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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η διπλωµατική αυτή εργασία διερευνά το Πρόβληµα Προγραµµατισµού ∆ιανοµών µε 
Επιστροφές στην Αποθήκη για Αναπλήρωση Φορτίου. Για την επίλυση του προβλήµατος 
αυτού εφαρµόστηκαν τέσσερις αλγόριθµοι, οι οποίοι αξιολογήθηκαν ως προς την 
αποδοτικότητά τους:  

 O Εξαντλητικός ∆ιερευνητικός αλγόριθµος (Exhaustive Search Αlgorithm) 
Tatarakis et al. (2005) 

 O Τροποποιηµένος Εξαντλητικός ∆ιερευνητικός αλγόριθµος (Modified Exhaustive 
Search Αlgorithm) Tatarakis et al. (2005) 

 Ο αλγόριθµος των ∆ηµάκη & ∆ριβαλιάρη (D2 algorithm) ∆ηµάκης, ∆ριβαλιάρης 
(2005) 

 O αλγόριθµος ∆υναµικού Προγραµµατισµού (Dynamic Programming algorithm 
/DPa) Tatarakis et al. (2005) 

Από τις αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν προέκυψε η σαφής υπεροχή του DPa. 

Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν και αναλύθηκαν δύο επεκτάσεις του βασικού προβλήµατος: 
(α) το Πρόβληµα Προγραµµατισµού ∆ιανοµής και Παραλαβής µε Επιστροφές στην 
Αποθήκη για Αναπλήρωση Φορτίου και (β) το Πρόβληµα Προγραµµατισµού ∆ιανοµής n 
Προϊόντων µε Επιστροφές στην Αποθήκη για Αναπλήρωση Φορτίου.  

Τα δύο αυτά προβλήµατα επιλύθηκαν µε χρήση ∆υναµικού Προγραµµατισµού. Από την 
πειραµατική διερεύνηση που διεξήχθη, προέκυψε πως ο προτεινόµενος αλγόριθµος και στις 
δύο περιπτώσεις, εντοπίζει τις αποδοτικότερες λύσεις, ενώ παράλληλα, ο χρόνος επίλυσης 
κυµαίνεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα ακόµα και σε προβλήµατα µε µεγάλο πλήθος πελατών.     

Λέξεις – Κλειδιά:  VRDRSRP,  ∆υναµικός Προγραµµατισµός, VRDRSRP µε παραλαβή 
και διανοµή προϊόντων, VRDRSRP µε n προϊόντα 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

 
 

1.1 Κίνητρα Έρευνας 

 

Η διαδικασία διανοµής προϊόντων σε αστικό περιβάλλον αποτελεί µια από τις βασικές 
δραστηριότητες των υπηρεσιών logistics και αντιπροσωπεύει, κατά µέσο όρο, την 
υψηλότερη µερίδα στις συνολικές δαπάνες των υπηρεσιών αυτών (Βalou, 1999).  

Σε µερικές περιπτώσεις µάλιστα, όπως στη βιοµηχανία µη αλκοολούχων ποτών, οι δαπάνες 
διανοµής αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 70% των δαπανών προστιθέµενης αξίας των αγαθών 
(Golden and Wasil, 1987). Συνεπώς, η δυνατότητα µείωσης του αντίστοιχου κόστους 
αποτελεί σηµαντικό στόχο.  

Το πρόβληµα του προγραµµατισµού διανοµών είναι ένα πολύπλοκο πρόβληµα, µε 
σηµαντικές επιπτώσεις τόσο στο κόστος, όσο και στη ποιότητα λειτουργιών (operations) 
µιας επιχείρησης. Σηµαντικά θέµατα του προγραµµατισµού περιλαµβάνουν:  

 τον καθορισµό του κατάλληλου µεγέθους του στόλου (αριθµός οχηµάτων), της 
χωροθέτησης των κέντρων διανοµής, της χωρητικότητας των οχηµάτων, κλπ. 

 την σύνθεση διαδροµών και δροµολογίων (δροµολόγηση), που αποτελεί την 
ευρύτερη περιοχή της παρούσας εργασίας. 

Η πολυπλοκότητα των προβληµάτων προγραµµατισµού επηρεάζεται άµεσα από την 
πολυπλοκότητα του σχετικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Συγκεκριµένες παράµετροι 
που καθορίζουν την πολυπλοκότητα αυτή παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.1.  
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Πίνακας 1.1: Χαρακτηριστικά προβληµάτων διανοµής (Νινίκας, 2005) 
 

Χαρακτηριστικά Επιλογές 
Μέγεθος του στόλου (Αριθµός Οχηµάτων) Ένα ή πολλαπλά (οχήµατα) 
Πλήθος πελατών - 
Βάση (έδρα) του στόλου Μία βάση ή πολλαπλές βάσεις 
Είδος δικτύου Με κατευθύνσεις στα τόξα, ή χωρίς, ή µικτό 
Χωρητικότητα οχηµάτων Όλες ίδιες, διαφορετικές, ή απεριόριστη 
Χρονικό παράθυρο στις εργασίες Με παράθυρο, ή χωρίς, ή µικτό 
Είδος εκτελούµενων εργασιών Παράδοση, ή παραλαβή, ή και τα δύο 
Αριθµός προϊόντων (είδη) Ένα ή περισσότερα (προϊόντα) 
Στόχοι Ελαχιστοποίηση συνολικού κόστους 

διαδροµών, ελαχιστοποίηση σταθερού και 
µεταβλητού κόστους, ελαχιστοποίηση χρόνου 
ανταπόκρισης, µεγιστοποίηση κέρδους. 

 

Επισηµαίνεται ότι το πλήθος πελατών διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην 
πολυπλοκότητα επίλυσης του προβλήµατος, καθώς σε ένα δίκτυο n πελατών (πλην του 
κόµβου αφετηρίας) υπάρχουν εν γένει n! διαφορετικοί τρόποι δροµολόγησης ενός 
οχήµατος. Το µέγεθος των ρεαλιστικών προβληµάτων συχνά ξεπερνά τους 100 κόµβους.  

Η απλούστερη αλλά και βασικότερη µορφή των προβληµάτων διανοµής είναι το πρόβληµα 
του περιοδεύοντος πωλητή (Traveling Salesman Problem, TSP). Το πρόβληµα αυτό 
αποτελεί κλασσικό πρόβληµα βελτιστοποίησης, στο οποίο ένας πωλητής επισκέπτεται ένα 
σύνολο n πελατών (µια επίσκεψη ανά πελάτη) διανύοντας τη µικρότερη δυνατή απόσταση 
και επιστρέφοντας στο σηµείο εκκίνησης. Βασιζόµενοι σε αυτό το πρόβληµα και 
αντικαθιστώντας τον πωλητή µε ένα όχηµα, εύκολα δηµιουργείται το απλούστερο 
πρόβληµα δροµολόγησης. Στο πρόβληµα αυτό όχηµα µε περιορισµένη χωρητικότητα 
επισκέπτεται ένα σύνολο πελατών, ο καθένας εκ των οποίων έχει συγκεκριµένη και 
γνωστή εκ των προτέρων ζήτηση, διανύοντας την µικρότερη δυνατή απόσταση και 
επιστρέφει στο σηµείο εκκίνησης. Στην περίπτωση πολλαπλών οχηµάτων προκύπτει το 
ντετερµινιστικό πρόβληµα της δροµολόγησης οχηµάτων (Vehicle Routing Problem VRP) 
το οποίο έχει αποτελέσει αντικείµενο έρευνας τα τελευταία 30 έτη (Laporte και Osman, 
1995). 

Μία επιπρόσθετη παράµετρος που επηρεάζει θεµελιωδώς την µορφή των προβληµάτων 
δροµολόγησης είναι η ζήτηση, η οποία µπορεί να είναι 

 γνωστή εκ των προτέρων (συνήθως προκύπτει από καταχωρηµένες παραγγελίες  
πελατών) 

 γίνεται γνωστή κατά την επίσκεψη του οχήµατος στον πελάτη.  
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Η συνολική ζήτηση των πελατών µπορεί να είναι µικρότερη, ίση ή µεγαλύτερη από την 
χωρητικότητα του οχήµατος. Στην τελευταία περίπτωση η ζήτηση ενός ή περισσοτέρων 
κόµβων (πελατών) ενδέχεται να µην µπορεί να ικανοποιηθεί από το αρχικό φορτίο του 
οχήµατος και για αυτό το λόγο ο λήπτης αποφάσεων θα πρέπει να επιλέξει ανάµεσα σε 
διάφορα µέτρα αναδροµολόγησης (Secomandi, 1998). Συγκεκριµένα οι επιλογές που έχει 
στη διάθεση του είναι οι ακόλουθες: 

 εξυπηρέτηση του πελάτη από άλλο όχηµα 

 εξυπηρέτηση του πελάτη κάποια άλλη ηµέρα 

 επιστροφή του οχήµατος στην αποθήκη για ανεφοδιασµό (µία ή περισσότερες 
φορές) για την ολοκλήρωση της προγραµµατισµένης διαδροµής του. 

Σε πολλές περιπτώσεις λόγω έλλειψης πόρων, προσωπικού ή οχηµάτων, το µέτρο που 
επιλέγεται είναι το τελευταίο.  

Υιοθετώντας σαν λήψη απόφασης την επιστροφή του οχήµατος στην αποθήκη για 
ανεφοδιασµό, προκύπτει παραλλαγή του προβλήµατος δροµολόγησης ενός οχήµατος 
(Secomandi, 1998;  Tatarakis et al., 2005; Μarfin et al., 2004) σύµφωνα µε την οποία: Η 
ζήτηση των πελατών είναι γνωστή εκ των προτέρων, η σειρά επίσκεψης των πελατών είναι 
προκαθορισµένη, αλλά η χωρητικότητα του οχήµατος είναι µικρότερη από την συνολική 
ζήτηση της διαδροµής που έχει σχεδιαστεί να ακολουθήσει  το όχηµα. Εξαιτίας αυτού του 
γεγονότος, το όχηµα κατά την διάρκεια της διαδροµής θα πρέπει σε ένα ή περισσότερα 
σηµεία της να επιστρέψει στην αποθήκη για επαναφόρτωση έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
ικανοποιήσει πλήρως την συνολική ζήτηση της διαδροµής. Το πρόβληµα έγκειται στον 
προσδιορισµό των σηµείων επιστροφής στην αποθήκη έτσι ώστε αφ’ ενός µεν να 
ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση, αφετέρου δε να ελαχιστοποιηθεί η συνολικά διανυόµενη 
απόσταση. 

Το πρόβληµα αυτό από εδώ και στο εξής για λόγους ευκολίας θα αναφέρεται σαν το 
Πρόβληµα Προγραµµατισµού ∆ιανοµής µε Επιστροφές στην Αποθήκη για 
Αναπλήρωση Φορτίου (The Vehicle Routing with Depot Returns for Stock 
Replenishment Problem VRDRSRP).  

 

1.2 Αντικειµενικοί Στόχοι  

 

Με βάση το παραπάνω πρόβληµα, η παρούσα διπλωµατική εργασία επικεντρώνεται στην 
διερεύνηση των ακόλουθων θεµάτων: 
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 Ανάλυση και σύγκριση υφιστάµενων αλγορίθµων για την επίλυση του VRDRSRP 
και εντοπισµός του πλέον αποτελεσµατικού αλγόριθµου. 

 Επέκταση του παραπάνω βασικού προβλήµατος για την αντιµετώπιση πρακτικών 
περιπτώσεων δροµολόγησης:  

o Το VRDRSRP µε παραλαβή και διανοµή προϊόντων (Pick up & Delivery) 
και  

o Το VRDRSRP µε n προϊόντα (2 περιπτώσεις) 

 Επίλυση των δύο παραπάνω προβληµάτων µε χρήση προτεινόµενου αλγορίθµου. 

 

1.3 Περίγραµµα ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

 

Η διπλωµατική εργασία αποτελείται από 5 Κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται 
βιβλιογραφική επισκόπηση σηµαντικών προβληµάτων διανοµής καθώς και των µεθόδων 
επίλυσης τους.  

Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται το µαθηµατικό µοντέλο του VRDRSRP, γίνεται η ανάλυση 
και σύγκριση υφιστάµενων αλγόριθµων επίλυσής του και ο εντοπισµός του πλέον 
αποτελεσµατικού αλγόριθµου.  

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα µαθηµατικά µοντέλα των προβληµάτων που 
αναπτύχθηκαν στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής εργασίας, καθώς και ο προτεινόµενος 
αλγόριθµος για την επίλυση τους. 

Τέλος, στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις για περαιτέρω 
έρευνα. 
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2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εκείνα τα προβλήµατα διανοµής, τα οποία αποτελούν 
το θεµελιώδες υπόβαθρο της παρούσας εργασίας, καθώς και αντιπροσωπευτικές µέθοδοι 
επίλυσης. 

 

2.2 Το Πρόβληµα του Περιοδεύοντος Πωλητή (Traveling Salesman 
Problem TSP) 

 

Το πρόβληµα του περιοδεύοντος πωλητή είναι ένα από τα πλέον µελετηµένα προβλήµατα  
της συνδυαστικής βελτιστοποίησης, ενώ η προέλευσή του δεν είναι απολύτως 
εξακριβωµένη. Οι Laporte και Osman (1995) πραγµατοποίησαν µια εκτεταµένη 
βιβλιογραφική επισκόπηση για τα πιο σηµαντικά προβλήµατα διανοµών όπως αυτά του 
περιοδεύοντος πωλητή και της δροµολόγησης των οχηµάτων. Στην επισκόπηση αυτή 
γίνεται σαφές πως α) η πρώτη αναφορά στο πρόβληµα  του περιοδεύοντος πωλητή 
τοποθετείται το 1831 (σύµφωνα µε ένα άρθρο του Voigt, 1981), β) ο όρος « Το Πρόβληµα  
του Περιοδεύοντος Πωλητή » εντοπίστηκε σε άρθρο του Menger το 1932. Το 1940 
επανεµφανίζεται στις µελέτες των Mahalanobis, Jessen, Gosh και Marks ως εφαρµογή της 
γεωργικής διαδικασίας και τελικά, µερικά χρόνια αργότερα, εδραιώνεται ως πρότυπο στην 
κατηγορία των προβληµάτων συνδυαστικής [50]. Οι Dantzig, Fulkerson and Johnson 
(1954) ήταν οι πρώτοι που µελέτησαν το πρόβληµα µε τη χρήση αλγορίθµων. Το TSP είναι 
ένα NP-hard πρόβληµα (η πολυπλοκότητα του αυξάνεται εκθετικά όσο αυξάνεται το 
πλήθος των κόµβων) η µελέτη του οποίου αποτέλεσε αφορµή για διάφορα θεωρητικά και 
αλγοριθµικά αποτελέσµατα, µερικά από τα οποία είχαν άµεση επίδραση σε άλλους τοµείς 
της συνδυαστικής βελτιστοποίησης.  

Το πρόβληµα του Περιοδεύοντος Πωλητή έχει ως εξής: Ο πωλητής καλείται να 
εξυπηρετήσει (επισκεφθεί) ένα σύνολο πελατών, καθένας από τους οποίους 
χαρακτηρίζεται ως κόµβος ενός συνεκτικού δικτύου. Στόχος του πωλητή είναι να 
επισκεφτεί όλους τους πελάτες, από µια φορά και να επιστρέψει στο σηµείο από όπου 
ξεκίνησε, διανύοντας την ελάχιστη δυνατή απόσταση (βλ. Σχήµα 2.1). Ο χρόνος που έχει 
στην διάθεση του ο πωλητής είναι απεριόριστος (Boldin et al., 1983).  
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ΠΕΛΑΤΗΣ 1

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ 4

ΠΕΛΑΤΗΣ 3
ΠΕΛΑΤΗΣ 2

ΠΕΛΑΤΗΣ 1

ΕΠΙΛΥΣΗ

Αρχικό πρόβληµα TSP
( πολλαπλές επιλογές για τον πωλητή )

Λυµένο πρόβληµα ΤSP
 

Σχήµα 2.1: Απλό παράδειγµα  TSP 
 

Για την επίλυση του TSP έχει αναπτυχθεί πλήθος αλγορίθµων, οι οποίοι δίνουν συνήθως 
λύσεις κοντά στη βέλτιστη. Αντιπροσωπευτικοί αλγόριθµοι συνοψίζονται κατωτέρω. 

Ο αλγόριθµος του Πλησιέστερου Γείτονα (Nearest Neighbor)  

Πρόκειται για τον απλούστερο αλγόριθµο στον οποίο ο πωλητής ξεκινάει από το σηµείο 
έναρξης και, σε κάθε βήµα του, επιλέγει τον πλησιέστερο σε αυτόν προορισµό (κόµβο), 
από το σύνολο των προορισµών που δεν έχει επισκεφθεί ακόµα. Η διαδικασία αυτή 
συνεχίζεται έως ότου ο πωλητής επιστρέψει και πάλι στον κόµβο από τον οποίο ξεκίνησε 
(βλ. Σχήµα 2.2). Σχετικές αναλύσεις του συγκεκριµένου αλγορίθµου έχουν γίνει από τους  
Rosenkrantz et al. (1977), Bentley (1990) , Frieze (1979), και Golden & Stewart (1981). 
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Σχήµα 2.2: Μέθοδος Πλησιέστερου Γείτονα (TSP 5 κόµβων) 
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Η Μέθοδος Παρεµβολής (Greedy Insertion)  

Η Μέθοδος Παρεµβολής, στηρίζεται στη διαδοχική εισαγωγή κόµβων σε µια αρχική 
διαδροµή έως ότου να µην είναι δυνατή η περαιτέρω εισαγωγή τους, λόγω παραβίασης 
κάποιων περιορισµών του προβλήµατος. Η επιλογή της θέσης που θα εισαχθεί ένας κόµβος 
στο δροµολόγιο, εξαρτάται από το πόσο θα αυξηθεί το κόστος της διαδροµής λόγω της 
εισαγωγής του κόµβου. Αν υποθέσουµε ότι στη διαδροµή του Σχήµατος 2.3 θέλουµε να 
εισάγουµε τον κόµβο 6 µεταξύ των κόµβων 4 και 5. Τότε το επιπρόσθετο αυτό κόστος S, 
θα ισούται µε S = C46 + C65 – C45. Η προσθήκη του νέου κόµβου στο δροµολόγιο δεν θα 
πρέπει να δηµιουργεί κυκλικά δροµολόγια. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως ο συγκεκριµένος 
αλγόριθµος χρησιµοποιείται και ως αλγόριθµος βελτίωσης δροµολογίων. Σχετικές 
αναλύσεις του συγκεκριµένου αλγορίθµου έχουν γίνει από τους  Rosenkrantz et al. (1977), 
Bentley (1990), Frieze (1979), και Golden & Stewart (1981).   

 

Σχήµα 2.3: Μέθοδος Παρεµβολής 

 

Η µέθοδος Eξοικονόµησης Aπόστασης των Clark & Wright. 

Στον αλγόριθµο αυτό, αρχικά, επιλέγεται τυχαία από το σύνολο των n πελατών ένα σηµείο 
που θα έχει τον ρόλο της αφετηρίας και του τερµατισµού και χαρακτηρίζεται µε την τιµή 
1. Ο αλγόριθµος αρχικά δηµιουργεί n-1 διαδροµές (1,i,1) µε i=2,…,n. Για τα υπόλοιπα 
σηµεία i,j= 2,3,…,n  (i ≠ j) υπολογίζεται µια µετρική «κέρδους» (savings), sij µετάβασης 
από το i στο j συγκρίνοντας: 

o το κόστος µετάβασης από το σηµείο i στο σηµείο j εάν µεταξύ των δυο 
σηµείων παρεµβάλλεται η αφετηρία/ τερµατισµός, µε 

o το κόστος, cij,  απευθείας µετάβασης από το i στο j. 
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Σχήµα 2.4: Η µέθοδος Eξοικονόµησης Aπόστασης των Clark & Wright 
 

 Η µετρική κέρδους sij δίνεται από το sij = ci1 + c1j - cij όπου ci1 το κόστος µετάβασης 
από i στην αφετηρία/τερµατισµό και c1j το κόστος µετάβασης από την αφετηρία/ 
τερµατισµό στο σηµείο j. Οι τιµές των µετρικών «κέρδους» µετάβασης ταξινοµούνται σε 
φθίνουσα διάταξη. Στη συνέχεια, ξεκινώντας από την αρχή της λίστας που δηµιουργήθηκε 
στο προηγούµενο βήµα προσθέτουµε τον πελάτη σε ένα από τα δύο άκρα της αντίστοιχης 
διαδροµής. Το προηγούµενο βήµα επαναλαµβάνεται διαδοχικά για τους πελάτες στη λίστα, 
µέχρι να ενταχθούν όλοι οι πελάτες σε µία διαδροµή (Clark & Wright Savings, 1964). 

 

Η ευρετική µέθοδος που προτάθηκε από τον Christofides. 

Η µέθοδος αυτή υπολογίζει µία λύση κοντά στη βέλτιστη µέσα από µια αλληλουχία 
βηµάτων (βλ. Σχήµα 2.5).  

Στο πρώτο βήµα, έχοντας ως δεδοµένο ένα σύνολο n πελατών, κατασκευάζεται ένα 
ελάχιστο ζευγνύον δένδρο Τ (Hillier και Lieberman, 1984).  

Στο δεύτερο βήµα προσδιορίζονται οι κόµβοι περιττής τάξης του Τ, δηλαδή εκείνοι που 
συνδέονται µε περιττό αριθµό κλάδων. Επιλύεται το πρόβληµα ελαχιστοποίησης του 
κόστους της τέλειας αντιστοίχησης για τους κόµβους αυτούς και δηµιουργείται το 
λεγόµενο perfect matching Μ, δηλαδή το γράφηµα του οποίου οι κλάδοι δεν έχουν κοινούς 
κόµβους. Σε ένα γράφηµα που αποτελείται από περιττό αριθµό κόµβων επιτρέπεται µόνο 
ένας κόµβος να µην συµπεριληφθεί στο γράφηµα.  

Στο τρίτο βήµα οι κλάδοι των Τ και Μ συνδυάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
δηµιουργείται ένα πολλαπλό γράφηµα (multigraph) G. ∆ηλαδή ένα γράφηµα από µη 
διατεταγµένα ζεύγη κόµβων, στο οποίο το ίδιο ζεύγος κόµβων µπορεί να συνδέει πολλές 
πλευρές.  

1
j

i

Cj1

C1j

C1i

Ci1

Cij
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Τέλος, στο τέταρτο βήµα από το πολλαπλό γράφηµα G επιλέγονται εκείνες οι πλευρές που 
δηµιουργούν έναν κύκλο του Euler και στη συνέχεια µετασχηµατίζεται σε κύκλωµα 
Hamilton. Σχετικές αναφορές περιλαµβάνουν Christofides (1979), Cornuejols et al. (1978).  

 

(b) Ελάχιστο ζευγνύον δένδρο
(spanning tree T)(a) κόµβοι TSP

(e) Πολλαπλό γράφηµα
(multigraph G) (f) Κύκλος του Euler

(g) Κύκλωµα Hamilton

(d) perfect matching M

(c) Κόµβοι που συνδέονται µε
περιττό αριθµό κλάδων

 
Σχήµα 2.5: Η µέθοδος του Christofides 

 

Επιπλέον των παραπάνω, έχουν αναπτυχθεί και µέθοδοι που στοχεύουν στη βελτίωση µιας 
υφιστάµενης λύσης, βασιζόµενες στην ιδέα της αντικατάστασης των 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 (Lin, S., 1965; 
Lin &. Kernighan, 1973). Συνήθως το k = 2 ή 3.  Η πιο διαδεδοµένη  µέθοδος  είναι  όταν  
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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 
2.6). Η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου το συνολικό κόστος του δροµολογίου να µη 
µειώνεται µε τις αλλαγές των τόξων. 

 
Σχήµα 2.6: Μέθοδος 2 - opt 

 

Τέλος, για την επίλυση του TSP και γενικότερα των προβληµάτων διανοµής έχουν 
αναπτυχθεί µετα-ευρετικοί (metaheuristics) αλγόριθµοι (Osman and Laporte, 1996). Οι 
αλγόριθµοι αυτοί είναι συνήθως υψηλού επιπέδου στρατηγικές, οι οποίες µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό ευρετικών µεθόδων σε µία ευρεία οµάδα 
προβληµάτων. Ο βασικός στόχος των µετα-ευρετικών αλγορίθµων είναι η αποφυγή των 
µειονεκτηµάτων που προέρχονται από τις επαναληπτικές βελτιώσεις µιας υπάρχουσας 
λύσης, επιτρέποντας στη λύση να ξεφύγει από το τοπικό βέλτιστο. Αυτό γίνεται εφικτό είτε 
επιτρέποντας την επιλογή χειρότερων λύσεων, είτε δηµιουργώντας νέες βελτιωµένες 
λύσεις. Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά µερικοί από τους πιο σηµαντικούς µετα-
ευρετικούς αλγορίθµους.  

 

Η µέθοδος Simulated Annealing  (SA)  

Η µέθοδος Simulated Annealing (SA) είναι µια από τις παλαιότερες µετα-ευρετικές 
µεθόδους και ένας από τους πρώτους αλγορίθµους που είχε µια συγκεκριµένη στρατηγική 
για να ξεφεύγει από το τοπικό ελάχιστο. Η  SA εφαρµόστηκε για πρώτη φορά, ως 
αλγόριθµος αναζήτησης από τους Kirkpatrick et al. (1983) και από τον Cerny (1985). Ο 
αλγόριθµος SA πραγµατοποιεί µια τυχαία αναζήτηση σε ένα γειτονικό διάστηµα 
(neighbourhood space). Στην SA, επιτρέπονται µετατροπές στην υπάρχουσα λύση, οι 
οποίες αυξάνουν την τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης f (για το πρόβληµα 
ελαχιστοποίησης), σε αντίθεση µε τις κλασσικές µεθόδους, όπου οι µόνες µετατροπές που 
επιτρέπονται είναι αυτές µε τις οποίες µειώνεται η τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης. 
Έστω ότι η υπάρχουσα λύση είναι η s, τότε σε κάθε επανάληψη επιλέγεται τυχαία µια λύση 
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s΄ є Ν(s), όπου Ν(s) γειτονικές λύσεις της s. Σε περίπτωση που η s΄ είναι καλύτερη από την 
s (δηλαδή, η τιµή της αντικειµενικής της συνάρτησης είναι µικρότερη από την αντίστοιχη 
τιµή της s), η s΄ γίνεται αποδεκτή και αντικαθιστά την s. Αντιθέτως, σε περίπτωση που η s΄ 
είναι χειρότερη από την s (δηλαδή, η τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης είναι 
µεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιµή της s), η s΄ γίνεται αποδεκτή µε πιθανότητα: 

( ) kT
sfsf

k esTsp
)()'(

,,'
−

−
=  

όπου Τκ η παράµετρος ελέγχου “Θερµοκρασία” και f(s΄)-f(s) η διαφορά των  αντίστοιχων 
αντικειµενικών συναρτήσεων. Σε υψηλή “Θερµοκρασία”, η πιθανότητα αποδοχής µιας 
αύξησης στην τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης είναι υψηλή. Γενικότερα, η πιθανότητα 
αυτή µειώνεται όσο µειώνεται η “Θερµοκρασία”. Συνήθως, ο αλγόριθµος SA ξεκινάει µε 
υψηλή “Θερµοκρασία”, για να πραγµατοποιήσει µια αναζήτηση στο διάστηµα που 
βρίσκεται η λύση. Η “Θερµοκρασία” στη συνέχεια µειώνεται σταδιακά ώστε να 
επικεντρωθεί σε µια συγκεκριµένη περιοχή.        

 

Η µέθοδος  Tabu Search (TS) 
Η βασική ιδέα της µεθόδου TS προτάθηκε από τον Glover το 1986 και καθοδηγεί την 
µέθοδο της τοπικής αναζήτησης αποφεύγοντας τα µη αποδεκτά τοπικά βέλτιστα. Η TS 
χρησιµοποιεί ντετερµινιστικά (και όχι στοχαστικά) κριτήρια αποδοχής καθώς και µια 
προσωρινή µνήµη έτσι ώστε να αποφεύγει τα µη αποδεκτά τοπικά βέλτιστα και τις 
επαναλήψεις (κυκλικές διαδροµές). Η προσωρινή µνήµη είναι ευρέως γνωστή ως tabu list 
και χρησιµοποιείται για την αποθήκευση των πιο πρόσφατα επισκεπτόµενων λύσεων. Οι 
λύσεις που βρίσκονται σε µια tabu list αποκλείονται από το γειτονικό διάστηµα της 
υπάρχουσας λύσης. Το περιορισµένο γειτονικό διάστηµα της υπάρχουσας λύσης s, ορίζεται 
από το Na(s). Σε κάθε επανάληψη η καλύτερη λύση από το περιορισµένο γειτονικό 
διάστηµα επιλέγεται ως η νέα υπάρχουσα λύση. H νέα υπάρχουσα λύση προστίθεται στην 
tabu-list και σε περίπτωση που η tabu-list έχει καλύψει την χωρητικότητα της, τότε µία από 
τις λύσεις που βρίσκονται σε αυτήν διαγράφεται (συνήθως ακολουθώντας τον τρόπο 
FIFO). Ο αλγόριθµος σταµατάει όταν συναντηθεί ένα κριτήριο τερµατισµού ή αν το 
επιτρεπόµενο γειτονικό διάστηµα για αναζήτηση νέας λύσης είναι άδειο. Το µήκος l της 
tabu-list είναι γνωστό ως tabu-tenure και καθορίζει τη µνήµη της διαδικασίας αναζήτησης. 
Όταν το tabu-tenure είναι µικρό η αναζήτηση νέας λύσης επικεντρώνεται σε µικρές 
περιοχές του χώρου αναζήτησης. Αντιθέτως όταν το tabu-tenure είναι µεγάλο η αναζήτηση 
επικεντρώνεται σε µεγαλύτερες περιοχές του χώρου αναζήτησης, καθότι απαγορεύει την 
επανεπίσκεψη µεγαλύτερου αριθµού λύσεων. Παρόλα αυτά η χρησιµοποίηση µιας tabu-
list, η οποία θα περιλαµβάνει ολοκληρωµένες λύσεις δεν είναι πρακτική διότι η διαχείριση 
της, λόγω µεγέθους, είναι αναποτελεσµατική. Για το λόγο αυτό αντί των ολοκληρωµένων 
λύσεων αποθηκεύονται κάποια στοιχεία των λύσεων που συνθέτουν τις κινήσεις. Σχετικές 
αναφορές έχουν γίνει από τους (Glover και Laguna, 1997), (Knox και Glover, 1989). 
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Οι Γενετικοί Αλγόριθµοι (Genetic Algorithms - GA)  
Οι Γενετικοί αλγόριθµοι προήλθαν από τις µελέτες του Holland (1975) και συνεργατών 
του. Η βασική ιδέα των GA είναι η διατήρηση ενός πληθυσµού υποψήφιων λύσεων, ο 
οποίος εξελίσσεται µέσω µιας επιλεκτικής διαδικασίας που ευνοεί την επιβίωση των πιο 
κατάλληλων λύσεων. Συγκεκριµένα, οι GA λειτουργούν σε ένα πληθυσµό µε 
κωδικοποιηµένες λύσεις που ονοµάζονται χρωµοσώµατα. Υπάρχει πλήθος παραλλαγών 
όσον αφορά τα βήµατα που ακολουθεί ο αλγόριθµος. Μια συνήθης διαδικασία είναι η 
εξής: Σε κάθε επανάληψη, οι ακόλουθες λειτουργίες εφαρµόζονται k φορές: (α) επιλογή 
δύο χρωµοσωµάτων, (β) δηµιουργία δύο απογόνων από αυτούς τους γονείς 
χρησιµοποιώντας µία τεχνική γενετικής διασταύρωσης, (γ) εφαρµογή τυχαίας µεταλλαγής 
σε κάθε απόγονο, (δ) µετακίνηση των 2k χειρότερων στοιχείων του πληθυσµού και 
αντικατάσταση τους µε τους 2k απογόνους. Θα µπορούσε να ειπωθεί πως οι GA αποτελούν 
κατηγορία των µεθόδων τοπικής αναζήτησης, η οποία χρησιµοποιεί ένα µηχανισµό 
παραγωγής λύσεων που λειτουργεί µε παραµέτρους µιας οµάδας λύσεων παρά µε τις 
παραµέτρους µιας µόνο λύσης. Σχετικές αναφορές για την επίλυση του προβλήµατος TSP 
είναι από Goldberg, (1989) και Muhlenbein και Voigt, (1995). 

 
 

2.3 Το Πρόβληµα της ∆ροµολόγησης Οχηµάτων (The Vehicle Routing 
Problem VRP) 

 

Οι Dantzig και Ramser (1959), σε ένα άρθρο τους περιγράφουν το Πρόβληµα της 
Αποστολής Φορτηγών (Truck Dispatching Problem) το οποίο δεν είναι άλλο από το 
Πρόβληµα της ∆ροµολόγησης Οχηµάτων (VRP) όπως είναι γνωστό σήµερα.  

Το 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. 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 από τα οποία εξυπηρετείται από 
ένα όχηµα του στόλου. Ο ίδιος πελάτης δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί και από άλλο όχηµα. 
Κάθε όχηµα έχει συγκεκριµένη χωρητικότητα και πραγµατοποιεί µια διαδροµή  ξεκινώντας  
και καταλήγοντας  στην αποθήκη (βλ. Σχήµα 2.7).  
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Σχήµα 2.7: Παράδειγµα VRP 
 

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 µε τον χρόνο εξυπηρέτησης του j. Στόχος του 
προβλήµατος είναι η µείωση του συνολικού κόστους όλων των διαδροµών που 
πραγµατοποιούνται από όλα τα οχήµατα του στόλου.  

Υπάρχει µεγάλος αριθµός παραλλαγών του βασικού προβλήµατος (βλ. Assad, 1988), εκ 
των οποίων οι πιο σηµαντικές περιλαµβάνουν (βλ. Σχήµα 2.8): 

 Το πρόβληµα της ∆ροµολόγησης Οχηµάτων µε περιορισµό στην Χωρητικότητα 
των Οχηµάτων (Capacitated Vehicle Routing Problem CVRP), (Toth και Vigo, 
2002). 

 Το πρόβληµα της ∆ροµολόγησης Οχηµάτων µε περιορισµό στην Απόσταση που 
µπορούν να διανύσουν τα Οχήµατα (Distance Constrained Vehicle Routing 
Problem  DCVRP), (Toth καιVigo, 2002). 

 Το πρόβληµα της ∆ροµολόγησης Οχηµάτων µε περιορισµό στην Χωρητικότητα 
των Οχηµάτων και  χρήση Πολλαπλών Αποθηκών. (Multi - Depot Vehicle Routing 
Problem MDCVRP), (Bianco et al., 1994; Carpaneto et al., 1989; Chao, Golden et 
al., 1993; Dell'Amico et al., 1993). 

 Το πρόβληµα της ∆ροµολόγησης Οχηµάτων µε Ανοµοιογενή και Περιορισµένα ως 
προς την Χωρητικότητα Οχήµατα (Ηeterogeneous Capacitated Vehicle Routing 
Problem HCVRP), (Taillard, 1996). 

 Το πρόβληµα της ∆ροµολόγησης Οχηµάτων µε περιορισµό στην Χωρητικότητα 
των Οχηµάτων και στο Χρονικό Πλαίσιο Επίσκεψης των Πελατών – χρονικά 
παράθυρα. (Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Windows CVRPTW), 
(Toth και Vigo, 2002; Ahn και Shin, 1991; Atkinson, 1994). 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
VRP
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 Το πρόβληµα της ∆ροµολόγησης Οχηµάτων µε περιορισµό στην Χωρητικότητα 
των Οχηµάτων και Παραλαβές. (Capacitated Vehicle Routing Problem with 
Backhauls CVRPB), (Toth και Vigo, 2002; Golden et al., 1988). 

 Το πρόβληµα της ∆ροµολόγησης Οχηµάτων µε Παραλαβή και ∆ιανοµή προϊόντων 
και περιορισµό στην Χωρητικότητα των Οχηµάτων (Capacitated Vehicle Routing 
Problem with Pick up & Delivery CVRPD), (Toth και Vigo, 2002; Daganzo και 
Hall, 1993). 

 Το πρόβληµα της ∆ροµολόγησης Οχηµάτων µε δυνατότητα εξυπηρέτησης των 
πελατών σε Πολλαπλές Χρονικές Περιόδους (Multi-Period Capacitated Vehicle 
Routing Problem ΜPCVRPD). (Christofides και Beasley, 1984; Gaudioso και 
Paletta, 1992; Russell και Gribbin, 1991; Tan και Beasley, 1984). 

 
                                          

 
 

Σχήµα 2.8: Oι Βασικές Παραλλαγές του VRP 
 
Όλες οι προαναφερθείσες παραλλαγές του VRP µπορούν να συνδυαστούν µεταξύ τους και 
να δηµιουργήσουν νέα πιο πολύπλοκα προβλήµατα (βλ. Σχήµα 2.9). 
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VRPTW VRPPDVRPΒ

VRPBTW VRPPDTW  
 

Σχήµα 2.9:  Συνδυασµός παραλλαγών VRP 

 

Επιπλέον, η ζήτηση των πελατών στα παραπάνω προβλήµατα θεωρείται γνωστή εκ των 
προτέρων, όπως επίσης και ο αριθµός των πελατών που πρέπει να επισκεφθεί το όχηµα. 
Συνεπώς, µια µεταβολή της ζήτησης ή των πελατών ή και των δύο µαζί, από γνωστή 
παράµετρο του προβλήµατος σε τυχαία µεταβλητή, µετατρέπει ουσιαστικά τα 
προαναφερθέντα προβλήµατα σε νέα προβλήµατα. Πρόκειται για τα Στοχαστικά VRP 
(Stochastic VRP - SVRP), (Bertsimas, 1992 και Gendreau, 1995).  

Το VRP αποτελεί ένα δύσκολο συνδυαστικό πρόβληµα. Μέχρι σήµερα, οι ευρετικοί και 
µετα-ευρετικοί αλγόριθµοι παραµένουν η µόνη αξιόπιστη προσέγγιση για την επίλυση 
πρακτικών προβληµάτων και συγκριτικά µε άλλους αλγόριθµους, είναι πιο κατάλληλοι για 
την επίλυση διαφορετικών εκδοχών του VRP (Toth και Vigo, 2002). 

 

2.4 Το Πρόβληµα της ∆ροµολόγησης Οχηµάτων µε Παραλαβή και 
∆ιανοµή  Προϊόντων (The Vehicle Routing Problem with Pick up & 
Delivery VRPPD) 

 

Στο Γενικό Πρόβληµα της Παραλαβής και ∆ιανοµής Προϊόντων (General Pick up and 
Delivery Problem GPDP), δηµιουργείται οµάδα διαδροµών προκειµένου να ικανοποιηθούν 
οι απαιτήσεις για µεταφορά από στόλο οχηµάτων. Κάθε όχηµα του στόλου έχει δεδοµένη 
χωρητικότητα, ένα σηµείο εκκίνησης και ένα σηµείο τερµατισµού.  Σε κάθε απαίτηση για 
µεταφορά, προσδιορίζεται το µέγεθος του προς µεταφορά φορτίου, καθώς και οι τόποι 
παραλαβής (προέλευση) και παράδοσης (προορισµοί). Κάθε φορτίο πρέπει να µεταφέρεται 
από ένα όχηµα, από το σηµείο προέλευσης στο σηµείο προορισµού, χωρίς την 
πραγµατοποίηση µεταφορτώσεων σε άλλες περιοχές.   

Τρία ευρέως γνωστά και µελετηµένα προβλήµατα δροµολόγησης είναι ειδικές περιπτώσεις 
του Γενικού Προβλήµατος της Παραλαβής και ∆ιανοµής Προϊόντων. 
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 Το Πρόβληµα της Παραλαβής και ∆ιανοµής (Pick up & Delivery Problem PDP), 
στο οποίο κάθε απαίτηση για µεταφορά καθορίζει µια µόνο προέλευση και έναν 
µόνο προορισµό, ενώ όλα τα οχήµατα αναχωρούν και επιστρέφουν σε µια κεντρική 
αποθήκη. 

 Το Πρόβληµα Dial a Ride (Dial a Ride Problem DARP) το οποίο εντάσσεται στα 
προβλήµατα παραλαβής και διανοµής (PDP). Στο πρόβληµα αυτό η µονάδα 
µεταφοράς είναι οι άνθρωποι το οποίο αποτελεί και την κύρια διαφορά µε το 
βασικό PDP, καθώς ως πελάτης ορίζεται το ίδιο το φορτίο (άνθρωποι) και όχι ο 
κάθε κόµβος. Οι κόµβοι στην περίπτωση αυτή αποτελούν τις προελεύσεις και 
προορισµούς των πελατών. Οι πελάτες µπορούν να ορίσουν χρονικά παράθυρα, 
δηλαδή τον επιθυµητό χρόνο αφίξεως ή αναχώρησης τους ή και των δύο. Ένας 
στόλος οχηµάτων είναι διαθέσιµος για την διεκπέρωση των δροµολογίων, ενώ ο 
χρόνος παραµονής ενός πελάτη σε όχηµα είναι περιορισµένος (Dumas et al., 1989). 

  
 Το Πρόβληµα ∆ροµολόγησης Οχηµάτων µε Παραλαβή και ∆ιανοµή Προϊόντων 

(VRPPD) το οποίο ανήκει στα PDP, µε την ιδιαιτερότητα ότι είτε όλες οι 
προελεύσεις είτε όλοι οι προορισµοί  τοποθετούνται στην αποθήκη.  

Το τελευταίο πρόβληµα είναι σχετικό µε την παρούσα διπλωµατική εργασία. Στην βασική 
εκδοχή του, κάθε πελάτης i συνδέεται µε δύο ποσότητες di και pi οι οποίες αναπαριστούν 
την ζήτηση για παραλαβή και παράδοση οµογενών προϊόντων, αντίστοιχα. Βασική 
παραδοχή του προβλήµατος είναι ότι η παράδοση προηγείται της παραλαβής. Για αυτό το 
λόγο, το µέγεθος του φορτίου ενός οχήµατος πριν την άφιξή του σε έναν πελάτη 
καθορίζεται, από το αρχικό φορτίο µείον το σύνολο των προϊόντων που έχει ήδη 
παραδώσει πλέoν των συνολικών προϊόντων που έχει ήδη παραλάβει.  

Οι περιορισµοί του προβλήµατος VRPPD είναι οι ακόλουθοι: 

 Κάθε όχηµα µπορεί να επισκεφτεί µια µόνο φορά κάθε πελάτη στη διαδροµή που 
του έχει ανατεθεί.  

 Το φορτίο που έχει το όχηµα κατά τη διαδροµή του, είναι µη αρνητικό και δεν 
µπορεί να ξεπερνά τη χωρητικότητα του οχήµατος. 

 Το σύνολο των περιορισµών που ισχύουν στο απλό CVRP.  

 

Για την επίλυση του VRPPD χρησιµοποιούνται συνήθως µετα-ευρετικοί αλγόριθµοι, εκ 
των οποίων οι πιο σηµαντικοί έχουν προαναφερθεί σε προηγούµενη ενότητα. 
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2.5 Το Πρόβληµα Προγραµµατισµού ∆ιανοµής µε Επιστροφές στην 
Αποθήκη για Αναπλήρωση Φορτίου (The Vehicle Routing with 
Depot Returns for Stock Replenishment Problem VRDRSRP) 

 

Το Πρόβληµα Προγραµµατισµού ∆ιανοµής µε Επιστροφές στην Αποθήκη για 
Αναπλήρωση Φορτίου (VRDRSRP) αποτελεί µια σύνθετη µορφή των TSP και VRP. 
Αναφορά σε παρόµοιο πρόβληµα µε το VRDRSRP υπάρχει σε Secomandi (1998), ο οποίος  
ύστερα από εκτενή µελέτη των στοχαστικών VRP (SVRP) αναφέρθηκε και  στο 
στοχαστικό VRDRSRP, στο οποίο η ζήτηση των πελατών είναι άγνωστη. Στη συνέχεια  
µια οµάδα ερευνητών (Marfin et al., 2004) µελέτησε διεξοδικά το στοχαστικό VRDRSRP, 
το οποίο αντιµετώπισε ως µια υποπερίπτωση του SVRP (µε ένα όχηµα, προκαθορισµένη 
σειρά επίσκεψης) και το προσέγγισε µε τη χρήση µετα-ευρετικών αλγορίθµων (Local 
Search, Simulated Annealing, Tabu Search, Population-Based methods, Evolutionary 
Computation, Ant Colony Optimization). Οι πρώτοι που ασχολήθηκαν µε το VRDRSRP 
και το αντιµετώπισαν ως ανεξάρτητο πρόβληµα από το VRP, είναι οι Tatarakis, Minis και 
Kyriakides (2005).  

Το πρόβληµα έχει ως εξής: Ένα όχηµα ξεκινώντας από την αποθήκη και ακολουθώντας 
συγκεκριµένη και προκαθορισµένη διαδροµή, εξυπηρετεί τις απαιτήσεις όλων των 
πελατών της διαδροµής αυτής και επιστρέφει στην αποθήκη. Η ζήτηση των πελατών είναι 
γνωστή εκ των προτέρων. Οι αποστάσεις  από τον ένα κόµβο στον άλλο, καθώς επίσης και 
από την αποθήκη προς όλους τους κόµβους είναι γνωστές. Η χωρητικότητα του οχήµατος 
είναι γνωστή και δεν µπορεί να ξεπεραστεί. Το όχηµα µπορεί να επιστρέψει στην αποθήκη 
για ανεφοδιασµό, εφόσον αυτό απαιτείται. Το όχηµα δεν µπορεί να επισκεφθεί έναν 
πελάτη δύο φορές. Τέλος, η προκαθορισµένη σειρά επίσκεψης των πελατών δεν µπορεί να 
παραβιαστεί. 

Το βασικό ερώτηµα στο  πρόβληµα αυτό είναι αν µετά την επίσκεψη και εξυπηρέτηση  
ενός κόµβου (πελάτη), το όχηµα θα επιστρέψει στην αποθήκη για ανεφοδιασµό ή θα 
µεταβεί στον επόµενο προκαθορισµένο πελάτη εφόσον είναι εφικτό. Αυτή η απόφαση που 
καλείται να πάρει το όχηµα είναι ανεξάρτητη µε το αν µπορεί ή όχι να ικανοποιήσει τον 
επόµενο πελάτη. Φυσικά αν δεν µπορεί να τον ικανοποιήσει αναγκαστικά γυρίζει στην 
αποθήκη. Στο ακόλουθο σχήµα απεικονίζεται η απόφαση αυτή. 
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ΑΠΟΘΗΚΗ

(α)

(β)

.
.

.

Πελάτες που έχουν εξυπηρετηθεί

Πελάτες που δεν έχουν  εξυπηρετηθεί ακόµα

1

2

3 4

n-1

n

            
Σχήµα 2.10: Απόφαση οχήµατος  σε κάθε κόµβο 
 

α) Επίσκεψη στον επόµενο πελάτη εφόσον µπορεί να ικανοποιήσει τη ζήτηση του 

β) Επιστροφή στην αποθήκη για ανεφοδιασµό και  κατόπιν επίσκεψη του επόµενου πελάτη 
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3 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 
ΦΟΡΤΙΟΥ   

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί το µαθηµατικό µοντέλο του VRDRSRP  καθώς και 
τέσσερις αλγόριθµοι επίλυσης του συγκεκριµένου προβλήµατος. Στη συνέχεια, θα 
παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή των αλγορίθµων. 

 

3.2 Μαθηµατικό Μοντέλο 

 

Το πρόβληµα ορίζεται σε ένα δίκτυο G (V,A,C) (βλ. Σχήµα 3.1) όπου: 

 V = {0,1,…,n,},  είναι ένα σύνολο κόµβων, εκ των οποίων οι 1,…,n θεωρούνται οι 
προς επίσκεψη πελάτες και 0 το σηµείο αφετηρίας και τερµατισµού (αποθήκη) 

 Α= {( i, j) : i, j ∈  V, i ≠ j}, ορίζει  ένα σύνολο τόξων που συνδέουν τους κόµβους  
µεταξύ τους 

 C = [cij] είναι ο πίνακας κόστους µετάβασης (απόσταση) µεταξύ των κόµβων i και j   
 
 

Ο πίνακας κόστους C είναι συµµετρικός και ικανοποιεί την τριγωνική ανισότητα. Για την 
εξυπηρέτηση των πελατών χρησιµοποιείται ένα µόνο όχηµα χωρητικότητας Q, το οποίο 
αρχικά βρίσκεται στην αποθήκη. Σε κάθε πελάτη αντιστοιχεί ζήτηση di η οποία είναι 
γνωστή εκ των προτέρων και δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την χωρητικότητα του 
οχήµατος.  

niQdi ,...,1=∀≤  

Το φορτίο που φέρει το όχηµα προ της άφιξης του στον πελάτη i ορίζεται από την 
ποσότητα qi. 
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ΑΠΟΘΗΚΗ
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n-13
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1,0c
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3,2c
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1d

2d
3d

1−nd

nd

 
 
Σχήµα 3.1: ∆ίκτυο του VRDRSRP 

 

Περιορισµοί Προβλήµατος  

− Όλοι οι πελάτες πρέπει να εξυπηρετηθούν 

− Το όχηµα δεν µπορεί να επισκεφθεί έναν πελάτη δύο φορές 

− Το φορτίο qi είναι µικρότερο ή ίσο της χωρητικότητας (Q) του οχήµατος  

− Η προκαθορισµένη σειρά επίσκεψης των πελατών δεν µπορεί να παραβιαστεί 

− Επιτρέπονται οι επιστροφές στην αποθήκη για ανεφοδιασµό. 

 

Τιµές µεταβλητών επιλογής        

                                          { } 1,...,11,01, −=∀∈+ nix ii                                    (3.1) 

                                          { } nix i ,...,21,0,0 =∀∈                                       (3.2)    

                                           { } 1,...,11,00, −=∀∈ nixi                                     (3.3) 

 

Η ακέραια µεταβλητή xi,j περιγράφει την απόφαση του οχήµατος στον κόµβο i (xi,j = 0 
απευθείας µετάβαση στον κόµβο j, xi,j = 1 µετάβαση στον κόµβο j µέσω αποθήκης). 
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Περιορισµοί ∆ικτύου για την Αποθήκη (Depot)  

− Το όχηµα πρέπει να φύγει από την αποθήκη                     11,0 =x                        (3.4) 

− Το όχηµα πρέπει να επιστρέψει στην αποθήκη                  10, =nx                       (3.5) 

− Το άθροισµα όλων των τόξων που αρχίζουν από την αποθήκη είναι µικρότερο ή ίσο 
του n  

                                                        ∑
=

≤
n

i
i nx

1
,0                                                                  (3.6) 

− Το άθροισµα όλων των τόξων που καταλήγουν στην αποθήκη είναι µικρότερο ή ίσο 
του n 

                                                         ∑
=

≤
n

i
i nx

1
0,                                                                 (3.7) 

 

Περιορισµοί ∆ικτύου για κάθε κόµβο (πελάτη) 

− Το όχηµα θα µεταβεί στον επόµενο κόµβο  είτε µέσω της αποθήκης είτε κατευθείαν 
από τον προηγούµενο πελάτη. 

                                  nixx iii ,...,21,0,1 =∀=+−                                             (3.8) 

− Προορισµός του οχήµατος από κάθε κόµβο (πελάτη) µπορεί να είναι είτε η 
αποθήκη είτε ο επόµενος πελάτης 

                                 1,...,110,1, −=∀=++ nixx iii                                         (3.9) 

                           

Περιορισµός στο φορτίο που µπορεί να έχει το όχηµα πριν µεταβεί στον κόµβο i 

 

                           ( )( ) nidqxQxq iiiii ,...,21 1100 =∀−−+= −−                               (3.10) 

Qq =1  

                                                  niQqd ii ,...,1=∀≤≤                                            (3.11) 
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Αντικειµενική Συνάρτηση 

Αναζητούνται τα σηµεία επιστροφής του οχήµατος στην αποθήκη για ανεφοδιασµό, έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιείται το συνολικό αναµενόµενο κόστος. 

 

                     ∑∑∑
−

=
++

=

−

=

++=
1

1
1,1,

2
00

1

1
00

n

i
iiii

n

i
ii

n

i
ii xcxcxcMinE                            (3.12) 

 

3.3 Πολυπλοκότητα του VRDRSRP 

 

Η πολυπλοκότητα επίλυσης του VRDRSRP όπως και των περισσοτέρων προβληµάτων 
διανοµής αυξάνεται εκθετικά µε την αύξηση των κόµβων (πελατών) του δικτύου. Σε ένα 
δίκτυο µε n πελάτες, υπάρχουν 2n-1 πιθανοί τρόποι δροµολόγησης του οχήµατος, καθότι 
βασική παραδοχή του προβλήµατος είναι ότι α) η σειρά επίσκεψης των πελατών είναι 
προκαθορισµένη και β) το όχηµα πάντα θα ξεκινάει και θα καταλήγει στην αποθήκη. 

Παράδειγµα: Έστω ότι ο αριθµός πελατών (κόµβων) ισούται µε n=4. Τότε, οι πιθανοί 
τρόποι δροµολόγησης του οχήµατος παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.2. Στο Σχήµα αυτό η 
απευθείας µετάβαση στον επόµενο πελάτη (βάση της προκαθορισµένης σειράς επίσκεψης 
πελατών) συµβολίζεται µε 0 και η µετάβαση στον επόµενο πελάτη (βάση της 
προκαθορισµένης σειράς επίσκεψης πελατών) µέσω της αποθήκης συµβολίζεται µε 1. Ο 
τελευταίος πελάτης του Σχήµατος 3.2 παίρνει πάντα την τιµή 1 διότι σύµφωνα µε την 
παραδοχή β) το δροµολόγιο θα αρχίζει και θα τελειώνει στην αποθήκη. Για τους τρεις 
υπόλοιπους πελάτες υπάρχουν δύο επιλογές 0 ή 1. Άρα στην περίπτωση των n=4 πελατών 
το πλήθος των επιλογών είναι 2 x 2 x 2 = 23 = 2n-1. 

 

Αποθήκη

Πελάτης 1

0

1

Πελάτης 2

0

Πελάτης 3

1

0

Πελάτης 4

1
Αποθήκη

1

 
 
Σχήµα 3.2: Τρόποι δροµολόγησης σε VRDRSRP µε 4 πελάτες 
 

Συµπεραίνεται λοιπόν ότι στη γενική περίπτωση των n πελατών το σύνολο των δυνατών 
διαδροµών θα είναι 2n-1 (βλ. Σχήµα 3.3).  
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Αποθήκη

Πελάτης 1

0

1

Πελάτης 2

0 ...

1 ...

Πελάτης n

Αποθήκη

1

2n-1
 

Σχήµα 3.3: Πιθανοί τρόποι δροµολόγησης του οχήµατος σε VRDRSRP 
 
Από τους 2n-1 τρόπους δροµολόγησης του οχήµατος, µόνο ένα υποσύνολο τους είναι 
εφικτό εάν ληφθούν υπόψη οι περιορισµοί του προβλήµατος. Άρα η βέλτιστη διαδροµή (ή 
οι βέλτιστες διαδροµές) ανήκουν σε αυτό το υποσύνολο (βλ. Σχήµα 3.4). 

 

2n-1 πιθανοί τρόποι δροµολόγησης
του οχήµατος

Εφικτοί τρόποι δροµολόγησης
του οχήµατος

Βέλτιστη διαδροµή
(βέλτιστες διαδροµές)

 
 
Σχήµα 3.4: Περιοχή εύρεσης βέλτιστης λύσης 

 

Από εδώ και στο εξής, κάθε εφικτή διαδροµή του οχήµατος, συµπεριλαµβανοµένης και της 
βέλτιστης, θα αποτυπώνεται µε τη χρήση των τιµών ‘0’ και ‘1’. Η τιµή ‘0’ θα 
αντιπροσωπεύει την κατευθείαν µετάβαση του οχήµατος στον  πελάτη i+1 χωρίς ενδιάµεση 
επιστροφή στην αποθήκη, αφού εξυπηρετήσει τον πελάτη i. Η τιµή ‘1’ θα αντιπροσωπεύει 
την µετάβαση του οχήµατος στον πελάτη i+1 µέσω της αποθήκης, αφού εξυπηρετήσει τον 
πελάτη i.  πχ. Η σειρά [0 0 0 1 0 0 1] αναπαριστά ένα δίκτυο VRDRSRP µε επτά κόµβους 
(πελάτες). Σύµφωνα µε τις τιµές ‘0’ και ‘1’ το όχηµα αφού εξυπηρετήσει τον πελάτη που 
βρίσκεται στον κόµβο τέσσερα, µεταβαίνει στην αποθήκη, ανεφοδιάζεται και κατόπιν 
µεταβαίνει στον πελάτη που βρίσκεται στον κόµβο πέντε. Οµοίως, µετά την εξυπηρέτηση 
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του κόµβου επτά το όχηµα επιστρέφει στην αποθήκη (και επειδή δεν υπάρχει επόµενος 
πελάτης παραµένει εκεί).  

 

3.4 Αλγόριθµοι Επίλυσης του VRDRSRP 

 

Για την επίλυση του προβλήµατος VRDRSRP εφαρµόστηκαν τέσσερις αλγόριθµοι που 
είχαν ήδη αναπτυχθεί : 

 Εξαντλητικός ∆ιερευνητικός αλγόριθµος (Exhaustive Search Algorithm). (Tatarakis 
et al., 2005) 

 Τροποποιηµένος Εξαντλητικός ∆ιερευνητικός αλγόριθµος (Modified Exhaustive 
Search Algorithm). (Tatarakis et al., 2005) 

 Ο αλγόριθµος των ∆ηµάκη & ∆ριβαλιάρη (D2 algorithm). ∆ηµάκης και 
∆ριβαλιάρης (2005) 

 ∆υναµικός Προγραµµατισµός (Dynamic Programming algorithm /DPa). (Tatarakis 
et al., 2005) 

 

3.4.1 Exhaustive Search Algorithm 

 

Ο Exhaustive Search Algorithm (ESA) (Tatarakis et al., 2005) αρχικά εντοπίζει το σύνολο 
των πιθανών τρόπων δροµολόγησης του οχήµατος και, στη συνέχεια, χρησιµοποιώντας 
τους περιορισµούς του προβλήµατος επικεντρώνεται στο σύνολο των εφικτών λύσεων (βλ. 
Σχήµα 3.4). Από τη στιγµή που θα εντοπιστεί το σύνολο αυτό, υπολογίζεται το συνολικό 
κόστος για κάθε εφικτή διαδροµή. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, εντοπίζεται η 
βέλτιστη λύση (ή βέλτιστες λύσεις) του προβλήµατος συγκρίνοντας τα αντίστοιχα κόστη. 
Όπως αποδείχτηκε, όταν ο αριθµός των πελατών ξεπερνά τους 20, ο αλγόριθµος δεν µπορεί 
να έχει πρακτική εφαρµογή στην επίλυση του προβλήµατος, (περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε τον Exhaustive Search Αlgorithm παρατίθενται στο Παράρτηµα Α).  
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3.4.2 Τροποποιηµένος Exhaustive Search Algorithm 

 

Ο Τροποποιηµένος Exhaustive Search algorithm (MESA) υλοποιήθηκε από τους Tatarakis 
et al. (2005) µε σκοπό την βελτίωση του χρόνου επίλυσης του VRDRSRP. Ο MESA 
παράγει µια αρχική εφικτή λύση, που προκύπτει µε βάση τον περιορισµό της 
χωρητικότητας του οχήµατος και η οποία  περιέχει ένα συγκεκριµένο αριθµό επιστροφών 
στην αποθήκη (g). Στη συνέχεια, ο αλγόριθµος δηµιουργεί και υπολογίζει όλες τις εφικτές 
λύσεις, οι οποίες περιέχουν ‘g’, ‘g+1’ και ‘g+2’ επιστροφές στην αποθήκη, προκειµένου να 
εντοπίσει λύσεις καλύτερες από την αρχική. Ο ΜESA παρείχε λύσεις σε προβλήµατα 
VRDRSRP πιο γρήγορα από τον Exhaustive Search Algorithm, όµως ο χρόνος επίλυσης 
για µεγάλο αριθµό πελατών καθώς και το ποσοστό σφάλµατος της τάξεως του 5%, 
αποτελούν βασικά µειονεκτήµατα (περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον MESA 
παρατίθενται στο Παράρτηµα Β). 

 

3.4.3 Αλγόριθµος D2  

 

Ο αλγόριθµος D2 προτάθηκε αρχικά από τους ∆ηµάκη & ∆ριβαλιάρη (2005) αναπτύχθηκε 
και εφαρµόστηκε στην παρούσα διπλωµατική εργασία. Ο αλγόριθµος αυτός λειτουργεί ως 
εξής:  

Αρχικά ορίζεται µεταβλητή V, ένας πολύ µεγάλος θετικός αριθµός και στη συνέχεια, 
χρησιµοποιώντας µόνο τον περιορισµό της χωρητικότητας του οχήµατος, εντοπίζεται ο 
κόµβος έως τον οποίο το όχηµα είναι αναγκασµένο να επιστρέψει για πρώτη φορά στην 
αποθήκη για ανεφοδιασµό. Ο κόµβος αυτός ονοµάζεται Α (βλ. Σχήµα 3.5). 

 

Αποθήκη

...

Αποθήκη

... A1 n 1 ... n

Βήµα 1

 

 

Σχήµα 3.5: Βήµα 1 αλγορίθµου D2 
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Στο δεύτερο βήµα, δηµιουργούνται νέοι συνδυασµοί στους οποίους η πρώτη επιστροφή 
του οχήµατος στην αποθήκη για ανεφοδιασµό, γίνεται σε κόµβο προγενέστερο από τον Α. 
Αυτό γίνεται µε µετάθεση της επιστροφής στην αποθήκη µία θέση πίσω, αρχίζοντας από 
τον κόµβο Α έως τον πρώτο πελάτη. ∆ηλαδή, ο αριθµός των συνδυασµών που 
δηµιουργούνται ισούται µε τον αριθµό των προγενέστερων κόµβων από τον κόµβο Α. Οι 
συνδυασµοί που δηµιουργούνται µε αυτόν τον τρόπο θα καλούνται ‘παιδιά’ και ο 
συνδυασµός από τον οποίο προέκυψαν ‘γονέας’ (βλ. Σχήµα 3.6).  

Αποθήκη

... A1 ... n

Βήµα 2

Αποθήκη

... Α-11 ... nA

Αποθήκη

... Α-11 ... nA

Γονέας

Παιδιά
.
.
.

 
Σχήµα 3.6: Βήµα 2 αλγορίθµου D2 
  

Από εδώ και στο εξής, για κάθε ‘παιδί’ και κάθε ‘γονέα’ το Β θα αντιπροσωπεύει τον 
κόµβο από τον οποίο το όχηµα επέστρεψε στην αποθήκη για τελευταία φορά. 

Στο τρίτο βήµα, χρησιµοποιώντας µόνο τον περιορισµό της χωρητικότητας του οχήµατος, 
εντοπίζεται, για κάθε ένα από τα ‘παιδιά’ αλλά και τον ‘γονέα’, ο κόµβος έως τον οποίο θα 
έχει συµβεί η επόµενη επιστροφή του οχήµατος στην αποθήκη για ανεφοδιασµό (βλ. 
Σχήµα 3.7).  
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Αποθήκη

... A1 ... n

Βήµα 3
Αποθήκη

... Α-11 ... nA

Αποθήκη

... A1 n

Αποθήκη

21 ... n

Β ...A+1 ...

Αποθήκη

... A-11 nΒ ...A ...

... Β

Αποθήκη

... Α-11 ... nA

.

.

.

.

.

.

 

 

Σχήµα 3.7: Βήµα 3 αλγορίθµου D2 
 

Στη συνέχεια, για κάθε ‘παιδί’ και τον ‘γονέα’ εξετάζεται η δηµιουργία ή όχι νέων 
‘παιδιών’ έτσι ώστε το ‘παιδί’ να µετατραπεί σε ‘γονέα’ και ο ‘γονέας’ να γίνει ‘γονέας’ 
νέων ‘παιδιών’. Ο έλεγχος αυτός γίνεται µε βάση τα εξής κριτήρια. 

 Κριτήριο 1 Ισχύει για συνδυασµούς των οποίων το συνολικό άθροισµα επιστροφών 
είναι µικρότερο ή ίσο του δύο. 

Εάν το άθροισµα της ζήτησης πελατών από τον κόµβο που επέστρεψε το όχηµα 
στην αποθήκη για τελευταία φορά µέχρι τον αρχικό κόµβο του προβλήµατος είναι 
µικρότερο ή ίσο από τη χωρητικότητα του οχήµατος (Q),  τότε η δηµιουργία 
παιδιών απορρίπτεται, διότι ο συνδυασµός αυτός εµπεριέχεται σε κάποιον άλλο. Σε 
αντίθετη περίπτωση επιτρέπεται. 
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 Κριτήριο 2 Ισχύει για συνδυασµούς των οποίων το συνολικό άθροισµα επιστροφών 
είναι µεγαλύτερο του δύο. 

Έστω C ο κόµβος που θα σταµατήσει το όχηµα αν ξεκινώντας από τον κόµβο που 
επέστρεψε στην αποθήκη τελευταία φορά (Β) και πηγαίνοντας προς τον αρχικό 
κόµβο (1) σταµατήσει στον δεύτερο κατά σειρά κόµβο στον οποίο έχει βρεθεί, σε 
προηγούµενα βήµατα, ότι το όχηµα θα επιστρέψει στην αποθήκη. Τότε, εάν το 
άθροισµα της ζήτησης πελατών, από τον κόµβο που επέστρεψε το όχηµα στην 
αποθήκη για τελευταία φορά (Β) µέχρι τον κόµβο C+1  είναι ίσο ή µικρότερο από 
την χωρητικότητα του οχήµατος (Q), η δηµιουργία παιδιών απορρίπτεται διότι ο 
συνδυασµός αυτός εµπεριέχεται σε κάποιον άλλο. Σε αντίθετη περίπτωση 
επιτρέπεται (βλ. Σχήµα 3.8). 

Αποθήκη

...1 ... n...... B

C C+1 ∑
+=

B

Ci
id

1

 
 
Σχήµα 3.8: Κριτήριο 2 αλγορίθµου D2 

 

Σε περίπτωση που δεν επιτρέπεται η δηµιουργία νέων ‘παιδιών’ ο ‘γονέας’ απορρίπτεται, 
διότι ο συνδυασµός αυτός εµπεριέχεται σε κάποιον άλλο. Σε  αντίθετη περίπτωση, 
δηµιουργούνται νέοι συνδυασµοί µε µετάθεση της τελευταίας επιστροφής στην αποθήκη 
µία θέση πίσω, αρχίζοντας από τον κόµβο Β έως την προηγούµενη επιστροφή του 
οχήµατος στην αποθήκη. Εάν στην αρχή του τρίτου βήµατος για έναν ‘γονέα’ ή ‘παιδί’, ο 
νέος κόµβος επιστροφής που εντοπίζεται συµπίπτει µε τον τελευταίο κόµβο του 
προβλήµατος, τότε ο ‘γονέας’ ή το ‘παιδί’ αποτελεί πλέον µια εφικτή λύση.  

Για την εφικτή αυτή λύση υπολογίζεται το συνολικό κόστος της διαδροµής και συγκρίνεται 
µε το κόστος V. Σε περίπτωση που το συνολικό κόστος της διαδροµής είναι µικρότερο από 
το V, τότε το V εξισώνεται µε την τιµή αυτή και η διαδροµή αποτελεί την προσωρινή 
βέλτιστη λύση. Σε περίπτωση που το συνολικό κόστος της διαδροµής είναι µεγαλύτερο 
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από το V, η λύση αυτή απορρίπτεται. Η διαδικασία του τρίτου βήµατος συνεχίζεται έως 
ότου δεν υπάρχουν ‘γονείς’ και ‘παιδιά’. Το κόστος που θα προσδιοριστεί από αυτήν την 
διαδικασία είναι το ελάχιστο συνολικό κόστος του προβλήµατος, το οποίο αντιστοιχεί και 
στην βέλτιστη δροµολόγηση του οχήµατος. 

 

Επιγραµµατικά, τα βήµατα του αλγορίθµου είναι (βλ. και Σχήµα 3.9): 

1. Ανάθεση στην µεταβλητή V ενός πολύ µεγάλου θετικού αριθµού 

2. Εντοπισµός του κόµβου (Α) έως τον οποίο το όχηµα είναι αναγκασµένο να 
επιστρέψει στην αποθήκη για ανεφοδιασµό, χρησιµοποιώντας µόνο τον περιορισµό 
της χωρητικότητας 

3. ∆ηµιουργία ‘παιδιών’ από τον ‘γονέα’ του βήµατος 2 µε µετάθεση της επιστροφής 
στην αποθήκη µία θέση πίσω, αρχίζοντας από τον κόµβο Α έως τον πρώτο πελάτη  

4. Για κάθε ‘γονέα’ και ‘παιδί’ εντοπισµός του κόµβου έως τον οποίο το όχηµα είναι 
αναγκασµένο να επιστρέψει στην αποθήκη για ανεφοδιασµό, χρησιµοποιώντας 
µόνο τον περιορισµό της χωρητικότητας 

5. Έλεγχος αν η επιστροφή αυτή συµπίπτει µε τον τελευταίο κόµβο του προβλήµατος.  

 Σε περίπτωση που ισχύει, υπολογίζεται το συνολικό κόστος C αυτής της 
διαδροµής και συγκρίνεται µε το V. Εάν C≥V η διαδροµή αυτή 
απορρίπτεται, ενώ αν C<V τότε V=C και η διαδροµή αυτή αποτελεί την 
προσωρινή βέλτιστη λύση.  

 Σε περίπτωση που δεν ισχύει,  γίνεται έλεγχος µε βάση τα προαναφερθέντα 
κριτήρια για δηµιουργία ή όχι παιδιών. 

6. Επανάληψη των βηµάτων 4-5 έως ότου βρεθεί η βέλτιστη λύση. 

 

Ο αλγόριθµος D2 αποδείχτηκε, όπως θα διαπιστωθεί και στην συνέχεια της εργασίας, 
ταχύτερος από τον MESA ενώ ταυτόχρονα παρέχει την βέλτιστη λύση. Παρόλα αυτά, ο 
χρόνος επίλυσης σε προβλήµατα µε µεγάλο αριθµό πελατών καθιστά τη µέθοδο µη 
πρακτική. 

O κώδικας του αλγορίθµου D2 για την επίλυση του VRDRSRP παρατίθεται στο 
Παράρτηµα ∆.    
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Ανάθεση στη µεταβλητή V πολύ
µεγάλης θετικής τιµής

Εντοπισµός του κόµβου έως τον
οποίο το όχηµα είναι αναγκασµένο

να επιστρέψει  στην αποθήκη
χρησιµοποιώντας µόνο τον

περιορισµό της χωρητικότητας

∆ηµιουργία Παιδιών

Για κάθε γονέα και παιδί
εντοπισµός του κόµβου έως τον

οποίο το όχηµα είναι αναγκασµένο
να επιστρέψει  στην αποθήκη
χρησιµοποιώντας µόνο τον

περιορισµό της χωρητικότητας

Έλεγχος για κάθε
γονέα και παιδί

Εφικτή Λύση ∆ηµιουργία νέων
παιδιώνΑπόρριψη

Σύγκριση µε V

Απόρριψη
Aντικατάσταση
και αποθήκευση

∆ιαδροµής

V=M

0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 1 0
0 1 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0

Aποθήκευση
∆ιαδροµής

C<V
C=V

C>V

 

 

Σχήµα 3.9: Αναπαράσταση βηµάτων 1 έως 8 του αλγoρίθµου D2 σε δίκτυο VRDRSRP µε 
οκτώ κόµβους 
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3.4.4 Αλγόριθµος ∆υναµικού Προγραµµατισµού 

 

Ο Αλγόριθµος ∆υναµικού Προγραµµατισµού (DPa) (Tatarakis et al., 2005) ακολουθεί την 
εξής διαδικασία: Αρχικά υπολογίζει το ελάχιστο συνολικό κόστος της διαδροµής, 
αρχίζοντας από τον πελάτη n και συνεχίζοντας έως τον πελάτη 1. Συγκεκριµένα, για κάθε 
πελάτη υπολογίζεται το ελάχιστο κόστος, από τον πελάτη αυτό έως το τέλος της 
διαδροµής, για όλες τις πιθανές τιµές του φορτίου που µπορεί να έχει το όχηµα αφού έχει 
εξυπηρετήσει τον αντίστοιχο πελάτη. Στη συνέχεια, ακολουθώντας αντίθετη φορά (από τον 
πελάτη 1 προς τον πελάτη n), προσδιορίζεται η βέλτιστη λήψη απόφασης του οχήµατος για 
κάθε κόµβο. Με αυτόν τον τρόπο καθορίζεται η διαδροµή που πρέπει να ακολουθήσει το 
όχηµα προκειµένου να ελαχιστοποιήσει το συνολικό κόστος της διαδροµής (Περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε τον DPa παρατίθενται στο Παράρτηµα Γ).   

 

3.5 Σύγκριση και Ανάλυση αλγορίθµων (MESA, D2 και DPa)  

 

Για τη σύγκριση και ανάλυση των αλγορίθµων αναπτύχθηκε σύστηµα µε τη χρήση του 
MATLAB version 7.0.1. Το σύστηµα αυτό αρχικά δηµιουργεί ένα τυχαίο πίνακα πελατών 
(δηλαδή ένα τυχαίο πρόβληµα) και στη συνέχεια το επιλύει χρησιµοποιώντας τους τρεις 
αλγορίθµους MESΑ, D2 και DPa. Τέλος, τα αποτελέσµατα (ελάχιστο συνολικό κόστος 
διαδροµής, χρόνος επίλυσης προβλήµατος, αριθµός επιστροφών του οχήµατος στην 
αποθήκη) από την εφαρµογή των τριών αλγορίθµων  καταχωρούνται σε ένα αρχείο 
κειµένου. 

Για την επίλυση των προβληµάτων χρησιµοποιήθηκε σύστηµα Intel Pentium IV, 2.4 GHz, 
512MB RAM pc. 

 

Επιγραµµατικά τα βήµατα είναι: 

1. Εισαγωγή από τον χρήστη, του πλήθους πελατών, του πλήθους προβληµάτων προς 
επίλυση, της χωρητικότητας Q του οχήµατος και της µέγιστης ζήτησης που µπορεί 
να έχει κάθε πελάτης 

2. ∆ηµιουργία ενός τυχαίου πίνακα πελατών µε βάση τα στοιχεία του χρήστη (δηλαδή 
δηµιουργία τυχαίου προβλήµατος προς επίλυση) 

3. Επίλυση προβλήµατος µε χρήση του MESA 
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4. Αποθήκευση των αποτελεσµάτων (ελάχιστο συνολικό κόστος διαδροµής, πλήθος 
επιστροφών του οχήµατος στην αποθήκη και χρόνος επίλυσης του προβλήµατος)  

5. Επίλυση προβλήµατος µε χρήση   του D2  

6. Αποθήκευση των αποτελεσµάτων (ελάχιστο συνολικό κόστος διαδροµής, πλήθος 
επιστροφών του οχήµατος στην αποθήκη και χρόνος επίλυσης του προβλήµατος)  

7. Επίλυση προβλήµατος µε χρήση   του DPa 

8. Αποθήκευση των αποτελεσµάτων (ελάχιστο συνολικό κόστος διαδροµής, πλήθος 
επιστροφών του οχήµατος στην αποθήκη και χρόνος επίλυσης του προβλήµατος)  

9. Καταγραφή όλων των αποτελεσµάτων σε αρχείο κειµένου 

10. Επανάληψη m φορών (m = πλήθος προβληµάτων που εισήγε ο χρήστης) των 
βηµάτων 2 έως 10  

 

Επιλύθηκαν 9000 προβλήµατα, στα οποία η χωρητικότητα (Q) του οχήµατος παρέµενε 
σταθερή και ίση µε 20 (προϊόντα), ενώ το πλήθος πελατών µετά από επίλυση ενός 
συγκεκριµένου αριθµού προβληµάτων αυξανόταν κατά 1, µε αρχική τιµή το 5. Τα 
αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.10, και τα συµπεράσµατα είναι τα εξής: 

 Και οι τρεις αλγόριθµοι παρείχαν την ίδια λύση (δηλαδή την ίδια δροµολόγηση του 
οχήµατος) για κάθε ένα από τα προβλήµατα που επιλύθηκαν.  

 Ο χρόνος επίλυσης προβληµάτων µε τους αλγορίθµους MESA και D2 αυξάνεται 
εκθετικά ενώ ο χρόνος επίλυσης προβληµάτων µε τον DPa αυξάνεται πολυωνυµικά 
(βλ. Σχήµα 3.10) 
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Σχήµα 3.10: Χρόνοι Επίλυσης Αλγορίθµων (      MESA,       D2,      DPa) 
 
Θέτοντας ως χρονικό όριο για την επίλυση ενός προβλήµατος τις 2 ώρες, όπως φαίνεται 
και στο Σχήµα 3.4 για προβλήµατα 5,6,...,18 πελατών µπορούν να χρησιµοποιηθούν και οι 
τρεις αλγόριθµοι, αφού παράγουν τη λύση του προβλήµατος εντός του χρονικού ορίου. Για 
προβλήµατα των 19,…,26  πελατών µπορούν να χρησιµοποιηθούν: ο αλγόριθµος D2 και ο 
DPa, ενώ για προβλήµατα από 26 πελάτες και πάνω µόνο ο DPa έχει πρακτική εφαρµογή. 
Επίσης θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ο DPa εφαρµόστηκε και σε προβλήµατα της τάξης 
των 1000, 2000 έως και 10000 πελατών και ο χρόνος επίλυσης τους δεν ξεπερνούσε τα 0,1 
δευτερόλεπτα. 

Όπως προαναφέρθηκε, ο χρόνος επίλυσης προβληµάτων µε τους αλγορίθµους MESA και 
D2 αυξάνεται εκθετικά ενώ ο χρόνος επίλυσης προβληµάτων µε τον DPa αυξάνεται 
πολυωνυµικά. Προκειµένου να εντοπιστεί η αιτία της διαφοράς αυτής µεταξύ των 
αλγορίθµων, καταγράφηκε το πλήθος λύσεων που εξετάζονται από κάθε αλγόριθµο. Τα 
αποτελέσµατα αποτυπώνονται στα Σχήµατα 3.11 - 3.14. 
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Σχήµα 3.11: Πλήθος εξεταζόµενων συνδυασµών σε VRDRSRP των 5-20 πελατών µε 
χρήση του ΜESA 
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Σχήµα 3.12: Πλήθος εξεταζόµενων συνδυασµών σε VRDRSRP των 5-20 πελατών µε 
χρήση του αλγορίθµου D2  
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Σχήµα 3.13: Πλήθος εξεταζόµενων συνδυασµών σε VRDRSRP των 5-20 πελατών µε 
χρήση του DPa 
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Σχήµα 3.14: Συνοπτικό διάγραµµα αποτελεσµάτων (     MESA,      D2 και     DPa) 
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Από την διερεύνηση αυτή προκύπτει πως το πλήθος συνδυασµών που εξετάζουν οι MESA 
και D2 αυξάνεται εκθετικά µε την αύξηση των κόµβων ενός προβλήµατος VRDRSRP. 
Στην περίπτωση του DPa, η αύξηση είναι πολυωνυµική. Επίσης φαίνεται ότι για µικρά 
προβλήµατα (µικρότερα των οκτώ κόµβων στην περίπτωση µας) ο D2 εξετάζει λιγότερους 
συνδυασµούς από τους άλλους δύο αλγορίθµους (βλ. Σχήµα 3.15).  

12 −n πιθανοί τρόποι δροµολόγησης του οχήµατος

Εφικτοί τρόποι δροµολόγησης του οχήµατος

Περιοχή ελέγχου εύρεσης βέλτιστης λύσης µε
MESA

Περιοχή ελέγχου εύρεσης βέλτιστης λύσης µε
D2

Περιοχή ελέγχου εύρεσης βέλτιστης λύσης µε
DPa

 
Σχήµα 3.15: Περιοχή ελέγχου εύρεσης βέλτιστης λύσης (σε προβλήµατα άνω των εφτά 

κόµβων) 
 

Ο DPa αποτέλεσε και τη βάση για την επίλυση των επεκτάσεων του VRDRSRP που 
δηµιουργήθηκαν στη παρούσα διπλωµατική εργασία (VRDRSRP µε Παραλαβή και 
∆ιανοµή προϊόντων και VRDRSRP µε n προϊόντα). 
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4 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ VRDRSRP (VRDRSRP µε παραλαβή 
και διανοµή προϊόντων, VRDRSRP µε n προϊόντα) 

 

4.1 Εισαγωγή 

  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται δύο επεκτάσεις του βασικού προβλήµατος VRDRSRP 
καθώς και ο τρόπος επίλυσης τους, χρησιµοποιώντας δυναµικό προγραµµατισµό. 
Πρόκειται για την περίπτωση του VRDRSRP µε παραλαβή και διανοµή προϊόντων και την 
περίπτωση του VRDRSRP µε n προϊόντα. 

 

4.2 To VRDRSRP µε παραλαβή και διανοµή προϊόντων (The VRDRSRP 
with Pick up & Delivery) 

 

4.2.1 ∆ιατύπωση Προβλήµατος   

 

Όπως και στο αρχικό VRDRSRP, στο παρόν πρόβληµα ένα όχηµα ξεκινώντας από την 
αποθήκη και ακολουθώντας συγκεκριµένη και προκαθορισµένη διαδροµή, εξυπηρετεί τις 
απαιτήσεις όλων των πελατών της διαδροµής αυτής και επιστρέφει στην αποθήκη. Η 
διαφορά µε το VRDRSRP είναι ότι στο παρόν πρόβληµα κάθε πελάτης i συνδέεται µε δύο 
ποσότητες di και pi, την ζήτηση για διανοµή και για παραλαβή οµογενών προϊόντων του 
πελάτη i, αντίστοιχα. Σε κάθε πελάτη η διαδικασία διανοµής γίνεται προ της διαδικασίας 
παραλαβής.  

Οι απαιτήσεις (di και pi) του πελάτη i είναι γνωστές εκ των προτέρων. Γνωστές επίσης 
είναι και όλες οι αποστάσεις του δικτύου, καθώς και η χωρητικότητα του οχήµατος. Το 
όχηµα µπορεί να επιστρέψει στην αποθήκη για ανεφοδιασµό ή παράδοση εφόσον αυτό 
απαιτείται. Από τη στιγµή που το όχηµα επιστρέψει στη αποθήκη παραδίδει όλο το φορτίο 
που έχει παραλάβει από προηγούµενους πελάτες. Το όχηµα δεν µπορεί να επισκεφθεί έναν 
πελάτη δύο φορές. Τέλος, η προκαθορισµένη σειρά επίσκεψης των πελατών ακολουθείται. 
Στόχος είναι ο προσδιορισµός των σηµείων επιστροφής του οχήµατος στην αποθήκη για 
ανεφοδιασµό ή παράδοση φορτίου και ταυτόχρονα, ο προσδιορισµός της ελάχιστης 
ποσότητας προϊόντων µε την οποία αναχωρεί το όχηµα κάθε φορά από την αποθήκη, έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιείται το συνολικό αναµενόµενο κόστος (απόσταση). 
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4.2.2 Μαθηµατικό Μοντέλο  

 

Το πρόβληµα ορίζεται σε ένα δίκτυο G (V,A,C) (βλ. Σχήµα 4.1) όπου: 

 V = {0,1,…,n,},  είναι ένα σύνολο κόµβων, εκ των οποίων οι 1,…,n θεωρούνται οι 
προς επίσκεψη πελάτες και 0 το σηµείο αφετηρίας και τερµατισµού (αποθήκη) 

 Α= {( i, j) : i, j ∈  V, i ≠ j}, είναι  ένα σύνολο τόξων που συνδέουν τους κόµβους  
µεταξύ τους 

 C = [cij] είναι ο πίνακας κόστους µετάβασης (απόσταση) µεταξύ των κόµβων i και j   

 di ορίζει τη ζήτηση του πελάτη i για προϊόντα προς παράδοση 

 pi ορίζει τη ζήτηση του πελάτη i για προϊόντα προς παραλαβή 

 

Η ζήτηση ενός πελάτη δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την χωρητικότητα του 
οχήµατος  

                                              niQdi ,...,1=∀≤                                                       

Ο αριθµός των προϊόντων, που καλείται να παραλάβει το όχηµα από έναν πελάτη, δεν 
µπορεί να είναι µεγαλύτερος από την χωρητικότητα του οχήµατος 

                                              niQpi ,...,1=∀≤               

 

Ο πίνακας κόστους C είναι συµµετρικός και ικανοποιεί την τριγωνική ανισότητα. Για την 
εξυπηρέτηση των πελατών χρησιµοποιείται ένα µόνο όχηµα χωρητικότητας Q. Το φορτίο 
που φέρει το όχηµα προ της άφιξης του στον πελάτη i ορίζεται από την ποσότητα qi. Οι 
ποσότητες προς παράδοση (gi) και παραλαβή (ri) µετρούνται στις ίδιες µονάδες. 
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Σχήµα 4.1: ∆ίκτυο του VRDRSRP µε παράδοση και παραλαβή προϊόντων 

 

Περιορισµοί Προβλήµατος  

− Όλοι οι πελάτες πρέπει να εξυπηρετηθούν 

− Το όχηµα δεν µπορεί να επισκεφθεί έναν πελάτη δύο φορές 

− Το φορτίο qi είναι µικρότερο ή ίσο της χωρητικότητας Q του οχήµατος 

− Η προκαθορισµένη σειρά επίσκεψης των πελατών δεν µπορεί να παραβιαστεί 

− Επιτρέπονται οι επιστροφές στην αποθήκη για ανεφοδιασµό ή παράδοση φορτίου 

− Ισχύουν οι περιορισµοί των Εξ. (3.1)-(3.9) για το δίκτυο, και η Εξ. (3.12) του 
βασικού VRDRSRP 

 

Περιορισµός στο φορτίο του οχήµατος πριν µεταβεί στον κόµβο i 

Το όχηµα µεταφέρει δύο τύπους προϊόντων: 

− Τα προς παράδοση g (good) 

− Τα προερχόµενα από παραλαβή r (returns) 
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Το όχηµα δεν µπορεί να παραδώσει στον πελάτη προϊόντα r (είναι ακατάλληλα) αλλά µόνο 
προϊόντα g. 

Συνεπώς το συνολικό φορτίο qi του οχήµατος πριν µεταβεί στον κόµβο i ισούται µε: 

                ( )( ) { }niprdgxgxq iiiiiiii ,...,11)( 111100 ∈∀++−−+= −−−−         (4.1) 

                                     { }nigd ii ,...,1∈∀≤                                                  (4.2) 

                 { }








<+−
∈∀

≥
≤+=

pdpdQ
ni

pdQ
rgq

iii

ii

iii ,...,1         (4.3) 

                  

4.2.3 Επίλυση του VRDRSRP µε παραλαβή και διανοµή προϊόντων 

. 

Έστω ότι η προκαθορισµένη σειρά επίσκεψης πελατών είναι η 0,1,…,n και ότι η µονάδα 
µέτρησης ενός προϊόντος είτε αυτό διανέµεται είτε παραλαµβάνεται είναι ταυτόσηµη.  

Έστω, επίσης, ότι 

 zi τα προϊόντα προς παράδοση, που φέρει το όχηµα αφού εξυπηρετήσει τον πελάτη 
i 

 bi τα προϊόντα προς παραλαβή, που φέρει το όχηµα αφού εξυπηρετήσει τον πελάτη 
i 

Τότε ισχύει:                                                                     

                                                   iii dgz −=                                                       (4. 4) 

                                                   iii prb +=                                                       (4. 5) 

                                                   Qbz ii ≤+                                                        (4.6) 

Έστω ότι η µεταβλητή Vk(zk,bk) ορίζεται ως  το ελάχιστο συνολικό κόστος από τον πελάτη 
k µέχρι το τέλος της διαδροµής, και η µεταβλητή xk(zk,bk) προσδιορίζει την απόφαση 
επιλογής του οχήµατος σε κάθε κόµβο, xk(zk,bk) ∈  {0,1} (0=µετάβαση στον επόµενο 
πελάτη, 1=επιστροφή στην αποθήκη). Για το xk(zk,bk) ισχύει: 
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                                                            xn(zn,bn) =1                                                           (4. 7) 

Για k=1,…,n- 1        

xk(zk,bk) =1                    1+< kk dz    ή        Qkdkpkbkz >+−+++ 11                     (4. 8) 

xk(zk,bk) ∈  {0,1}          1+≥ kk dz    και      Qkdkpkbkz ≤+−+++ 11                     (4. 9) 

 

Για κάθε κόµβο k τα zk και bk µπορούν να λάβουν τις εξής τιµές:   









<−

≥−
∈

kkk

kkk

k

pdpQ

pddQ
z

,...,0

,...,0
                                                                            (4. 10) 

{ },..., kkk zQpb −∈                                                                                                      (4.11) 

 

Οπότε για όλους τους zk, bk, συνδυασµούς των παραπάνω τιµών έχουµε :   

Για k=n 
QnbnznbnzncnbnznV ≤+∀= :),(,),( 0                                                         (4.12)   

 

Για k=n-1       













>−+−

≤−+−+−≥−+−−−+−

>−+−+−<−++−

=−−−

Qnbnz

QndnpnbnzndnznpnbndnznVnnc

QndnpnbnzήndnznpnVncnc

nbnznV

11ορίζεταιδεν

111)1,1(,1

111),0(,00,1

)1,1(1 και

                                                                                                                                                                     (4.13) 
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Για k = n-2,…,1 
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                                                                                                                                                                     (4.14)                  
 

Το ελάχιστο συνολικό κόστος της διαδροµής θα είναι ίσο µε: 











>−+

≤−
=−+=

1111,...,0

111,...,0

0)1,10(1min1,0)0,0(0

dpdpQ

dpdQ
zpdzVczV µε

             

                                                                                                                                                                     (4.15) 

Σε περίπτωση που το όχηµα µεταβεί από τον κόµβο (k) στον επόµενο (k+1) µέσω της 
αποθήκης η µεταβλητή zk+1 λαµβάνει τις τιµές της Εξ. (4.14). Επισηµαίνεται πως όταν το 
όχηµα βρίσκεται στην αποθήκη έχει την δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης ποσότητας 
προϊόντων προς παράδοση, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος.  

Ο αλγόριθµος ακολουθεί την εξής διαδικασία: Αρχικά υπολογίζει το ελάχιστο συνολικό 
κόστος της διαδροµής, αρχίζοντας από τον πελάτη n και συνεχίζοντας έως τον πελάτη 1. 
Συγκεκριµένα για κάθε πελάτη υπολογίζεται το ελάχιστο κόστος, από τον πελάτη αυτό έως 
το τέλος της διαδροµής, για όλες τις πιθανές τιµές του φορτίου Vk(zk,bk) που µπορεί να 
φέρει το όχηµα, αφού εξυπηρετήσει τον αντίστοιχο πελάτη. Στη συνέχεια ακολουθώντας 
αντίθετη φορά (από τον πελάτη 1 στον πελάτη n) προσδιορίζεται η βέλτιστη λήψη 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΓΑΙΟΥ                                      ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 43

απόφασης του οχήµατος για κάθε κόµβο και ο κατάλληλος αριθµός προϊόντων που πρέπει 
να φέρει το όχηµα, προκειµένου να ανεφοδιαστεί, σε κάθε επιστροφή του στην αποθήκη. 
Με αυτόν τον τρόπο καθορίζεται η διαδροµή που πρέπει να ακολουθήσει το όχηµα 
προκειµένου να ελαχιστοποιήσει το συνολικό κόστος.   

Επιγραµµατικά τα βήµατα του αλγορίθµου είναι : 

1. Υπολογισµός και αποθήκευση του Vn(zn,bn), για όλους τους πιθανούς 
συνδυασµούς  των zn και bn, για τους οποίους ορίζεται η Vn(zn,bn), στον κόµβο n, 
µε χρήση της Εξ. (4.12), καθώς και αποθήκευση των αντίστοιχων τιµών  xn(zn,bn) 

2. Υπολογισµός και αποθήκευση του Vn-1(zn-1,bn-1), για όλους τους πιθανούς 
συνδυασµούς  των zn και bn, για τους οποίους ορίζεται η Vn(zn-1,bn-1), στον κόµβο 
n-1, µε χρήση της Εξ. (4.13), καθώς και αποθήκευση των αντίστοιχων τιµών        
xn-1(zn-1,bn-1) 

3. Υπολογισµός και αποθήκευση του Vk(zk,bk), για όλους τους πιθανούς 
συνδυασµούς  των zk και bk, για τους οποίους ορίζεται η Vk(zk,bk), στον κόµβο k, 
µε χρήση της Εξ. (4.14), καθώς και αποθήκευση των αντίστοιχων τιµών  xk(zk,bk), 
k=1,…,n-2 

4. Υπολογισµός του ελάχιστου συνολικού κόστους της διαδροµής µε χρήση της Εξ. 
(4.15) 

5. Εντοπισµός σε κάθε κόµβο της τιµής  Vk(zk,bk), που χρησιµοποιήθηκε για τον 
υπολογισµό του συνολικού κόστους (που υπολογίζεται στο βήµα 6). Εντοπισµός 
της αντίστοιχης τιµής xk(zk,bk) η οποία καθορίζει τη λήψη απόφασης του οχήµατος 
σε κάθε κόµβο. 

6. Προσδιορισµός της ποσότητας προϊόντων προς παράδοση που φέρει το όχηµα κάθε 
φορά που επιστρέφει στην αποθήκη για ανεφοδιασµό, συµπεριλαµβανοµένου και 
της αρχικής φόρτωσης. 

Ο πίνακας πελατών είναι ένας n x (m+3) πίνακας, όπου το n είναι ίσο µε τον αριθµό των 
πελατών και το m = 2 λόγω του ότι έχουµε 2 είδη προϊόντων (προϊόντα προς παράδοση και 
προϊόντα προς παραλαβή). 

 Η στήλη 1 περιλαµβάνει το πλήθος των πελατών 

 Η στήλη 2 περιλαµβάνει την απόσταση κάθε πελάτη από την αποθήκη 

 Η στήλη 3 περιλαµβάνει την απόσταση µεταξύ του πελάτη i και του πελάτη i+1 

 Η στήλη 4 περιλαµβάνει τη ζήτηση κάθε πελάτη 
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 Η στήλη 5 περιλαµβάνει τον αριθµό προϊόντων που παραλαµβάνει το όχηµα από 
κάθε πελάτη 

Σε περίπτωση που τα προϊόντα που διανέµονται είναι ανοµοιόµορφα από τα προϊόντα που 
παραλαµβάνονται, τότε θα πρέπει η µονάδα µέτρησης ενός εκ των δύο προϊόντων να 
µετατραπεί στην αντίστοιχη µονάδα µέτρησης του άλλου προϊόντος και η χωρητικότητα 
του οχήµατος να µετριέται στην µονάδα βάσης που χρησιµοποιήθηκε. 

 

 

4.2.4 Παράδειγµα VRDRSRP µε παραλαβή και διανοµή προϊόντων 5 πελατών 
 
Για την καλύτερη κατανόηση του αλγορίθµου, κατωτέρω παρατίθεται παράδειγµα 
επίλυσης µικρού προβλήµατος χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο αυτό. Στο παράδειγµα 
αυτό η χωρητικότητα του οχήµατος είναι Q=6 µονάδες, οι ζήτηση σε παράδοση και 
παραλαβή ανά πελάτη και οι αποστάσεις παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.2. 
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Σχήµα 4.2: Παράδειγµα VRDRSRP µε παραλαβή και διανοµή προϊόντων µε 5 πελάτες 
 
 
Ακολουθώντας τα βήµατα του προτεινόµενου αλγορίθµου γίνονται οι παρακάτω 
υπολογισµοί: 
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Στον κόµβο 5 
 
                    x5(z5,b5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    V5(z5,b5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στον κόµβο 4 
 
                    x4(z4,b4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
                    V4(z4,b4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     b5  
z5 

1 2 3 4 5 6 

0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 - 
2 1 1 1 1 - - 
3 1 1 1 - - - 

     b5  
z5 

1 2 3 4 5 6 

0 13 13 13 13 13 13 
1 13 13 13 13 13 - 
2 13 13 13 13 - - 
3 13 13 13 - - - 

      b4 
z4 

3 4 5 6 

0 1 1 1 1 
1 1 1 1 - 
2 1 1 - - 
3 0 - - - 

      b4 
z4 

3 4 5 6 

0 46 46 46 46 
1 46 46 46 - 
2 46 46 - - 
3 0 - - - 
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Στον κόµβο 3 
 
                    x3(z3,b3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
                    V3(z3,b3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στον κόµβο 2 
 
                    x2(z2,b2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                    V2(z2,b2) 
 
 
 
 
 
 
 

     b3  
z3 

1 2 3 4 5 6 

0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 - 
2 0 0 0 1 - - 
3 0 0 1 - - - 

     b3  
z3 

1 2 3 4 5 6 

0 61 61 61 61 61 61 
1 61 61 61 61 61 - 
2 56 56 56 61 - - 
3 56 56 61 - - - 

     b2  
z2 

2 3 4 5 6 

0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 - 
2 1 1 1 - - 
3 0 0 - - - 
4 0 - - - - 

      b2 
z2 

2 3 4 5 6 

0 76 76 76 76 76 
1 76 76 76 76 - 
2 76 76 76 - - 
3 73 73 - - - 
4 73 - - - - 
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Στον κόµβο 1 
 
                    x1(z1,b1)                                     V1(z1,b1)   
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνεπώς το συνολικό κόστος θα είναι ίσο µε: 
 
V0(z0,b0) = 10 + min V1(z1,b1) = 10 + V1(1,2) = 10 + V1(2,2) = 10 + V1(3,2) = 10 + 84 = 94   
 
 
Όπως φαίνεται από τους παραπάνω πίνακες υπάρχει µία βέλτιστη διαδροµή η οποία µπορεί 
να υλοποιηθεί µε διάφορους τρόπους όσον αφορά τον αριθµό προϊόντων που πρέπει να 
φέρει το όχηµα αφού ανεφοδιαστεί, συµπεριλαµβανοµένου και του αρχικού φορτίου (βλ. 
Σχήµα 4.3). 
 
 

Αποθήκη

1 2

Αποθήκη Αποθήκη

3 4

Αποθήκη

5

Αρχικό φορτίο
(3,0) ή (4,0) ή (5,0)

Φορτίο ανεφοδιασµού
(5,0) ή (6,0)

Φορτίο ανεφοδιασµού
(3,0)

V1(z1,b1) = (1,2) ή (2,2) ή (3,2)

V2(z2,b2) = (0,4) ή (1,4) ή (2,4)

V3(z3,b3) = (2,1) ή (3,1)

V4(z4,b4) = (0,4) ή (1,4)

V5(z5,b5) = (0,1)

 
Σχήµα 4.3: Βέλτιστα αρχικά φορτία και φορτία ανεφοδιασµού για την υλοποίηση της 
βέλτιστης διαδροµής του παραδείγµατος 

     b1  
z1 

2 

0 1 
1 0 
2 0 
3 0 
4 1 

     b1  
z1 

2 

0 85 
1 84 
2 84 
3 84 
4 85 
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Εποµένως το ελάχιστο κόστος του προβλήµατος ισούται µε 94, η δροµολόγηση του 
οχήµατος είναι η 0 1 0 0 1 1 (βλ. Σχήµα 4.4), το αρχικό φορτίο του οχήµατος µπορεί να 
είναι ίσο µε 3 ή 4 ή 5 ενώ στις επόµενες δύο επιστροφές του οχήµατος για ανεφοδιασµό το 
φορτίο µπορεί να είναι ίσο µε 5 ή 6 στην πρώτη επιστροφή και 3 στη δεύτερη.  
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Σχήµα 4.4: Λύση παραδείγµατος VRDRSRP µε παραλαβή και διανοµή προϊόντων µε 5 
πελάτες 
  
  

4.2.5 Πειραµατική ∆ιερεύνηση της υλοποίησης του Προτεινόµενου 
Αλγορίθµου 

 

Προκειµένου να διερευνηθεί η αποδοτικότητα του παραπάνω αλγορίθµου αναπτύχθηκε το 
αντίστοιχο πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού Matlab version 7.0.1. Επιλύθηκαν 
5000 προβλήµατα σε σύστηµα Intel Pentium IV, 2.4 GHz, 512MB RAM pc. Η 
χωρητικότητα (Q) του οχήµατος παρέµενε σταθερή και ίση µε 20 (προϊόντα). Τα 
αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.5 και τα συµπεράσµατα είναι τα εξής: 
 
 Ο χρόνος επίλυσης του VRDRSRP µε παραλαβή και διανοµή προϊόντων αυξάνεται 
πολυωνυµικά όπως και στο βασικό VRDRSRP. 

 Η αύξηση του χρόνου επίλυσης ανά 10 πελάτες κυµαίνεται µεταξύ 2-2,2 sec, µε 
µέσο χρόνο επίλυσης για προβλήµατα 5 πελατών τα 0,6 sec.  
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Σχήµα 4.5:  Χρόνος Επίλυσης του VRDRSRP µε παραλαβή και διανοµή 
προϊόντων 

 
Ο κώδικας του προτεινόµενου αλγορίθµου για την επίλυση του προβλήµατος παρατίθεται 
στο Παράρτηµα E.   
 
 

4.3 Το VRDRSRP µε n προϊόντα (The VRDRSRP with n Products) 
 
 

4.3.1 ∆ιατύπωση Προβλήµατος 
 
 

Στο VRDRSRP µε n προϊόντα ένα όχηµα ξεκινώντας από την αποθήκη και ακολουθώντας 
συγκεκριµένη και προκαθορισµένη διαδροµή, εξυπηρετεί τις απαιτήσεις όλων των 
πελατών της διαδροµής αυτής και επιστρέφει στην αποθήκη. Η διαφορά µε το αρχικό 
VRDRSRP είναι πως στην παρούσα περίπτωση για κάθε πελάτη i υφίσταται ζήτηση dk,i για 
k διαφορετικά προϊόντα.  

Οι απαιτήσεις dk,i του πελάτη i, το δίκτυο και η σειρά επίσκεψης είναι γνωστές εκ των 
προτέρων. Η χωρητικότητα του οχήµατος είναι γνωστή και δεν µπορεί να ξεπεραστεί. Το 
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όχηµα µπορεί να επιστρέψει στην αποθήκη για ανεφοδιασµό εφόσον αυτό απαιτείται. Όλες 
οι απαιτήσεις dk,i ενός πελάτη i πρέπει να καλυφθούν, διαφορετικά η διαδροµή θεωρείται 
µη εφικτή. Το όχηµα δεν µπορεί να επισκεφθεί έναν πελάτη δύο φορές. Στόχος είναι ο 
εντοπισµός των κατάλληλων σηµείων επιστροφής του οχήµατος στην αποθήκη για 
ανεφοδιασµό και η εύρεση της βέλτιστης πολιτικής τόσο για την αρχική φόρτωση του 
οχήµατος όσο και κάθε ανεφοδιασµού αυτού.  

Στο VRDRSRP µε n προϊόντα διακρίνουµε δύο περιπτώσεις: 

(α) το όχηµα είναι τµηµατοποιηµένο και µπορεί να δεχτεί ποσότητα που δεν ξεπερνά 
ένα προκαθορισµένο όριο από κάθε είδος προϊόντος. ∆ηλαδή η συνολική 
χωρητικότητα του οχήµατος χωρίζεται σε τµήµατα, η χωρητικότητα των οποίων 
δεν µπορεί να παραβιαστεί και είναι συγκεκριµένη για κάθε προϊόν (βλ Σχήµα 
4.6(α)). 

(β) το όχηµα µπορεί να δεχτεί οποιαδήποτε ποσότητα από κάθε είδος προϊόντος, αρκεί 
να µην παραβιάζεται η συνολική χωρητικότητα του οχήµατος (βλ. Σχήµα 4.6(β)). 

 

Προϊόν Α

Προϊόν Β

Προϊόν Γ

Προϊόν Α

Προϊόν Β

Προϊόν Γ

Q

(α) (β)

QΑ QΒ

QΓ

Q = QA + QB + QΓ  
 
Σχήµα 4.6: Παράδειγµα τύπων οχήµατος σε VRDRSRP µε 3 προϊόντα 
 

Στην πρώτη περίπτωση, το όχηµα αναχωρεί από την αποθήκη µε συγκεκριµένη ποσότητα 
για κάθε ένα προϊόν, η οποία ισούται µε την χωρητικότητα του οχήµατος για το προϊόν 
αυτό. Στην δεύτερη περίπτωση για κάθε αναχώρηση του οχήµατος από την αποθήκη 
πρέπει να καθορισθεί η κατάλληλη ποσότητα κάθε είδους που θα φέρει το όχηµα.  
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4.3.2 Μαθηµατικό Μοντέλο  
 
 

Το πρόβληµα VRDRSRP µε n προϊόντα ορίζεται σε ένα δίκτυο G (V,A,C) (βλ. Σχήµα 4.7). 
Χρησιµοποιούνται οι ίδιοι συµβολισµοί όπως στο αρχικό VRDRSRP, εκτός των 
παρακάτω. 

 k  ορίζει τα είδη προϊόντων που διανέµει το όχηµα 

 dk,i ορίζει την ζήτηση του πελάτη i για το προϊόν προς παράδοση τύπου k 

 qk,i ορίζει την ποσότητα κάθε προϊόντος, είδους k, που έχει το όχηµα πριν µεταβεί 
στον πελάτη i  

 Qk η χωρητικότητα του τµηµατοποιηµένου οχήµατος για το προϊόν k (ισχύει µόνο 
για την περίπτωση (α) του VRDRSRP µε n προϊόντα 

Για το Qk ισχύει:      QQ
K

k
k =∑

= 1
 

Όπου Q η συνολική χωρητικότητα του οχήµατος. 

ΑΠΟΘΗΚΗ

1 n

n-13
2

1,0c

nnc ,1−
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Σχήµα 4.7: ∆ίκτυο VRDRSRP µε n προϊόντα 
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Περιορισµοί Προβλήµατος 

− Όλες οι απαιτήσεις των πελατών, για κάθε τύπο προϊόντος k πρέπει να 
ικανοποιηθούν 

− Το όχηµα δεν µπορεί να επισκεφθεί έναν πελάτη δύο φορές 

− Το φορτίο Σqk,i είναι µικρότερο ή ίσο της χωρητικότητας Q του οχήµατος 

− Η χωρητικότητα Qk του οχήµατος για το αντίστοιχο προϊόν k δεν µπορεί να 
ξεπεραστεί (ισχύει µόνο για την περίπτωση (α) του προβλήµατος, (βλ. Σχήµα 4.6)) 

− Η προκαθορισµένη σειρά επίσκεψης των πελατών πρέπει να ακολουθηθεί 

− Επιτρέπονται οι επιστροφές στην αποθήκη για ανεφοδιασµό, για οποιοδήποτε 
προϊόν  k 

− Ισχύουν οι περιορισµοί των Εξ. (3.1) - (3.9) για το δίκτυο, και η Εξ. (3.12) του 
βασικού VRDRSRP 

− Η ζήτηση µετριέται στις ίδιες µονάδες µέτρησης (πχ. m3) για κάθε προϊόν (ισχύει 
µόνο για την περίπτωση (β) του προβλήµατος) 

 

Περιορισµοί που αφορούν τις απαιτήσεις πελάτη 

 

 Για την περίπτωση (α) του προβλήµατος 

o Η συνολική ζήτηση του πελάτη i για ένα προϊόν είδους k, δεν µπορεί να 
είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη χωρητικότητα Qk του οχήµατος 

                                               niQd kik ,...,1, =∀≤                                      (4. 16) 

 Για την περίπτωση (β) του προβλήµατος 

o Η συνολική ζήτηση του πελάτη i, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την 
χωρητικότητα του οχήµατος  

                       KkniQd
K

k
ik ,...,1,...,1

1
, =∀=∀≤∑

=
                    (4. 17) 
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Περιορισµός  στην ποσότητα κάθε προϊόντος, τύπου k, που πρέπει να έχει το όχηµα 
πριν µεταβεί στον κόµβο i 

                              niKkdq ikik ,...,1,,...,1,, ==∀≥                      (4.18) 

                              kik Qq ≤,  (περίπτωση (α) του προβλήµατος)                                (4. 19) 

                      Qq
k

j
ij ≤∑

= 1
,  (περίπτωση (β) του προβλήµατος)                           (4. 20) 

 
 

4.3.3 Επίλυση του VRDRSRP µε n προϊόντα περίπτωση (α) 
   
 

Έστω ότι η προκαθορισµένη σειρά επίσκεψης πελατών είναι η 0,1,…,n και ότι υπάρχουν K 
είδη προϊόντων.                     

Ο προτεινόµενος αλγόριθµος έχει ως εξής: 

 Έστω ikz , η ποσότητα του προϊόντος k που µπορεί να έχει το όχηµα αφού 
εξυπηρετήσει τον πελάτη i. 

Τότε θα ισχύει: 

 Για   i = 1                 ikkik dQz ,, −=                                                           (4. 21) 

 Για   i = 2,….,n       ikkik dQz ,, ,...,0 −=                                                     (4. 22) 

 

Η µεταβλητή ),...,( ,,1 pkpp zzV  ορίζεται ως το ελάχιστο συνολικό κόστος από τον 

πελάτη p µέχρι το τέλος της διαδροµής, και η µεταβλητή ),...,( ,,1 pkpp zzx  
αντιπροσωπεύει την απόφαση επιλογής του οχήµατος σε κάθε κόµβο, 

{ }1,0),...,( ,,1 ∈pkpp zzx  (0=µετάβαση στον επόµενο πελάτη, 1=επιστροφή στην 

αποθήκη). Για το ),...,( ,,1 pkpp zzx  ισχύει: 
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Για  p=n                          1),...,( ,,1 =pkpp zzx                                                  (4. 23) 

Για  p=1,…,n- 1        

 1),...,( ,,1 =pkpp zzx        pkpk dzKk ,1,,...,1 <∃= −                   (4. 24) 

 { }1,0),...,( ,,1 ∈pkpp zzx     pkpk dzKk ,1,:,...,1 ≥=∀ −             (4. 25) 

 

Οι παραπάνω εξισώσεις καταδεικνύουν ότι σε κάθε κόµβο p=1,…,n όταν 
1,,,...,1 +≥=∀ pkpk dzKk  το όχηµα έχει δύο επιλογές: α) µετάβαση στον πελάτη 

p+1 µέσω αποθήκης και β) απευθείας µετάβαση στον πελάτη p+1. Αντιθέτως όταν 
pkpk dzKk ,1,,...,1 <∃= − η µόνη επιλογή του οχήµατος είναι η (α) (βλ. Σχήµα 4.8). 

 

Αποθήκη

p p+1

Αποθήκη

p p+1

(α) (β)
 

Σχήµα 4.8: Πλήθος επιλογών του οχήµατος 

 

Οπότε για όλους τους συνδυασµούς των pkz , , µε pkkpk dQz ,, ,...,0 −= , θα έχουµε :   

 

Για  p = n 

0,,,1 ),...,( nnknn czzV =                                                                                               (4.26)   
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Για p=n-1   
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                                                                                                                                                                     (4.27) 
 

Για p = n-2,…,1 
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                                                                                                                                                                     (4.28) 

Το ελάχιστο συνολικό κόστος της διαδροµής θα είναι ίσο µε: 

kQkzKkkdkzdzVckzzV ==−−+= 0,,...,1)1,0,,...,1,10,1(11,0)0,,...,0,1(0
               

                                                                                                                                         (4.29) 

 

Η διαδικασία του προτεινόµενου αλγορίθµου είναι η εξής: Σε πρώτη φάση  υπολογίζεται το 
ελάχιστο συνολικό κόστος της διαδροµής, ξεκινώντας από τον τελευταίο πελάτη (κόµβο) 
και καταλήγοντας στον πρώτο πελάτη. Στη συνέχεια ακολουθώντας αντίθετη φορά (από 
τον πρώτο πελάτη στον τελευταίο) προσδιορίζεται η λήψη απόφασης του οχήµατος σε 
κάθε κόµβο. Με αυτόν τον τρόπο καθορίζεται η διαδροµή που πρέπει να ακολουθήσει το 
όχηµα προκειµένου να ελαχιστοποιήσει το συνολικό κόστος.   
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Επιγραµµατικά τα βήµατα του αλγορίθµου είναι : 

1. Υπολογισµός και αποθήκευση του Vn(z1,n,…,zk,n), για όλους τους επιτρεπόµενους 
συνδυασµούς των  zk,n (k=1,…,K) στον κόµβο n, µε χρήση της Εξ. (4.26), καθώς 
και αποθήκευση των αντίστοιχων τιµών  xn(z1,n,…,zk,n) 

2. Υπολογισµός και αποθήκευση του Vn-1(z1,n-1,…,zk,n-1), για όλους τους 
επιτρεπόµενους συνδυασµούς των  zk,n-1 (k=1,…,K) στον κόµβο n-1, µε χρήση της 
Εξ. (4.27), καθώς και αποθήκευση των αντίστοιχων τιµών  xn-1(z1,n-1,…,zk,n-1) 

3. Υπολογισµός και αποθήκευση του Vp(z1,p,…,zk,p), για τους υπόλοιπους κόµβους για 
όλους τους επιτρεπόµενους συνδυασµούς των zk,p (k=1,…,K) στον κόµβο p, µε 
χρήση της Εξ. (4.28), καθώς και αποθήκευση των αντίστοιχων τιµών  xp(z1,p,…,zk,p) 

4. Υπολογισµός του ελάχιστου συνολικού κόστους της διαδροµής µε χρήση της Εξ. 
(4.29) 

5. Εντοπισµός σε κάθε κόµβο της τιµής  Vp(z1,p,…,zk,p), που χρησιµοποιήθηκε για τον 
υπολογισµό του συνολικού κόστους (που υπολογίζεται στο βήµα 6). Εντοπισµός 
της αντίστοιχης τιµής xp(z1,p,…,zk,p) η οποία καθορίζει τη λήψη απόφασης του 
οχήµατος σε κάθε κόµβο. 

 

Ο πίνακας πελατών έχει διαστάσεις n x (K+3), όπου το n είναι ίσο µε τον αριθµό των 
πελατών και το K είναι ίσο µε το είδος των προϊόντων. 

 Η στήλη 1 περιλαµβάνει το πλήθος των πελατών 

 Η στήλη 2 περιλαµβάνει την απόσταση κάθε πελάτη από την αποθήκη 

 Η στήλη 3 περιλαµβάνει την απόσταση µεταξύ του πελάτη i και του πελάτη i+1 

 Η στήλη 4,…,3+Κ περιλαµβάνει τη ζήτηση κάθε πελάτη για τα προϊόντα 1,…,Κ 
αντίστοιχα. 

 
 

4.3.4 Επίλυση του VRDRSRP µε n προϊόντα περίπτωση (β) 

 

Έστω ότι η προκαθορισµένη σειρά επίσκεψης πελατών είναι η 0,1,…,n και ότι έχουµε Κ 
είδη προϊόντων τα οποία µετρούνται στις ίδιες µονάδες µέτρησης (πχ. m3). 
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Η επίλυση του προβλήµατος περιλαµβάνει τρία στάδια: 

 
 1ο Στάδιο Μετατροπή του προβλήµατος από VRDRSRP n προϊόντων σε 
βασικόVRDRSRP 
2ο Στάδιο  Επίλυση του βασικού VRDRSRP χρησιµοποιώντας τον DPa 

3ο Στάδιο Προσδιορισµός της ποσότητας κάθε προϊόντος, στην έναρξη της διαδροµής, 
καθώς και του φορτίου ανεφοδιασµού του οχήµατος (για κάθε προϊόν) σε κάθε επίσκεψη 
στην αποθήκη. 
 

Αναλυτικά τα στάδια αυτά έχουν ως εξής : 

1ο Στάδιο Μετατροπή του προβλήµατος από VRDRSRP n προϊόντων σε βασικό 
VRDRSRP 

 Υπολογισµός της συνολικής ζήτησης Di κάθε πελάτη 

nidD
K

k
iki ,...,1

1
, =∀= ∑

=
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Σχήµα 4.9: Μετατροπή VRDRSRP n προϊόντων σε VRDRSRP 
 
 
2ο  Στάδιο Επίλυση του βασικού VRDRSRP χρησιµοποιώντας τον DPa 

 Από τη στιγµή που το πρόβληµα έχει µετατραπεί σε κλασικό VRDRSRP, τότε αυτό 
εύκολα µπορεί να επιλυθεί µε τη χρήση του DPa ακολουθώντας τα βήµατα που 
περιγράφονται στο Παράρτηµα Γ. ∆ηλαδή στο στάδιο αυτό εντοπίζονται οι κόµβοι 
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της διαδροµής από τους οποίους το όχηµα θα επιστρέψει στην αποθήκη για 
ανεφοδιασµό, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το συνολικό κόστος της διαδροµής. 

 
 
3ο  Στάδιο (Τελικό) Προσδιορισµός της ποσότητας κάθε προϊόντος, στην έναρξη της 
διαδροµής, καθώς και του φορτίου ανεφοδιασµού του οχήµατος (για κάθε προϊόν) σε κάθε 
επίσκεψη στην αποθήκη. 
 
 Στο στάδιο αυτό προσδιορίζεται η κατάλληλη ποσότητα κάθε προϊόντος µε την 
οποία το όχηµα: 

o θα ξεκινήσει την διαδροµή του από την αποθήκη και  

o θα ανεφοδιάζεται κάθε φορά που θα επιστρέφει σε αυτή 

έτσι ώστε, να υλοποιείται η βέλτιστη διαδροµή, που καθορίστηκε στο προηγούµενο 
στάδιο. Η διαδικασία εύρεσης αυτής της ποσότητας έχει ως εξής: 

Για κάθε προϊόν ξεχωριστά και για κάθε κύκλο αναχώρησης και επιστροφής στην 
αποθήκη, αθροίζονται οι απαιτήσεις όλων των πελατών, από τον πρώτο πελάτη που 
θα συναντήσει το όχηµα φεύγοντας από την αποθήκη, µέχρι και τον πελάτη από τον 
οποίο επιστρέφει ξανά σε αυτή. Το αποτέλεσµα του αθροίσµατος είναι και η 
κατάλληλη ποσότητα φόρτωσης για κάθε ένα είδος. Η διαδικασία αυτή 
επαναλαµβάνεται για όλους τους κύκλους αναχώρησης και επιστροφής του 
οχήµατος στην αποθήκη. 

  

4.3.5 Πειραµατική ∆ιερεύνηση της Εφαρµογής του  Αλγορίθµου στο 
VRDRSRP µε n προϊόντα 

 
 
Οι αλγόριθµοι των Ενοτήτων 4.3.3 και 4.3.4 υλοποιήθηκαν στη γλώσσα προγραµµατισµού 
Matlab version 7.0.1. Για την περίπτωση (α) δηµιουργήθηκαν και επιλύθηκαν 3000 
προβλήµατα, ενώ για την περίπτωση (β) 2000 προβλήµατα, σε σύστηµα Intel Pentium IV, 
2.4 GHz, 512MB RAM pc. Τα αποτελέσµατα είναι τα εξής: 
 

 Ο χρόνος επίλυσης του VRDRSRP µε n προϊόντα και στις δύο περιπτώσεις 
αυξάνεται πολυωνυµικά όπως και στο βασικό VRDRSRP.  

 Για την περίπτωση (α), ο χρόνος επίλυσης αυξάνεται µε την αύξηση των πελατών 
και του πλήθους των τύπων προϊόντων (βλ. Σχήµα  4.10).  

 Για την περίπτωση (β), ο χρόνος επίλυσης είναι παρόµοιος µε τον χρόνο επίλυσης 
του βασικού VRDRSRP, για οιονδήποτε αριθµό προϊόντων (βλ. Σχήµα 4.11). 
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Σχήµα 4.10: Χρόνος επίλυσης του VRDRSRP µε n προϊόντα περίπτωση (α) µε χρήση του 
DPa 
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Σχήµα 4.11: Χρόνος Επίλυσης του VRDRSRP µε n προϊόντα περίπτωση (β) µε χρήση του 
DPa 
 
O κώδικας του προτεινόµενου αλγορίθµου επίλυσης του VRDRSRP µε n προϊόντα 
περίπτωση (α) παρατίθεται στο Παράρτηµα Ζ. 
O κώδικας του προτεινόµενου αλγορίθµου επίλυσης του VRDRSRP µε n προϊόντα 
περίπτωση (β) παρατίθεται στο Παράρτηµα Η. 
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
Η παρούσα διπλωµατική εργασία διερεύνησε το πρόβληµα VRDRSR, για την επίλυση του 
οποίου εξετάστηκαν και αναλύθηκαν τρεις αλγόριθµοι: 

 O Τροποποιηµένος Εξαντλητικός ∆ιερευνητικός αλγόριθµος (Modified Exhaustive 
Search algorithm)  

 Ο αλγόριθµος των ∆ηµάκη & ∆ριβαλιάρη (D2 algorithm)  

 O ∆υναµικός Προγραµµατισµός (Dynamic Programming algorithm /DPa)  

Συγκεκριµένα, για κάθε έναν από τους αλγόριθµους επιλύθηκε πλήθος προβληµάτων, µε 
απώτερο στόχο να ελεγχθεί η αποδοτικότητα τους και να εντοπιστεί ο βέλτιστος εξ αυτών. 
Μέτρο σύγκρισης της αποδοτικότητας των αλγορίθµων, αποτέλεσε ο χρόνος επίλυσης και 
η εγκυρότητα της λύσης.   

Σύµφωνα µε την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε ως προς την εγκυρότητα της λύσης, 
προέκυψε ότι οι D2 και DPa παρέχουν την βέλτιστη λύση (δηλαδή την ίδια δροµολόγηση 
του οχήµατος) σε αντίστοιχα προβλήµατα. Όσον αφορά τον MESA, υπάρχει πιθανότητα 
σφάλµατος, της τάξεως του 5%, όσον αφορά την εύρεση της βέλτιστης λύσης.  

Ο χρόνος επίλυσης του προβλήµατος, για τους: MESA και D2, αυξάνεται εκθετικά, 
γεγονός που τους καθιστά µη πρακτικούς για την επίλυση προβληµάτων µε µεγάλο αριθµό 
πελατών. Αντιθέτως, ο χρόνος επίλυσης του προβλήµατος, χρησιµοποιώντας τον DPa 
αυξάνεται πολυωνυµικά και µάλιστα έως και 1000 πελάτες, ο χρόνος επίλυσης είναι 
σχεδόν µηδενικός.  

Αναπτύχθηκαν δύο σηµαντικές επεκτάσεις του VRDRSRP: 

 Πρόβληµα 1: VRDRSRP µε παραλαβή και διανοµή προϊόντων  

 Πρόβληµα 2: VRDRSRP µε n προϊόντα (µε ή χωρίς τµηµατοποιηµένη 
χωρητικότητα του οχήµατος) 

Από την εφαρµογή του προτεινόµενου αλγορίθµου στο Πρόβληµα 1 προέκυψε ότι η 
βέλτιστη λύση υπολογίζεται σε χρόνο που αυξάνεται πολυωνυµικά µε τον αριθµό των 
πελατών (κόµβων). Συγκεκριµένα, η αύξηση του χρόνου επίλυσης ανά 10 πελάτες 
κυµαίνεται από 2 -2,2 δευτερόλεπτα, µε µέσο χρόνο επίλυσης για VRDRSRP 5 πελατών, 
τα 0,6 δευτερόλεπτα.  
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Στο Πρόβληµα 2 µε τµηµατοποιηµένη χωρητικότητα του οχήµατος, προέκυψε ότι η 
βέλτιστη λύση υπολογίζεται σε χρόνο που αυξάνεται πολυωνυµικά µε τον αριθµό των 
πελατών (κόµβων) και το πλήθος των τύπων προϊόντων.  

Τέλος, στο Πρόβληµα 2 χωρίς όµως τµηµατοποιηµένη χωρητικότητα, προέκυψε ότι η 
βέλτιστη λύση υπολογίζεται σε χρόνο που αυξάνεται πολυωνυµικά µε τον αριθµό των 
πελατών (κόµβων). Μάλιστα, ο χρόνος επίλυσης του προβλήµατος είναι σχεδόν µηδενικός, 
ακόµα και σε προβλήµατα της τάξεως των χιλίων πελατών.    

Περαιτέρω έρευνα προτείνεται να επικεντρωθεί στη µελέτη και επίλυση του: 

 Στοχαστικού Προβλήµατος Προγραµµατισµού ∆ιανοµής µε Επιστροφές στην 
Αποθήκη για Αναπλήρωση Φορτίου (The Stochastic Vehicle Routing with Depot 
Returns for Stock Replenishment Problem SVRDRSRP)  

 Στοχαστικού VRDRSRP µε Παραλαβή και ∆ιανοµή Προϊόντων (The VRDRSRP 
with Pick up & Delivery) 

 Στοχαστικού VRDRSRP µε n Προϊόντα (The VRDRSRP with n Products) 

Στα παραπάνω προβλήµατα,  η ζήτηση των πελατών γίνεται γνωστή τη στιγµή που το 
όχηµα φτάνει στον πελάτη, σε αντίθεση µε τα προβλήµατα που επιλύθηκαν στην 
παρούσα διπλωµατική εργασία, όπου η ζήτηση των πελατών είναι γνωστή εκ των 
προτέρων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α   -Exhaustive Search Αlgorithm (ESA)- 
 
 
Επιγραµµατικά τα βήµατα του αλγορίθµου είναι: 
 

1. ∆ηµιουργία πίνακα µε όλους τους πιθανούς συνδυασµούς ‘0-1’ για τους πελάτες 

2. ∆ηµιουργία υπο-πίνακα µε όλους τους εφικτούς συνδυασµούς ‘0-1’ 
χρησιµοποιώντας τους περιορισµούς του προβλήµατος 

3. Υπολογισµός του συνολικού κόστους διαδροµής για κάθε εφικτό συνδυασµό 

4. Κατάταξη των συνδυασµών µε βάση το συνολικό κόστος και εύρεση του 
καλύτερου συνδυασµού (ή των καλύτερων συνδυασµών) 

 

Ο πίνακας πελατών έχει διαστάσεις n x m όπου το n είναι ίσο µε τον αριθµό των πελατών 
και το m = 4 για τις ανάγκες του συγκεκριµένου προβλήµατος. 

 Η στήλη 1 περιλαµβάνει πληροφορίες για τον αριθµό των πελατών 

 Η στήλη 2 περιλαµβάνει πληροφορίες για την απόσταση κάθε πελάτη από την 
αποθήκη 

 Η στήλη 3 περιλαµβάνει πληροφορίες για την απόσταση µεταξύ του πελάτη i και 
του πελάτη i+1 

 Η στήλη 4 περιλαµβάνει πληροφορίες για τη ζήτηση κάθε πελάτη 

Ο αλγόριθµος αυτός δοκιµάστηκε σε προβλήµατα από 5 µέχρι 20 πελάτες, ο χρόνος 
επίλυσης των οποίων φαίνεται στο Σχήµα Α.1.  
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Σχήµα Α.1: Χρόνος Επίλυσης VRDRSRP µε Exhaustive Search Αlgorithm 
Πηγή: Tatarakis et al. (2005).  ' The Vehicle Routing with Depot Returns for Stock 
Replenishment Problem (VRDRSRP)’. Working Paper 
 
Από το παραπάνω Σχήµα διαπιστώνεται πως ο χρόνος επίλυσης των VRDRSRP 
χρησιµοποιώντας τον ESA αυξάνεται εκθετικά.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β  -Modified Exhaustive Search Algorithm (MESA)- 

 
Τα βήµατα του αλγορίθµου έχουν ως εξής (Tatarakis et al., 2005): Σε πρώτο στάδιο 
παράγεται µια αρχική εφικτή λύση, η οποία προκύπτει χρησιµοποιώντας µόνο τον 
περιορισµό της χωρητικότητας του οχήµατος. ∆ηλαδή, το όχηµα εκκινεί από την αποθήκη, 
και εξυπηρετεί τους πελάτες σύµφωνα πάντα µε την προκαθορισµένη σειρά. Εάν το φορτίο 
του οχήµατος µετά την εξυπηρέτηση ενός πελάτη i δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση του 
πελάτη i+1, τότε το όχηµα επιστρέφει στην αποθήκη για ανεφοδιασµό.  

Κατά αυτόν τον τρόπο, παράγεται µια αρχική εφικτή λύση του προβλήµατος η οποία  
περιέχει ένα συγκεκριµένο αριθµό επιστροφών στην αποθήκη. Ο αριθµός αυτός ορίζεται 
ως ‘g’ ∈  {1,2......,n} και ισούται µε τον ελάχιστο αριθµό επιστροφών του οχήµατος στην 
αποθήκη (συµπεριλαµβανοµένης και της επιστροφής µετά την εξυπηρέτηση του 
τελευταίου πελάτη), που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδροµής. Επίσης, το 
συνολικό κόστος της αρχικής εφικτής λύσης αποτελεί το ανώτατο όριο του συνολικού 
κόστους του προβλήµατος.  

Σε δεύτερο στάδιο, ο αλγόριθµος δηµιουργεί και υπολογίζει όλες τις εφικτές λύσεις , οι 
οποίες περιέχουν ‘g’ επιστροφές στην αποθήκη, προκειµένου να εντοπίσει λύσεις 
καλύτερες από την αρχική. Επίσης, εξετάζει και τους συνδυασµούς που περιέχουν ‘g+1’ 
και ‘g+2’ επιστροφές στην αποθήκη, αφού αποδείχθηκε ότι µερικές φορές περισσότερες 
επιστροφές στην αποθήκη µπορούν να παρέχουν λύσεις µε µικρότερο συνολικό κόστος. 

Επιγραµµατικά τα βήµατα του αλγορίθµου είναι : 

1. Εύρεση της αρχικής εφικτής λύσης, χρησιµοποιώντας τον περιορισµό της 
χωρητικότητας του οχήµατος 

2. Υπολογισµός της τιµής ‘g’ και της συνολικής απόστασης της διαδροµής 

3. ∆ηµιουργία πίνακα που θα περιλαµβάνει όλους τους συνδυασµούς που περιέχουν 
g, g+1 και g+2 επιστροφές στην αποθήκη 

4. ∆ηµιουργία υπο-πίνακα που περιλαµβάνει µόνο τις εφικτές λύσεις του παραπάνω 
πίνακα, χρησιµοποιώντας τον περιορισµό της χωρητικότητας του οχήµατος 

5. Υπολογισµός του συνολικού κόστους διαδροµής για κάθε εφικτή λύση 

6. Κατάταξη των αποτελεσµάτων µε βάση το συνολικό κόστος διαδροµής, και εύρεση 
της βέλτιστης λύσης (ή βέλτιστων λύσεων). 
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 Ο αλγόριθµος εξετάζει µόνο τις εφικτές λύσεις που περιέχουν g, g+1 και g+2 επιστροφές. 
Εποµένως, είναι πιθανό η βέλτιστη λύση να µην ανήκει σε αυτό το σύνολο. Προκειµένου 
να εξακριβωθεί η αξιοπιστία του MESA, πραγµατοποιήθηκε έρευνα (Tatarakis et al., 2005) 
σύµφωνα µε την οποία, όταν γίνεται χρήση του MESA για την επίλυση του VRDRSRP, 
στο 95% των περιπτώσεων η λύση που θα παρέχει ο αλγόριθµος θα είναι η βέλτιστη, 
δηλαδή θα ανήκει στο σύνολο g, g+1 και g+2.  

Ο πίνακας πελατών έχει διαστάσεις n x m, όπου το n είναι ίσο µε τον αριθµό των πελατών 
και το m = 4 για τις ανάγκες του συγκεκριµένου προβλήµατος. 

 Η στήλη 1 περιλαµβάνει πληροφορίες για τον αριθµό των πελατών 

 Η στήλη 2 περιλαµβάνει πληροφορίες για την απόσταση κάθε πελάτη από την 
αποθήκη 

 Η στήλη 3 περιλαµβάνει πληροφορίες για την απόσταση µεταξύ του πελάτη i και 
του πελάτη i+1 

 Η στήλη 4 περιλαµβάνει πληροφορίες για τη ζήτηση κάθε πελάτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ -Αλγόριθµος ∆υναµικού Προγραµµατισµού DPa- 

 

Έστω ότι η προκαθορισµένη σειρά επίσκεψης πελατών είναι η 0,1,…,n.  

Επιπλέον: 

 Q                      η χωρητικότητα του οχήµατος 

 ijc                      η απόσταση µεταξύ των κόµβων i και j   i,j=0,1,….,n  i ≠ j    

  id                      η ζήτηση του πελάτη i   

 

Ο αλγόριθµος έχει ως εξής: 

Έστω ότι µετά την εξυπηρέτηση ενός πελάτη k, k = n, n-1…,1, το όχηµα έχει φορτίο το 
οποίο ισούται µε zk. Για το zk τότε θα ισχύει: 

 Για   k= 1                z1 = Q – d1                  

 Για   k= 2,….,n       zk = 0,…,Q - dk  

Έστω ότι η µεταβλητή Vk(zk) ορίζεται ως  το ελάχιστο συνολικό κόστος από τον πελάτη k 
µέχρι το τέλος της διαδροµής εάν το όχηµα µετά την εξυπηρέτηση του πελάτη k φέρει 
φορτίο zk. Έστω επίσης ότι µεταβλητή xk(zk) προσδιορίζει την απόφαση επιλογής του 
οχήµατος σε κάθε κόµβο, xk(zk) ∈  {0,1} (0=µετάβαση στον επόµενο πελάτη, 1=επιστροφή 
στην αποθήκη). Για το xk(zk) ισχύει: 

Για k=n      xk(zk) = 1                                                          

Για k=1,…,n- 1        

 xk(zk) = 1                       zk < dk+1             

 xk(zk) ∈  {0,1}                zk ≥ dk+1                       
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Οπότε για όλα τα zk ,zk = 0,….,Q-dk, θα έχουµε:   

 

Για k=n 

 0,)( nnn czV =                                                                                                                             (Γ.1) 

 

Για k=n-1      
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Για k = n-2,…,1 θα έχουµε: 
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Το συνολικό κόστος της διαδροµής θα είναι ίσο µε: 

QzdzVczV =−+= 0)10(11,0)0(0                                                                                      (Γ.4) 
                                                                                      
Η διαδικασία η οποία ακολουθείται από τον  DPa είναι η εξής: Σε πρώτη φάση  
υπολογίζεται το ελάχιστο συνολικό κόστος της διαδροµής, ξεκινώντας από τον τελευταίο 
πελάτη (κόµβο) και  καταλήγοντας στον πρώτο πελάτη. Στη συνέχεια ακολουθώντας 
αντίθετη φορά (από τον πρώτο πελάτη στον τελευταίο) προσδιορίζεται η λήψη απόφασης 
του οχήµατος σε κάθε κόµβο. Με αυτόν τον τρόπο καθορίζεται η διαδροµή που πρέπει να 
ακολουθήσει το όχηµα προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το συνολικό κόστος.   
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Επιγραµµατικά τα βήµατα του αλγορίθµου είναι : 

1. ∆ηµιουργία τυχαίου πίνακα πελατών ή εισαγωγή του πίνακα πελατών 

2. Εισαγωγή της χωρητικότητας του οχήµατος 

3. Υπολογισµός και αποθήκευση του Vn(zn), για όλες τις πιθανές τιµές του zn στον 
κόµβο n, µε χρήση της εξίσωσης Γ.1, και αποθήκευση των αντίστοιχων τιµών  
xn(zn) σε πίνακα 

4. Υπολογισµός και καταγραφή του Vn-1(zn-1), για όλες τις πιθανές τιµές του zn-1 στον 
κόµβο n-1, µε χρήση της εξίσωσης Γ.2, και αποθήκευση των αντίστοιχων τιµών  
xn-1(zn-1) σε πίνακα  

5. Υπολογισµός και καταγραφή του Vk(zk) για τους όλους υπόλοιπους κόµβους, για 
όλες τις πιθανές τιµές του zk σε κάθε κόµβο, µε χρήση της εξίσωσης Γ.3, και 
αποθήκευση των αντίστοιχων τιµών  xk(zk) σε πίνακα 

6. Υπολογισµός του ελάχιστου συνολικού κόστους της διαδροµής µε χρήση της 
εξίσωσης Γ.4 

7. Εντοπισµός σε κάθε κόµβο της τιµής  Vk(zk),  που χρησιµοποιήθηκε για τον 
υπολογισµό του συνολικού κόστους (που υπολογίζεται στο βήµα 6). Εντοπισµός 
της αντίστοιχης τιµής xk(zk) η οποία καθορίζει τη λήψη απόφασης του οχήµατος σε 
κάθε κόµβο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆  -Κώδικας του αλγoρίθµου D2 για την επίλυση 
του VRDRSRP- 

 
Κύρια Συνάρτηση 
 
function[solution, cost, Computation_time_sec]=program2(C,Q) % Η συνάρτηση program2 
παίρνει σαν είσοδο τον πίνακα πελατών C και την χωρητικότητα του οχήµατος Q και δίνει σαν έξοδο την 
βέλτιστη διαδροµή (solution), το κόστος της διαδροµής αυτής (cost) και το χρόνο επίλυσης του προβλήµατος 
(computation_time_sec) %  
 
tic                            % Έναρξη χρονοµέτρου για τον υπολογισµό του χρόνου επίλυσης % 
x=size(C,1)-2;         % Υπολογισµός του αριθµού πελατών% 
comb=zeros(1,x);   % ∆ηµιουργία ενός πίνακα matrix για την καταγραφή των υποψήφιων λύσεων % 
m=0;                        % m -το άθροισµα της ζήτησης µεταξύ πελατών % 
n=0;                         % n -ο αριθµός του πελάτη µε βάση την προκαθορισµένη σειρά επίσκεψης % 
solution=zeros(1,x);  % ένας πίνακας matrix που θα περιέχει  την τελική λύση ή τις τελικές λύσεις % 
cost=10^20;               %το τελικό κόστος (αρχικοποιείται µε µια πολύ µεγάλη θετική τιµή) % 
 
% Εύρεση της πρώτης επιστροφής του οχήµατος στην αποθήκη χρησιµοποιώντας µόνο τον περιορισµό της 
χωρητικότητας του οχήµατος % 
for i=1:x 
    m=m+C(i+1,4);            % m η συνολική ζήτηση από τον πελάτη 1έως τον πελάτη i %   
    if m<Q & i~=x    %εάν η συνολική ζήτηση είναι µικρότερη από την χωρητικότητα του οχήµατος και το 
i δεν είναι ίσο µε το x(o τελευταίος πελάτης) %  
        comb(i)=0;  % η απόφαση του οχήµατος στον κόµβο i είναι: απευθείας µετάβαση στον κόµβο i+1 % 
    end 
    if m==Q        % εάν η συνολική ζήτηση είναι ίση µε την χωρητικότητα του οχήµατος % 
        comb(i)=1; % η απόφαση του οχήµατος στον κόµβο i είναι: µετάβαση στον κόµβο i+1 µέσω 
αποθήκης % 
        n=i; 
        break; 
    end 
    if m>Q          % εάν η συνολική ζήτηση είναι µεγαλύτερη από την χωρητικότητα του οχήµατος % 
        comb(i-1)=1; % η απόφαση του οχήµατος στον κόµβο i-1 είναι µετάβαση στον κόµβο i µέσω 
αποθήκης % 
        n=i-1; 
        break; 
    end 
    if m<Q & i==x   % εάν η συνολική ζήτηση είναι µικρότερη από την χωρητικότητα του οχήµατος και 
το i είναι ίσο µε το x(o τελευταίος πελάτης) % 
        comb(i)=1; % επιστροφή του οχήµατος στην αποθήκη % 
        n=i; 
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    end 
end 
if n==x      % εάν το n ισούται µε το x (η πρώτη επιστροφή γίνεται από τον τελευταίο πελάτη) % 
    X=comb; 
    total_distance=0; 
    for i=1:size(C,1)-1% υπολογισµός της συνολικής απόστασης που αντιστοιχεί στον συνδυασµό αυτό % 
        total_distance=total_distance+C(i,3); 
    end 
    cost=total_distance+C(x+1,2); 
    number_of_calculations=1; 
    solution=comb; 
else       % εάν το n δεν ισούται µε το x (η πρώτη επιστροφή δεν γίνεται από τον τελευταίο πελάτη) % 
    X(n,x)=zeros;  % ∆ηµιουργία ενός πίνακα matrix για καταγραφή των υποψήφιων λύσεων % 
    X(n,:)=comb; 
    k(1,x)=zeros;      % δηµιουργία ενός πίνακα matrix για την καταγραφή του κόµβου από τον οποίο 
επέστρεψε το όχηµα στην αποθήκη για τελευταία φορά, για κάθε ένα συνδυασµό % 
    k(n)=n; 
 
%∆ηµιουργία νέων συνδυασµών, από τον αρχικό, µε µετακίνηση του 1 µία θέση αριστερά έως ότου φτάσει 
στον αρχικό κόµβο% 
    for i=(n-1):-1:1         
        comb(i+1)=0; 
        comb(i)=1; 
        X(i,:)=comb; 
        k(i)=i; 
    end 
 
    % Εξέταση κάθε φορά ενός συνδυασµού έως ότου βρεθεί ο βέλτιστος, το n δείχνει τη γραµµή του πίνακα 
Χ που περιέχει τον συνδυασµό που εξετάζεται % 
    while n~=0 
        for i=n:-1:1 
           if k(i)==x       % εάν έχουµε 1 στον τελευταίο κόµβο του συνδυασµού που εξετάζουµε % 
        [total_distance]=total_distance_function(X,C,x,i); % κάλεσµα της βοηθητικής 
συνάρτησης total_distance_function για τον υπολογισµό του συνολικού κόστους αυτού του συνδυασµού % 
        if total_distance<cost      % εάν το total_distance είναι µικρότερο από το cost % 
            cost=total_distance;    % το cost παίρνει την τιµή της total_distance % 
            solution=X(i,:);            % προσωρινή βέλτιστη λύση, ο συνδυασµός αυτός% 
            X(i,:)=[];                       % διαγραφή του συνδυασµού αυτού και έλεγχος του επόµενου % 
            k(i)=[]; 
            n=n-1; 
            break; 
        end 
        if total_distance>cost      % εάν το total_distance είναι µεγαλύτερο από το cost % 
            X(i,:)=[];                       % διαγραφή του συνδυασµού αυτού και έλεγχος του επόµενου % 
            k(i)=[]; 
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            n=n-1; 
            break; 
        end 
        if total_distance==cost   % εάν το total_distance είναι ίσο µε το cost % 
            t=size(solution,1);        % προσωρινή βέλτιστη λύση, και ο συνδυασµός αυτός % 
            solution(t+1,:)=X(i,:); 
            k(i)=[]; 
            X(i,:)=[];                        % διαγραφή του συνδυασµού αυτού και έλεγχος του επόµενου % 
            n=n-1; 
            break; 
        end 
    end 
    if k(i)~=x     % εάν για τον συνδυασµό που εξετάζουµε δεν έχουµε φτάσει στον τελευταίο πελάτη % 
 
    % κάλεσµα της βοηθητικής συνάρτησης pol1 για την εύρεση της επόµενης επιστροφής του οχήµατος στην 
αποθήκη % 
        [X,k]=pol1(X,k,i,C,Q,x); 
        e=0;    % υπολογισµός του αριθµού επιστροφών για τον συνδυασµό αυτό % 
        for j=1:x  
            if X(i,j)==1 
                e=e+1; 
            end 
        end 
        if e<=2 & k(i)~=x       % εάν ο συνδυασµός έχει µία ή δύο επιστροφές % 
            for j=1:k(i)             % υπολογισµός του αθροίσµατος της ζήτησης από την αρχή µέχρι την 
τελευταία επιστροφή του οχήµατος στην αποθήκη % 
                m=m+C(j+1,4); 
            end 
            if m>Q  % εάν το άθροισµα της ζήτησης είναι µεγαλύτερο από την χωρητικότητα του οχήµατος % 
                 
% δηµιουργία νέων συνδυασµών µετακινώντας κάθε φορά τον τελευταίο 1,του εξεταζόµενου συνδυασµού, 
µία θέση αριστερά έως ότου φτάσουµε στην προηγούµενη επιστροφή του οχήµατος στην αποθήκη %  
                S=X(i,:); 
                j=0; 
                for p=k(i)-1:-1:i+1 
                    X(i,p+1)=0; 
                    X(i,p)=1; 
                    j=j+1; 
                    X(i+j,:)=X(i,:); 
                    k(i+j)=p; 
                    n=n+1; 
                end 
                X(i,:)=S; 
                break; 
            end 
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            if m<=Q    % εάν το άθροισµα της ζήτησης είναι µικρότερο ή ίσο από την χωρητικότητα του 
οχήµατος % 
                X(i,:)=[];  % διαγραφή του συνδυασµού αυτού και εξέταση του επόµενου % 
                k(i)=[]; 
                break ; 
            end 
        end 
        if e>2 & k(i)~=x  % εάν ο συνδυασµός που εξετάζεται έχει παραπάνω από δύο επιστροφές και η 
τελευταία επιστροφή δεν βρίσκεται στον τελευταίο πελάτη % 
            l=0; 
            f=0; 
            b=0; 
            s=0; 
                for j=(k(i)-1):-1:1     % εντοπισµός του κόµβου από τον οποίο επέστρεψε το όχηµα στην 
αποθήκη για προ-προ τελευταία φορά % 
                    f=X(i,j); 
                    if f==1 
                        l=l+1; 
                        if l==1 
                            b=j; 
                        end 
                        if l==2 
                            s=j; 
                            break; 
                        end 
                    end 
                end 
            m=0; 
               for j=s+1:k(i)  % εύρεση της ζήτησης, µεταξύ του τελευταίου κόµβου, από τον οποίο 
πραγµατοποιήθηκε η τελευταία επιστροφή του οχήµατος στη αποθήκη, και του κόµβου που βρίσκεται µια 
θέση µπροστά από τον κόµβο που βρέθηκε στο προηγούµενο βήµα %  
                   m=m+C(j+1,4); 
               end 
               if m<=Q   % εάν το άθροισµα της ζήτησης είναι µικρότερο ή ίσο από την χωρητικότητα του 
οχήµατος % 
                  X(i,:)=[];  % διαγραφή του συνδυασµού αυτού και εξέταση του επόµενου % 
                  k(i)=[]; 
                  n=n-1; 
                  break; 
               end 
               if m>Q %εάν το άθροισµα της ζήτησης είναι µεγαλύτερο από την χωρητικότητα του οχήµατος% 
                  S=X(i,:);  
                  j=0; 
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 % δηµιουργία νέων συνδυασµών µετακινώντας κάθε φορά τον τελευταίο 1,του εξεταζόµενου συνδυασµού, 
µία θέση αριστερά έως ότου φτάσουµε στην προηγούµενη επιστροφή του οχήµατος στην αποθήκη %  
                  for p=k(i)-1:-1:b+1 
                      X(i,p+1)=0; 
                      X(i,p)=1; 
                      j=j+1; 
                      X(i+j,:)=X(i,:); 
                      k(i+j)=p; 
                      n=n+1; 
                  end 
                  X(i,:)=S; 
                  break; 
               end 
            end 
        end 
        if k(i)==x              % εάν ο συνδυασµός που εξετάζεται έχει 1 στον τελευταίο πελάτη % 
             [total_distance]=total_distance_function(X,C,x,i); % κάλεσµα της βοηθητικής 
συνάρτησης total_distance_function για τον υπολογισµό του συνολικού κόστους του συνδυασµού αυτού 
(total_distance) % 
 
             if total_distance<cost         % εάν το total_distance είναι µικρότερο από το cost % 
                cost=total_distance;         % το cost παίρνει την τιµή της total_distance % 
                solution=X(i,:);                 % προσωρινή βέλτιστη λύση, ο συνδυασµός αυτός % 
                X(i,:)=[];                            % διαγραφή του συνδυασµού αυτού και έλεγχος του επόµενου % 
                k(i)=[]; 
                n=n-1; 
                break; 
            end 
            if total_distance>cost            % εάν το total_distance είναι µεγαλύτερο από το cost % 
               X(i,:)=[];                         % διαγραφή του συνδυασµού αυτού και έλεγχος του επόµενου % 
               k(i)=[]; 
               n=n-1; 
               break; 
            end 
            if total_distance==cost         % εάν το total_distance είναι ίσο µε το cost % 
               t=size(solution,1); 
               solution(t+1,:)=X(i,:); 
               k(i)=[]; 
               X(i,:)=[];                 % διαγραφή του συνδυασµού αυτού και έλεγχος του επόµενου % 
               n=n-1; 
               break; 
            end 
        end 
        end 
    end 
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end 
Computation_time_sec=toc;    % Σταµάτηµα χρονοµέτρου % 
 
 
Βοηθητική συνάρτηση 1 (εύρεση συνολικού κόστους ) 
 
function [total_distance]=total_distance_function(X,C,x,i)                                         
% Η συνάρτηση total_ distance_function παίρνει σαν είσοδο τον πίνακα matrix Χ που περιέχει τον 
εξεταζόµενο συνδυασµό, τον πίνακα πελατών C, τον συνολικό αριθµό πελατών x, την γραµµή του πίνακα X 
που βρίσκεται ο εξεταζόµενος συνδυασµός i και δίνει σαν έξοδο το συνολικό κόστος αυτού του συνδυασµού  
total_distance % 
Cumulative_distance=[]; 
ci=[]; 
for j=2:x+1     % Εύρεση της απόφασης του οχήµατος που πάρθηκε σε κάθε κόµβο µε βάση τον 
εξεταζόµενο συνδυασµό, και βάση της απόφασης αυτής άθροισµα των κατάλληλων αποστάσεων 
χρησιµοποιώντας τον πίνακα C  % 
    if X(i,j-1)==0 
        if j<size(C,1)-1 
            ci=[ci C(j,3)]; 
            Cumulative_distance=sum(ci); 
        end 
    end 
    if X(i,j-1)==1 
        if j==size(C,1)-1 
            ci=[ci C(j,2)]; 
            Cumulative_distance=sum(ci); 
        end 
        if j< size(C,1)-1 
            ci=[ci C(j,2)+C(j+1,2)]; 
            cumulative_distance=sum(ci); 
        end 
    end 
end 
total_distance=C(1,3)+Cumulative_distance; 
 
 
Βοηθητική συνάρτηση 2 (εύρεση επόµενης επιστροφής του οχήµατος στην αποθήκη) 
 
function [X,k]=pol1(X,k,i,C,Q,x)  % η συνάρτηση pol1 παίρνει σαν είσοδο τον πίνακα matrix X που 
περιέχει τον εξεταζόµενο συνδυασµό, τον πίνακα matrix k που περιέχει τον κόµβο από τον οποίο επέστρεψε 
το όχηµα τελευταία φορά στην αποθήκη στον συνδυασµό αυτό, την γραµµή του πίνακα matrix X που 
περιέχει τον συνδυασµό αυτό i, τον πίνακα πελατών C, την χωρητικότητα του οχήµατος Q, και τον συνολικό 
αριθµό πελατών x. Η συνάρτηση δίνει σαν έξοδο τον πίνακα matrix X και τον πίνακα matrix k, οι οποίοι 
έχουν υποστεί ορισµένες αλλαγές που αφορούν τον εξεταζόµενο συνδυασµό % 
m=0; 
for j=k(i)+1:x 
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    m=m+C(j+1,4);      % m το συνολικό άθροισµα της ζήτησης από τον πελάτη k(i)+1 έως τον j  %   
    if m<Q & j~=x        % εάν το m είναι µικρότερο από την χωρητικότητα του οχήµατος και δεν 
βρισκόµαστε στον τελευταίο πελάτη %  
        X(i,j)=0;     % η απόφαση του οχήµατος στον κόµβο j είναι: απευθείας µετάβαση στον κόµβο j+1 % 
    end 
    if m==Q        % εάν το m είναι ίσο µε τη χωρητικότητα του οχήµατος %  
       X(i,j)=1;% η απόφαση του οχήµατος στον κόµβο j είναι: µετάβαση στον κόµβο j+1 µέσω αποθήκης % 
        k(i)=j; 
        break; 
    end 
    if m>Q            % εάν το m είναι µεγαλύτερο από τη χωρητικότητα του οχήµατος %  
     X(i,j-1)=1;% η απόφαση του οχήµατος στον κόµβο j-1 είναι µετάβαση στον κόµβο j µέσω αποθήκης % 
        k(i)=j-1; 
        break; 
    end 
    if m<Q & j==x      % εάν το m είναι µικρότερο από την χωρητικότητα του οχήµατος και  βρισκόµαστε 
στον τελευταίο πελάτη % 
        X(i,j)=1;  % επιστροφή του οχήµατος στην αποθήκη % 
        k(i)=j; 
    end 
end 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε -Κώδικας του Προτεινόµενου Αλγορίθµου για 
την επίλυση του VRDRSRP µε παραλαβή και διανοµή 
προϊόντων- 
 

 
Κύρια Συνάρτηση 
 
function[Lower_Distance_Route,Lower_Distance,Computation_time_sec,load]=pickup(C,Q) 
% Η συνάρτηση pickup παίρνει σαν είσοδο τον πίνακα πελατών C και την χωρητικότητα Q του οχήµατος. Η 
συνάρτηση δίνει σαν έξοδο την βέλτιστη διαδροµή Lower_Distance_Route , το συνολικό κόστος αυτής της 
διαδροµής Lower_Distance, τον χρόνο επίλυσης του προβλήµατος Computation_time_ και τον αριθµό 
προϊόντων που φορτώνει το όχηµα κάθε φορά που επιστρέφει στην αποθήκη για ανεφοδιασµό  
συµπεριλαµβανοµένου και της αρχικής φόρτωσης του οχήµατος % 
tic             % Έναρξη χρονοµέτρου για τον υπολογισµό του χρόνου επίλυσης %                                                                   
n=size(C,1)-2;  % εύρεση συνολικού αριθµού πελατών  % 
S=zeros(1,n);  % πίνακας matrix, µε n στήλες, στον οποίο κάθε στήλη αφορά τον αντίστοιχο κόµβο του 
προβλήµατος. Κάθε στήλη θα περιέχει τον µέγιστο αριθµό προϊόντων, από αυτά που διανέµονται, που µπορεί 
να έχει το όχηµα πριν φτάσει στον αντίστοιχο πελάτη  %     
z=zeros(1,n);  % πίνακας matrix, µε n στήλες, στον οποίο κάθε στήλη αφορά τον αντίστοιχο κόµβο του 
προβλήµατος. Κάθε στήλη θα περιέχει τον µέγιστο αριθµό προϊόντων, από αυτά που διανέµονται, που µπορεί 
να έχει το όχηµα αφού εξυπηρετήσει τον αντίστοιχο πελάτη  %     
b=zeros(1,n);  % πίνακας matrix, µε n στήλες, στον οποίο κάθε στήλη αφορά τον αντίστοιχο κόµβο του 
προβλήµατος. Κάθε στήλη θα περιέχει τον ελάχιστο αριθµό προϊόντων, από αυτά που παραλαµβάνονται, που 
µπορεί να έχει το όχηµα αφού εξυπηρετήσει τον αντίστοιχο πελάτη  %     
R=cell(1,n+1); % Πίνακας κελιών, στον οποίο κάθε κελί αντιστοιχεί σε ένα κόµβο. Κάθε κελί περιέχει 
όλα τα πιθανά κόστη από τον αντίστοιχο κόµβο µέχρι το τέλος της διαδροµής , αρχικά ο R είναι κενός% 
T=cell(1,n+1); % Πίνακας κελιών, στον οποίο κάθε κελί αντιστοιχεί σε ένα κόµβο. Κάθε κελί περιέχει 
όλες τις αποφάσεις του οχήµατος για τα αντίστοιχα πιθανά κόστη  , αρχικά ο Τ είναι κενός% 
  
  
for i=1:n  % εύρεση µέγιστου αριθµού προϊόντων, από αυτά που διανέµονται, που µπορεί να έχει το όχηµα 
πριν φτάσει στον πελάτη i %    
    if C(i+1,4)>=C(i+1,5) 
        S(i)=Q; 
    else 
        S(i)=Q-C(i+1,5)+C(i+1,4); 
    end 
end 
for i=1:n% εύρεση µέγιστου αριθµού προϊόντων, από αυτά που διανέµονται, που µπορεί να έχει το όχηµα 
αφού εξυπηρετήσει τον πελάτη i %    
    z(i)=S(i)-C(i+1,4); 
end 
for i=1:n% εύρεση ελάχιστου αριθµού προϊόντων, από αυτά που παραλαµβάνονται, που µπορεί να έχει το 
όχηµα αφού εξυπηρετήσει τον πελάτη i %    
    b(i)=C(i+1,5); 
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end 
v=size(C,1)-1; ; % ∆είχνει τον αριθµό του κόµβου στον οποίο βρίσκεται το όχηµα, αρχικά βρίσκεται στον 
τελευταίο πελάτη  % 
  
% Υπολογισµός του ελάχιστου συνολικού κόστους  % 
for i=2:size(C,1) 
    if v==1 % εάν το όχηµα βρίσκεται στην αποθήκη % 
        p=zeros(1,S(v)); 
        for j=C(v+1,4):S(v) % εντοπισµός του ελάχιστου κόστους από τον πρώτο πελάτη µέχρι το τέλος 
της διαδροµής % 
            p(j)=R{v+1}(j-C(v+1,4)+1,b(v)+1); 
        end 
        K=min(p(C(v+1,4):S(v))); 
        R{v}=C(1,3)+K; % υπολογισµός του ελάχιστου συνολικού κόστους % 
    end  
    if v==size(C,1)-1% εάν το όχηµα βρίσκεται στον τελευταίο πελάτη %   
        t=C(v,2); % υπολογισµός του κόστους, από τον πελάτη αυτό µέχρι το τέλος της διαδροµής, για όλες 
τις πιθανές τιµές του φορτίου που µπορεί να έχει το όχηµα αφού εξυπηρετήσει τον πελάτη αυτό % 
        R{v}=t; 
        s=1; 
        T{v}=s; 
    end 
    if v==size(C,1)-2 % εάν το όχηµα βρίσκεται στον προ-τελευταίο πελάτη %   
        t=zeros(Q,Q+1); 
        s=zeros(Q,Q+1); 
        [t,s]=pickup2(t,s,z,b,v,C,S,R,Q); % κάλεσµα της συνάρτησης pickup2 για υπολογισµό του 
συνολικού κόστους από τον πελάτη που βρίσκεται το όχηµα µέχρι το τέλος της διαδροµής, για κάθε έναν 
συνδυασµό, και  εύρεση της  αντίστοιχης απόφασης του οχήµατος   %   
        R{v}=t; 
        T{v}=s; 
    end 
    if v<size(C,1)-2 & v>1 % εάν το όχηµα βρίσκεται  πριν τον προ-τελευταίο πελάτη και δεν είναι στην 
αποθήκη % 
        t=zeros(Q,Q+1); 
        s=zeros(Q,Q+1); 
        [t,s]=pickup3(t,s,z,b,v,C,S,R,Q); % κάλεσµα της συνάρτησης pickup3 για υπολογισµό του 
συνολικού κόστους από τον πελάτη που βρίσκεται το όχηµα µέχρι το τέλος της διαδροµής, για κάθε έναν 
συνδυασµό, και  εύρεση της  αντίστοιχης απόφασης του οχήµατος   %   
        R{v}=t; 
        T{v}=s; 
    end 
    v=v-1; 
end 
A=zeros(1,size(C,1)-2); % πίνακας matrix που θα αποθηκευτεί η βέλτιστη διαδροµή, αρχικά είναι 
µηδενικός % 
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load=zeros(1,size(C,1)-1); % πίνακας matrix, στον οποίο κάθε στήλη του θα δείχνει τον αριθµό 
προϊόντων που φορτώνει το όχηµα κάθε φορά που επιστρέφει στην αποθήκη για ανεφοδιασµό, 
συµπεριλαµβανοµένου και της αρχικής φόρτωσης του οχήµατος. Αρχικά είναι µηδενικός % 
v=1; 
for j=C(v+1,4):S(v) % εύρεση αρχικής φόρτωσης του οχήµατος % 
    if p(j)==K; 
        load(1)=j; 
        break; 
    end 
end 
q=load(1); 
g=0; 
 
% Εύρεση της διαδροµής που αντιστοιχεί στο ελάχιστο συνολικό κόστος και του αριθµού προϊόντων που 
φορτώνει το όχηµα κάθε φορά που επιστρέφει στην αποθήκη για ανεφοδιασµό % 
for m=1:size(C,1)-3 
    q=q-C(m+1,4); 
    g=g+b(m); 
    if m==size(C,1)-3 
        if T{m+1}(q+1,g+1)==1 
            A(1,m)=1; 
            g=0; 
            q=C(m+2,4); 
            load(m+1)=q; 
        else 
            A(1,m)=0; 
        end 
    end 
    if m~=size(C,1)-3 
        if T{m+1}(q+1,g+1)==1 
            A(1,m)=1; 
            d=0;  
            p=1; 
            for i=1:Q 
                for j=1:Q 
                    if R{m+2}(i,j)>0 
                        d(p)=R{m+2}(i,j+1); 
                        p=p+1; 
                    end 
                end 
            end 
            h=min(d); 
            for i=1:Q 
                for j=b(m+1):Q 
                    if R{m+2}(i,j+1)==h 
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                        c=i; 
                        break; 
                    end 
                end 
                if R{m+2}(i,j+1)==h 
                    break; 
                end 
            end 
            q=C(m+2,4)+c-1; 
            g=0; 
            load(m+1)=q; 
        else 
        A(1,m)=0; 
        end 
    end 
end 
A(1,size(C,1)-2)=1; 
Lower_Distance_Route=A; 
Lower_Distance=R{1}; 
Computation_time_sec=toc; % σταµάτηµα χρονοµέτρου % 
      
 
Βοηθητική συνάρτηση 1 
 
function[t,s]=pickup2(t,s,z,b,v,C,S,R,Q) % Η συνάρτηση pickup2 υπολογίζει, για κάθε ένα 
συνδυασµό  προϊόντων µε τον οποίο µπορεί να φύγει το όχηµα από τον τελευταίο πελάτη, το συνολικό 
κόστος µέχρι το τέλος της διαδροµής, και παράλληλα εντοπίζει την αντίστοιχη απόφαση του οχήµατος  % 
for j=0:z(v-1) 
    for l=b(v-1):Q 
        if j+l<=Q 
            if (j<C(v+1,4)) | (j+l>S(v)) % εάν το φορτίο δεν επαρκεί για να ικανοποιήσει τη ζήτηση του 
επόµενου πελάτη ή ξεπερνάει το µέγιστο αριθµό προϊόντων που µπορεί να έχει το όχηµα πριν µεταβεί στον 
επόµενο πελάτη % 
                t(j+1,l+1)=C(v,2)+C(v+1,2)+R{v+1};% υπολογισµός κόστους µε µετάβαση στον 
επόµενο πελάτη µέσω αποθήκης % 
                s(j+1,l+1)=1; % επιστροφή του οχήµατος στην αποθήκη για ανεφοδιασµό % 
            end 
            if j>=C(v+1,4) & j+l<=S(v) % εάν το φορτίο επαρκεί για να ικανοποιήσει τη ζήτηση του 
επόµενου πελάτη και ταυτόχρονα δεν ξεπερνάει το µέγιστο αριθµό προϊόντων που µπορεί να έχει το όχηµα 
πριν µεταβεί στον επόµενο πελάτη % 
                t(j+1,l+1)=C(v,3)+R{v+1};% υπολογισµός κόστους µε απευθείας µετάβαση στον επόµενο 
πελάτη % 
            end 
        end 
    end 
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end 
Βοηθητική Συνάρτηση 2 
 
function[t,s]=pickup3(t,s,z,b,v,C,S,R,Q) % Η συνάρτηση pickup3 υπολογίζει, για κάθε ένα 
συνδυασµό  προϊόντων µε τον οποίο µπορεί να φύγει το όχηµα από τον τελευταίο πελάτη, το συνολικό 
κόστος µέχρι το τέλος της διαδροµής, και παράλληλα εντοπίζει την αντίστοιχη απόφαση του οχήµατος  % 
if v~=2    % Εάν το όχηµα δεν βρίσκεται στον πρώτο πελάτη % 
     for j=0:z(v-1) 
            for l=b(v-1):Q 
                if j+l<=Q 
                    K=S(v); 
                    p=zeros(1,S(v)-C(v+1,4)+1); 
                    for i =1:length(p) 
                        p(i)=K; 
                        K=K-1; 
                    end 
                    m=zeros(1,length(p)); 
                    if j<C(v+1,4) | j+l>S(v) % εάν το φορτίο δεν επαρκεί για να ικανοποιήσει τη ζήτηση του 
επόµενου πελάτη ή ξεπερνάει το µέγιστο αριθµό προϊόντων που µπορεί να έχει το όχηµα πριν µεταβεί στον 
επόµενο πελάτη % 
                        for i=1:length(p) % υπολογισµός του κόστους µε µετάβαση στον επόµενο πελάτη µέσω 
αποθήκης για όλους τους πιθανούς συνδυασµούς % 
                            m(i)=C(v,2)+C(v+1,2)+R{v+1}(p(i)-C(v+1,4)+1,b(v)+1); 
                        end                             
                        t(j+1,l+1)=min(m);% εύρεση του ελάχιστου κόστους από τους προηγούµενους 
υπολογισµούς % 
                        s(j+1,l+1)=1; % επιστροφή του οχήµατος στην αποθήκη για ανεφοδιασµό % 
                    end 
                    if j>=C(v+1,4) & j+l<=S(v) % εάν το φορτίο επαρκεί για να ικανοποιήσει τη ζήτηση 
του επόµενου πελάτη και ταυτόχρονα δεν ξεπερνάει το µέγιστο αριθµό προϊόντων που µπορεί να έχει το 
όχηµα πριν µεταβεί στον επόµενο πελάτη % 
                        for i=1:length(p) % υπολογισµός του κόστους µε µετάβαση στον επόµενο πελάτη µέσω 
αποθήκης για όλους τους πιθανούς συνδυασµούς % 
                            m(i)=C(v,2)+C(v+1,2)+R{v+1}(p(i)-C(v+1,4)+1,b(v)+1); % εύρεση του 
ελάχιστου κόστους από τους προηγούµενους υπολογισµούς % 
                        end         
                        t1=min(m); 
                        t2=C(v,3)+R{v+1}(j+1-C(v+1,4),l+b(v)+1); % υπολογισµός κόστους µε 
απευθείας µετάβαση στον επόµενο πελάτη % 
                        if t1<t2 % επιλογή της βέλτιστης τιµής % 
                            t(j+1,l+1)=t1; 
                            s(j+1,l+1)=1; 
                        else 
                            t(j+1,l+1)=t2; 
                        end 
                    end 
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                end 
            end 
     end 
end 
if v==2  % Εάν το όχηµα βρίσκεται στον πρώτο πελάτη % 
     for j=0:z(v-1) 
             l=b(v-1); 
             K=S(v); 
              p=zeros(1,S(v)-C(v+1,4)+1); 
              for i =1:length(p) 
                    p(i)=K; 
                    K=K-1; 
              end 
              m=zeros(1,length(p)); 
              if j<C(v+1,4) | j+l>S(v) % εάν το φορτίο δεν επαρκεί για να ικανοποιήσει τη ζήτηση του 
επόµενου πελάτη ή ξεπερνάει το µέγιστο αριθµό προϊόντων που µπορεί να έχει το όχηµα πριν µεταβεί στον 
επόµενο πελάτη % 
                  for i=1:length(p) % υπολογισµός του κόστους µε µετάβαση στον επόµενο πελάτη µέσω 
αποθήκης για όλους τους πιθανούς συνδυασµούς % 
                        m(i)=C(v,2)+C(v+1,2)+R{v+1}(p(i)-C(v+1,4)+1,b(v)+1); 
                  end                             
                   t(j+1,l+1)=min(m);% εύρεση του ελάχιστου κόστους από τους προηγούµενους 
υπολογισµούς % 
                   s(j+1,l+1)=1; % επιστροφή του οχήµατος στην αποθήκη για ανεφοδιασµό % 
            end 
             if j>=C(v+1,4) & j+l<=S(v) % εάν το φορτίο επαρκεί για να ικανοποιήσει τη ζήτηση του 
επόµενου πελάτη και ταυτόχρονα δεν ξεπερνάει το µέγιστο αριθµό προϊόντων που µπορεί να έχει το όχηµα 
πριν µεταβεί στον επόµενο πελάτη % 
                 for i=1:length(p) % υπολογισµός του κόστους µε µετάβαση στον επόµενο πελάτη µέσω 
αποθήκης για όλους τους πιθανούς συνδυασµούς % 
                      m(i)=C(v,2)+C(v+1,2)+R{v+1}(p(i)-C(v+1,4)+1,b(v)+1); % εύρεση του 
ελάχιστου κόστους από τους προηγούµενους υπολογισµούς % 
                end         
                 t1=min(m); 
                 t2=C(v,3)+R{v+1}(j+1-C(v+1,4),l+b(v)+1); % υπολογισµός κόστους µε απευθείας 
µετάβαση στον επόµενο πελάτη % 
                  if t1<t2 % επιλογή της βέλτιστης τιµής % 
                       t(j+1,l+1)=t1; 
                       s(j+1,l+1)=1; 
                 else 
                       t(j+1,l+1)=t2; 
                 end 
          end 
    end 
end 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ  -Κώδικας του Προτεινόµενου Αλγορίθµου για 
την επίλυση του VRDRSRP µε n προϊόντα περίπτωση (α)- 
 
 
Κύρια Συνάρτηση 
 
function[Lower_Distance_Route,Lower_Distance,Computation_time_sec]=nproducts(C,Q)   
% Η συνάρτηση nproducts παίρνει σαν είσοδο τον πίνακα πελατών C και τον πίνακα matrix Q που περιέχει 
χωρητικότητα του οχήµατος για κάθε είδος προϊόντος. Η συνάρτηση δίνει σαν έξοδο την βέλτιστη διαδροµή 
Lower_Distance_Route , το συνολικό κόστος αυτής της διαδροµής Lower_Distance και τον χρόνο επίλυσης 
του προβλήµατος Computation_time_sec % 
 
tic               % Έναρξη χρονοµέτρου για τον υπολογισµό του χρόνου επίλυσης %                    
number_of_products=length(Q); % Εύρεση του αριθµού είδους προϊόντων %  
v=size(C,1)-1; % ∆είχνει τον αριθµό του κόµβου στον οποίο βρίσκεται το όχηµα, αρχικά βρίσκεται στον 
τελευταίο πελάτη  % 
R=cell(1,size(C,1)-1); % Πίνακας κελιών, στον οποίο κάθε κελί αντιστοιχεί σε ένα κόµβο. Κάθε κελί 
περιέχει όλα τα πιθανά κόστη από τον αντίστοιχο κόµβο µέχρι το τέλος της διαδροµής  καθώς επίσης και τις 
αντίστοιχες αποφάσεις του οχήµατος, αρχικά ο R είναι κενός% 
s=1; 
% Υπολογισµός του ελάχιστου συνολικού κόστους % 
for i=2:size(C,1) 
    z=zeros(1,number_of_products+2); % κάθε στήλη του πίνακα z, εκτός από τις δύο τελευταίες,  
αντιστοιχεί σε ένα είδος προϊόντος και δείχνει τον  αριθµό προϊόντων, µε τον οποίο µπορεί να φύγει το όχηµα 
µετά την εξυπηρέτηση ενός πελάτη, για το αντίστοιχο είδος προϊόντος. Η προτελευταία στήλη δείχνει το 
συνολικό κόστος , από εκεί που βρίσκεται το όχηµα µέχρι το τέλος της διαδροµής, για τον αντίστοιχο 
συνδυασµό της γραµµής, ενώ η τελευταία στήλη δείχνει την αντίστοιχη απόφαση του οχήµατος για τον 
κόµβο αυτό  %  
    k=1; 
    if v==1  % εάν το όχηµα βρίσκεται στην αποθήκη % 
            R{v}=C(1,3)+R{v+1}(1,number_of_products+1); 
    end  
    if v==size(C,1)-1 % εάν το όχηµα βρίσκεται στον τελευταίο πελάτη % 
        for i=1:number_of_products 
            f=4; 
            z(i)=Q(i)-C(v,f); % Υπολογισµός του z(i) για κάθε είδος προϊόντος % 
            f=f+1; 
        end 
        for j=number_of_products:-1:1 
            [z,k,s]=nproducts2(z,k,j,s,number_of_products,v,C); % κάλεσµα της συνάρτησης 
nproducts2 %  
        end 
        R{v}=z; 
    end 
    if v==size(C,1)-2 % εάν το όχηµα βρίσκεται στον προ-τελευταίο πελάτη % 
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        f=4; 
        for i=1:number_of_products 
            z(i)=Q(i)-C(v,f); % Υπολογισµός του z(i) για κάθε είδος προϊόντος % 
            f=f+1; 
        end 
        for j=number_of_products:-1:1 
            [z,k,s]=nproducts3(z,k,j,s,number_of_products,v,C,R); % κάλεσµα της συνάρτησης 
nproducts3 %  
        end 
        R{v}=z; 
    end 
 if v<size(C,1)-2 & v>2% εάν το όχηµα βρίσκεται µεταξύ του πρώτου και του προ-τελευταίου πελάτη % 
        f=4; 
        for i=1:number_of_products 
            z(i)=Q(i)-C(v,f); % Υπολογισµός του z(i) για κάθε είδος προϊόντος % 
            f=f+1; 
        end 
        for j=number_of_products:-1:1 
           [z,k,s]=nproducts4(z,k,j,s,number_of_products,v,C,R,Q); % κάλεσµα της συνάρτησης 
nproducts4 %  
        end 
        R{v}=z; 
    end 
    if v==2 % εάν το όχηµα βρίσκεται στον πρώτο πελάτη % 
        f=4; 
        for i=1:number_of_products 
            z(i)=Q(i)-C(v,f); % Υπολογισµός του z(i) για κάθε είδος προϊόντος % 
            f=f+1; 
        end 
        f=4; 
        m=0; 
        r=1; 
        for i=1:number_of_products 
            if z(k,i)<C(v+1,f) 
                m=m+1; 
            end 
            f=f+1; 
        end 
        for i=1:size(R{v+1},1) 
            if R{v+1}(i,1:number_of_products)==z(1:number_of_products) 
                r=i; 
                break; 
            end 
        end 
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            if m~=0 
                
z(k,number_of_products+1)=C(v,2)+C(v+1,2)+R{v+1}(r,number_of_products+1); 
                z(k,number_of_products+2)=1; 
            else 
                t=zeros(1,number_of_products); 
                f=4; 
                for i=1:number_of_products 
                    t(i)=z(k,i)-C(v+1,f); 
                    f=f+1; 
                end 
                for i=1:size(R{v+1},1) 
                    if R{v+1}(i,1:number_of_products)==t 
                        w=i; 
                        break; 
                    end 
                end 
                t1=C(v,3)+R{v+1}(w,number_of_products+1); 
                t2=C(v,2)+C(v+1,2)+R{v+1}(r,number_of_products+1); 
                if t1<t2 
                    z(k,number_of_products+1)=t1; 
                else 
                    z(k,number_of_products+1)=t2; 
                    z(k,number_of_products+2)=1; 
                end 
            end 
            R{v}=z; 
    end 
    v=v-1; 
end 
 
% Εύρεση της διαδροµής που αντιστοιχεί στο ελάχιστο συνολικό κόστος % 
A=zeros(1,size(C,1)-2); 
q=Q; 
for m=2:size(C,1)-1 
    f=4; 
    for i=1:number_of_products 
    q(i)=q(i)-C(m,f); 
    f=f+1; 
    end 
    for i=1:size(R{m},1) 
        if R{m}(i,1:number_of_products)==q 
            r=i; 
            break; 
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        end 
    end 
        if R{m}(r,number_of_products+2)==1 
        A(1,m-1)=1; 
        q=Q; 
        else A(1,m-1)=0; 
        end 
end 
A(1,size(C,1)-2)=1; 
 % Αποτελέσµατα % 
Lower_Distance_Route=A; 
Lower_Distance=R{1}; 
Computation_time_sec=toc; 
 
 
Βοηθητική συνάρτηση 1 
 
function [z,k,s]=nproducts2(z,k,j,s,number_of_products,v,C) % Η συνάρτηση nproducts2 
δηµιουργεί όλους τους πιθανούς συνδυασµούς  µε τους οποίους µπορεί να φύγει το όχηµα από τον τελευταίο 
πελάτη και για κάθε έναν από αυτούς υπολογίζει το συνολικό κόστος µέχρι το τέλος της διαδροµής και 
παράλληλα εντοπίζει την αντίστοιχη απόφαση του οχήµατος  % 
if j==number_of_products 
    z(k,number_of_products+1)=C(v,2); 
    z(k,number_of_products+2)=1; 
    while z(k,j)~=0 
        k=k+1; 
        z(k,:)=z(k-1,:); 
        z(k,j)=z(k,j)-1; 
        z(k,number_of_products+1)=C(v,2); 
        z(k,number_of_products+2)=1; 
    end 
end 
if j~=number_of_products 
    for n=1:z(1,j) 
        for i=1:s 
            k=k+1; 
            z(k,:)=z(i,:); 
            z(k,j)=z(k,j)-n; 
            z(k,number_of_products+1)=C(v,2); 
            z(k,number_of_products+2)=1; 
        end 
    end 
end 
s=size(z,1); 
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Βοηθητική Συνάρτηση 2 
 
function [z,k,s]=nproducts3(z,k,j,s,number_of_products,v,C,R) % Η συνάρτηση nproducts3 
δηµιουργεί όλους τους πιθανούς συνδυασµούς  µε τους οποίους µπορεί να φύγει το όχηµα από τον προ-
τελευταίο πελάτη % 
if j==number_of_products     
    while z(k,j)~=0 
       [z]=nproducts5(z,k,C,R,v,number_of_products);% κάλεσµα της συνάρτησης nproducts5 % 
        k=k+1;  
        z(k,:)=z(k-1,:); 
        z(k,j)=z(k,j)-1;   
    end 
end 
if j~=number_of_products 
    for n=1:z(1,j) 
        for i=1:s 
            k=k+1; 
            z(k,:)=z(i,:); 
            z(k,j)=z(k,j)-n; 
      [z]=nproducts5(z,k,C,R,v,number_of_products);% κάλεσµα της συνάρτησης nproducts5  % 
        end 
    end 
end 
s=size(z,1); 
 
 
Βοηθητική Συνάρτηση 3 
 
function[z]=nproducts5(z,k,C,R,v,number_of_products) % Η συνάρτηση nproducts5 
υπολογίζει για κάθε γραµµή (συνδυασµό)  του πίνακα z το συνολικό κόστος µέχρι το τέλος της διαδροµής και 
εντοπίζει την αντίστοιχη απόφαση του οχήµατος  % 
f=4; 
r=1; 
    m=0; 
    for i=1:number_of_products 
        if z(k,i) < C(v+1,f) 
            m=m+1; 
        end 
        f=f+1; 
    end 
    for i=1:size(R{v+1},1) 
        if R{v+1}(i,1:number_of_products)==z(1:number_of_products) 
            r=i; 
            break; 
        end 
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    end 
    if m~=0        
z(k,number_of_products+1)=C(v,2)+C(v+1,2)+R{v+1}(r,number_of_products+1); 
        z(k,number_of_products+2)=1; 
    else 
        z(k,number_of_products+1)=C(v,3)+R{v+1}(r,number_of_products+1); 
    end 
 
 
Βοηθητική Συνάρτηση 4 
 
function [z,k,s]=nproducts4(z,k,j,s,number_of_products,v,C,R,Q) % Η συνάρτηση 
nproducts4 δηµιουργεί όλους τους πιθανούς συνδυασµούς  µε τους οποίους µπορεί να φύγει το όχηµα, για 
τους πελάτες που βρίσκονται µεταξύ του πρώτου και του προ-τελευταίου πελάτη  % 
if j==number_of_products 
    while z(k,j)~=0 
        [z]=nproducts6(z,k,C,R,v,number_of_products,Q); % κάλεσµα της συνάρτησης 
nproducts6 %         
        k=k+1; 
        z(k,:)=z(k-1,:); 
        z(k,j)=z(k,j)-1; 
    end 
end 
if j~=number_of_products 
    for n=1:z(1,j) 
        for i=1:s 
            k=k+1; 
            z(k,:)=z(i,:); 
            z(k,j)=z(k,j)-n; 
            [z]=nproducts6(z,k,C,R,v,number_of_products,Q); % κάλεσµα της συνάρτησης 
nproducts6 %         
        end 
    end 
end 
s=size(z,1); 
 
 
Βοηθητική Συνάρτηση 5 
 
function[z]=nproducts6(z,k,C,R,v,number_of_products,Q) % Η συνάρτηση nproducts6 
υπολογίζει για κάθε γραµµή (συνδυασµό) του πίνακα z το συνολικό κόστος µέχρι το τέλος της διαδροµής και 
εντοπίζει  την αντίστοιχη απόφαση του οχήµατος  % 
f=4; 
    m=0; 
    r=1; 
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    for i=1:number_of_products 
        if z(k,i)<C(v+1,f) 
            m=m+1; 
        end 
        f=f+1; 
    end 
    x=zeros(1,number_of_products); 
    f=4; 
    for i=1:number_of_products 
        x(i)=Q(i)-C(v+1,f); 
        f=f+1; 
    end 
    for i=1:size(R{v+1},1) 
        if R{v+1}(i,1:number_of_products)==x 
            r=i; 
            break; 
        end 
    end 
    if m~=0 
        
z(k,number_of_products+1)=C(v,2)+C(v+1,2)+R{v+1}(r,number_of_products+1); 
        z(k,number_of_products+2)=1; 
    else 
        t=zeros(1,number_of_products); 
        f=4; 
        for i=1:number_of_products 
            t(i)=z(k,i)-C(v+1,f); 
            f=f+1; 
        end 
        for i=1:size(R{v+1},1) 
            if R{v+1}(i,1:number_of_products)==t 
                w=i; 
                break; 
            end 
        end 
        t1=C(v,3)+R{v+1}(w,number_of_products+1); 
        t2=C(v,2)+C(v+1,2)+R{v+1}(r,number_of_products+1); 
                        if t1<t2 
                            z(k,number_of_products+1)=t1; 
                        else 
                          z(k,number_of_products+1)=t2; 
                          z(k,number_of_products+2)=1; 
                        end 
    end 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Η  -Κώδικας του Προτεινόµενου Αλγορίθµου για 
την επίλυση του VRDRSRP µε n προϊόντα περίπτωση (β)- 
 
 
Κύρια Συνάρτηση 
 
function[solution2,cost2,Computation_time_sec2,load]=nproducts_a(C,Q,g)  
% Η συνάρτηση nproducts_a παίρνει σαν είσοδο τον πίνακα πελατών C, την χωρητικότητα του οχήµατος  Q 
και τα είδη προϊόντος g. Η συνάρτηση δίνει σαν έξοδο την βέλτιστη διαδροµή solution2 , το συνολικό κόστος 
αυτής της διαδροµής cost2, τον χρόνο επίλυσης του προβλήµατος Computation_time_sec και τον αριθµό 
προϊόντων, για κάθε είδος, που φορτώνει το όχηµα κάθε φορά που επιστρέφει στην αποθήκη για 
ανεφοδιασµό  συµπεριλαµβανοµένου και της αρχικής φόρτωσης του οχήµατος % 
tic            % έναρξη χρονοµέτρου %                    
Number_of_customers=size(C,1)-2; % εύρεση συνολικού αριθµού πελατών  % 
Initial_vehicle_capacity=Q; % η χωρητικότητα του οχήµατος % 
R=zeros(size(C,1)-1,Initial_vehicle_capacity+1); 
S=R; 
v=size(C,1)-1; % ∆είχνει τον αριθµό του κόµβου στον οποίο βρίσκεται το όχηµα, αρχικά βρίσκεται στον 
τελευταίο πελάτη  % 
c=zeros(1,Number_of_customers); % ∆ηµιουργία πίνακα matrix µε  αριθµό στηλών ίσο µε τον 
αριθµό πελατών. Κάθε στήλη αντιστοιχεί σε έναν πελάτη και θα περιέχει  τη συνολική ζήτηση του 
αντίστοιχου πελάτη για όλα τα είδη προϊόντων. Αρχικά είναι µηδενικός  % 
for i=1:Number_of_customers  % Υπολογισµός της συνολικής ζήτησης για κάθε πελάτη % 
    for j=4:3+g 
        c(i)=c(i)+C(i+1,j); 
    end 
end 
 
 % Υπολογισµός του ελάχιστου συνολικού κόστους  % 
for i=2:size(C,1) 
    if v==1 % εάν το όχηµα βρίσκεται στην αποθήκη % 
            R(v,Initial_vehicle_capacity)=C(1,3)+R(v+1,(Initial_vehicle_capacity-c(v)+1)); 
% υπολογισµός του ελάχιστου συνολικού κόστους % 
    end  
    if v==size(C,1)-1 % εάν το όχηµα βρίσκεται στον τελευταίο πελάτη % 
        R(v,:)=C(v,2); % υπολογισµός του κόστους, από τον πελάτη αυτό µέχρι το τέλος της διαδροµής, για 
όλες τις πιθανές τιµές του φορτίου που µπορεί να έχει το όχηµα αφού εξυπηρετήσει τον πελάτη αυτό % 
    end 
    if v==size(C,1)-2% εάν το όχηµα βρίσκεται στον προ-τελευταίο πελάτη % 
        for j=0:Initial_vehicle_capacity-c(v-1) % υπολογισµός του κόστους, από τον πελάτη αυτό 
µέχρι το τέλος της διαδροµής, για όλες τις πιθανές τιµές του φορτίου που µπορεί να έχει το όχηµα αφού 
εξυπηρετήσει τον πελάτη αυτό % 
            if j<c(v) % εάν το φορτίο δεν επαρκεί για να ικανοποιήσει τη ζήτηση του επόµενου πελάτη % 
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                R(v,j+1)=C(v,2)+C(v+1,2)+R(v+1,1); % υπολογισµός κόστους µε µετάβαση στον 
επόµενο πελάτη µέσω αποθήκης % 
                S(v,j+1)=1; % επιστροφή του οχήµατος στην αποθήκη για ανεφοδιασµό % 
            end 
            if j>=c(v) % εάν το φορτίο επαρκεί για να ικανοποιήσει τη ζήτηση του επόµενου πελάτη % 
                R(v,j+1)=C(v,3)+R(v+1,1); % υπολογισµός κόστους µε απευθείας µετάβαση στον επόµενο 
πελάτη % 
            end 
        end 
    end 
    if v<size(C,1)-2 & v>1% εάν το όχηµα βρίσκεται  πριν τον προ-τελευταίο πελάτη και δεν είναι στην 
αποθήκη % 
        for k=0:Initial_vehicle_capacity-c(v-1) % υπολογισµός του κόστους, από τον πελάτη που 
βρίσκεται το όχηµα µέχρι το τέλος της διαδροµής, για όλες τις πιθανές τιµές του φορτίου που µπορεί να έχει 
το όχηµα αφού εξυπηρετήσει τον πελάτη αυτό % 
            if k<c(v) % εάν το φορτίο δεν επαρκεί για να ικανοποιήσει τη ζήτηση του επόµενου πελάτη % 
                R(v,k+1)=C(v,2)+C(v+1,2)+R(v+1,Initial_vehicle_capacity-c(v)+1); % 
υπολογισµός κόστους µε µετάβαση στον επόµενο πελάτη µέσω αποθήκης % 
                S(v,k+1)=1; % επιστροφή του οχήµατος στην αποθήκη για ανεφοδιασµό % 
            end 
            if k>=c(v) % εάν το φορτίο επαρκεί για να ικανοποιήσει τη ζήτηση του επόµενου πελάτη % 
                s1=C(v,3)+R(v+1,(k-c(v))+1); % υπολογισµός κόστους µε απευθείας µετάβαση στον 
επόµενο πελάτη % 
                s2=C(v,2)+C(v+1,2)+R(v+1,Initial_vehicle_capacity-c(v)+1); % υπολογισµός 
κόστους µε µετάβαση στον επόµενο πελάτη µέσω αποθήκης % 
                if s1<s2 % επιλογή του ελάχιστου κόστους από τους δύο προηγούµενους υπολογισµούς % 
                    R(v,k+1)=s1; 
                else 
                    R(v,k+1)=s2; 
                    S(v,k+1)=1; 
                end 
            end 
        end 
    end 
     
    v=v-1; 
end 
l=2; 
x=1; 
A=zeros(1,size(C,1)-2); 
q=Initial_vehicle_capacity; 
 
% εύρεση της διαδροµής που αντιστοιχεί στο ελάχιστο συνολικό κόστος  % 
for m=2:size(C,1)-1 
    q=q-c(m-1); 
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        if S(m,(q+1))==1 
        A(1,m-1)=1; 
        x(l)=m-1; 
        l=l+1; 
        q=Initial_vehicle_capacity; 
        else A(1,m-1)=0; 
        end 
end  
load=zeros(1,g); 
A(1,size(C,1)-2)=1; 
x(l)=size(C,1)-2; 
f=1; 
t=1; 
h=1; 
p=2; 
 
% εύρεση του αριθµού προϊόντων, για κάθε ένα είδος προϊόντος, που φορτώνει το όχηµα κάθε φορά που 
βρίσκεται στην αποθήκη για ανεφοδιασµό, συµπεριλαµβανοµένου και της αρχικής φόρτωσης % 
while p~=length(x)+1 
    for j=4:3+g 
        for i=f:x(p) 
            load(t,h)=load(t,h)+C(i+1,j); 
        end 
        h=h+1; 
    end 
    t=t+1; 
    load(t,:)=zeros(1,g); 
    h=1; 
    f=x(p)+1; 
    p=p+1; 
end 
load(t,:)=[];         
solution2=A; 
cost2=R(1,Initial_vehicle_capacity); 
Computation_time_sec2=toc; % σταµάτηµα χρονοµέτρου %   
                                                        
 

 
 


