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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάστηκε, αναλύθηκε και εξετάστηκε
λεπτομερώς μία υφιστάμενη μέθοδος η οποία λειτουργεί με βασικό σκοπό τη
μεγιστοποίηση του κέρδους στην περίπτωση χρονικής καθυστέρησης οχήματος. Το
πρόβλημα

αυτό

μοντελοποιείται

βάση

της

διατύπωσης

του

Προβλήματος

Προσανατολισμού (ΟΡ). Η προτεινόμενη αυτή μέθοδος επιλύει το πρόβλημα
διασπώντας το σε υπό-προβλήματα εκμεταλλευόμενη την γεωγραφική κατανομή των
πελατών σε ομάδες (συνοικίες / προάστια). Ο διαθέσιμος χρόνος για κάθε ομάδα
υπολογίζεται με την επίλυση ενός μη γραμμικού προβλήματος βελτιστοποίησης. Για
κάθε ένα από αυτά τα προβλήματα επιλύεται ένα ΟΡ για να καθοριστεί η σειρά
εξυπηρέτησης των πελατών. Από πειραματικά αποτελέσματα, παρατηρήθηκε πως για
κάποιους λόγους η τελική λύση των προβλημάτων που επιλύονται με τη συγκεκριμένη
μέθοδο αποκλίνει σε σημαντικό βαθμό από τη βέλτιστη. Στη παρούσα εργασία
αναφέρεται αρχικά, πως οι λόγοι αυτοί αποτελούνται από μία σειρά παραμέτρων και
παραδοχών που επηρεάζουν αρνητικά την προσέγγιση του βέλτιστου. Στη συνέχεια,
διερευνείται διεξοδικά το μέγεθος επίδρασης τους στην απομάκρυνση της λύσης από τη
βέλτιστη και αντίστοιχα, για κάθε μία από αυτές πραγματοποιείται εκτενής ανάπτυξη
τρόπου αντιμετώπισης με αποτέλεσμα την περαιτέρω προσέγγιση της βέλτιστης λύσης.
Ο προτεινόμενος αλγόριθμος συγκρίνεται σε τελική φάση με τον υφιστάμενο και
αποδεικνύεται πως υπερτερεί του τελευταίου σε σημαντικό βαθμό, τόσο σε επίπεδο
κέρδους που λαμβάνεται με την περάτωση της διαδρομής, όσο και σε επίπεδο χρόνου
υπολογισμού της τελικής λύσης.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διαδικασία διανομής προϊόντων σε αστικό περιβάλλον αποτελεί μια από τις
βασικές δραστηριότητες των υπηρεσιών logistics έχοντας, κατά μέσον όρο, την
υψηλότερη μερίδα στις συνολικές δαπάνες των υπηρεσιών αυτών [3]. Το πρόβλημα
του προγραμματισμού των διανομών των προϊόντων μιας επιχείρησης είναι ένα από
τα δυσκολότερα λειτουργικά προβλήματα με σημαντικές επιπτώσεις τόσο στα κόστη
της επιχείρησης, όσο και στη ποιότητα εξυπηρέτησης που προσφέρει η επιχείρηση
στους πελάτες της. Επιπλέον, για μια σειρά από επιχειρήσεις (μεταφορικές
εταιρείες, χρηματαποστολές, couriers, εταιρίες 3PL, κ.ά.) η διανομή προϊόντων
αποτελεί το κύριο αντικείμενο της υπηρεσίας που προσφέρουν. Τέλος, για όλες τις
επιχειρήσεις είναι βέβαιο ότι στην Κοινωνία της Πληροφορίας, με τους ταχείς
ρυθμούς και την έμφαση στη ποιότητα που την χαρακτηρίζουν, η ορθολογική ή
άριστη διανομή προϊόντων θα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία.
Το πρόβλημα του προγραμματισμού των διανομών εμφανίζεται σε πολλές μορφές,
ανάλογα με το πόσο περίπλοκο είναι το επιχειρηματικό περιβάλλον και επιλύεται με
διάφορους τρόπους που περιλαμβάνουν πλήθος αλγορίθμων και μοντέλων
βελτιστοποίησης ακέραιου προγραμματισμού (ΑΠ), τα οποία λαμβάνοντας υπόψη
πολλαπλά κριτήρια και περιορισμούς προτείνουν βέλτιστες λύσεις δρομολόγησης ή
λύσεις που πλησιάζουν τη βέλτιστη. Ο Πίνακας 1.1 παρουσιάζει μια καταγραφή των
χαρακτηριστικών των προβλημάτων διανομών.
Πίνακας 1.1. Χαρακτηριστικά προβλημάτων διανομής

Χαρακτηριστικά
Μέγεθος του στόλου
(Αριθμός Οχημάτων)
Βάση (έδρα) του στόλου
Είδος δικτύου
Χωρητικότητα οχημάτων
Χρονικό παράθυρο στις εργασίες
Είδος εκτελούμενων εργασιών
Στόχοι

ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Επιλογές
Ένα ή πολλαπλά
(οχήματα)
Μία βάση ή πολλαπλές βάσεις
Με κατευθύνσεις στα τόξα, ή χωρίς,
ή μικτό
Όλες ίδιες, ή διαφορετικές,
ή απεριόριστες
Με παράθυρο, ή χωρίς, ή μικτό
Παράδοση, ή παραλαβή, ή και τα δύο
Ελαχιστοποίηση
συνολικού
κόστους
διαδρόμων, ελαχιστοποίηση σταθερού και
μεταβλητού κόστους, ελαχιστοποίηση
χρόνου ανταπόκρισης, μεγιστοποίηση
κέρδους.
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χαρακτηριστικό

των

προβλημάτων

διανομών και

δρομολόγησης είναι το μέγεθός τους όσο αυξάνεται το πλήθος των πελατών. Το
πλήθος των πελατών καθορίζει την πολυπλοκότητα επίλυσης του προβλήματος,
καθότι σε ένα δίκτυο n πελατών (πλην του κόμβου αφετηρίας) υπάρχουν n!
διαφορετικοί τρόποι δρομολόγησης ενός οχήματος. Το μέγεθος των ρεαλιστικών
προβλημάτων συχνά ξεπερνούν τους 100 κόμβους.
Ένα πλήθος αστάθμητων γεγονότων, όπως καιρικά φαινόμενα, έλλειψη χώρου
στάθμευσης , βλάβες οχημάτων, καθυστερήσεις στην παράδοση κ.α., συνεισφέρουν
στην πολυπλοκότητα του προβλήματος των αστικών διανομών. Αυτοί οι
παράγοντες, μπορούν να αλλοιώσουν την ποιότητα ενός

βέλτιστου ή σχεδόν

βέλτιστου δρομολογίου με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από το
προσχεδιασμένο

δρομολόγιο.

Καθίσταται

αντιμετωπισθούν

αποτελεσματικά

τέτοιου

συγκεκριμένων μεθόδων και συστημάτων

επομένως
είδους

αναγκαία,

γεγονότα,

η

για

να

ανάπτυξη

για τη δυναμική διαχείριση στόλου

διανομής σε πραγματικό χρόνο.
Οι σχετικές προσπάθειες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την μεγάλη ανάπτυξη
τεχνολογιών τηλεματικής για την διαχείριση στόλου διανομών σε πραγματικό χρόνο.
Από τις αρχές της δεκαετίας του '80, προχωρά η ενσωμάτωση προηγμένων
συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στις υπηρεσίες συγκοινωνιακών
φορέων και μεταφορών. Έτσι γεννήθηκαν και συνεχώς επεκτείνονται τα «Ευφυή» (ή
«Έξυπνα») Συστήματα για τις Μεταφορές (ITS - Intelligent Transportation Systems).
Τα συστήματα τηλεματικής μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στο εκτελεστικό
μέρος μιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Με τη βοήθεια των συστημάτων αυτών
βελτιώνεται σε σημαντικό βαθμό το εκτελεστικό μέρος μιας εφοδιαστικής αλυσίδας,
και παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες στα μέλη της (ξεκινώντας από τον προμηθευτή
και φτάνοντας μέχρι τον καταναλωτή).
Ένα σημαντικό πρόβλημα στην διαχείριση διανομών σε πραγματικό χρόνο είναι η
διαχείριση ενός καθυστερημένου οχήματος. Στο πρόβλημα αυτό, ορίζεται δίκτυο με
κόμβους τους πελάτες και τόξα όλες τις πιθανές διαδρομές μεταξύ των πελατών
(κόμβων). Σε όλους τους κόμβους (πελάτες) του δικτύου αντιστοιχεί μια μετρική
κέρδους την οποία «εισπράττει» το όχημα κατά την επίσκεψη σε αυτούς. Η μετρική
μπορεί να αντιστοιχεί σε όγκο παραγγελίας, σημαντικότητα πελάτη κ.α. Το όχημα
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ξεκινά την διανομή από την αποθήκη με ένα «καλό» πλάνο διανομής, έτσι ώστε να
πραγματοποιηθούν όλες οι προγραμματισμένες διανομές μέσα στα πλαίσια του
διαθέσιμου χρονικού ορίζοντα. Σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια της διανομής, το
όχημα καθυστερεί εξ’ αιτίας κάποιου απρόβλεπτου γεγονότος (π.χ. κυκλοφοριακή
συμφόρηση, καθυστέρηση παράδοσης κ.α.). Ο χρόνος που απομένει στο όχημα για
την επιστροφή στην αποθήκη δεν είναι αρκετός για την εξυπηρέτηση όλων των
πελατών του δρομολογίου λόγω της συγκεκριμένης καθυστέρησης. Συνεπώς, το
δρομολόγιο πρέπει να αναπροσαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθεί το
κέρδος του οχήματος στα νέα δεδομένα της διανομής (βλ. Σχήμα 1.1).

Σχήμα 1.1 : Αναδρομολόγηση Οχήματος
Τα πρακτικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προβλήματος της διαχείρισης
καθυστερημένου οχήματος είναι τα εξής:
Ø Οι χρόνοι εξυπηρέτησης των πελατών (φόρτωση / εκφόρτωση) κατά τη
διανομή αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος του χρόνου της διανομής και
πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν στον ανασχεδιασμό του δρομολογίου
Ø Η μεθοδολογία επίλυσης του προβλήματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε η
ταχύτητα εύρεσης λύσης να ανταποκρίνεται σε συστήματα πραγματικού
χρόνου.
Ø Πολλές φορές, η κατανομή των πελατών στο επίπεδο παρουσιάζει
γεωγραφικά ομαδοποιημένους πελάτες. Οι ομάδες αυτές αντιστοιχούν
πρακτικά σε συνοικίες ή προάστια μιας σύγχρονης μεγαλούπολης.
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Η παρούσα διπλωματική εργασία βελτιώνει συγκεκριμένα σημεία μιας υφιστάμενης
μεθόδου που αναπτύχθηκε στο εργαστήριο ΣυΣΠαΛ του Πανεπιστημίου Αιγαίου για
το παραπάνω πρόβλημα (Minis et al., 2005). Η υφιστάμενη μέθοδος βασίζεται στο
πρόβλημα του Προσανατολισμού (το οποίο θα περιγραφεί εκτενέστερα σε επόμενο
κεφάλαιο της παρούσας εργασίας) και αποσυνθέτει το πρόβλημα σε μικρότερα
υποπροβλήματα, εκμεταλλευόμενος τη γεωγραφική κατανομή των πελατών σε
“ομάδες” (συνοικίες / προάστια, clusters). Η νέα αυτή προσέγγιση παρέχει μια
αποτελεσματική και γρήγορη υπολογιστικά λύση που πλησιάζει τη βέλτιστη.
Στόχος της εργασίας είναι:
Ø Η ανάλυση της επίδρασης μιας σειράς παραμέτρων και παραδοχών που
ενδέχεται να αποτελούν αιτίες απομάκρυνσης από τη βέλτιστη λύση και
Ø Η ανάπτυξη τρόπων αντιμετώπισης εκείνων των παραμέτρων και παραδοχών
που επηρεάζουν αρνητικά την προσέγγιση του βελτίστου.
Το υπόλοιπο της διπλωματικής εργασίας έχει την εξής δομή: Στο δεύτερο κεφάλαιο
περιγράφεται το βιβλιογραφικό υπόβαθρο των σημαντικότερων προβλημάτων
διανομών καθώς και ορισμένες αντιπροσωπευτικές μέθοδοι επίλυσης των
προβλημάτων αυτών. Στο τρίτο κεφαλαίο διατυπώνεται το μαθηματικό μοντέλο του
προβλήματος και παρουσιάζεται ο υφιστάμενος αλγόριθμος επίλυσης που
αναφέρθηκε παραπάνω. Στο κεφάλαιο τέσσερα καταγράφονται οι διάφοροι
παράμετροι που θεωρείται ότι απομακρύνουν την τελική λύση από τη βέλτιστη και
στο κεφάλαιο πέντε παρουσιάζονται οι τρόποι αντιμετώπισης τους αντίστοιχα. Στο
κεφάλαιο έξι παρατίθενται πειραματικά αποτελέσματα, και στο κεφάλαιο επτά τα
διάφορα συμπεράσματα.
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Ευρύ φάσμα των προβλημάτων διανομής στηρίζονται σε δύο θεμελιώδη προβλήματα,
τα οποία έχουν μελετηθεί εκτενώς τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες: το Πρόβλημα
του Περιοδεύοντος Πωλητή (Traveling Salesman Problem, TSP) και το Πρόβλημα
της Δρομολόγησης Οχημάτων (Vehicle Routing Problem, VRP). Επιπλέον, το
Πρόβλημα του Προσανατολισμού (Orienteering Problem, OP), αποτελεί γενίκευση
του προβλήματος του Περιοδεύοντος Πωλητή και έχει άμεση σχέση με την
διαχείριση οχημάτων σε πραγματικό χρόνο. Παρακάτω θα αναλυθούν τα τρία αυτά
βασικά προβλήματα.

2.1 Το Πρόβλημα του Περιοδεύοντος Πωλητή (TSP)

Η απλούστερη μορφή των προβλημάτων διανομής είναι το πρόβλημα του
περιοδεύοντος πωλητή (Traveling Salesman Problem, TSP). Το πρόβλημα αυτό
αποτελεί κλασικό πρόβλημα βελτιστοποίησης, στο οποίο ένας πωλητής πρέπει να
επισκεφθεί ένα σύνολο Ν πελατών (από μια επίσκεψη σε κάθε πελάτη) διανύοντας τη
μικρότερη δυνατή διαδρομή και να επιστρέψει στο σημείο αφετηρίας (βλ. Σχήμα
2.1).
Έστω ένα δίκτυο με κόμβους 0, 1, 2, ..., Ν με τόξα (i, j) όπου i ≠ j και μήκος
τόξου cij. Ο κόμβος 0 αντιπροσωπεύει την πόλη αφετηρίας του πωλητή και το
σημείο τερματισμού του. Το πρόβλημα είναι η εύρεση της ελάχιστης διαδρομής,
προκειμένου να επισκεφθεί ο πωλητής όλες τις πόλεις και να επιστρέψει στην
αφετηρία. Εύκολα διαπιστώνεται ότι το παραπάνω πρόβλημα μπορεί να εκληφθεί ως
το πρόβλημα της δρομολόγησης ενός οχήματος προκειμένου να επισκεφθεί Ν
κόμβους (πελάτες) και να επιστρέψει στη βάση του. Ο χρόνος που έχει στην διάθεση
του ο πωλητής είναι απεριόριστος [6].
Στην απλούστερη εκδοχή αυτού του προβλήματος δεν υπάρχει διαφοροποίηση στη
ζήτηση μεταξύ των κόμβων, δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη σειρά που
πρέπει να ακολουθήσει το όχημα προκειμένου να επισκεφθεί τα σημεία πώλησης
(κόμβους), δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με την ώρα άφιξης του οχήματος σε
ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
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κάθε σημείο και ούτε υπάρχουν περιορισμοί χωρητικότητας οχήματος.

Σχήμα 2.1. Απλό παράδειγμα TSP
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, για την επίλυση του TSP έχει αναπτυχθεί πλήθος
αλγορίθμων, οι οποίοι δίνουν συνήθως λύσεις που είναι κοντά στη βέλτιστη. Αυτοί οι
αλγόριθμοι μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: α) στις
μεθόδους Τοπικής Αναζήτησης (Local Search) [30], β) στις μεθόδους Κατασκευής
Δρομολογίων (Tour Construction Ηeuristics) [22] και γ) στις μετά – ευρετικές
μεθόδους (metaheuristics). Επίσης, στη λύση οποιασδήποτε μεθόδου δύναται να
εφαρμοστούν οι αλγόριθμοι βελτίωσης των δρομολογίων (Tour Improvement), οι
οποίοι παρέχουν λύσεις πλησιέστερα στη βέλτιστη. Παρακάτω θα παρουσιαστούν
σύντομα μερικοί από τους πιο διαδεδομένους ευρετικούς αλγορίθμους.
Ο απλούστερος και πιο διαδεδομένος αλγόριθμος επίλυσης ενός ΤSP, θεωρείται ο
αλγόριθμος του Πλησιέστερου Γείτονα (Nearest Neighbor), ο οποίος θεωρείται
ένας “άπληστος / μυωπικός” αλγόριθμος, σύμφωνα με τον οποίο από κάθε κόμβο
(συμπεριλαμβανόμενου και του αρχικού) επιλέγεται ως επόμενος σταθμός ο
πλησιέστερος κόμβος μεταξύ αυτών που δεν έχουν μέχρι στιγμής εξυπηρετηθεί από
το όχημα. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται έως ότου το όχημα επιστρέψει και πάλι
στον κόμβο –αφετηρία- τερματισμού. Σχετικές αναλύσεις του συγκεκριμένου
αλγορίθμου έχουν γίνει από τους Rosenkrantz et al. [49] , Bentley [5] , Frieze [18].
και Golden & Stewart [21].
Μία περισσότερο σύνθετη, αλλά εξίσου πολύ γνωστή μέθοδος, είναι αυτή της
Μεθόδου Παρεμβολής (Insertion Μethod) [49,21,18,42], σύμφωνα με την οποία η
επιλογή της θέσης εισαγωγής του κόμβου στο δρομολόγιο εξαρτάται από το πόσο
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αυξάνεται το κόστος της διαδρομής. Η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος με
την μέθοδο αυτή στηρίζεται στην διαδοχική εισαγωγή κόμβων σε μια αρχική
διαδρομή. . Η προσθήκη του νέου σημείου στο δρομολόγιο δεν θα πρέπει
δημιουργήσει κυκλικά δρομολόγια Ένα ενδεικτικό μέτρο κόστους για την εισαγωγή
του κόμβου u μεταξύ των κόμβων i και j, είναι το εξής:
Iiuj = Ciu + Cuj – Cij ,

(2.1)

όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2.2. Η μέθοδος αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να μην
είναι δυνατή περαιτέρω συνέχιση της διαδικασίας. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως θα
δούμε και παρακάτω, ο συγκεκριμένος αλγόριθμος χρησιμοποιείται και ως
αλγόριθμος βελτίωσης δρομολογίων.

Σχήμα 2.2. Κόστη παρεμβολής
Εξίσου διαδεδομένες μέθοδοι είναι η Μέθοδος Eξοικονόμησης Aποστασης των
Clark & Wright (Clark & Wright Savings) [12] και η τεχνική που προτάθηκε από
τον Christofides ( Christofides’ heuristic) [9,10].
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έχουν αναπτυχθεί και μέθοδοι που στοχεύουν στη
βελτίωση υπάρχουσας λύσης, βασιζόμενες στην ιδέα της αντικατάστασης
εσωτερικών διαδρόμων ενός δρομολογίου με άλλες, προκείμενου να ελαχιστοποιηθεί
το συνολικό μήκος του δρομολογίου. Οι μέθοδοι αυτές, αντικαθιστούν κάθε φορά k
τόξα ώστε το εφικτό δρομολόγιο που θα προκύψει να είναι καλύτερο από το
προηγούμενο [38,39]. Συνήθως το k = 2 ή 3. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος είναι όταν
k = 2 και ονομάζεται μέθοδος 2 – opt. Η μέθοδος αυτή εξετάζει την αντικατάσταση
ενός ζεύγους τόξων με δύο άλλα τόξα έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα
(βλ. Σχήμα 2.3). Η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου το συνολικό κόστος του
δρομολογίου να μη μειώνεται με αλλαγές τόξων.
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Σχήμα 2.3. Μέθοδος 2 – opt

2.2. Το Πρόβλημα της Δρομολόγησης Οχημάτων ( VRP)

Το Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων (VRP) θα μπορούσε να περιγραφεί σαν μια
γενίκευση του Προβλήματος του Περιοδεύοντος Πωλητή (TSP). Η διαφορά έγκειται
στο ότι στην περίπτωση του VRP η δρομολόγηση αφορά στόλο πολλαπλών
οχημάτων διανομών [8].
Ο ορισμός του VRP καθώς και εκτενείς αναλύσεις και μέθοδοι για την επίλυση του
παρουσιάζονται αναλυτικά από τους Toth & Vigo [53]. Όπως και στην περίπτωση
του TSP, έτσι και στο VRP κάθε πελάτης αποτελεί τον κόμβο ενός δικτύου. Το
ευρύτερο σύνολο των πελατών χωρίζεται σε υποσύνολα κάθε ένα εκ των οποίων
εξυπηρετείται από ένα όχημα του στόλου. Ο ίδιος πελάτης δεν μπορεί να
εξυπηρετηθεί κι από άλλο όχημα. Κάθε όχημα έχει συγκεκριμένη χωρητικότητα και
πραγματοποιεί μια διαδρομή ξεκινώντας και καταλήγοντας στην αποθήκη (βλ.
Σχήμα 2.4). Η συνολική ζήτηση των πελατών που εξυπηρετούνται ανά διαδρομή δεν
ξεπερνά την χωρητικότητα του αντίστοιχου οχήματος. Σε κάθε τόξο (i, j) του δικτύου
αντιστοιχεί μία μετρική κόστους cij που μπορεί να εκφράζει τον χρόνο μετάβασης του
οχήματος από τον τρέχοντα πελάτη i στον πελάτη j επαυξημένο από τον χρόνο
εξυπηρέτησης του j.
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Σχήμα 2.4. Ένα παράδειγμα VRP
Στόχος του προβλήματος είναι η μείωση του συνολικού κόστους όλων των
διαδρομών που πραγματοποιούνται από όλα τα οχήματα του στόλου.
Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του βασικού προβλήματος VRP που προκύπτουν από
την προσθήκη επιπλέον περιορισμών στο βασικό μαθηματικό μοντέλο. Ορισμένες
από αυτές αναφέρονται στον περιορισμό της χωρητικότητας των οχημάτων καθώς
και στην απόσταση που θα διανυθεί ( Capacitated and Distance Constrained VRP),
στο γεγονός ότι κάθε πελάτης δέχεται το όχημα εντός συγκεκριμένου χρονικού
παραθύρου (VRP with Time Windows) και στο γεγονός ότι το όχημα μπορεί να μην
μεταφέρει μόνο προϊόντα αλλά και να λαμβάνει από τον πελάτη ( VRP with Pickup
and Delivery).
Για την επίλυση του VRP υπάρχει εκτενής αναφορά στην βιβλιογραφία. Ενδεικτικά
αναφέρονται οι μέθοδοι των Toth και Vigo [53], Boldin et al. [6], Christofides et al.
[11], Desrochers et al. [14], Golden et al. [24], Laporte [35], Golden, Assad [22] και
Laporte και Osman [33].
Ολοκληρώνοντας, αξίζει να σημειωθεί πως, σε γενικές γραμμές, οι πιο επιτυχημένες
μέθοδοι προκύπτουν από τον συνδυασμό δυο ή περισσοτέρων τεχνικών από αυτές
που περιγράφηκαν παραπάνω.
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2.3. Το Πρόβλημα του Προσανατολισμού ( ΟP )

Το Πρόβλημα του Προσανατολισμού (ΟP), αποτελεί μια γενικευμένη μορφή του
ΤSP. Όπως και στο TSP, το ΟΡ ορίζεται επί δικτύου με α) κόμβους τους πελάτες οι
οποίοι σχετίζονται με μια μετρική κέρδους (σημαντικότητα ή χρηματικό έπαθλο), και
β) τόξα όλες τις πιθανές διαδρομές μεταξύ των κόμβων (πελατών). Κάθε ένα από
αυτά τα τόξα σχετίζεται με ένα κόστος cij το οποίο αποτελεί τον χρόνο μετάβασης
από τον πελάτη i στον πελάτη j.. Το πρόβλημα έγκειται στην εύρεση ενός
δρομολογίου του οποίου το συνολικό κόστος (χρόνος) να μην ξεπερνάει μία
συγκεκριμένη και προκαθορισμένη τιμή (χρονικό ορίζοντα) και η εξυπηρέτηση του
αντίστοιχου υποσύνολου κόμβων να μεγιστοποιεί το κέρδος [7]. Είναι προφανές ότι,
λόγω του περιορισμού του κόστους (χρόνου) συνήθως δεν καθίσταται η επίσκεψη του
συνόλου των πελατών σε αντίθεση με το TSP στο οποίο ο πωλητής έχει την
υποχρέωση

να

επισκεφτεί

όλα

τα

σημεία.

Τέλος,

σε

ένα

Πρόβλημα

Προσανατολισμού, το σημείο εκκίνησης και το σημείο τερματισμού δεν είναι
απαραίτητο να συμπίπτουν.
Το ΟΡ έχει αντιμετωπιστεί σαν ειδική περίπτωση προβλήματος TSP σε ενδεικτικές
έρευνες όπως το Prize Collecting TSP

[1,2], Traveling Salesman Subset-Tour

Problem [44], το Cost- constrained TSP [51], το Selective TSP [32] κ.α.
Οι σημαντικότερες ερευνητικές προσεγγίσεις σχετικά με ΟΡ εμπίπτουν σε δύο
κατηγορίες: Προσεγγιστικές λύσεις με την βοήθεια διαφόρων heuristics ή ακριβείς
μέθοδοι επίλυσης. Πρώτος, ο Tsiligirides (1984) [54] εισήγε δυο ευρετικές μεθόδους
προς επίλυση του ΟΡ. Η πρώτη προσέγγιση, ο Στοχαστικός αλγόριθμος (Stochastic
algorithm, S - algorithm) βασίζεται

στη μέθοδο Monte Carlo στην οποία ένας

μεγάλος αριθμός λύσεων (διαδρομών) παράγεται με σκοπό να επιλεχτεί η καλύτερη
ανάμεσα τους. Κάθε διαδρομή κατασκευάζεται με τρόπο ώστε σε κάθε κόμβο που
δεν έχει εισαχθεί στη διαδρομή ανατίθεται ένα μέτρο επιθυμίας (desirability measure)

Aij, το οποίο δίνεται από τη σχέση:

Aij

=

ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
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ç
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,

(2.2)
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όπου i ο τελευταίος κόμβος που είχε εισαχθεί στη διαδρομή, s j αντιπροσωπεύει το
αντίστοιχο κέρδος του υποψήφιου σημείου j και cij η απόσταση ανάμεσα στον κόμβο
i και στον κόμβο j . Οι τέσσερις κόμβοι με τις μεγαλύτερες τιμές Αij επιλέγονται και
υπολογίζονται οι πιθανότητες :

Pij =

Aij
4

å Aij

, j = 1,…, 4

(2.3)

k =1

Το νέο σημείο j που θα εισαχθεί στην διαδρομή επιλέγεται τυχαία με βάση τις
πιθανότητες Pij. Αυτή η διαδικασία εισαγωγής επαναλαμβάνεται μέχρι κανένα
επιπρόσθετο σημείο να μπορεί να συμπεριληφθεί στη διαδρομή χωρίς να παραβιάζει
τον περιορισμό του συνολικού χρονικού ορίζοντα. Με αυτή την τεχνική παράγονται
Ν διαδρομές (π.χ. Ν = 3000) και ως τελική λύση επιλέγεται εκείνη που αντιστοιχεί
με το μέγιστο συνολικό κέρδος (βλ. σχήμα 2.5. (a) ).
Η δεύτερη προσέγγιση είναι ο Προσδιοριστικός Αλγόριθμος (Deterministic Algorithm,
D - Algorithm) και βασίζεται στη διαδικασία που αναπτύχθηκε από τους Wren &
Holiday (1972) [55].
Και στις δυο προσεγγίσεις, ο Tsiligirides προτείνει μια σειρά από βελτιώσεις της
προκύπτουσας διαδρομής χωρισμένες σε δυο φάσεις. Στην πρώτη φάση,
χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος 2 – opt, ο οποίος περιγράφηκε παραπάνω (βλ σχήμα
2.5 (b) ). Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η μείωση του συνολικού χρόνου της
διαδρομής, γεγονός που ίσως να ισοδυναμεί με επιπρόσθετο χρόνο για εξυπηρέτηση
νέων πελατών. Στη δεύτερη φάση, χρησιμοποιείται η μέθοδος παρεμβολής (Insertion
Method), για να εισαχθούν νέοι πελάτες στη διαδρομή έως ότου χρησιμοποιηθεί το
σύνολο του εναπομείναντος χρόνου (βλ. σχήμα 2.5. (c) ).

Σχήμα 2.5. S – Algorithm
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Για την επίλυση του ΟΡ, οι Golden et al. (1987) [26], παρουσίασαν έναν ευρετικό
αλγόριθμο ο οποίος αποτελείται από τρία σταδία: Κατασκευή διαδρομής, βελτίωση
διαδρομής και τη βελτίωση της θέσης του κέντρου βάρους νοητής έλλειψης που
περικλείει το σύνολο των εφικτών προς επίσκεψη σημείων που ανήκουν σε μια
διαδρομή. Η κατασκευή της διαδρομής πραγματοποιείται με την μέθοδο ‘bang to
buck’ insertion heuristic. Δηλαδή, από τα σημεία της αρχικής διαδρομής
κατασκευάζεται μια έλλειψη της οποίας οι εστίες είναι το σημείο εκκίνησης και
τερματισμού και ο μεγάλος άξονας ισούται με τον χρονικό ορίζοντα T . Σε κάθε
κόμβο που δεν βρίσκεται στη διαδρομή, ανατίθεται ένα σταθμισμένο μέτρο για να
προσδιοριστεί ο επόμενος κόμβος προς εισαγωγή στη διαδρομή. Το μέτρο αυτό
δίνεται από τον τύπο
Wj = α*Si + β*Ci + γ*Ei

,

(2.4)

όπου α + β + γ = 1, si είναι το κέρδος του σημείου i, Ci είναι η απόσταση από το
κέντρο βάρους της έλλειψης και Ei το άθροισμα των αποστάσεων του σημείου από το
σημείο εκκίνησης και από το σημείο τερματισμού. Σε ποιον από τους παράγοντες si ,
Ci, Ei θα δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα εξαρτάται από τις τιμές των αντίστοιχων
σταθερών a, b, c. Στο δεύτερο στάδιο, η τρέχουσα λύση βελτιώνεται από τον
αλγόριθμο 2 – opt και στη συνέχεια από έναν αλγόριθμο παρεμβολής (Insertion). Στο
τρίτο βήμα, υπολογίζεται το κέντρο βάρους μιας καινούργιας έλλειψης βάσει της
λύσης του δεύτερου βήματος και τα τρία στάδια επαναλαμβάνονται συνεχώς μέχρι
δυο διαδοχικές διαδρομές να είναι πανομοιότυπες η μία με την άλλη. Πολλές
διαδρομές κατασκευάζονται με τον τρόπο αυτό και ως τελική θεωρείται αυτή με το
μεγαλύτερο κέρδος (score).
Μία επίσης γρήγορη και αποτελεσματική μέθοδος επίλυσης για το ΟΡ, με την οποία
ασχολείται και η παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάστηκε από τους
Minis

et al. (2005) [41]. Η προσέγγιση αυτή, αποσυνθέτει το πρόβλημα σε

μικρότερα υπό - προβλήματα, εκμεταλλευόμενη τη γεωγραφική κατανομή των
πελατών σε ομάδες ( συνοικίες / προάστια , clusters). Ο διαθέσιμος χρόνος του
οχήματος διανέμεται σε κάθε ομάδα πελατών επιλύνοντας ένα μη-γραμμικό
πρόβλημα βελτιστοποίησης. Το πρόβλημα επιλύεται ξεχωριστά για κάθε ομάδα
πελατών χρησιμοποιώντας έναν κλασσικό ευρετικό αλγόριθμο ΟΡ. Με τον τρόπο
αυτό καθορίζονται οι προς επίσκεψη πελάτες. Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για
την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων αναδρομολόγησης σε πραγματικό χρόνο
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σε περιπτώσεις που τα σημεία επίσκεψης ομαδοποιούνται σε καλά καθορισμένες
ομάδες.
Άλλοι συγγραφείς που ασχολήθηκαν με το OP περιλαμβάνουν τους Chao et al. [7] ,
Golden, Wang και Liu[23], Keller [31], Ramesh και Brown [46], Golden et al. [26],
Leifer και Rosenwein [37] και Ramesh et al. [47].
Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι το Πρόβλημα του Προσανατολισμού βρίσκει
εφαρμογή και σε προβλήματα VRP, με τη μορφή του Ομαδικού Προβλήματος
Προσανατολισμού (Team Orienteering Problem, TOP) [8], στην οποία ισχύουν οι
περιορισμοί που προαναφέρθηκαν για το ΟΡ, με τη διάφορα ότι ισχύουν για κάθε ένα
όχημα ξεχωριστά. Αποτελεί, επομένως, μια γενικευμένη μορφή του VRP.

2.4 Γιατί Ομαδοποίηση (Clustering)?
Η ομαδοποίηση (clustering) αποτελεί ένα ευρέως γνωστό πρόβλημα στη Στατιστική.
Ορίζεται ως ο τρόπος διευθέτησης ενός συνόλου σε συστάδες / ομάδες (clusters) . Η
θεμελιώδης ιδιότητα της ομαδοποίησης έγκειται στο ότι τα στοιχεία κάθε ομάδας
είναι ομοειδή («πλησιέστερα» στη διερευνούμενη περίπτωση) μεταξύ τους. Η
ομαδοποίηση των στοιχείων έχει ως πλεονέκτημα την μείωση της πολυπλοκότητας
ενός προβλήματος εφόσον μειώνεται η διαστατικότητα του προβλήματος [29].
Στη περίπτωση που μελετάται και γενικότερα σε προβλήματα διανομών
παρατηρείται γεωγραφική ομαδοποίηση των πελατών. Στο Σχήμα 2.6 παρατηρείται
ομαδοποίηση πελατών σε πραγματική περίπτωση από διανομέα ειδών διατροφής.

Σχήμα 2.6. Εμφάνιση ομαδοποίησης πελατών σε πραγματική περίπτωση από
διανομέα ειδών διατροφής
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Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα διάσπασης του
συνόλου των πελατών σε υποσύνολα, με αποτέλεσμα την μείωση και την
απλούστευση της εκτέλεσης του αλγορίθμου ιδιαίτερα στις περιπτώσεις με μεγάλο
πλήθος πελατών.
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3. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

3.1. Διατύπωση Μαθηματικού Μοντέλου

Έστω δίκτυο Ν αποτελούμενο από ένα σύνολο κόμβων V = {1,…,n,0}, όπου 1,…,n
θεωρούνται οι προς επίσκεψη πελάτες και 0 το σημείο τερματισμού. Έστω επίσης
σύνολο από τόξα Α που αλληλοσυνδέουν αυτούς τους κόμβους. Καθένα από αυτά τα
τόξα xij Î A σχετίζεται με ένα κόστος cij που αντιπροσωπεύει τον απαιτούμενο χρόνο
για τη διαδρομή από τον κόμβο i στον κόμβο j , "i, j ÎV και με cii = 0. Επίσης, κάθε
κόμβος σχετίζεται με ένα χρόνο εξυπηρέτησης ti και μια μετρική κέρδους pi. Η
διαδρομή αποτελείται από μια ακολουθία τόξων , την οποία ακολουθεί το όχημα
ξεκινώντας από την αποθήκη (depot) και καταλήγοντας σε αυτή.
Όπως προαναφέρθηκε, για να αντιμετωπισθεί σημαντική καθυστέρηση του οχήματος
τίθεται η ανάγκη αναδρομολόγησης, με αποτέλεσμα το σύνολο των πελατών να είναι
πλέον διαφορετικό, λόγω του ότι κάποιοι πελάτες έχουν ήδη εξυπηρετηθεί.
Έστω Vc = {1,…,m} Ì V το σύνολο των πελατών που έχουν εξυπηρετηθεί (βλ. Σχήμα
1.1, Κεφάλαιο 1). Έστω το δίκτυο με κόμβους Vu = V \ Vc È {s}, όπου s
αντιπροσωπεύει τη θέση του οχήματος κατά τη στιγμή της αναδρομολόγησης και
έστω Αu το αντίστοιχο σύνολο των τόξων. Επίσης, ορίζουμε τις δυαδικές μεταβλητές
yi Î {0,1} και xij Î {0,1} ως εξής:
ì
yi = í
î

1,an o pelάthV exuphreteίtai
0,an o pelάthV den exuphreteίtai

ì 1,an to όchma pragmatopoieί thn diadromή i ® j
xij = í
î 0,an to όchma den pragmatopoieί thn diadromή i ® j
Η αντικειμενική συνάρτηση στοχεύει στνη βελτιστοποίηση (μεγιστοποίηση) του
συνολικού εισοδήματος που προέρχεται εξυπηρετώντας τους επιλεγμένους πελάτες
με βάση τις νέες παραμέτρους της διανομής.
Το μαθηματικό μοντέλο του προβλήματος της αναδρομολογησης που προτάθηκε από
τους Minis et al. (2005) έχει ως εξής :
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n

max

åp y

i = m +1

i

(3.1)

i

υπό τους παρακάτω περιορισμούς :

åx

ij
jÎVu \{ s}

åx

jÎVu \{0}

= yi

" i Î Vu \ {0}

(3.2)

= yi

" i Î Vu \ {s}

(3.3)

ji

åx

sj

=1

(3.4)

åx

js

=0

(3.5)

åx

0j

=0

(3.6)

åx

j0

=1

(3.7)

jÎVu

jÎVu

jÎVu

jÎVu

åå
iÎS jÎS

xij £ å y i - 1

å åc

iÎVu jÎV

" S Í Vu

(3.8)

iÎS

ij

x ij +

åt y

i i
iÎVu \{0 , s}

x ij , y i Î {0,1}

£T

"xij Î Au , "i Î Vu \ {0, s}

(3.9)

(3.10)

όπου Τ ορίζεται ο συνολικός διαθέσιμος χρονικός ορίζοντας. Επισημαίνεται ότι:
·

Οι περιορισμοί (3.2) και (3.3) εξασφαλίζουν ότι αν το όχημα επισκεφτεί έναν
πελάτη, θα τον επισκεφτεί μόνο μια φορά

·

Οι περιορισμοί (3.4) και (3.5) εξασφαλίζουν ότι στην τελική διαδρομή υπάρχει
μόνο ένα τόξο που άπτεται του κόμβου s (αρχική θέση οχήματος), δηλαδή το
όχημα θα φύγει από το τρέχον σημείο του και δε θα επιστρέψει

·

Οι περιορισμοί (3.6) και (3.7) εξασφαλίζουν ότι στην τελική διαδρομή υπάρχει
μόνο ένα τόξο που άπτεται της αποθήκης

·

Ο περιορισμός (3.8) εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν «κλειστές κυκλικές
διαδρομές» στο νέο δρομολόγιο (subtours)
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Ο περιορισμός (3.9) εξασφαλίζει ότι ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση
του νέου δρομολογίου είναι μικρότερος ή ίσος με τον συνολικό χρονικό ορίζοντα
που έχει στην διάθεση του το όχημα.

Το παραπάνω μοντέλο είναι παρόμοιο με το Πρόβλημα του Προσανατολισμού (ΟΡ).
Η μοναδική διαφορά έγκειται στην περίπτωση του περιορισμού (3.9) , δηλαδή στο
άθροισμα του κόστους του δρομολογίου προστίθεται και η απαίτηση σε

χρόνο

εξυπηρέτησης κάθε πελάτη. Επισημαίνεται ότι σχετικές έρευνες έχουν αποδείξει πως
ο χρόνος εξυπηρέτησης αποτελεί ένα μεγάλο μέρος του συνολικού χρονικού ορίζοντα
μιας διαδρομής, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παραληφθεί στην περίπτωση
αναδρομολόγησης οχήματος σε πραγματικό χρόνο.

3.2. Περιγραφή Υφιστάμενου Αλγορίθμου

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1, οι Minis et al. (2005) έχουν προτείνει
αποτελεσματικό αλγόριθμο επίλυσης του παραπάνω προβλήματος στη περίπτωση
ομαδοποιημένων πελατών. Η παρούσα διπλωματική εργασία βελτιώνει την μέθοδο
αυτή σε ορισμένα κρίσιμα σημεία. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο αρχικός
αλγόριθμος των Minis et al (2005). Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος αποτελείται από
τέσσερα στάδια:
1. Χωρική Αποσύνθεση : Ομαδοποίηση πελατών με βάση την γεωγραφική τους
κατανομή (clustering)
2. Χρονική Αποσύνθεση : Υπολογισμός του χρόνου εξυπηρέτησης του οχήματος για
κάθε ομάδα πελατών (2 διακριτά στάδια)
3. Λύση Υπό-προβλημάτων : Για κάθε ομάδα πελατών καθορίζεται η εσωτερική
διαδρομή που ακολουθεί το όχημα κατά την επίσκεψη των πελατών με στόχο την
μεγιστοποίηση του συνολικού κέρδους.

Παρακάτω αναλύονται καθένα από τα τέσσερα αυτά στάδια.
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3.2.1. Χωρική Αποσύνθεση
Στάδιο Ι : Ομαδοποίηση πελατών (clustering)
Για την επίτευξη της ομαδοποίησης των πελατών σε ομάδες με κοντινή γεωγραφική
τοποθεσία, χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος k – μέσων (k – means) (McQueen ,1967)
[40]. Σε αυτόν τον αλγόριθμο επιλέγονται k κέντρα μάζας (centroids) αυθαίρετα,
τοποθετούνται τυχαία στο επίπεδο και τα αντικείμενα προς κατηγοριοποίηση
τοποθετούνται σε εκείνη την ομάδα πελατών από το κέντρο της οποίας η απόσταση
του υποψήφιου σημείου είναι η μικρότερη. Μετά την εισαγωγή ενός σημείου στην
ομάδα πελατών, το κέντρο βάρους επαναπροσδιορίζεται. Αυτά τα βήματα
επαναλαμβάνονται έως ότου ικανοποιείται κάποιος όρος σύγκλισης, δηλαδή, η
συνέχιση επαναπροσδιορισμών του κέντρου βάρους να μην μεταβάλει τα στοιχεία
της ομάδας πελατών.

3.2.2. Χρονική Αποσύνθεση :Κατανομή διαθέσιμου χρόνου σε κάθε ομάδα

Για να διατυπωθεί το πρόβλημα διανομής εντός κάθε ομάδας πελατών, υπολογίζεται
ο συνολικός διαθέσιμος χρόνος για κάθε μία από αυτές. Αυτό επιτυγχάνεται σε δυο
σταδία. Στο πρώτο στάδιο εκτιμάται ο χρόνος που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί
η διαδρομή μεταξύ των ομάδων ξεκινώντας από το τρέχον σημείο του οχήματος και
καταλήγοντας στην αποθήκη (inter-cluster travel time, Τinter). Στο δεύτερο στάδιο
αναπτύσσεται ένας ευρετικός αλγόριθμος για τη κατανομή του συνολικού χρονικού
ορίζοντα σε κάθε ομάδα πελατών που δημιουργήθηκε από την χωρική αποσύνθεση
(intra-cluster time, Tintra).

Στάδιο ΙΙ : Εκτίμηση του χρόνου διαδρομής μεταξύ των ομάδων πελατών
Στο στάδιο αυτό, διατυπώνεται ένα πρόβλημα TSP αντικαθιστώντας κάθε ομάδα
πελατών με το κέντρο μάζας (centroid) της ομάδας αυτής. Ως κόμβοι του
προβλήματος λαμβάνονται επίσης η αρχική θέση του οχήματος καθώς και η
αποθήκη. Για την επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος του
Πλησιέστερου Γείτονα (Nearest Neighbor), που περιγράφηκε σε προηγούμενο
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κεφαλαίο. Τέλος, προς βελτίωση της ποιότητας της λύσης που παράγεται από τον
παραπάνω ευρετικό αλγόριθμο, χρησιμοποιείται η μέθοδος βελτίωσης 2 – opt.

Στάδιο ΙΙΙ : Καθορισμός του διαθέσιμου χρόνου για την εξυπηρέτηση κάθε ομάδας
πελατών
Έχοντας καθορίσει στο στάδιο Ι τον χρόνο που απαιτείται για να διανυθεί η
απόσταση μεταξύ των ομάδων πελατών (Ιnter-cluster travel time, Τinter), στο στάδιο ΙΙ
κατανέμεται ο υπόλοιπος χρόνος σε διαθέσιμους χρόνους εξυπηρέτησης των ομάδων
πελατών με στόχο, πάντα, την μεγιστοποίηση του εισοδήματος. Ο συνολικός
διαθέσιμος χρόνος εξυπηρέτησης των πελατών σε όλες τις ομάδες πελατών (Tintra)
είναι:
Tintra = Tmax - Τinter

(3.11)

Η μέθοδος κατανομής του χρόνου αυτού ανά ομάδα πελατών περιλαμβάνει τα εξής
βήματα:
Βήμα 1ο: Δημιουργία διαδρομής (path) εντός κάθε ομάδας πελατών
Βήμα 2ο: Δημιουργία συνάρτησης εισοδήματος (Income Function) Jk(t) για κάθε
ομάδα πελατών k=1,2,…,c με βάση τα στοιχεία εισοδήματος των πελατών
που ανήκουν στην ομάδα αυτή.
Βήμα 3ο: Προσέγγιση της παραπάνω συνάρτησης από συνεχή συνάρτηση που
επιτρέπει περαιτέρω επεξεργασία
ο

Βήμα 4 : Επίλυση μη γραμμικού προβλήματος βελτιστοποίησης του αθροίσματος
των συναρτήσεων με σεβασμό στον διαθέσιμο συνολικό χρονικό ορίζοντα.
ο

Βήμα 5 : Κατανομή του συνολικού χρονικού ορίζοντα Tmax στις ομάδες πελατών

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά τα παραπάνω βήματα:
Βήμα 1ο: Δημιουργία διαδρομής εντός κάθε ομάδας πελατών (path)
Στο βήμα αυτό δημιουργείται διαδρομή, η οποία την σειρά με την οποία
εξυπηρετούνται οι πελάτες εντός μιας ομάδας πελατών. Η σειρά εξυπηρέτησης
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη μορφή της συνάρτησης εισοδήματος του βήματος 2, η
ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
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οποία απαιτείται να είναι μονότονη. Για την εύρεση της διαδρομής αυτής,
χρησιμοποιείται “άπληστος” αλγόριθμος, ο οποίος εισάγει στη διαδρομή τον επόμενο
πελάτη με το μεγαλύτερο εισόδημα και τη μικρότερη απόσταση από την τρέχουσα
θέση. Ο αλγόριθμος αυτός χρησιμοποιεί το μέτρο ελκυστικότητας (desirability
measure) από την προτεινόμενη μέθoδο του Tsiligirides (1984) για προβλήματα
προσανατολισμού (Orienteering Problem,OP). Για την κατάλληλη εφαρμογή του
στον προτεινόμενο αλγόριθμο, το μέτρο αυτό ενισχύεται από τον χρόνο
εξυπηρέτησης του υποψήφιου πελάτη. Σύμφωνα με το μέτρο αυτό, οι πελάτες που
δεν έχουν εισαχθεί ακόμη στη διαδρομή αξιολογούνται με βάση τη παρακάτω
εξίσωση:

Aij

=

æ pj
ç
çc +s
j
è ij

ö
÷
÷
ø

4

(3.12)

όπου pj εισόδημα του πελάτη j , sj χρόνος εξυπηρέτησης πελάτη j, ci,j η απόσταση
από τον πελάτη i που εισήχθη στη διαδρομή έως τον υποψήφιο πελάτη j.
Επιλέγεται προς εισαγωγή, ο πελάτης με τη μεγαλύτερη τιμή του μέτρου, δηλαδή
max Aij. Ξεκινώντας από έναν τυχαίο πελάτη μέσα στην ομάδα πελατών k
j

εφαρμόζεται ο άπληστος αλγόριθμος επαναληπτικά για όλους τους πελάτες που δεν
έχουν εισαχθεί στο δρομολόγιο. Αυτό επαναλαμβάνεται έως ότου όλοι οι πελάτες της
ομάδας k περιληφθούν στη διαδρομή.
Βήμα 2ο: Συνάρτηση Εισοδήματος
Για κάθε ομάδα πελατών k=1,2,…,c, δημιουργείται συνάρτηση εισοδήματος (Income
Function)

Jk(t) , η οποία αντιπροσωπεύει την αύξηση του εισοδήματος που

συλλέγεται από το όχημα ενώ εξυπηρετεί τους πελάτες της ομάδας πελατών και ως
συνάρτηση του χρόνου. Ακολουθώντας τη διαδρομή που υπολογίστηκε στο 1ο Βήμα,
για κάθε πελάτη i ισχύει:

Jk (ti) = Jk (ti-1) + pi
ti = ti-1 + ci-1,i

ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
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Βήμα 3ο: Ομαλή προσέγγιση της συνάρτησης κέρδους
Για να καταστεί δυνατή η μαθηματική επεξεργασία της Jk(t), η τελευταία
προσεγγίζεται (fit) από την ομαλή συνάρτηση Ικ(t) της οποίας ο βαθμός θεωρείται ≤3
και θα είναι της μορφής
Ιk(t) ≤ a3t3 + a2t2 + a1t + a0

(3.16)

Οι συντελεστές του, a3, a2, a1, a0 , υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της
παλινδρόμησης. Γνωρίζοντας πλέον το πολυώνυμο, κατασκευάζεται τη γραφική του
παράσταση, η οποία θα είναι μονότονη και συνεχής όπως μπορεί να παρατηρηθεί και
στο Σχήμα 3.1.

Σχήμα 3.1. : Η προσέγγιση (fit) της Jk(t) από το πολυώνυμο Ικ(t)

Βήμα 4ο: Μη γραμμικό πρόβλημα βελτιστοποίησης - Εύρεση του εσωτερικού χρόνου τκ
Ο διαθέσιμος χρόνος τκ κάθε ομάδας πελατών υπολογίζεται επιλύνοντας το παρακάτω
μη γραμμικό πρόβλημα βελτιστοποίησης:
c

åI t

max

k =1

k k

c

s.t

åt
k =1

ik

=t

τk ≥ 0

(3.14)

(3.15)
(3.16)

όπου τ είναι η διαφορά μεταξύ του συνολικού χρονικού ορίζοντα και του χρόνου
διαδρομής ανάμεσα στις ομάδες πελατών που υπολογίστηκε στο Στάδιο Ι.
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Το παραπάνω πρόβλημα μεγιστοποίησης ερμηνεύεται ως εξής:
Να ευρεθούν οι τιμές των «εσωτερικών» χρόνων τκ της κάθε ομάδας πελατών κ που
c

μεγιστοποιούν το συνολικό εισόδημα

åI
k =1

k

(άθροισμα εισοδημάτων όλων των

ομάδων πελατών) έτσι ώστε να χρησιμοποιείται το σύνολο του διαθέσιμου χρόνου
Tmax - Τinter (βλ. Σχήμα 3.2. για την περίπτωση 3 ομάδων πελατών).

Σχήμα 3.2. : Εύρεση των διαθέσιμων χρόνων τ1 , τ2 και τ3 για τρεις ομάδες πελατών

Σημειώνεται ότι, με βάση τον διαθέσιμο χρόνο τ και τις άλλες παραμέτρους του
προβλήματος, υπάρχει περίπτωση μία ή περισσότερες μεταβλητές τκ να λάβουν την
τιμή 0, υποδεικνύοντας ότι το όχημα δεν αξίζει να δαπανήσει χρόνο για να
εξυπηρετήσει την αντίστοιχη ομάδα πελατών. Σε αυτή τη περίπτωση, οι πελάτες της
αντίστοιχης ομάδας πελατών απομακρύνονται και η διαδικασία της ενότητας 3.2.2
επαναλαμβάνεται από την αρχή, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν τυχόν αποταμιεύσεις
χρόνου στη συνολική διαδρομή.

Βήμα 5ο: Τελική κατανομή του συνολικού χρονικού ορίζοντα μεταξύ των ομάδων
Με σκοπό να αναπτυχθεί η λύση του υπό-προβλήματος για κάθε ομάδα πελατών, ο
διαθέσιμος χρόνος για θk για κάθε μία από αυτές προσδιορίζεται από τον τύπο
θk = τκ + tκ-1,κ

(3.17)

όπου τκ ο διαθέσιμος «εσωτερικός» χρόνος που αντιστοιχεί στην αντίστοιχη ομάδα
πελατών k και tκ-1,κ είναι ο χρόνος διαδρομής ανάμεσα στην ομάδα πελατών k – 1 και
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στην ομάδα πελατών k που υπολογίστηκε στο Στάδιο Ι. Για την τελική κατανομή του
χρόνου σημειώνεται ότι:
Ø Για την πρώτη ομάδα πελατών (όπου ουσιαστικά k – 1 = 0) , ως σημείο 0
θεωρείται η αρχική θέση του οχήματος και
Ø Για τη τελευταία ομάδα πελατών στη διαδρομή η εξίσωση (3.17) ενισχύεται
προσθέτοντας και τον χρόνο διαδρομής από το κέντρο βάρους (centroid) της
τελευταίας ομάδας στην αποθήκη, με σκοπό να ολοκληρωθεί η διαδρομή.

3.2.3. Λύση Υπό-προβλημάτων
Στάδιο ΙV : Λύση Υπό-προβλημάτων
Για κάθε μία από τις υποψήφιες ομάδες πελατών προς επίσκεψη επιλύεται ένα υπο –
πρόβλημα Προσανατολισμού (ΟΡ). Για τη διατύπωση του ΟΡ για κάθε ομάδα
πελατών k επισημαίνονται τα εξής:
Ø Ως σημείο εκκίνησης της διαδρομής θεωρείται ο τελευταίος πελάτης της
προηγούμενης ομάδας πελατών (k – 1), όπως
φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Μόνο για την
περίπτωση της πρώτης ομάδας πελατών, ως σημείο
εκκίνησης θεωρείται η αρχική θέση του οχήματος.
Ø Λαμβάνονται υπόψη όλοι οι πελάτες της ομάδας πελατών k, ο πίνακας
αποστάσεων μεταξύ τους, η μετρική κέρδους του κάθε πελάτη και οι χρόνοι
εξυπηρέτησης αυτών
Ø Ως χρονικός ορίζοντας θεωρείται ο διαθέσιμος χρόνος θκ
Ø Για τη δημιουργία του πίνακα αποστάσεων, σε κάθε απόσταση cij προστίθεται και
ο χρόνος εξυπηρέτησης του πελάτη j , δηλαδή κάθε στοιχείο του πίνακα
αποστάσεων ισούται με cij + tj .
Ø Για τη τελευταία ομάδα πελατών μόνο, ως προορισμός θεωρείται η αποθήκη.

Για την επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιείται ο S – algorithm που προτάθηκε
από τον Tsiligirides [54]. Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος έχει περιγραφεί σε
προηγούμενη ενότητα και σκιαγραφείται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 3.3).
ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
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Ν = 1 (N < 3000)

N=1
Εύρεση αρχικής «καλής» λύσης

Ai = (

pi 4
)
cij + s

Si =

Ai

å

4

t =1

At

Βελτίωση αρχικής λύσης -Μείωση της
συνολικής απόστασης που διανύει το
όχημα, αλγόριθμος 2-opt.

N=N+1

Βελτίωση Διαδρομής - Εισαγωγή
πελατών που δεν έχουν εξυπηρετηθεί
αν ικανοποιείται ο περιορισμός του
χρονικού ορίζοντα

Επιλογή της διαδρομής με το
μεγαλύτερο συνολικό κέρδος

ΤΕΛΟΣ
Σχήμα 3.3 : Διάγραμμα ροής της διαδικασίας που ακολουθείται για την επίλυση του
υπο-προβλήματος σε κάθε ομάδα πελατών

Τέλος, στο Σχήμα 3.4 παρατίθεται ένα παράδειγμα αναδρομολόγησης χρονικά
καθυστερημένου οχήματος με την περάτωση όλων των βημάτων που περιγράφηκαν
παραπάνω.
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Σχήμα 3.4 : Παράδειγμα τελικής διαδρομής με την περάτωση του αλγορίθμου
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4. ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Στη μέθοδο των Minis et al. (2005) που περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 3
χρησιμοποιούνται ευρετικοί αλγόριθμοι, των οποίων ο συνδυασμός αποδίδει την
τελική λύση. Για το λόγο αυτό, όπως επίσης και εξαιτίας της πολυπλοκότητάς της
συγκεκριμένης μεθόδου, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο
συνδυάζονται οι ευρετικοί αυτοί αλγόριθμοι ώστε να αποφευχθεί σημαντική
απόκλιση της τελικής λύσης από τη βέλτιστη.
Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται μια προσεκτική καταγραφή των διαφόρων
παραμέτρων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόκλιση της λύσης από τη βέλτιστη.
Η καταγραφή των παραμέτρων αυτών γίνεται εξετάζοντας τον αλγόριθμο βήμα προς
βήμα σύμφωνα με τα τέσσερα στάδια από τα οποία αποτελείται.

Στάδιο Ι : Χωρική αποσύνθεση

Όπως προαναφέρθηκε, ο αλγόριθμος k-means χρησιμοποιεί μία επαναληπτική
διαδικασία, στην οποία προσδιορίζονται κάθε φορά αυθαίρετα κέντρα βάρους,
επιλέγονται τα αντικείμενα (πελάτες) που ευρίσκονται πλησιέστερα στα κέντρα
βάρους και επαναπροσδιορίζονται τα τελευταία, μέχρις ότου η διαδικασία να
συγκλίνει. Από σχετικές έρευνες (Hussein [29]) έχει διαπιστωθεί πως ο αλγόριθμος kmeans ενδέχεται να συγκλίνει σε μια λύση που είναι ένα τοπικό ελάχιστο (ή
βέλτιστο) της αντικειμενικής συνάρτησης. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να
αντιμετωπιστεί μόνο από μια έξυπνη (ή τυχερή, ή εξαντλητική) αρχική επιλογή των
αφετηριών (centroids). Παρατηρείται λοιπόν, ότι η δημιουργία των ομάδων πελατών
εξαρτάται ουσιαστικά από τον αρχικό αυθαίρετο προσδιορισμό των κέντρων βάρους.
Συνεπώς, καθίσταται αναγκαία η πρόταση συγκεκριμένου τρόπου, ο οποίος θα
επιλύει το πρόβλημα της παραπάνω περίπτωσης και θα αποδίδει τα επιθυμητά
αποτελέσματα με τρόπο εφικτό και υπολογιστικά γρήγορο.

ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Σελίδα 26 από 58

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Χρονική αποσύνθεση

Το σημαντικότερα αίτια απόκλισης της τελικής λύσης από τη βέλτιστη εντοπίζονται
σε αυτό το σημείο -αφού η λειτουργία του αλγορίθμου δεν διαφέρει ουσιαστικά στο
υπόλοιπο μέρος του από το μονολιθικό πρόβλημα- και αναλύονται παρακάτω.
Στάδιο ΙΙ : Εκτίμηση του χρόνου διαδρομής μεταξύ των ομάδων πελατών
Στο βήμα αυτό (βλ. Κεφάλαιο 3), υπολογίζεται το συνολικό κόστος / χρόνος της
διαδρομής που θα διανύσει το όχημα ξεκινώντας από την αρχική του θέση,
περνώντας από τα κέντρα βάρους όλων των ομάδων πελατών και καταλήγοντας στην
αποθήκη (Τinter). Για τον υπολογισμό της διαδρομής αυτής χρησιμοποιείται ο
αλγόριθμος του Πλησιέστερου Γείτονα. Παρότι το πρόβλημα έχει δύο βασικές
παραμέτρους , το κόστος διαδρομής (χρόνος) και το κέρδος, ο υφιστάμενος
αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη μόνο το χρόνο με τις εξής συνέπειες:
Ø Στην περίπτωση που ο συνολικός διαθέσιμος χρονικός ορίζοντας (Tmax) δεν είναι
αρκετός για την εξυπηρέτηση όλων των ομάδων πελατών – περίπτωση η οποία
είναι συνηθισμένη εφόσον ο χρόνος Τinter αποτελεί συνήθως μεγάλο ποσοστό του
Tmax – εμφανίζεται το πρόβλημα επιλογής των ομάδων πελατών οι οποίες δε θα
εξυπηρετηθούν, κάτι το οποίο δεν αντιμετωπίζεται από τον αλγόριθμο. Στην
περίπτωση αυτή ο χρόνος Tintra περιλαμβάνει και τους χρόνους που απαιτούνται
για την επίσκεψη ομάδων πελατών που τελικά δεν θα εξυπηρετηθούν, γεγονός
που οδηγεί σε (ενδεχόμενα σημαντικές) αποκλίσεις από τη βέλτιστη λύση.
Ø Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο κρίνεται ακατάλληλη η χρησιμοποίηση του
αλγορίθμου του Πλησιέστερου Γείτονα, αφορά την περίπτωση που ο συνολικός
διαθέσιμος χρονικός ορίζοντας επαρκεί οριακά για την εξυπηρέτηση όλων των
ομάδων πελατών. Στη περίπτωση αυτή, λόγω του ότι, όπως προαναφέρθηκε, στον
αλγόριθμο λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος, εξυπηρετούνται (τις περισσότερες
φορές) όλες τις ομάδες πελατών, ακόμη και αυτές με ελάχιστο εισόδημα.
Συνεπώς, ο συνολικός διαθέσιμος χρονικός ορίζοντας δαπανάται για την
εξυπηρέτηση όλων των ομάδων πελατών με αποτέλεσμα να περισσεύει λιγοστός
ή και καθόλου χρόνος προς εξυπηρέτηση πελατών εντός των ομάδων. (Η
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περίπτωση αυτή παρουσιάστηκε σε πειραματικά αποτελέσματα και απέφερε
σημαντική απομάκρυνση της λύσης από τη βέλτιστη).
Παρατηρείται, λοιπόν, ότι στο συγκεκριμένο βήμα ο αλγόριθμος θα πρέπει να
προσαρμοστεί με κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη κάθε φορά και
οι δύο παράμετροι του προβλήματος, δηλαδή ο συνολικός διαθέσιμος χρονικός
ορίζοντας Tmax και το συνολικό κέρδος που λαμβάνεται εξυπηρετώντας κάθε ομάδα
πελατών.
Στάδιο ΙΙΙ : Κατανομή του διαθέσιμου χρόνου σε κάθε ομάδα πελατών
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Κεφάλαιο 3, στο πρώτο βήμα του σταδίου αυτού για
κάθε ομάδα πελατών δημιουργείται ένα «εσωτερικό» δρομολόγιο με σκοπό να
προσδιοριστεί μια σειρά εξυπηρέτησης των πελατών της ομάδας αυτής. Το
δρομολόγιο αυτό προσδιορίζει μονοσήμαντα τη συνάρτηση εισοδήματος. Η
διαδικασία προσδιορισμού του δρομολογίου εκκινεί από τυχαίο πελάτη μέσα σε κάθε
ομάδα πελατών και εισάγει με «άπληστο» τρόπο όλους τους υπόλοιπους πελάτες στη
διαδρομή. Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι ο πελάτης εκκίνησης ενδέχεται να μην
είναι ο πλέον επιθυμητός (αφού πρόκειται για τυχαίο) με αποτέλεσμα η συνάρτηση
εισοδήματος να μην έχει τη βέλτιστη μορφή της.
Στο δεύτερο βήμα του ίδιου σταδίου, δημιουργείται η συνάρτηση κέρδους Jk και στη
συνέχεια (Βήμα 3 ο) υπολογίζεται η ομαλή προσέγγιση της συνάρτησης αυτής. Η νέα
αυτή συνάρτηση είναι ένα πολυώνυμο, του οποίου ο βαθμός θεωρήθηκε ≤ 3. O
επιθυμητός βαθμός του πολυωνύμου χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Όπως είναι
εύκολο να παρατηρηθεί από το Σχήμα 4.1, τα πολυώνυμα 2ου και 3 ου βαθμού έχουν
διαφορετικές μορφές και ενδέχεται να δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα. Συνεπώς,
θα πρέπει να αποφασιστεί εκ των πρότερων ποιο πολυώνυμο είναι προτιμότερο να
χρησιμοποιηθεί .
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Σχήμα 4.1 Διαφορά αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο διαφορετικών πολυωνυμικών
προσεγγίσεων (2ου και 3ου βαθμού)
Στο βήμα 4 του Σταδίου ΙΙΙ, επιλύεται ένα μη γραμμικό πρόβλημα βελτιστοποίησης
(Εξισώσεις 3.14 – 3.16), σύμφωνα με το οποίο κατανέμεται ο διαθέσιμος χρόνος σε
κάθε ομάδα πελατών. Το σημείο αυτό αποτελεί, ίσως, το σημαντικότερο θέμα προς
διερεύνηση, καθότι είναι καθοριστικό για το πόσες ομάδες πελατών θα
εξυπηρετηθούν και πόσοι πελάτες εντός κάθε ομάδας. Το βασικότερο πρόβλημα της
διαδικασίας αυτής έγκειται στο γεγονός που προαναφέρθηκε στο Στάδιο Ι, ότι δηλαδή
ο συνολικός διαθέσιμος χρόνος, Τintra (ο οποίος αποτελεί τη διαφορά του συνολικού
χρονικού ορίζοντα με τον χρόνο διαδρομής μεταξύ των ομάδων πελατών, Εξίσωση
3.11), ενδέχεται να είναι μικρότερος του βέλτιστου. Συνεπώς, απαιτείται περαιτέρω
διερεύνηση με σκοπό την αναπροσαρμογή του χρόνου Τinter και ενδεχόμενη αύξηση
του συνολικού διαθέσιμου χρόνου εξυπηρέτησης των πελατών σε όλες τις ομάδες
πελατών, Τintra.
Ένα περαιτέρω, ενδεχόμενα, πρόβλημα που παρουσιάζεται στο τέταρτο βήμα,
αναφέρεται στις παραμέτρους των περιορισμών που ορίζονται κατά την επίλυση του
προβλήματος βελτιστοποίησης. Η επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος απαιτεί
τον ορισμό ανώτερου και κατώτερου ορίου της τιμής του χρόνου (τκ) που διανέμεται
σε κάθε ομάδα πελατών. Στους περιορισμούς που ορίζονται στις Εξισώσεις (3.15 –
3.16), ορίζεται μόνο το κατώτερο όριο -το οποίο είναι φυσικά το μηδέν- αλλά δεν
ορίζεται το ανώτερο όριο πέραν του συνολικού χρονικού ορίζοντα Τintra. Ο μη
περιορισμός της τιμής της χρονικής μεταβλητής τκ από κάποιο «εφικτό» ανώτερο
όριο, ενδέχεται να επιτρέψει στο πρόβλημα βελτιστοποίησης να αποδώσει χρόνο
αρκετά μεγαλύτερο από εκείνον που πραγματικά απαιτείται έχοντας σαν άμεσο
αποτέλεσμα τη διάθεση λιγότερου χρόνου σε κάποια άλλη ομάδα πελατών, άρα και
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την αποκομιδή μικρότερου κέρδους. Στο σημείο αυτό, παρατηρείται η ανάγκη
εύρεσης καταλληλότερου ανώτερου ορίου για κάθε χρονική μεταβλητή τκ.

Στάδιο IV : Λύση υπό - προβλημάτων
Στο Στάδιο ΙV, διατυπώνεται και επιλύεται ένα πρόβλημα Προσανατολισμού (ΟΡ)
για κάθε ομάδα πελατών. Το σημείο που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση στο στάδιο
αυτό, εξηγείται με το παρακάτω παράδειγμα: Έστω δύο διαδοχικές ομάδες πελατών
στη διαδρομή ενός συνόλου πελατών έπειτα από χωρική και χρονική αποσύνθεση.
Στη μία εκ των δύο εφαρμόζεται και επιλύεται ένα ΟΡ. Με την επίλυση του
προβλήματος επιτυγχάνεται μία διαδρομή με κάποιον τελευταίο εξυπηρετούμενο
πελάτη. Όπως παρατηρείται από το Σχήμα 4.2, η λειτουργία του αλγορίθμου δεν
μπορεί να αναγνωρίσει ποια ομάδα πελατών ακολουθεί στη διαδρομή, με αποτέλεσμα
να μην επηρεάζεται η επιλογή του τελευταίου πελάτη στη διαδρομή από τη θέση της
επόμενης ομάδας. Λόγω αυτής της πολυπλοκότητας της διαδρομής, καταναλώνεται
περισσότερος χρόνος με αποτέλεσμα η λύση να μην είναι βέλτιστη.

Σχήμα 4.2 : Πολυπλοκότητα διαδρομής
Καθίσταται, συνεπώς, αναγκαία η ενίσχυση λειτουργίας του αλγορίθμου έτσι ώστε να
ορίζεται από την αρχή της λύσης των υπό-προβλημάτων ο επιθυμητός τελευταίος
προς εξυπηρέτηση πελάτης της προηγούμενης ομάδας και να διατηρείται σταθερός σε
όλη τη διάρκεια επίλυσης.
Ένα τελευταίο σημείο το οποίο αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το στάδιο, αφορά τον
χρόνο που ενδέχεται να υπολείπεται μετά την επίλυση του ΟΡ για κάθε ομάδα
πελατών, είτε διότι έχουν εξυπηρετηθεί όλοι οι πελάτες της ομάδας, είτε διότι ο
χρόνος που απομένει δεν είναι αρκετός για την εξυπηρέτηση ενός ακόμη πελάτη στην
συγκεκριμένη ομάδα. Υπάρχει περίπτωση ο χρόνος αυτός να είναι αρκετός για
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εξυπηρέτηση ενός ή περισσοτέρων πελατών σε κάποια άλλη ομάδα πελατών.
Συνεπώς, καθίσταται αναγκαία η πλήρης εκμετάλλευση του εναπομείναντος χρόνου
με τρόπο κατάλληλο προς χρησιμοποίηση από κάποια άλλη ομάδα πελατών.
Οι ενδεχόμενες αδυναμίες του υφισταμένου αλγορίθμου, που περιγράφηκαν
παραπάνω, συνοψίζονται στον Πίνακα 4.1.
Πίνακας 4.1. Κωδικοποίηση αδυναμιών υφιστάμενου αλγορίθμου
ΣΤΑΔΙΑ - ΒΗΜΑΤΑ
ΣΤΑΔΙΟ Ι

(Χωρική αποσύνθεση)

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ
(Tinter )
Βήμα 1 ο & 2ο
(Δημιουργία
Διαδρομής)

ΣΤΑΔΙΟ
ΙΙΙ

Βήμα 3 ο
(Προσέγγιση
Συνάρτησης)

(Tintra)

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
1. Περαιτέρω παραμετροποίηση του αλγορίθμου k – μέσων

(Αποφυγή τοπικού βέλτιστου ή ελαχίστου)
2. Πρόβλημα στην περίπτωση ανεπάρκειας του συνολικού

διαθέσιμου χρόνου Tmax προς εξυπηρέτηση των ομάδων
πελατών (ποια ομάδα πελατών δε θα εξυπηρετηθεί τελικά)
3.Δεν ενδείκνυται η επιλογή τυχαίου πελάτη ως πρώτου στη

διαδρομή για την ομαλή προσέγγιση τη συνάρτησης κέρδους
4. Πρόβλημα στη μονοτονικότητα της συνάρτησης εισοδή-

ματος. Κατάλληλη επιλογή του βαθμού πολυωνύμου (≤ 3)
5. Αναπροσαρμογή του χρόνου Tinter . Δεν αποτελεί τον χρόνο

Βήμα 4 ο

(Επίλυση Προβλήματος
Βελτιστοποίησης)

ΣΤΑΔΙΟ ΙV

(Λύση υπό-προβλημάτων)

ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

που πραγματικά απαιτείται για εξυπηρέτηση των ομάδων
πελατών.
6. Δεν αποτελεί έγκυρο κριτήριο η επιλογή ολόκληρου του
διαθέσιμου χρονικού ορίζοντα ως μέγιστο όριο για κάθε
χρόνο τκ στο πρόβλημα βελτιστοποίησης.
7. Η λειτουργία του αλγορίθμου δεν αναγνωρίζει ποιος
πελάτης αρμόζει ως τελευταίος στη διαδρομή εντός μιας
ομάδας πελατών με αποτέλεσμα να παρατηρείται
πολυπλοκότητα στη συνολική διαδρομή.
8. Μετά την υλοποίηση του ΟΡ σε κάθε ομάδα πελατών
ενδέχεται να υπολείπεται κάποιος χρόνος, ο οποίος κρίνεται
αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί.
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5. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Στο προηγούμενο Κεφάλαιο καταγράφηκαν διάφορα θέματα που ενδεχόμενα
συνεισφέρουν στην απόκλιση της τελικής λύσης από τη βέλτιστη. Στο παρόν
Κεφάλαιο προτείνονται συγκεκριμένοι τρόποι αντιμετώπισης των παραπάνω
θεμάτων, με κύριο στόχο την καλύτερη σύγκλιση της ευρετικής λύσης με τη
βέλτιστη.

Στάδιο Ι : Χωρική αποσύνθεση
Ζήτημα 1.1: Πρόβλημα στις λύσεις του αλγορίθμου χωρικής αποσύνθεσης
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, λόγω της τυχαίας επιλογής κέντρων βάρους
(centroids) ως εκκίνηση του k – means, η σύγκλιση που επιθυμείται ως σημείο
περάτωσης του αλγορίθμου, ενδέχεται να εμφανιστεί πρόωρα με αποτέλεσμα να
υποπέσει σε τοπικό βέλτιστο. Για την αποφυγή τοπικού βέλτιστου προτείνεται
επανάληψη του αλγορίθμου για κάποιες αναδρομές και επιλογή της καλύτερης λύσης.
Η επανάληψη του αλγορίθμου μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης των παραπάνω.
Από πειραματικά αποτελέσματα, επιλέχθηκε ο αριθμός των είκοσι (20) αναδρομών
ως ο κατάλληλος συνδυασμός μεταξύ του συνολικού υπολογιστικού χρόνου των
αναδρομών και της τελική επιθυμητής λύσης.

Χρονική αποσύνθεση
Όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 4, στο σημείο αυτό, παρατηρήθηκαν πέντε θέματα
που θεωρείται ότι συμβάλλουν στην απομάκρυνση της τελικής λύσης από τη
βέλτιστη. Ο τρόπος αντιμετώπισης για κάθε ένα από τα θέματα αυτά, περιγράγεται
παρακάτω:
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Στάδιο ΙΙ: Εκτίμηση του χρόνου διαδρομής μεταξύ των ομάδων πελατών (Τinter)

Ζήτημα 2.1: Λήψη απόφασης σε ενδεχόμενη ανεπάρκεια του συνολικού διαθέσιμου
χρονικού ορίζοντα (Tmax) προς εξυπηρέτηση των ομάδων πελατών
Η λύση που προτάθηκε στην περίπτωση αυτή είναι η χρήση αλγορίθμου ενός
απλοποιημένου προβλήματος Προσανατολισμού (ΟΡ) αντί για τον αλγόριθμο του
Πλησιέστερου Γείτονα (TSP). Δύο βασικά σημεία που καθιστούν τη χρήση του ΟΡ
προτιμότερη από αυτή του TSP.
Ø Σε ένα Πρόβλημα Προσανατολισμού (ΟΡ), όπως έχει περιγραφεί στο Κεφάλαιο
2, βασικός σκοπός είναι η εύρεση ενός δρομολογίου του οποίου το συνολικό
κόστος να μην ξεπερνάει μία προκαθορισμένη τιμή.

Στη συγκεκριμένη

περίπτωση, η τιμή αυτή είναι ο συνολικός διαθέσιμος χρονικός ορίζοντας Tmax.
Ø Για αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν επαρκεί ο χρόνος για την εξυπηρέτηση
όλων των ομάδων πελατών αντιστοιχείται σε κάθε ομάδα πελατών (που
ουσιαστικά αντιμετωπίζεται ως σημείο) ένα μέτρο επιθυμίας εμπνευσμένο από
τον Tsiligirides σύμφωνα με την Εξίσωση (2.2). Ως εκθέτης, δηλαδή ως μετρική
κέρδους, λαμβάνεται το συνολικό κέρδος των πελατών μέσα στην ομάδα και ως
παρανομαστής το κόστος μετάβασης από τον τρέχον σημείο στο σημείο που
αντιπροσωπεύει την υπό εξέταση ομάδα πελατών. Με αυτό τον τρόπο, στη
διαδρομή εισάγονται ομάδες πελατών με το μεγαλύτερο μέτρο επιθυμίας.
Με τη χρήση αλγορίθμου ΟΡ λαμβάνονται και οι δύο βασικές παράμετροι του
προβλήματος, τόσο του κόστους διαδρομής, όσο και του κέρδους που αποκομίζεται.
Συνεπώς, στη περίπτωση μη επαρκούς χρονικού ορίζοντα Tmax, η ομάδα πελατών που
δε θα εξυπηρετηθεί τελικά θα είναι αυτή με το μικρότερο συνολικό κέρδος και τη
μεγαλύτερη απόσταση, γεγονός που αποτελεί το λόγο για τον οποίο ο αλγόριθμος
θεωρείται καταλληλότερος από τον TSP.
Τέλος και στη περίπτωση αυτή, με την περάτωση του αλγορίθμου, χρησιμοποιείται ο
αλγόριθμος 2 – opt για βελτίωσης της διαδρομής.
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Στάδιο ΙΙΙ : Κατανομή του διαθέσιμου χρόνου σε κάθε ομάδα πελατών
Ζήτημα 3.1: Επιλογή τυχαίου αρχικού πελάτη για την σύνθεση της συνάρτησης
εισοδήματος
Ως σημείο εκκίνησης σύνθεσης της διαδρομής εντός συγκεκριμένης ομάδας πελατών
προτείνεται ο πελάτης που παρουσιάζει βέλτιστη τιμή του μέτρου επιθυμίας
(Εξίσωση 2.2) σε σχέση με το κέντρο βάρους (centroid) της κάθε ομάδας. Ως
συνέπεια η συνάρτηση εισοδήματος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυνατή κλίση
(παράγωγο) στον πρώτο πελάτη και ομαλή εξέλιξη με προοδευτικά μικρότερες
κλίσεις στους επόμενους πελάτες. Στο Σχήμα 5.1 (α) φαίνεται η διαδικασία που
περιγράφηκε παραπάνω συγκριτικά με την διαδικασία που ακολουθείται από τον
υφιστάμενο αλγόριθμο (Σχήμα 5.1.β).

(α)

(β)

Σχήμα 5.1 Ομαλότερη εξέλιξη της συνάρτησης εισοδήματος με την εφαρμογή του
προτεινόμενου τρόπου αντιμετώπισης

Ζήτημα 3.2:

Επιλογή βαθμού του πολυωνύμου για την ομαλή προσέγγιση της
συνάρτησης εισοδήματος

Προτείνεται όπως το πολυώνυμο που χρησιμοποιείται για τη προσέγγιση της
συνάρτησης εισοδήματος η χρησιμοποίηση 3 ου βαθμού θεωρείται καταλληλότερη, η
οποία και χρησιμοποιείται για κάθε πρόβλημα.
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Ζήτημα 3.3: Αναπροσαρμογή του χρόνου Tinter
Ο τρόπος που προτείνεται για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, συνίσταται
στην εύρεση του πραγματικού χρόνου που απαιτείται για την μετάβαση από την μία
ομάδα πελατών στην επόμενη. Για τον σκοπό αυτό υπολογίζεται η μικρότερη
απόσταση δυο διαδοχικών ομάδων στη διαδρομή που υπολογίστηκε στο Στάδιο ΙΙ.
Στο Σχήμα 5.2 παρατηρείται ο χρόνος που λαμβανόταν υπόψη αρχικά από τον
υφιστάμενο αλγόριθμο (α) και ο χρόνος που λαμβάνεται από τον προτεινόμενο
αλγόριθμο (β). Τονίζεται ότι για την περίπτωση της πρώτης ομάδας στη διαδρομή
υπολογίζεται η μικρότερη απόσταση μεταξύ του σημείου εκκίνησης του οχήματος και
των πελατών της ομάδας αυτής. Παρόμοια προσέγγιση ακολουθείται και για την
περίπτωση της τελευταίας ομάδας. Το σύνολο των χρόνων αυτών αποτελεί μία
ακριβέστερη προσέγγιση του συνολικού διαθέσιμου χρονικού ορίζοντα Tmax. Συνεπώς
ο διαθέσιμος χρόνος προς κατανομή σε κάθε ομάδα πελατών Tintra αυξάνεται
συγκριτικά με τη λειτουργία του υφιστάμενου αλγόριθμου και επομένως ενδέχεται να
καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση περισσότερων πελατών εντός κάθε ομάδας.

(α)

(β)

Σχήμα 5.2 Χρόνος Tinter που λαμβάνεται από τον υφιστάμενο αλγόριθμο (α) και από
τον προτεινόμενο αλγόριθμο (β)

Ζήτημα 3.4: Απαίτηση ορισμού μέγιστου ορίου για τους χρόνους τk στο πρόβλημα
βελτιστοποίησης
Η προτεινόμενη μέθοδος για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου έχει ως εξής: Από το
δρομολόγιο του πρώτου βήματος του Σταδίου ΙΙΙ, λαμβάνεται μία αρχική διαδρομή η
οποία περιλαμβάνει όλους τους πελάτες,. Η διαδρομή αυτή δημιουργείται με
«άπληστο» τρόπο, και ως αποτέλεσμα το κέρδος και το κόστος (χρόνος) αυτής
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αποκλίνει σημαντικά από τη βέλτιστη λύση. Στη προκύπτουσα διαδρομή εφαρμόζεται
η μέθοδος 2-opt ώστε να προσδιοριστεί ένας περισσότερο «εφικτός» χρόνος. Ο
τελευταίος αποτελεί ένα καλό ανώτατο όριο για κάθε χρόνο τk. Επισημαίνεται ότι ο
χρόνος αυτός, είναι πάντοτε μεγαλύτερος του βέλτιστου εφόσον στην αντίστοιχη
διαδρομή περιλαμβάνονται όλοι οι πελάτες της ομάδας.

Στάδιο ΙV: Λύση υπό - προβλημάτων
Ζήτημα 4.1: Πολυπλοκότητα διαδρομής
Ο προφανής τρόπος αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος θα ήταν να
επιλεγεί ως τελευταίος πελάτης αυτός που βρίσκεται πιο κοντά στην επόμενη ομάδα.
Το γεγονός αυτό, όμως, δεν είναι απαραίτητα ορθό λόγω του ότι ο πελάτης αυτός
ενδέχεται να μην έχει σημαντικό κέρδος για τη συνολική διαδρομή και, συνεπώς, να
μη συμπεριληφθεί σε αυτή. Η προτεινόμενη μέθοδος μετριάζει αυτό το πρόβλημα:
·

Αρχικά επιλέγονται οι τέσσερις πελάτες που αντιστοιχούν στην μικρότερη
απόσταση από την επόμενη ομάδα πελατών

·

Στη συνέχεια αντιστοιχείται σε κάθε έναν από αυτούς η τιμή του μέτρου
επιθυμίας της Εξίσωσης (2.2)

·

Τέλος, ο πελάτης με το μεγαλύτερο μέτρο επιθυμίας επιλέγεται ως ο επιθυμητός
τελευταίος πελάτης στη διαδρομή της συγκεκριμένης ομάδας.

Ζήτημα 4.2: Χρησιμοποίηση τυχόν υπολειπόμενου χρόνου
Στη λειτουργία του υφιστάμενου αλγορίθμου, τυχόν χρόνος που ενδέχεται να
υπολείπεται

με

την

περάτωση

επίλυσης

του

κάθε

υπό-προβλήματος

δε

χρησιμοποιείται. Στον τροποποιημένο αλγόριθμο ο υπολειπόμενος χρόνος μιας
ομάδας πελατών προστίθεται στον διαθέσιμο χρόνο της επόμενης ομάδας πελατών.
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Τέλος, αξίζει να σημειωθούν δύο επιπρόσθετες βασικές λειτουργίες οι οποίες
υλοποιούνται στον προτεινόμενο τροποποιημένο αλγόριθμο:
o Στον προτεινόμενο τροποποιημένο αλγόριθμο το όχημα επιβάλλεται να
επιστρέψει στην αποθήκη, κάτι το οποίο δεν υλοποιείται στον υφιστάμενο
αλγόριθμο.
o Στον υφιστάμενο αλγόριθμο, οι μέθοδοι βελτίωσης της διαδρομής (2-opt και
μέθοδος παρεμβολής) χρησιμοποιήθηκαν στο γενικό πρόβλημα και όχι στην
επίλυση του κάθε υπό-προβλήματος. Το γεγονός αυτό όμως, αντιβαίνει στη
φιλοσοφία του αλγορίθμου που στηρίζεται στη διάσπαση του μονολιθικού
προβλήματος σε μία σειρά υπό-προβλημάτων, τα οποία επιλύονται σχεδόν
ανεξάρτητα. Στον τροποποιημένο αλγόριθμο, οι μέθοδοι αυτοί χρησιμοποιούνται
κατά την επίλυση του κάθε υπό-προβλήματος με αποτέλεσμα ο αλγόριθμος να
υπερτερεί σε σημαντικό βαθμό στην ταχύτητα υπολογισμού.
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6. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται τα πειραματικά αποτελέσματα που προέκυψαν από
την υλοποίηση του προτεινόμενου αλγορίθμου. Τα αποτελέσματα αυτά, συγκρίνονται
στη συνέχεια με τα αποτελέσματα του υφιστάμενου αλγορίθμου, προς έλεγχο της
αποτελεσματικότητας του αλγορίθμου με την εφαρμογή των νέων δεδομένων για
εξαγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων.
Η πειραματική διαδικασία περιλαμβάνει τρία στάδια:
α) Δημιουργήθηκε ένα σύνολο πρότυπων προβλημάτων
β) Συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα του προτεινόμενου αλγορίθμου με τον αλγόριθμο
του Tsiligirides που επιλύει το πρόβλημα μονολιθικά
γ) Συγκρίθηκε ο προτεινόμενος αλγόριθμος με την υφιστάμενη μέθοδο των Minis et
al. (2005)
Στα στάδια (β) και (γ) συγκρίνονται δύο βασικές έξοδοι του προβλήματος:
Ø Το κέρδος που αντιστοιχεί στη λύση κάθε αλγόριθμου
Ø Ο υπολογιστικός χρόνος που δαπανάται από την επίλυση του κάθε
προβλήματος. Επισημαίνεται ότι η μετρική αυτή είναι κρίσιμη, καθότι το υπό
μελέτη πρόβλημα είναι πρόβλημα αναδρομολόγησης οχήματος σε πραγματικό
χρόνο.
Στο στάδιο (α) της κατασκευής των πρότυπων προβλημάτων, λαμβάνονται υπόψη οι
εξής παραδοχές:
1. Ορίζεται η περιοχή εντός της οποίας θα κινηθεί το όχημα. Στην προκειμένη
περίπτωση έχει αποφασιστεί ότι το όχημα θα διανύει αποστάσεις εντός ενός
χωρικού πλαισίου 10 Km2 για την περίπτωση που ο προτεινόμενος αλγόριθμος
συγκρίνεται με τον αλγόριθμο του Tsiligirides και 20 Km2 για την περίπτωση
σύγκρισης με τον υφιστάμενο αλγόριθμο.
2. H ταχύτητα με την οποία θα κινείται το όχημα είναι σταθερή και ίση με την
μονάδα.
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3. Τα δεδομένα των υπό εξέταση προβλημάτων ορίζονται τυχαία (μετρική κέρδους,
χρόνος εξυπηρέτησης), όπως επίσης και οι συντεταγμένες των (τυχαίως με βάση
την ομοιόμορφη κατανομή).
4. Οι ομάδες πελατών (clusters) ορίζονται από τον χρήστη
5. Κάθε ένα από τα παραπάνω προβλήματα επιλύεται χρησιμοποιώντας ως συνολικό
διαθέσιμο χρονικό ορίζοντα το 100% του χρόνου που απαιτείται για την
εξυπηρέτηση όλων των πελατών. Στην περίπτωση της φάσης (β) ο ορίζοντας
μειώνεται σταδιακά έως το 50% αυτής της τιμής, ενώ στην περίπτωση της φάσης
(γ) στο 40%.
Ο αλγόριθμος κωδικοποιήθηκε σε περιβάλλον MATLAB 7.0 της Mathworks σε
υπολογιστή Pentium IV με ταχύτητα επεξεργαστή 2.6 GHz και 512 ΜΒ μνήμη RAM.

6.1 Σύγκριση του αλγορίθμου με αλγόριθμο που επιλύει το πρόβλημα μονολιθικά
Στην πρώτη περίπτωση, επιλέγεται αυθαίρετα ένα χωρικό πλαίσιο 10 Km2 και
κατασκευάζονται πέντε διαφορετικά προβλήματα, κάθε ένα εκ των οποίων έχει
διαφορετική ποιότητα ομαδοποίησης (Quality of Clustering , QoC). Κάθε πρόβλημα
αποτελείται από 40 πελάτες επιπλέον του αρχικού σημείου εκκίνησης του οχήματος
και του σημείου της αποθήκης. Σε κάθε πρόβλημα δημιουργούνται τέσσερις (4)
ομάδες πελατών (clusters). Η παράμετρος που καθορίζει την ποιότητα ομαδοποίησης
(QoC) των πελατών εντός κάθε ομάδας θεωρείται η διάμετρος του -νοητού- κύκλου
μέσα στον οποίο ανήκουν οι πελάτες της ομάδας. Στο Σχήμα 6.1 παρουσιάζονται τα
πέντε πρότυπα προβλήματα.

Πρόβλημα 1 : Εμβαδόν Ομάδας = 1 km2

ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Πρόβλημα 2 : Εμβαδόν Ομάδας = 2 km2
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Πρόβλημα 3 : Εμβαδόν Ομάδας = 3 km2

Πρόβλημα 4 : Εμβαδόν Ομάδας = 4 km2

Πρόβλημα 5 : Εμβαδόν Ομάδας = 5 km2

Σχήμα 6.1 Πρότυπα προβλήματα για την σύγκριση του προτεινόμενου αλγορίθμου
με τον αλγόριθμο του Tsiligirides
Oι πίνακες 6.1 – 6.5

παρουσιάζουν τα συγκρινόμενα αποτελέσματα του

προτεινόμενου αλγορίθμου με αυτόν του Tsiligirides όσον αφορά το κέρδος και τον
υπολογιστικό χρόνο (σε seconds) για τα πέντε πρότυπα προβλήματα, αντίστοιχα.
Πίνακας 6.1 QoC = 1 Κm (Διακριτές ομάδες με πολύ καλή ποιότητα ομαδοποίησης)
A/A

Tmax (%)

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

100
95
90
85
81
77
73
69
66
63
59
56
51
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΚΕΡΔΟΣ
Seconds
1164,2
72,42
1141,1
56,99
1035,7
45,84
825,7
41,46
816,8
44,48
816,8
43,98
816,8
32,53
816,8
29,55
813,03
36,48
801,05
37,94
776,57
33,15
739,1
30,52
719,34
28,54

TSILIGIRIDES
ΚΕΡΔΟΣ
Seconds
1164,2
73,81
1058,9
70,1
1030,1
66,14
816,8
62,46
816,8
57,27
816,8
53,87
816,8
50,05
816,8
45,98
813,03
54,81
789,32
45,22
719,34
46,31
719,34
42,61
719,34
41,98
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Πίνακας 6.2 QoC = 2 Κm (Διακριτές ομάδες με καλή ποιότητα ομαδοποίησης)
A/A

Tmax (%)

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

100
95
90
85
81
77
73
69
66
63
59
56
51

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΚΕΡΔΟΣ
Seconds
912,5
64,2
866,2
48,7
728,2
44,6
711,7
39,2
711,7
34,3
711,7
42,2
711,7
39,5
610,4
34,8
487,1
32,4
487,1
31,9
487,1
27,2
455,3
25,4
401,2
24,3

TSILIGIRIDES
ΚΕΡΔΟΣ
Seconds
912,5
68,5
864,7
67,4
711,2
65,9
711,7
63,6
711,7
61,8
711,7
57,3
678,8
51,8
572,3
46,8
466,2
41,7
487,1
36,8
466,2
32,1
455,3
30,9
401,2
30,4

Πίνακας 6.3 QoC = 3 Κm (Διακριτές ομάδες με μεσαία ποιότητα ομαδοποίησης)
A/A

Tmax (%)

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

100
95
90
85
81
77
73
69
66
63
59
56
51

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΚΕΡΔΟΣ
Seconds
992
55,43
920,6
46,07
851,6
42,81
805,7
42,08
789,1
37,87
726,9
39,76
691,3
42,7
691,3
37,06
612,8
30,4
584,4
30,19
529,1
29,07
476,8
26,43
435
25,89

TSILIGIRIDES
ΚΕΡΔΟΣ
Seconds
992
65,82
934,1
62,39
851,6
58,64
801,5
54,47
769,7
52,08
726,9
49,14
691,3
46,9
691,3
45,43
631,1
43,85
589,4
42,69
535,1
40,06
482,8
38,52
435
38,12

Πίνακας 6.4 QoC = 4 Κm (Σχεδόν διακριτές ομάδες πελατών)
A/A

Tmax (%)

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

100
95
90
85
81
77
73
69
66
63
59
56
51
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΚΕΡΔΟΣ
Seconds
1020
72,27
961,2
63,72
845,1
60,18
778,7
56,05
749
56,75
668,9
51,66
589
51,73
584
49,07
533,3
49
463,1
35,22
413
36,84
402,2
34,38
364
30,43

TSILIGIRIDES
ΚΕΡΔΟΣ
Seconds
1020
75,78
956,5
72,66
858,8
72,28
799,8
69,26
765,9
68,17
694,3
66,95
589
65,16
589
62,95
533,3
60,77
486,5
58,81
416,7
54,68
397,5
50,66
364
46,32
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QoC = 5 Κm (Μη διακριτές ομάδες πελατών, επικαλυπτόμενες)

A/A

Tmax (%)

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

100
95
90
85
81
77
73
69
66
63
59
56
51

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΚΕΡΔΟΣ
Seconds
991
57,92
950,6
54,2
840,4
51,82
798,9
52,03
778,7
50,56
751,5
48,66
692,1
43,79
636,7
42,07
608,2
42,25
586,8
38,18
547,4
36,63
507,4
33,79
488,7
30,12

TSILIGIRIDES
ΚΕΡΔΟΣ
Seconds
991
68,73
974,6
65,33
897,3
63,23
852,1
61,94
809,4
59,65
754,1
57,41
710,9
55,1
672,1
52,3
628,8
49,88
587,2
46,87
550,3
44,98
507,4
42,83
488,7
41,65

Όσον αφορά το κέρδος τα παραπάνω αποτελέσματα συνοψίζονται και παρατίθενται
στο Σχήμα 6.2 όπου παρουσιάζεται η ποσοστιαία διαφορά του προτεινόμενου
(τροποποιημένου) αλγόριθμου και του αλγόριθμου του Tsiligirides που επιλύει το
πρόβλημα μονολιθικά. Οι θετικές τιμές του άξονα y δηλώνουν ότι ο προτεινόμενος
αλγόριθμος προηγείται του συγκρινόμενου αλγόριθμου, ενώ οι αρνητικές τιμές
δηλώνουν ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος υστερεί.
8%

6%

Ποσοστιαία Διαφορά (%).........

4%
QoC : 1

2%

QoC : 2
QoC : 3

0%
QoC : 4

-2%

QoC : 5

-4%

-6%

-8%
51%

56%

59%

63%

66%

69%

73%

77%

81%

85%

90%

95%

%Tmax

Σχήμα 6.2 Ποσοστιαία (%) διαφορά κέρδους μεταξύ των δύο συγκρινόμενων αλγορίθμων
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Από το Σχήμα 6.2 εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος
υπερτερεί όσον αφορά το κέρδος του αλγορίθμου του Tsiligirides σε προβλήματα που
παρουσιάζουν από πολύ καλή έως καλή ομαδοποίηση πελατών σε ολόκληρο το
φάσμα των κλασμάτων του συνολικού διαθέσιμου χρονικού ορίζοντα. Για
προβλήματα με μέτρια ποιότητα ομαδοποίησης, ο προτεινόμενος αλγόριθμος
παρουσιάζει παρόμοια αποτελέσματα με αυτόν του Tsiligirides. Μόνο στην
περίπτωση όπου οι ομάδες πελατών δεν είναι διακριτές, ο προτεινόμενος αλγόριθμος
υστερεί συγκριτικά με τον αλγόριθμο του Tsiligirides.
Στο Σχήμα 6.3, παρουσιάζονται οι χρόνοι υπολογισμού της τελικής λύσης του
προτεινόμενου αλγορίθμου με τον αλγόριθμο του Tsiligirides αθροιστικά, για κάθε
ομάδα προβλήματος ανάλογα με την ποιότητα ομαδοποίησης.
900
800
700

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

600
500
400

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
TSILIGIRIDES

300
200
100
0
1

2

3

4

5

QoC

Σχήμα 6.3 Απαιτούμενος υπολογιστικός χρόνος (αθροιστικά) των δύο αλγορίθμων για κάθε
ομάδα προβλήματος (σύνολο πελατών)

Από το σχήμα αυτό συμπεραίνεται εύκολα, πως το ποσοστό εξοικονόμησης κυμαίνεται
από 12% έως 26% όσον αφορά τον υπολογιστικό χρόνο. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει
πως ο προτεινόμενος αλγόριθμος θεωρείται καταλληλότερος για εφαρμογή σε
προβλήματα πραγματικού χρόνου.
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6.2 Σύγκριση του προτεινόμενου αλγορίθμου με τον υφιστάμενο αλγόριθμο
Στην

περίπτωση

αυτή

αναπτύχθηκαν

τέσσερα

(4)

πρότυπα

προβλήματα

αποτελούμενα από 99 πελάτες το κάθε ένα, σε ένα χωρικό πλαίσιο των 20 Km2 (βλ.
Σχήμα 6.4). Στη διερεύνηση αυτή συγκρίνεται ο προτεινόμενος τροποποιημένος με
τον υφιστάμενο αλγόριθμο αλλά και με τον αλγόριθμο του Tsiligirides.

Πρόβλημα 1 : Εμβαδόν Ομάδας = 1 km2

Πρόβλημα 2 : Εμβαδόν Ομάδας = 2,5 km2

Πρόβλημα 3 : Εμβαδόν Ομάδας = 5 km2

Πρόβλημα 4 : Εμβαδόν Ομάδας = 10 km2

Σχήμα 6.4 Πρότυπα προβλήματα για την σύγκριση του προτεινόμενου αλγορίθμου
με τον υφιστάμενο αλγόριθμο

Τα δεδομένα των πελατών σε κάθε πρόβλημα παράγονται τυχαίως και κάθε
πρόβλημα αντιστοιχεί σε διαφορετική ποιότητα ομαδοποίησης. Τέλος, ο αριθμός των
ομάδων πελατών που ορίζονται στη περίπτωση αυτή ισούται με τρία (3). Στους
Πίνακες 6.6 – 6.9) παρατίθενται τα αποτελέσματα της πειραματικής διερεύνησης.
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Πίνακας 6.6 QoC = 1 (Διακριτές ομάδες με πολύ καλή ποιότητα ομαδοποίησης)
A/A

Tmax

1
2
3
4
5

18000
22500
27000
36000
45000

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΚΕΡΔΟΣ

1679,42
1679,42
3168,49
3265,91
5099,79

Seconds
256,15
306,66
383,25
546,62
685,06

TSILIGIRIDES
Seconds
1586,49
377,16
1586,49
475,48
2861,28
467,87
3265,91
624,44
5099,79
531,84

ΚΕΡΔΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΚΕΡΔΟΣ

1679,42
1679,42
3218,59
3392,57
5099,79

Seconds
198,21
224,87
312,32
407,43
418,89

Πίνακας 6.7 QoC = 2 (Διακριτές ομάδες με καλή ποιότητα ομαδοποίησης)
A/A

Tmax

1
2
3
4
5

22000
27500
33000
44000
55000

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΚΕΡΔΟΣ

1528,1
1982,34
2037,59
3094,23
4664,51

Seconds
169,43
270,16
389,25
485,24
582,86

TSILIGIRIDES
ΚΕΡΔΟΣ
Seconds
1582,29
343,76
2088,25
400,65
2199,72
417,93
3135,68
500,42
4664,51
519,28

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΚΕΡΔΟΣ

1585,84
1982,34
2298,65
3135,68
4664,51

Seconds
150,65
184,23
257,75
321,56
387,43

Πίνακας 6.8 QoC = 3 (Διακριτές ομάδες με μεσαία ποιότητα ομαδοποίησης)
A/A

Tmax

1
2
3
4
5

40000
50000
60000
80000
100000

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΚΕΡΔΟΣ

2471,05
2955,91
2784,54
4499,59
5276,98

Seconds
315,59
375,39
473,44
597,98
765,02

TSILIGIRIDES
Seconds
2324,08
390,76
3036,95
453,88
3594,65
499,77
4024,11
524,73
5276,98
540,01
ΚΕΡΔΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΚΕΡΔΟΣ

2465,79
2894,76
2894,76
4176,59
5276,98

Seconds
215,65
316,78
346,9
400,23
487,96

Πίνακας 6.9 QoC = 4 (Μη διακριτές ομάδες πελατών, επικαλυπτόμενες)
A/A

Tmax

1
2
3
4
5

66000
82500
99000
132000
165000

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΚΕΡΔΟΣ

1346,82
1375,43
3127,8
4238,24
4913,39

Seconds
259,27
227,64
446,68
613,08
699,05

TSILIGIRIDES
ΚΕΡΔΟΣ
Seconds
1726,3
291,13
2266,47
367,83
2756,8
433,99
4074,12
494,21
4913,39
568,87

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΚΕΡΔΟΣ

1375,43
2065,89
2756,8
4215,4
4913,39

Seconds
210,75
220,03
364,12
421,43
458,45

Τα παραπάνω αποτελέσματα όσον αφορά το κέρδος που αποκτάται σε κάθε
περίπτωση, παρατίθενται συγκεντρωτικά στο Σχεδιάγραμμα 6.5.
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(QoC = 1)

(QoC = 2)

5500

5200

4500

4200

3500

3200

2500

2200

1200

1500
18000

22500

27000

36000

27500

33000

44000

55000

132000

165000

(QoC = 4)

(QoC = 3)

6000

22000

45000

5000

5000

4000

4000

3000

3000

2000

2000

1000

40000

50000

60000

80000

100000

66000

82500

99000

Σχήμα 6.5 Κέρδος των τριών συγκρινόμενων αλγορίθμων για κάθε πρόβλημα

Από τα παραπάνω εξάγεται εύκολα το συμπέρασμα πως σε προβλήματα με μεγάλο
εύρος πελατών όσον αφορά το κέρδος, ο προτεινόμενος αλγόριθμος υπερτερεί του
υφιστάμενου σε σημαντικό βαθμό, καθώς επίσης και του αλγορίθμου του Tsiligirides.
Πιο συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα αυτά, διαπιστώνεται ότι συνολικά ο
προτεινόμενος αλγόριθμος υπερτερεί ή είναι ισοδύναμος του υφιστάμενου
αλγορίθμου σε ποσοστό 80% και του αλγορίθμου του Tsiligirides σε ποσοστό 85%
σε σύνολο των λύσεων, δηλαδή στο 100% του αριθμού των προβλημάτων που
διερευνούνται κατά τα συγκεκριμένα ποσοστά ο τροποποιημένος αλγόριθμος
λαμβάνει περισσότερο ή ισοδύναμο κέρδος.
Η σύγκριση

του υπολογιστικού χρόνου μεταξύ των

τριών αλγορίθμων,

παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.6. Στο σχήμα αυτό, παρουσιάζονται οι χρόνοι
αθροιστικά για κάθε πρόβλημα.
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Σχήμα 6.6 Σύγκριση αθροιστικών χρόνων για πρόβλημα
Ο προτεινόμενος αλγόριθμος, υπερτερεί όσον αφορά τον υπολογιστικό χρόνο σε
σημαντικό ποσοστό συγκριτικά με τους δύο αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται, κάτι
το οποίο φαίνεται από το Σχήμα 6.6. Πιο συγκεκριμένα, υπερτερεί του υφιστάμενου
αλγορίθμου σε εύρος από 21% έως 30% και του αλγορίθμου του Tsiligirides από
22% έως 37%. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει την καταλληλότητα του αλγορίθμου για
εφαρμογή σε προβλήματα πραγματικού χρόνου και με μεγάλο εύρος πελατών.
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στη παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάστηκε, αναλύθηκε και εξετάστηκε
λεπτομερώς ο αλγόριθμος των Minis et al. (2005). O συγκεκριμένος αλγόριθμος
λειτουργεί με βασικό σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους στην περίπτωση χρονικής
καθυστέρησης οχήματος. Το πρόβλημα αυτό μοντελοποιείται βάση της διατύπωσης
του Προβλήματος Προσανατολισμού (ΟΡ). Η προτεινόμενη αυτή μέθοδος επιλύει το
πρόβλημα διασπώντας το σε υπό-προβλήματα εκμεταλλευόμενη την γεωγραφική
κατανομή των πελατών σε ομάδες (συνοικίες / προάστια). Ο διαθέσιμος χρόνος για
κάθε ομάδα υπολογίζεται με την επίλυση ενός μη γραμμικού προβλήματος
βελτιστοποίησης. Για κάθε ένα από αυτά τα προβλήματα επιλύεται ένα ΟΡ για να
καθοριστεί η σειρά εξυπηρέτησης των πελατών.
Από πειραματικά αποτελέσματα, παρατηρήθηκε πως για κάποιους λόγους η τελική
λύση των προβλημάτων που επιλύονται με τη συγκεκριμένη μέθοδο αποκλίνει σε
σημαντικό βαθμό από τη βέλτιστη. Στη παρούσα εργασία αναφέρεται αρχικά, πως οι
λόγοι αυτοί αποτελούνται από μία σειρά παραμέτρων και παραδοχών που
επηρεάζουν αρνητικά την προσέγγιση του βέλτιστου. Στη συνέχεια, διερευνήθηκε
διεξοδικά το μέγεθος επίδρασης τους στην απομάκρυνση της λύσης από τη βέλτιστη
και αντίστοιχα, για κάθε μία από αυτές πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάπτυξη τρόπου
αντιμετώπισης με αποτέλεσμα την περαιτέρω προσέγγιση της βέλτιστης λύσης.
Ο προτεινόμενος αλγόριθμος συγκρίθηκε σε πρώτο στάδιο με τον αλγόριθμο του
Tsiligirides ο οποίος επιλύει το πρόβλημα μονολιθικά και σε δεύτερο στάδιο, με τον
υφιστάμενο αλγόριθμο των Minis et al. (2005).
Στη πρώτη περίπτωση ο προτεινόμενος αλγόριθμος υπερτερεί όσον αφορά το κέρδος
του αλγορίθμου του Tsiligirides σε προβλήματα που παρουσιάζουν από πολύ καλή
έως καλή ομαδοποίηση πελατών σε ολόκληρο το φάσμα των κλασμάτων του
συνολικού διαθέσιμου χρονικού ορίζοντα. Για προβλήματα με μέτρια ποιότητα
ομαδοποίησης, ο προτεινόμενος αλγόριθμος παρουσιάζει παρόμοια αποτελέσματα με
αυτόν του Tsiligirides. Μόνο στην περίπτωση όπου οι ομάδες πελατών δεν είναι
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διακριτές, ο προτεινόμενος αλγόριθμος υστερεί συγκριτικά με τον αλγόριθμο του
Tsiligirides.
Όσον αφορά τον υπολογιστικό χρόνο, ο προτεινόμενος αλγόριθμος υπερτερεί σε
αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο του αλγορίθμου του Tsiligirides σε όλα τα
προβλήματα και σε όλο το φάσμα του συνολικού διαθέσιμου χρονικού ορίζοντα. Το
ποσοστό εξοικονόμησης κυμαίνεται από 12% έως 26%, κάτι που υποδηλώνει την
καταλληλότητα του αλγορίθμου στην επίλυση προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο.
Στη δεύτερη περίπτωση, στην οποία ο προτεινόμενος αλγόριθμος συγκρίνεται αφενός
μεν με τον υφιστάμενο αλγόριθμο αφετέρου δε με τον αλγόριθμο του Tsiligirides,
εντοπίζονται τα ακόλουθα συμπεράσματα.
Όσον αφορά το κέρδος, παρατηρείται ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος υπερτερεί του
υφιστάμενου σε σημαντικό βαθμό, καθώς επίσης και του αλγορίθμου του Tsiligirides.
Πιο

συγκεκριμένα,

από

τα αποτελέσματα

της πειραματικής διερεύνησης,

διαπιστώνεται ότι συνολικά ο προτεινόμενος αλγόριθμος υπερτερεί ή είναι
ισοδύναμος του υφιστάμενου αλγορίθμου σε ποσοστό 80% και του αλγορίθμου του
Tsiligirides σε ποσοστό 85% σε σύνολο των λύσεων, δηλαδή κατά αυτό το ποσοστό
ο τροποποιημένος αλγόριθμος λαμβάνει περισσότερο ή ισοδύναμο κέρδος.
Όσον αφορά τον υπολογιστικό χρόνο ο προτεινόμενος αλγόριθμος είναι σημαντικά
αποδοτικότερος, αφού υπερτερεί του υφιστάμενου αλγορίθμου περίπου 30% και του
αλγορίθμου του Tsiligirides από 22% έως 37%. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει την
καταλληλότητα του αλγορίθμου για εφαρμογή σε προβλήματα πραγματικού χρόνου
και με μεγάλο εύρος πελατών.
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