνολο των παρατηρήσεων για το jk κελί στο δισδιάστατο πίνακα της πιθανότητας
μετάλλαξης και του ποσοστού μη εφικτότητας.
Σύνολο των παρατηρήσεων για το ijk κελί στο τρισδιάστατο χώρο της πιθανότητας
διασταύρωσης, της πιθανότητας μετάλλαξης και του ποσοστού μη εφικτότητας.

y i.k .
y . jk .
y ijk .

y ....

j επίπεδο της πιθανότητας μετάλλαξης.

Σύνολο όλων των παρατηρήσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ-2
ΣΥΜΒΟΛΟ

ΕΞΙΣΩΣΗ
2

2

2

y i...

y i... = å å å y ijkl , y i... =

y . j ..

y . j.. = ååå y ijkl , y . j.. =

j =1 k =1 l =1

2

2

i =1 k =1
2

2

2
l

2

y ..k .

y ..k . = å å å y ijkl , y .k ..

y ij ..

y ij .. = åå y ijkl , y ij .. =

y i .k .

y . jk .
y ijk .
y ....

i =1 j =1 l =1

y i...
, i = 1, 2
8

y . j..

, j = 1,2

8
y
= .k .. , k = 1,2
8

y ij .. i = 1,2
,
4 j = 1,2
k =1 l =1
2
2
i = 1,2
y
y i. k . = å å y ijkl , y i.k . = i.k . ,
4 k = 1,2
j =1 l =1
2
2
y . jk . j = 1,2
y . jk . = åå y ijkl , y . jk . =
,
4 k = 1,2
i =1 l =1
i = 1,2
2
y ijk .
y ijk . = å y ijkl , y ijk . =
, j = 1, 2
2
l =1
k = 1,2
2
2
2
2
y
y .... = å å å å y ijkl , y .... = ....
16
i =1 j =1 k =1 l =1
2

2
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μέση τιμή του
συνόλου y i ... .
Μέση τιμή του
συνόλου y . j .. .
Μέση τιμή του
συνόλου y ..k . .
Μέση τιμή του
συνόλου y ij .. .
Μέση τιμή του
συνόλου y i.k . .
Μέση τιμή του
συνόλου y . jk . .
Μέση τιμή του
συνόλου y ijk . .
Μέση τιμή του
συνόλου y .... .
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ-3. ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
ΣΎΜΒΟΛΟ

ΕΞΙΣΩΣΗ
2

2

2

2

(

SS T

SS T = å å åå y ijkl - y ....

SS A

SS A =

y ....2
1 2 2
y
å i... 16
8 i =1

SS B

SS B =

y ....2
1 2 2
y
å . j.. 16
8 j =1

SS C

SS C =

y ....2
1 2 2
y
å ..k . 16
8 k =1

SS AB

SS AC

SS BC

SS ABC

SS E

i =1 j =1 k =1 l =1

)

2

2

ή

SS AB

y ....2
1 2 2 2
= å å y ij.. - SS A - SS B
4 i =1 j =1
16

SS AC

y ....2
1 2 2 2
= å å y i .k . - SS A - SS C
4 i =1 k =1
16

SS BC

y ....2
1 2 2 2
= å å y . jk . - SS B - SS C
4 j =1 k =1
16

SS ABC

2

2

2

2
SS T = å å å å y ijkl
i =1 j =1 k =1 l =1

y ....2
16

y ....2
1 2 2 2 2
= åå å y ijk . - SS A - SS B - SS C - SS AB - SS AC - SS BC
2 i =1 j =1 k =1
16

SS E = SS T - SS A - SS B - SS C - SS AB - SS AC - SS BC - SS ABC
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ολικό άθροισμα
των
τετραγώνων ή
ολική
μεταβλητότητα.
Άθροισμα
τετραγώνων
λόγω της
πιθανότητας
διασταύρωσης.
Άθροισμα
τετραγώνων
λόγω της
πιθανότητας
μετάλλαξης.
Άθροισμα
τετραγώνων
λόγω του
ποσοστού μη
εφικτότητας.
Άθροισμα
τετραγώνων
λόγω της
αλληλεπίδρασης
της πιθανότητας
διασταύρωσης
με την
πιθανότητα
μετάλλαξης.
Άθροισμα
τετραγώνων
λόγω της
αλληλεπίδρασης
της πιθανότητας
διασταύρωσης
με το ποσοστό
μη εφικτότητας.
Άθροισμα
τετραγώνων
λόγω της
αλληλεπίδρασης
της πιθανότητας
μετάλλαξης με
το ποσοστό μη
εφικτότητας.
Άθροισμα
τετραγώνων
λόγω της
αλληλεπίδρασης
και των τριών
παραμέτρων.
Άθροισμα
τετραγώνων
λόγω του
τυχαίου
σφάλματος.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ-4. ΒΑΘΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΒΑΘΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Α

1

Β

1

C

1

AB

1

AC

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ-5. ΜΕΣΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
ΣΥΜΒΟΛΟ
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Αναμενόμενη τιμή για το μέσο
τετράγωνο της πιθανότητας
διασταύρωσης.
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Αναμενόμενη τιμή για το μέσο
τετράγωνο της πιθανότητας
μετάλλαξης.
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Αναμενόμενη τιμή για το μέσο
τετράγωνο της αλληλεπίδρασης
της πιθανότητας μετάλλαξης και
του ποσοστού μη εφικτότητας.
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Αναμενόμενη τιμή για το μέσο
τετράγωνο της αλληλεπίδρασης
της πιθανότητας διασταύρωσης
και του ποσοστού μη
εφικτότητας.
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Αναμενόμενη τιμή για το μέσο
τετράγωνο της αλληλεπίδρασης
της πιθανότητας διασταύρωσης
και της πιθανότητας μετάλλαξης.
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Αναμενόμενη τιμή για το μέσο
τετράγωνο του ποσοστού μη
εφικτότητας.
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

1

2

Αναμενόμενη τιμή για το μέσο
τετράγωνο της αλληλεπίδρασης
της πιθανότητας διασταύρωσης
με την πιθανότητα μετάλλαξης
και το ποσοστό μη εφικτότητας.
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æ SS ö
E (MS E ) = E ç E ÷ = s 2
è 8 ø

Αναμενόμενη τιμή για το μέσο
τετράγωνο για το τυχαίο σφάλμα.
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