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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 
 
 
Στη παρούσα διπλωματική εργασία προτείνεται ένας νέος Γενετικός Αλγόριθμος 

(Genetic Algorithm) για την επίλυση του Προβλήματος Προσανατολισμού με 

Χρονικά Παράθυρα (Orienteering Problem with Time Windows-OPTW). Στο OPTW 

ένα όχημα καλείται να εξυπηρετήσει ένα σύνολο πελατών, καθένας από τους οποίους 

χαρακτηρίζεται από μια μετρική κέρδους και από ένα χρονικό παράθυρο. Το όχημα 

ξεκινά από συγκεκριμένο σημείο εκκίνησης και επιστρέφει σε συγκεκριμένο σημείο 

τερματισμού, το οποίο περιέχει χρονικό παράθυρο. Ο χρόνος που έχει στη διάθεσή 

του είναι προκαθορισμένος και δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση όλων των πελατών. 

Στόχος του είναι να επισκεφτεί εκείνους τους πελάτες που αποφέρουν το μεγαλύτερο 

κέρδος. Η διπλωματική εργασία προτείνει κατάλληλο μαθηματικό μοντέλο και νέο 

αλγόριθμο για την επίλυση του OPTW. Ο προτεινόμενος γενετικός αλγόριθμος  

χρησιμοποιεί τρεις γενετικούς μηχανισμούς: την επιλογή (selection), τη διασταύρωση 

(crossover) και τη μετάλλαξη (mutation) και επηρεάζεται σημαντικά από τρεις 

παραμέτρους: τη πιθανότητα διασταύρωσης (crossover rate), τη πιθανότητα 

μετάλλαξης (mutation rate) και το μέγεθος του πληθυσμού (population size).  

 
 
Λόγω έλλειψης πειραματικών δεδομένων για το OPTW, ο προτεινόμενος αλγόριθμος 

δοκιμάστηκε αρχικά στην επίλυση του προβλήματος του προσανατολισμού (ΟΡ). Για 

τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του προτεινόμενου αλγορίθμου στην επίλυση 

του ΟΡ χρησιμοποιήθηκαν τα πειράματα του Tasgetiren [79], τα οποία αφορούν 

προβλήματα πλήθους 19, 30 και 31 πελατών. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν 

ότι για μέτριο πλήθος πελατών (30 και 31 πελάτες) ο προτεινόμενος αλγόριθμος 

βρίσκει τις βέλτιστες λύσεις, ενώ για μικρό πλήθος πελατών (19 πελάτες) δίνει 

ανταγωνιστικά αποτελέσματα.  

 
Για το OPTW δημιουργήθηκαν 78 πρότυπα πειράματα τα οποία χρησιμοποιούν 

ορισμένα από τα δεδομένα των πειραμάτων των Dumas et al. [29] για προβλήματα 

TSPTW. Τα πειράματα περιλαμβάνουν 5 διαφορετικά προβλήματα 20 πελατών, 5 

διαφορετικά προβλήματα 60 πελατών και 3 διαφορετικά προβλήματα 150 πελατών.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 
 

Στα πειράματα με τους 20 και τους 60 πελάτες, σε κάθε πρόβλημα οι πελάτες έχουν 

διαφορετική χωρική κατανομή. Στο πρώτο πρόβλημα αντιστοιχούν χρονικά 

παράθυρα εύρους 20 μονάδων, στο δεύτερο εύρους 40 μονάδων και ομοίως στο 

τρίτο, τέταρτο και πέμπτο τα χρονικά παράθυρα έχουν εύρος 60, 80 και 100 μονάδες 

αντίστοιχα. Για κάθε πρόβλημα εκτελέστηκαν έξι (6) πειράματα για την ακολουθία 

μήκους χρονικού ορίζοντα (Τmax, 0.9Τmax,…, 0.5Τmax), όπου Τmax είναι  ο 

συνολικός χρόνος που έχει στη διάθεσή του το όχημα. Έτσι, το σύνολο των 

πειραμάτων για τα προβλήματα των 20 πελατών ανέρχονται σε 5x6=30 και όμοια για 

τα προβλήματα των 60 πελατών επίσης σε 5x6=30. Στα πειράματα των 150 πελατών, 

το κάθε πρόβλημα πραγματοποιήθηκε με εύρος χρονικών παραθύρων 20, 40 και 60 

αντίστοιχα. Όμοια, για κάθε πρόβλημα εκτελέστηκαν 6 πειράματα που αντιστοιχούν 

στις παραπάνω τιμές του χρονικού ορίζοντα για σύνολο 3x6=18 πειραμάτων. Η 

σύγκριση της απόδοσης του αλγορίθμου μεταξύ των προβλημάτων δεν ήταν δυνατή 

καθότι σε κάθε πρόβλημα οι πελάτες βρισκόντουσαν σε διαφορετικές γεωγραφικές 

θέσεις, είχαν διαφορετικά χρονικά παράθυρα και τους αντιστοιχούσε διαφορετικό 

κέρδος. Ωστόσο τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο ο αριθμός των 

πελατών όσο και το κέρδος του οχήματος δεν μειώνονται αναλογικά με τον διαθέσιμο 

χρόνο που είχε στη διάθεσή του το όχημα. 

 

 

 
Λέξεις Κλειδιά:  Πρόβλημα προσανατολισμού, διανομές με χρονικά παράθυρα 
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Η Λύση του Προβλήματος Προσανατολισμού με Χρονικά Παράθυρα με χρήση Γενετικού Αλγόριθμου 
 
 
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - Εργαστήριο ΣΥ.Σ.ΠΑ.Λ.                                                        1

1. Εισαγωγή 
  
 
Η διαδικασία διανομής προϊόντων αποτελεί μια από τις βασικές δραστηριότητες των 

υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) έχοντας, κατά μέσο όρο, το υψηλότερο 

ποσοστό στα συνολικά κόστη των υπηρεσιών αυτών [8]. Το πρόβλημα της 

διαχείρισης του στόλου διανομής εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του αντίστοιχου 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος και επιλύεται με διάφορους αλγόριθμους και μοντέλα 

βελτιστοποίησης ακέραιου προγραμματισμού, τα οποία -βάσει κριτηρίων και 

περιορισμών- προτείνουν  βέλτιστες ή σχεδόν βέλτιστες λύσεις δρομολόγησης. 

 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που ενισχύει την πολυπλοκότητα των προβλημάτων 

διανομών είναι τα χρονικά παράθυρα, δηλαδή τα χρονικά περιθώρια που θέτουν οι 

πελάτες για να εξυπηρετηθούν από το όχημα. Τα τελευταία διακρίνονται σε δύο είδη: 

τα αυστηρά χρονικά παράθυρα (hard time windows), εντός των οποίων και μόνο, ο 

πελάτης είναι σε θέση να παραλάβει και τα μη αυστηρά χρονικά παράθυρα (soft time 

windows), στα οποία ο πελάτης δέχεται να εξυπηρετηθεί και μετά τη λήξη του 

χρονικού του παραθύρου αλλά με κάποιες κυρώσεις (penalties) προς την εταιρεία 

διανομών. 

 

Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διανομής μπορεί να μειωθούν 

σημαντικά εξαιτίας διαφόρων γεγονότων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια 

τόσο του σχεδιασμού όσο και της εκτέλεσης του δρομολογίου [65]. Για αυτό το λόγο  

καθίσταται αναγκαία η ανάπτυξη μεθόδων για τη δυναμική διαχείριση στόλου 

διανομής σε πραγματικό χρόνο. Προηγούμενες έρευνες σχετικές με την εργασία αυτή 

επικεντρώθηκαν περισσότερο στο πρόβλημα προσανατολισμού το οποίο συνδέεται 

με τη διαχείριση καθυστερημένου οχήματος σε πραγματικό χρόνο.  

 

Στη παρούσα διπλωματική εργασία αντιμετωπίζεται το πρόβλημα προσανατολισμού 

με χρονικά παράθυρα, που αποτελεί ένα πρακτικό πρόβλημα στη δυναμική 

διαχείριση στόλου. Στόχος της είναι η ανάπτυξη ενός νέου γενετικού αλγορίθμου που 

θα επιλύει το πρόβλημα με τρόπο που προσεγγίζει το βέλτιστο. 
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Από ότι γνωρίζουμε, είναι η πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία που αναπτύσσεται 

γενετικός αλγόριθμος για το OPTW. Επισημαίνεται ότι το πρόβλημα έχει 

αντιμετωπισθεί και σε άλλη διπλωματική εργασία του ΤΜΟΔ, στην οποία επιλύθηκε 

με χρήση ευρετικού αλγορίθμου [87]. 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 2 

παρουσιάζονται τα σημαντικότερα προβλήματα διανομής καθώς και οι βασικότερες 

μέθοδοι επίλυσής τους. Στο Κεφάλαιο 3 προτείνεται το μαθηματικό μοντέλο του 

προβλήματος. Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται και αναλύεται ο προτεινόμενος 

αλγόριθμος για την επίλυση του προβλήματος. Στο Κεφάλαιο 5 δίνονται τα 

πειραματικά αποτελέσματα του αλγορίθμου, ενώ στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Στο παράρτημα της εργασίας 

αναφέρονται κάποια πρακτικά στοιχεία σχετικά με τους γενετικούς αλγορίθμους.  
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2. Γνωστικό Υπόβαθρο 
 
 
2.1. Εισαγωγή 
 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά το βιβλιογραφικό υπόβαθρο των 

θεμελιωδών προβλημάτων αστικών διανομών: του Περιοδεύοντος Πωλητή 

(Traveling Salesman Problem / TSP), του Προσανατολισμού (Orienteering Problem / 

ΟΡ), του Περιοδεύοντος Πωλητή με Χρονικά Παράθυρα (Traveling Salesman 

Problem with Time Windows / TSPTW) και του Προσανατολισμού με Χρονικά 

Παράθυρα (Orienteering Problem with Time Windows / ΟΡTW)  .  

 
 

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

 

Η γενική μορφή του TSP μελετάται για πρώτη φορά από τον  Karl Merger (1930). 

Στην συνέχεια, επανεμφανίζεται στις μελέτες των Mahalanobis, Jessen, Gosh και 

Marks (1940) σαν μια εφαρμογή της γεωργικής διαδικασίας. Η συστηματική μελέτη 

του TSP ξεκινάει την δεκαετία του ’50. Μερικά χρόνια αργότερα εδραιώνεται ως 

πρωτότυπο στην κατηγορία των προβλημάτων συνδυαστικής [93]. 

 

Με δεδομένα ένα σύνολο πελατών και τις αποστάσεις μεταξύ τους, στο πρόβλημα 

του Περιοδεύοντος Πωλητή ο πωλητής, έχοντας στη διάθεσή του απεριόριστο χρόνο, 

στοχεύει να βρει τη συντομότερη διαδρομή έτσι ώστε να επισκεφτεί όλους τους 

πελάτες, περνώντας μία μόνο φορά από τον καθένα και να επιστρέψει στο σημείο 

έναρξης [13]. Το TSP ανήκει στην κατηγορία των NP-hard1 προβλημάτων, των 

οποίων  η πολυπλοκότητα αυξάνεται εκθετικά όσο αυξάνεται  το πλήθος των σημείων 

[94].  

 

 

                                                
1 NP-hard (Nondeterministic Polynomial-time hard): Τα προβλήματα που δεν είναι εύκολα 
επιλύσιμα σε πολυωνυμικό χρόνο από μία μη-ντετερμινιστική μηχανή Turing. Ο πολυωνυμικός χρόνος 
αναφέρεται στον υπολογιστικό χρόνο ενός προβλήματος όπου ο χρόνος, m(n),  δεν είναι μεγαλύτερος 
από μία πολυωνυμική συνάρτηση του μεγέθους του προβλήματος, n. Η μη-ντετερμινιστική μηχανή 
Turing αποτελεί στην ουσία θεμελιώδη  σύμβολα τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν για να 
προσομοιώσουν τη λογική κάθε Η/Υ [96]. 
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2.2.1. Ευρετικές Μέθοδοι για την Επίλυση του TSP 

 

Για την επίλυση του TSP αναφέρονται τέσσερις βασικοί ευρετικοί αλγόριθμοι: 

 

O αλγόριθμος του Πλησιέστερου Γείτονα (Nearest Neighbor). Στον αλγόριθμο 

αυτό, η επίλυση του προβλήματος ξεκινά  από το σημείο έναρξης και σε κάθε βήμα 

κατασκευάζεται η διαδρομή μεταβαίνοντας από το τρέχον  σημείο στο επόμενο 

πλησιέστερο σημείο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου όλα τα διαθέσιμα 

σημεία ενταχθούν στην διαδρομή [47]. Αναλύσεις του αλγορίθμου Nearest 

Neighbor, έχουν γίνει από τους  Rosenkrantz et al. [75], Bentley [12] και  Frieze 

[36].  

 

Η μέθοδος Greedy Insertion. Με δεδομένο ένα σύνολο κόμβων, επιχειρείται η 

διαδοχική εισαγωγή σημείων (κόμβων) σε μια  διαδρομή  έως ότου να μην είναι 

δυνατή η περαιτέρω εισαγωγή λόγω παραβίασης κάποιων περιορισμών του 

προβλήματος. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται συνήθως για την βελτίωση μιας  

προϋπάρχουσας διαδρομής, η οποία έχει δημιουργηθεί με τεχνικές κατασκευής 

διαδρομών. Ωστόσο μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες τεχνικές, που στηρίζονται 

στην ανταλλαγή κόμβων ή στην αλλαγή της διάταξης των κόμβων, με στόχο την 

ελαχιστοποίηση του συνολικού μήκους  της διαδρομής [31]. Επειδή η λογική της 

μεθόδου Greedy  στηρίζεται στην επαναλαμβανόμενη προσθήκη σημείων μέχρι να 

μην είναι δυνατή η περαιτέρω συνέχιση της διαδικασίας, η λύση στην οποία 

καταλήγει είναι συνήθως μία τοπικά μέγιστη [92]. Η μέθοδος περιγράφτηκε και 

αναλύθηκε από τους Golden και Stewart [38], Rosenkrantz et al. [75], Bentley [12] 

και  Frieze [36].  

 

Η μέθοδος των Clarke και Wright. Ο αλγόριθμος χωρίζεται σε δύο φάσεις: σε 

πρώτη φάση ο αλγόριθμος επιλέγει τυχαία από το σύνολο n πελατών ένα σημείο που 

θα έχει τον ρόλο της αφετηρίας και του τερματισμού και θα χαρακτηρίζεται με την 

τιμή 1. Σε δεύτερη φάση, για τα υπόλοιπα σημεία  i, j = 2,3,…,n υπολογίζεται μια 

μετρική «κέρδους» μετάβασης από το σημείο i στο σημείο j συγκρίνοντας το κόστος 

μετάβασης από το i  στο j , εάν μεταξύ των δυο σημείων παρεμβάλλεται η 

αφετηρία/τερματισμός, με το κόστος   απευθείας μετάβασης, ijc , από το i στο j . Η 
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μετρική κέρδους ijs  δίνεται από τη σχέση ijjiij cccs −+= 11 , όπου ic1  το κόστος 

μετάβασης από την αφετηρία/τερματισμό στο i  και 1jc το κόστος μετάβασης από το 

σημείο j  στην αφετηρία/τερματισμό. Οι τιμές των μετρικών «κέρδους» μετάβασης 

κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά.  Από την σχετική λίστα των κερδών επιλέγεται 

ένα ζεύγος σημείων με το μέγιστο κέρδος και τα σημεία αυτά προστίθενται στο 

δρομολόγιο. Η μέθοδος παρουσιάζεται στους Clarke και Wright [25], Golden [37],  

Golden και Stewart [38] και Johnson et al. [47]. 

 

Η ευρετική τεχνική Christofides. Η τεχνική αυτή υπολογίζει την   σχεδόν βέλτιστη 

λύση μέσα από μια αλληλουχία βημάτων [23]. Στο πρώτο βήμα, έχοντας ως δεδομένο 

ένα σύνολο n πελατών, κατασκευάζεται ένα ελάχιστο ζευγνύον δένδρο Τ. Στο 

δεύτερο βήμα  επιλέγονται οι κόμβοι εκείνοι που συνδέουν περιττό αριθμών κλάδων 

και δημιουργείται το λεγόμενο perfect matching2 Μ. Στο τρίτο βήμα οι κλάδοι των Τ 

και Μ συνδυάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται ένα πολλαπλό γράφημα 

(multigraph3) G. Τέλος, στο τέταρτο βήμα, από το πολλαπλό γράφημα G επιλέγονται 

εκείνες οι πλευρές που δημιουργούν έναν κύκλο του Euler. Σχετικές αναφορές 

περιλαμβάνουν οι Christofides [23][24], Cornuejols et al. [26] και Johnson et al. [47]. 

 

 

2.2.2. Μετευρετικές Μέθοδοι για την  Επίλυση του TSP 

 

Για την επίλυση του TSP αναφέρονται τρεις βασικές μετευρετικές μέθοδοι: 

 

Η μέθοδος Προσομοίωσης Ανόπτησης (Simulated Annealing-SA). Η μέθοδος 

αυτή, όπως φανερώνει και το όνομά της, προσομοιάζει (simulates) τη διαδικασία 

ανόπτησης (annealing) που συναντάται στον τομέα της Μεταλλουργίας. Κατά τη  

πυράκτωση προσδίδεται θερμότητα στο υπό επεξεργασία τεμάχιο, το οποίο στη 

συνέχεια ψύχεται με ελεγχόμενο τρόπο για να τελειοποιηθεί η κατασκευή του. Η 

θερμότητα ενισχύει τη κίνηση των ατόμων του υλικού. Η σταδιακή ψύξη απάγει 

                                                
2 perfect matching: Συνεκτικό γράφημα του οποίου οι κλάδοι δεν έχουν κοινούς κόμβους και το οποίο περνά από 
κάθε κόμβο μόνο μια φορά . Σε ένα γράφημα που αποτελείται από περιττό αριθμό κόμβων επιτρέπεται μόνο ένας  
κόμβος να μην συμπεριληφθεί στο γράφημα. 
3 multigraph: Γράφημα από μη διατεταγμένα ζεύγη κόμβων στο οποίο το ίδιο ζεύγος κόμβων μπορεί να συνδέει 
πολλές πλευρές. 
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ενέργεια με συνέπεια τα άτομα του υλικού να κατασταλάξουν σε θέσεις με 

χαμηλότερη εσωτερική ενέργεια από εκείνη που είχαν στην αρχική τους θέση. Σε 

αναλογία με τη φυσική διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως, σε κάθε βήμα 

του αλγορίθμου SA, η τρέχουσα λύση αντικαθίσταται, βάσει πιθανότητας, από μία 

τυχαία κοντινή λύση. Η πιθανότητα αυτή εξαρτάται από την βελτίωση της τιμής της 

αντικειμενικής συνάρτησης και από τη παράμετρο Τ (που καλείται Θερμοκρασία), η 

οποία μειώνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η εξάρτηση είναι τέτοια 

ώστε η τρέχουσα λύση αλλάζει σχεδόν τυχαία όταν η παράμετρος Τ είναι μεγάλη, 

αλλά μειώνεται σημαντικά καθώς η Τ τείνει στο μηδέν. Η μέθοδος έχει προταθεί για 

την επίλυση του TSP από τους Kirkpatrick et al. [55] και τον Cerny [18].  

 

Η μέθοδος Tabu Search (TS). Πρόκειται για μέθοδο τοπικής αναζήτησης λύσεων. Η 

κεντρική ιδέα της μεθόδου Tabu Search είναι ότι απαγορεύει την έρευνα σε λύσεις 

που έχουν ήδη δεχτεί επίσκεψη, δηλαδή έχουν ήδη ερευνηθεί. Οι λύσεις που 

ερευνώνται για πρώτη φορά αποθηκεύονται σε μία λίστα που ονομάζεται  tabu list 

(‘απαγορευμένη λίστα’). Σε κάθε βήμα της διαδικασίας η μέθοδος ερευνά τοπικά μία 

διαφορετική γειτονιά λύσεων και επαναληπτικά προχωρεί από μία λύση x σε μία 

λύση x’ έως ότου ικανοποιηθεί κάποιο κριτήριο τερματισμού. Η μέθοδος Tabu 

Search έχει χρησιμοποιηθεί ως τεχνική επίλυσης του TSP από τους Glover [42][43], 

Lin και Kernighan [60], Rossier et al. [76], Malek et al. [63], Heap et al. [45], Knox 

και Glover [54],  Fiechter [32] και Knox [53].  

 

Γενετικοί αλγόριθμοι (Genetic Algorithms-GAs). Πρόκειται για εξελικτικούς 

αλγορίθμους που χρησιμοποιούν μηχανισμούς εμπνευσμένους από την εξελικτική 

βιολογία (θεωρία Δαρβίνου). Οι μηχανισμοί αυτοί είναι η φυσική επιλογή, η 

διασταύρωση και η μετάλλαξη,. Σε ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης που υλοποιείται 

από γενετικό αλγόριθμο, ένα σύνολο (πληθυσμός) από υποψήφιες λύσεις 

(χρωμοσώματα), επιλέγονται (επιλογή), συνδυάζονται μεταξύ τους (διασταύρωση) 

και αλλάζουν σε μεμονωμένα μέρη (μετάλλαξη). Το αρχικό σύνολο λύσεων 

εξελίσσεται σε ένα σύνολο από βελτιωμένες λύσεις. Η διαδικασία αυτή 

επαναλαμβάνεται μέχρι να ικανοποιηθεί ένα κριτήριο τερματισμού. Αναφορές για 

την επίλυση του TSP με GAs εμφανίζονται στους Goldberg [41], Holland 

[46],Valenzuela et al. [83], Brady [14], Wang et al. [84]  και  Katayama et al. [49]. 
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2.3. Το Πρόβλημα του Προσανατολισμού (Orienteering Problem-OP) 
 

 
Το Πρόβλημα του Προσανατολισμού οφείλει το όνομά του σε  ένα παιχνίδι στο οποίο 

οι συμμετέχοντες, εφοδιασμένοι με πυξίδα και χάρτη, ξεκινούν από ένα καθορισμένο  

σημείο, προσπαθούν να επισκεφτούν όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία ελέγχου - 

εντός ενός  προκαθορισμένου χρονικού ορίζοντα και επιστρέφουν σε ένα επίσης 

καθορισμένο σημείο τερματισμού. Οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορούν να επισκεφτούν 

όλα τα σημεία ελέγχου καθότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Κάθε σημείο ελέγχου 

σχετίζεται με ορισμένη τιμή κέρδους. Ο στόχος του παιχνιδιού ήταν  η μεγιστοποίηση 

του συνολικού κέρδους εντός του προκαθορισμένου χρονικού ορίζοντα [19]. 

 

Οι διαφορές του OP με το TSP είναι οι εξής: 

 

§ Στο OP το σημείο εκκίνησης δεν ταυτίζεται με  το σημείο τερματισμού. 

§ Στο OP επιλέγονται τα σημεία επίσκεψης που μεγιστοποιούν το κέρδος, ενώ 

στο TSP όλα τα σημεία της διαδρομής δέχονται υποχρεωτικά μία και μόνο μία 

επίσκεψη. 

§ Στο OP η διαδρομή που ακολουθείται πρέπει να μην παραβιάζει συγκεκριμένο  

χρονικό ορίζοντα (ο οποίος  δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση όλων των 

σημείων), ενώ στο TSP τα σημεία δέχονται επίσκεψη χωρίς κανέναν χρονικό 

περιορισμό.  

§ Το ΟΡ στοχεύει στη μεγιστοποίηση του κέρδους, ενώ το TSP στοχεύει στην 

ελαχιστοποίηση της απόστασης [50]. 

 

Το OP είναι επίσης γνωστό στη βιβλιογραφία και σαν επιλεκτικό TSP (Selective 

Traveling Salesman Problem / STSP) [1] ή σαν πρόβλημα μέγιστης συλλογής 

(Maximum Collection Problem / MCP) [1]   ή σαν Single-Competitor  Orienteering 

Problem (S-COP) [20] ή σαν Prize-Collecting Traveling Salesman Problem [7]. Το 

ΟΡ ανήκει στην κατηγορία NP-hard προβλημάτων [19]. 
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2.3.1. Ευρετικές  Μέθοδοι  για την Επίλυση του ΟΡ  

 

Η πρώτη  βασική  ευρετική μέθοδος  που προτάθηκε για την επίλυση του OP ήταν 

από τον Tsiligirides [81a] . Στην στοχαστική αυτή μέθοδο χρησιμοποιήθηκε η τεχνική 

Monte Carlo για την παραγωγή ενός μεγάλου αριθμού λύσεων. Η μέθοδος 

περιλαμβάνει τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο θεωρείται ως i το πλέον πρόσφατο 

σημείο που ενσωματώθηκε στη διαδρομή και j τα υποψήφια προς ενσωμάτωση 

σημεία στην διαδρομή αυτή. Για κάθε σημείο j  υπολογίζεται  το  μέτρο ijA ( 

desirability measure) από την σχέση   

                                        ijA = 
4












ij

j

c
s

                                                (2.1) 

 

όπου το sj αντιπροσωπεύει το κέρδος του υποψήφιου προς ενσωμάτωση σημείου j και 

το ijc είναι η  απόσταση μεταξύ των σημείων i  και j .  Στην συνέχεια, για τα τέσσερα 

σημεία κ∈Μ με τις μεγαλύτερες τιμές του μέτρου ijA  υπολογίζεται ο ακόλουθος 

λόγος : 

 

                                     
∑
∈

=

Mm
im

ik
ik A

AP ,     M∈κ                                         (2.2) 

    

Το προς ένταξη  σημείο j επιλέγεται τυχαία από τα τέσσερα σημεία του συνόλου Μ 

με βάση την πιθανότητα  ikP . Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι ο χρόνος που απομένει 

να μην επιτρέπει περαιτέρω εισαγωγές σημείων στην διαδρομή. Η παραπάνω τεχνική 

επαναλαμβάνεται παράγοντας ένα μεγάλο πλήθος υποψήφιων εφικτών λύσεων, από 

τις οποίες επιλέγεται ως βέλτιστη εκείνη στην οποία αντιστοιχεί το μεγαλύτερο 

κέρδος. Στο επόμενο βήμα του αλγόριθμου πραγματοποιείται η βελτίωση της  

διαδρομής  που βρέθηκε από τη προηγούμενη διαδικασία, με στόχο τη μείωση της 

συνολικής απόστασης με τη μέθοδο 2-opt. Σύμφωνα με την τεχνική αυτή για κάθε 

ζεύγος ακμών που ενώνουν τέσσερις πελάτες (ανά δύο) δοκιμάζεται η εναλλακτική 

σύνδεση και επιλέγεται εφόσον επιφέρει μείωση της απόστασης. Με αυτόν τον τρόπο 

εξετάζονται όλα τα ζεύγη ακμών μέχρι τη στιγμή που καμία επιπλέον εναλλαγή δεν 
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θα  επιφέρει μείωση της συνολικής απόστασης του δρομολογίου. Στο τελευταίο βήμα 

του αλγόριθμου, η μείωση της συνολικής απόστασης που πραγματοποιήθηκε στο 

προηγούμενο στάδιο, δίνει τη δυνατότητα για επιπλέον εισαγωγές πελατών στην 

διαδρομή, αυξάνοντας το κέρδος. Οι πελάτες που αποκλείστηκαν από την διαδικασία 

εισαγωγής του πρώτου σταδίου, ταξινομούνται και εισάγονται με βάση την μετρική  

ijA .  

 

Για την επίλυση του ΟΡ οι Golden, Levy, Vohra  [39] ανέπτυξαν μια διαδικασία 

τριών βημάτων που αποτελείται:  

1. Από την κατασκευή μιας διαδρομής 

2. Από τη βελτίωση της διαδρομής, και 

3. Από τη βελτίωση της θέσης του κέντρου βάρους νοητής έλλειψης, η οποία 

κατασκευάζεται από το σύνολο των σημείων που ανήκουν στην διαδρομή 

των βημάτων 1 και 2. 

Στο πρώτο βήμα πραγματοποιείται η κατασκευή της διαδρομής με την ευρετική 

μέθοδο ‘bang to buck’. Από τα σημεία της αρχικής διαδρομής κατασκευάζεται μια 

έλλειψη, της οποίας οι εστίες  είναι το σημείο εκκίνησης και το σημείο τερματισμού 

και ο μεγάλος άξονας ισούται με τον χρονικό ορίζοντα T εντός του οποίου το όχημα 

πρέπει να επισκεφτεί τους πελάτες. Για κάθε σημείο που δεν ανήκει στη διαδρομή 

υπολογίζεται ένα μέτρο βαρύτητας που καθορίζει το επόμενο προς εισαγωγή σημείο. 

Το μέτρο αυτό είναι το iiii EcCbsaW ⋅+⋅+⋅=  , όπου  a +b+c= 1,  si  είναι το κέρδος 

του σημείου i , Ci είναι η απόσταση από το κέντρο βάρους της έλλειψης και Ei είναι 

το άθροισμα των αποστάσεων του σημείου από το σημείο εκκίνησης και από το 

σημείο τερματισμού. Η βαρύτητα που θα δοθεί στους παράγοντες si , Ci, Ei επηρεάζει 

την τελική λύση. Στο δεύτερο βήμα εφαρμόζεται η μέθοδος  2-opt για τη βελτίωση 

της λύσης που προέκυψε από το προηγούμενο βήμα του αλγορίθμου. Στο τρίτο βήμα 

επιχειρείται η βελτίωση της θέσης του κέντρου βάρους νοητής έλλειψης, η οποία 

κατασκευάζεται από το σύνολο των σημείων που ανήκουν στην διαδρομή των 

βημάτων 1 και 2. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρις ότου δυο διαδοχικές λύσεις 

θα ταυτιστούν.  Με την παραπάνω τεχνική κατασκευάζονται διαφορετικές διαδρομές 

και η διαδρομή με το μεγαλύτερο κέρδος επιλέγεται ως η τελική λύση του 

προβλήματος. 
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Οι  Chao, Golden και Wasil [19] πρότειναν έναν γρήγορο και αποτελεσματικό 

αλγόριθμο για την επίλυση του OP. Η προτεινόμενη μέθοδος ακολουθεί δύο βήματα, 

την αρχικοποίηση και τη βελτίωση. Στο πρώτο βήμα (αρχικοποίηση) παράγονται L 

διαφορετικές λύσεις κάνοντας χρήση μιας «άπληστης» μεθόδου. Από το σύνολο των 

παραγόμενων λύσεων επιλέγεται εκείνη που έχει το μεγαλύτερο κέρδος. Στο επόμενο 

στάδιο (βελτίωση), στην αρχική λύση εφαρμόζονται τρεις τεχνικές οι οποίες έχουν ως 

στόχο την αύξηση του συνολικού κέρδους της διαδρομής με ταυτόχρονη μείωση του 

συνολικού μήκους της.   

 

 

2.3.2. Μετευρετικές  Μέθοδοι για την Επίλυση του ΟΡ  

 
Οι Ramesh και Brown (1991) [73] ανέπτυξαν έναν αλγόριθμο Tabu Search τριών 

φάσεων. Η πρώτη φάση είναι εκείνη της  εισαγωγής σημείων στο δρομολόγιο όπου 

υπάρχει πιθανότητα να παραβιαστεί ο περιορισμός του χρόνου. Στη δεύτερη φάση 

επιχειρείται η βελτίωση του κόστους. Η λύση της πρώτης φάσης βελτιώνεται αρχικά 

με την τεχνική   2-opt  για κάθε ζεύγος τόξων της διαδρομής και στην συνέχεια με 

την τεχνική 3-opt. Στη τρίτη και τελευταία φάση ένας κόμβος διαγράφεται και ένας 

άλλος παίρνει τη θέση του σε μια προσπάθεια ελαχιστοποίησης του συνολικού 

μήκους της διαδρομής. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να βρεθεί η διαδρομή 

που μεγιστοποιεί το κέρδος. 

 

Ο Tasgetiren [79], ανέπτυξε έναν γενετικό αλγόριθμο όπου ως χρωμόσωμα ορίζεται 

μια διαδρομή του οχήματος. Οι απόγονοι παράγονται από έναν κλασικό τελεστή 

διασταύρωσης και η μετάλλαξη που πραγματοποιείται στον πληθυσμό επιτυγχάνεται 

με τη διαδοχική εφαρμογή τεσσάρων τελεστών: την εισαγωγή ενός νέου σημείου 

στην υπάρχουσα διαδρομή, τη διαγραφή ενός σημείου από την διαδρομή, την 

αμοιβαία ανταλλαγή δύο σημείων της διαδρομής και την αντικατάσταση ενός 

σημείου της διαδρομής με ένα άλλο σημείο που δεν υπήρχε στη διαδρομή. Οι μη 

εφικτές διαδρομές γίνονται αποδεκτές με κάποιες κυρώσεις. Παρόμοιος γενετικός 

αλγόριθμος παρουσιάστηκε και από τους Tasgetiren και Smith [81]. Και οι δύο 

γενετικοί αλγόριθμοι δίνουν συγκρίσιμα αποτελέσματα με τις υπόλοιπες μεθόδους, 

όμως απαιτούν μεγαλύτερο υπολογιστικό χρόνο [31].  
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Οι  Tasgetiren, Smith και Uysal [80] επέλυσαν το ΟΡ με τη μέθοδο Variable 

Νeighbourhood Search (VNS). Η  VNS είναι μία πρόσφατη μετευρετική μέθοδος που 

προτάθηκε από τους Mladenovic and Hansen [67] και που συστηματικά χρησιμοποιεί 

την ιδέα της αλλαγής γειτονικών σημείων (neighborhood change), για να 

αντιμετωπίσει εγκλωβισμό σε τοπικά μέγιστα και να  ξεφύγει από τις περιοχές  στις 

οποίες εμφανίζονται.  

 

 

2.4.Το Πρόβλημα του Περιοδεύοντος Πωλητή  με Χρονικά Παράθυρα  

(Traveling  Salesman Problem with Time Windows / TSPTW) 

 

Το Πρόβλημα του Περιοδεύοντος Πωλητή με Χρονικά Παράθυρα (Traveling 

Salesman Problem with Time Windows / TSPTW) είναι μία ειδική μορφή του TSP. 

Στο TSPTW, ένα όχημα ξεκινάει από έναν συγκεκριμένο κόμβο (π.χ. αποθήκη) και 

πρέπει να επισκεφτεί κάθε κόμβο/πελάτη ακριβώς μία φορά και να επιστρέψει στον 

κόμβο από τον οποίο ξεκίνησε. Η επίσκεψη σε κάθε κόμβο πρέπει να συμβαίνει στην 

διάρκεια ενός χρονικού παραθύρου. Όταν το όχημα φτάνει σε έναν κόμβο πριν την 

νωρίτερη ώρα εξυπηρέτησης του συγκεκριμένου κόμβου,  πρέπει να περιμένει μέχρι 

ο πελάτης να ανοίξει το χρονικό του παράθυρο. Μερικοί κόμβοι μπορεί να μην έχουν 

χρονικά παράθυρα. Στην περίπτωση που το όχημα δεν προλαβαίνει να εξυπηρετήσει 

τουλάχιστον έναν πελάτη, λόγω παραβίασης του χρονικού του παραθύρου, 

προστίθενται και άλλα οχήματα προκειμένου να ικανοποιηθούν όλοι οι πελάτες και 

τότε το πρόβλημα του TSPTW μετατρέπεται σε m-TSPTW [16] (όπου m είναι ο 

αριθμός των οχημάτων). Ο αντικειμενικός στόχος τόσο του TSPTW όσο και του m-

TSPTW είναι η εύρεση εκείνης της διάταξης του δρομολογίου  που να ελαχιστοποιεί 

τη συνολική απόσταση της διαδρομής και να επισκέπτεται κάθε κόμβο στη διάρκεια 

του χρονικού του παραθύρου [86].  

 
Οι πρώτες προσπάθειες επίλυσης του TSPTW έγιναν από τους  Christofides et al. 

[22] και Baker [4], οι οποίοι χρησιμοποίησαν διαφορετικές εκδοχές της μεθόδου 

διαδοχικών ορίων (branch-and-bound). Οι Dumas et al. [29] πρότειναν μία 

προσέγγιση δυναμικού προγραμματισμού για το TSPTW, που πραγματοποιεί 

ελέγχους απαλοιφής για να περιορίσει το χώρο αναζήτησης. Ένας αλγόριθμος 
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δυναμικού προγραμματισμού παρουσιάστηκε επίσης και από τους Mingozzi et al. 

[64]. 

 

Οι Balas and Simonetti [6] πρότειναν μία ειδική προσέγγιση δυναμικού 

προγραμματισμού, η οποία με δεδομένα μία αρχική σειρά των σημείων που πρόκειται 

να δεχτούν επίσκεψη και έναν ακέραιο αριθμό k (k > 0) στοχεύει στην εύρεση μίας 

ελάχιστης εφικτής διαδρομής, στην οποία κάθε σημείο i   έχει μεγαλύτερη αξία από 

το σημείο j εάν στην αρχική σειρά ισχύει ότι j ≥ i + k. Οι συγγραφείς πειραματίστηκαν 

με έναν αλγόριθμο που είναι γραμμικός ως προς το πλήθος των πελατών n και 

εκθετικός ως προς τη παράμετρο k. 

 

Για την επίλυση του TSPTW αναπτύχθηκαν γενετικοί αλγόριθμοι από τους Nygard 

και Yang [68] και τους Jung, Moon και Kim [48]. Οι Nygard και Yang δημιούργησαν 

έναν νέο τελεστή διασταύρωσης, τον οποίο ονόμασαν ‘earliest closing time’, που 

φαίνεται να δίνει  πολύ καλές λύσεις στο πρόβλημα.  
 

Άλλοι συγγραφείς που ασχολήθηκαν με το πρόβλημα του TSPTW είναι οι 

Malandraki και Dial [62], Salomon et al. [77], Pesant et al. [69][70], Tsitsiklis [82], 

Langevin et al. [56], Pesant et al. [34], Caseau and Koppstein [17], Focacci, Lodi and 

Milano [35], Ascheuer et al. [3] και Favaretto et al. [30]. 

 

 

2.5. Το Πρόβλημα του Προσανατολισμού  με Χρονικά Παράθυρα  (Orienteering 

Problem with Time Windows / OPTW)  
 

Τα χρονικά παράθυρα προστέθηκαν στο ΟΡ το 1992 από τους  Kantor και Rosenwein 

[48a] έτσι ώστε το όχημα να μπορεί να επισκέπτεται κάθε σημείο μόνο εντός 

συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. 
 

Οι Blum et al. [12a] παρουσίασαν τον πρώτο προσεγγιστικό αλγόριθμο για το ΟPTW, 

όπου μελετάται το πρόβλημα που συνδέει ένα χρονικό παράθυρο [rυ, dυ] με κάθε 

σημείο (πελάτη) υ. Ένα σημείο υ μπορεί να δεχτεί επίσκεψη μόνο στο χρονικό 

διάστημα [rυ, dυ]. Το rυ είναι η νωρίτερη ώρα που το σημείο υ δέχεται την επίσκεψη 

ενός οχήματος και το dυ είναι η τελευταία χρονική προθεσμία που θέτει ο πελάτης υ 
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για να εξυπηρετηθεί από το όχημα. Ο Tsitsikilis έδειξε ότι το  ΟPTW είναι αυστηρά 

NP-complete [82]. 

 

Το πρόβλημα συναντάται στη βιβλιογραφία και με άλλα ονόματα όπως Prize 

Collecting Traveling Salesman Problem with Time Windows (PCTSP-TW)  και 

Traveling Salesman Problem with Time Deadlines (TSPTD) [21]. 
 

Οι Bar-Yehuda et al. [9] μελέτησαν το Prize-Collecting TSPTW για δύο περιπτώσεις, 

χωρίς ωστόσο να προτείνουν κάποιο τρόπο επίλυσης του προβλήματος. Στην πρώτη 

περίπτωση τα σημεία βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία ενώ στη δεύτερη περίπτωση 

οι αποστάσεις μεταξύ των σημείων είναι ασύμμετρες. Οι Chekuri και  Kumar [21] 

μελέτησαν, από μαθηματικό πρίσμα, το OPTW χρησιμοποιώντας μία απλοποίηση του 

Maximum Coverage Problem with Group Budget Constraints (MCG).  

 

Η Παπαχρήστου [87] πρότεινε μία νέα μέθοδο επίλυσης του OPTW η οποία 

χρησιμοποιεί στοιχεία της ευρετικής μεθόδου του Tsiligirides [81a]. Η μέθοδος αυτή 

συνδυάζει τρία εναλλακτικά κριτήρια βελτιστοποίησης και δύο τρόπους 

πιθανοθεωρητικής επιλογής. Σαν κριτήρια βελτιστοποίησης ορίστηκαν οι μετρικές:  

 

ij

j
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A =  ,   
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όπου jp  το κέρδος του j υποψήφιου πελάτη, ijc   ο χρόνος μετάβασης του οχήματος 

από τον τρέχοντα πελάτη i  στον υποψήφιο πελάτη j , ijS  το χρονικό περιθώριο του  

υποψήφιου πελάτη j και c, D  σταθερές. Για την εισαγωγή του επόμενου πελάτη στο 

δρομολόγιο, ορίστηκαν δυο εναλλακτικοί τρόποι. Ο πρώτος τρόπος  εφαρμόζεται σε 

κάθε μια από τις τρεις μετρικές και υπολογίζει τις πιθανότητες των τεσσάρων πιο 

επιθυμητών πελατών με βάση τις τιμές  της μετρικής του κάθε πελάτη. Ο δεύτερος 

τρόπος  βασίζεται στον υπολογισμό των πιθανοτήτων με βάση τα  χρονικά περιθώρια 

των τεσσάρων πιο «επιθυμητών» πελατών και εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση της 

1ης μετρικής. Εφόσον υπολογιστούν οι πιθανότητες επιλέγεται ο επόμενος υποψήφιος 

πελάτης βάσει μιας διαδικασίας τυχαίας επιλογής.  
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Από την πειραματική διερεύνηση προέκυψε το συμπέρασμα ότι για περιορισμένο 

πλήθος πελατών (πρότυπα προβλήματα  8 πελατών), η προτεινόμενη μέθοδος  

βρίσκει την βέλτιστη λύση σε μεγάλη πλειονότητα  περιπτώσεων. 

 

Από τη συγκριτική αξιολόγηση των τεσσάρων εκδοχών της μεθόδου  ανέκυψε το 

συμπέρασμα ότι για την εύρεση της καλύτερης λύσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

και οι τρεις περιπτώσεις 2,3 και 4, ενώ η περίπτωση 2 φαίνεται να υπερτερεί των 

τεσσάρων περιπτώσεων. 
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3. Διατύπωση Μαθηματικού Μοντέλου 

3.1. Ορισμός του Προβλήματος OPTW 
 

Το πρόβλημα του Προσανατολισμού με Χρονικά Παράθυρα (Orienteering Problem 

with Time Windows-OPTW) αφορά ένα σύνολο υποψήφιων πελατών προς επίσκεψη 

και ένα όχημα. Κάθε πελάτης μπορεί να εξυπηρετείται μία μόνο φορά και 

χαρακτηρίζεται από μια μετρική κέρδους, το οποίο αποδίδεται στο όχημα κατά την 

επίσκεψή του σε αυτόν, καθώς και από ένα χρονικό παράθυρο. Το όχημα ξεκινά από 

συγκεκριμένο σημείο εκκίνησης και επιστρέφει σε συγκεκριμένο σημείο τερματισμού 

(π.χ. αποθήκη) εντός προκαθορισμένου χρονικού ορίζοντα. Το πρόβλημα του OPTW 

είναι μη γραμμικό κι ανήκει στην κατηγορία των NP-hard προβλημάτων.  

 

Το όχημα  πρέπει να εξυπηρετήσει εκείνους τους πελάτες που αποφέρουν το 

μεγαλύτερο κέρδος, με την προϋπόθεση ότι η χρονική στιγμή έναρξης  της 

εξυπηρέτησης του κάθε πελάτη βρίσκεται  εντός του αντίστοιχου χρονικού 

παραθύρου του συγκεκριμένου πελάτη. Στην περίπτωση που το όχημα φθάσει σε 

έναν πελάτη πριν την έναρξη του χρονικού παραθύρου του, η χρονική στιγμή έναρξης  

της εξυπηρέτησης του πελάτη ταυτίζεται με την έναρξη του χρονικού του παραθύρου.     

 

Ο αντικειμενικός σκοπός του προβλήματος είναι η εύρεση εκείνης της διαδρομής που 

μεγιστοποιεί το κέρδος και ταυτόχρονα ικανοποιεί όλους τους περιορισμούς. 

 

                            
3.2. Μαθηματικό Μοντέλο 

 

 Για την διατύπωση του μαθηματικού μοντέλου του OPTW ορίζονται οι εξής 

συμβολισμοί:  

 

Το γράφημα  G = (V,A), όπου V είναι το σύνολο των κορυφών, V={s,1,2,3,4…,m,0} 

με s το σημείο εκκίνησης , 0 το σημείο τερματισμού και  1,2,3,4…,m οι υποψήφιοι 

προς επίσκεψη πελάτες και A είναι το σύνολο των τόξων που συνδέουν τις 

αντίστοιχες κορυφές. 
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§ Vu =  V / {0,s} 

§ ( )i+∆  (forward star) είναι το σύνολο των πιθανών προς επίσκεψη πελατών 

j από το σημείο i , δηλαδή το σύνολο όλων των πελατών που συνδέονται  

απευθείας με τον πελάτη i και τους οποίους δεν έχει επισκεφθεί το όχημα 

ακόμα. 

§ ( )i−∆  (backward star) είναι το σύνολο των πελατών j  που συνδέονται 

απευθείας με τον πελάτη i και τους οποίους έχει ήδη επισκεφθεί το όχημα. 

 

Επίσης, ορίζονται οι παρακάτω μεταβλητές : 

 

Παραδοχή 

Θεωρείται ότι το όχημα κινείται με σταθερή ταχύτητα (ν =1), η οποία ανάγει τις 

αποστάσεις σε χρόνους. 

 

 

           pi      το κέρδος που αντιστοιχεί στον πελάτη i, με  i = 1,2,3,…m 

           si     η χρονική διάρκεια της εξυπηρέτησης του πελάτη i (γνωστή 

παράμετρος) 

             ti   η χρονική στιγμή έναρξης της εξυπηρέτησης του πελάτη i 

            cij         η   “απόσταση” (χρόνος) που απαιτείται για τη μετάβαση από τον πελάτη i 

στον     πελάτη j 

[r(i), d(i)]         το χρονικό παράθυρο του πελάτη i, όπου r(i) είναι η νωρίτερη ώρα 

(release time) που ο πελάτης i δέχεται να εξυπηρετηθεί από το όχημα 

και d(i) είναι η τελευταία χρονική προθεσμία (deadline) που θέτει ο 

πελάτης i για να  εξυπηρετηθεί από το όχημα. Στην περίπτωση του 

σημείου τερματισμού, η χρονική προθεσμία είναι η χρονική στιγμή 

λήξης εξυπηρέτησης από την αποθήκη (t=T) 

     [ 0,T ]         ο συνολικός   ο συνολικός χρόνος που έχει στη διάθεσή του το όχημα, όπου 0 είναι ο 

χρόνος   αναχώρησης του οχήματος από το σημείο εκκίνησης 

xij  δυαδική μεταβλητή απόφασης, η οποία λαμβάνει τη τιμή 1 όταν το   

όχημα  πραγματοποιεί τη διαδρομή από το i στο j και τη τιμή 0 στην 

αντίθετη περίπτωση 
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Η αντικειμενική συνάρτηση είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους:                                  

                                max  ij

m

i

m

j
i xp∑∑

= =1 1
                                                           (3.1) 

υπό τους  περιορισμούς : 

   

           ∑
+∆∈ 0\)(ij

ijx ≤  1                   uVi∈∀                                                    (3.2) 

 

             ∑
−∆∈ sij

jix
\)(

≤ 1                     uVi∈∀                                                   (3.3) 

 

              ∑
+∆∈ )(sj

sjx = 1                                                                                  (3.4) 

 

              ∑
−∆∈ )(sj

jsx = 0                                                                          (3.5) 

 

             ∑
+∆∈ )0(

0
j

jx = 0                                                                         (3.6) 

 

             ∑
−∆∈ )0(

0
j

jx  = 1                                                                        (3.7) 

 

             ∑∑
∈ ∈Si Sj

ijx  ≤ ∑
∈Sj

ijx  - 1              uVS ⊆∀                                  (3.8) 

 

             ∑ ∑
∈ ∈u uVi Vj

ijij xc +    ∑ ∑
∈ ∈u uVi

jii
Vj

xs    ≤  T                                         (3.9) 

 

             0][ ≤−++ jijiiij tcstx                    uVji ∈∀ ,                          (3.10) 

 

           ∑∑
++ ∆∆

≤≤
)()(

)()(
ii j

iji
j

ij xidtxir
εε

            uVji ∈∀ ,                            (3.11) 

                      

                  }1,0{∈ijx                                                                                            (3.12) 
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Με τους περιορισμούς (3.2) και (3.3) εξασφαλίζεται ότι αν ένας πελάτης 

εξυπηρετηθεί από το όχημα τότε θα εξυπηρετηθεί μία και μόνο φορά.  

 

Οι περιορισμοί (3.4) και (3.5) εξασφαλίζουν πως μόνο ένα τόξο της διαδρομής 

ξεκινάει από το σημείο εκκίνησης, ενώ οι περιορισμοί (3.6) και (3.7) εξασφαλίζουν 

πως μόνο ένα τόξο της διαδρομής καταλήγει στο σημείο τερματισμού. 

 

Με τον περιορισμό (3.8) εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξουν κυκλικά δρομολόγια 

κατά μήκος της διαδρομής (subtours) και με τον περιορισμό (3.9) ο συνολικός χρόνος 

της διαδρομής δεν θα ξεπερνά τον προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα  T. 

 

Ο περιορισμός (3.10) δηλώνει ότι εφόσον πραγματοποιηθεί η μετάβαση από τον 

πελάτη i στον πελάτη j (δηλαδή εφόσον η μεταβλητή xij λάβει την τιμή 1), η χρονική 

στιγμή έναρξης της εξυπηρέτησης του πελάτη j θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με 

την ώρα άφιξης  του οχήματος στον πελάτη j. Πιο απλά, ο χρόνος εξυπηρέτησης του 

πελάτη j θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με την ώρα έναρξης εξυπηρέτησης  

του πελάτη i συν τον χρόνο εξυπηρέτησης του πελάτη i συν τον συνολικό χρόνο 

μετάβασης από τον πελάτη i στον πελάτη j. Αν το όχημα φθάσει στον πελάτη j πριν 

την έναρξη του χρονικού του παραθύρου θα πρέπει να περιμένει μέχρι να ανοίξει το 

χρονικό του παράθυρο προκειμένου να τον εξυπηρετήσει. Αν όμως το όχημα φτάσει 

στον πελάτη j εντός του χρονικού του παραθύρου, η χρονική στιγμή έναρξης της 

εξυπηρέτησης θα είναι η χρονική στιγμή άφιξης του οχήματος στον πελάτη. 

 

Ο περιορισμός (3.11) αναφέρει ότι εφόσον πραγματοποιηθεί η μετάβαση από τον 

πελάτη i στον πελάτη j, η χρονική στιγμή έναρξης της εξυπηρέτησης του πελάτη j θα 

πρέπει να είναι εντός του χρονικού παραθύρου που ορίζει ο πελάτης j. Αν το όχημα 

φθάσει στον πελάτη j πριν την έναρξη του χρονικού του παραθύρου, θα πρέπει να 

περιμένει μέχρι να ανοίξει το χρονικό του παράθυρο προκειμένου να τον 

εξυπηρετήσει. Διαφορετικά, αν το όχημα βρίσκεται στον πελάτη j εντός του χρονικού 

του παραθύρου, θα τον εξυπηρετήσει αμέσως. 

 
Τέλος, ο περιορισμός (3.12) δηλώνει ότι η μεταβλητή απόφασης  xij  λαμβάνει μόνο 

τις τιμές 1 ή 0. 
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Το OP είναι μη γραμμικό πρόβλημα δυαδικού ακέραιου προγραμματισμού  και 

ανήκει στη κατηγορία NP-hard προβλημάτων. 

 
Για να επιλυθεί το πρόβλημα με μεθόδους γραμμικού προγραμματισμού, ο μη 

γραμμικός περιορισμός (3.10) μετατρέπεται σε γραμμικό ως εξής: 

 

ijijjijii Mxtcst )1( −≤−++  

 

όπου ijM  μεγάλος ακέραιος αριθμός. Οι δυσκολίες του ΟΡ οφείλονται στους 

πολλούς του περιορισμούς (highly-constrained). Τα χρονικά παράθυρα των πελατών, 

το χρονικό παράθυρο της αποθήκης καθώς και ο περιορισμένος χρόνος που έχει στη 

διάθεσή του το όχημα αυξάνουν την πολυπλοκότητα και τη δυσκολία επίλυσης του 

προβλήματος. 
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4. Προτεινόμενος Γενετικός Αλγόριθμος 
 

4.1. Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο προτείνεται ένας νέος γενετικός αλγόριθμος για την επίλυση του 

OPTW. Οι Γενετικοί αλγόριθμοι (Genetic Algorithms-GAs) είναι μετευρετικές 

τεχνικές που προσομοιάζουν τις αρχές της θεωρίας του Δαρβίνου περί φυσικής 

επιλογής και εξέλιξης για να εκτελέσουν μία αναζήτηση στο χώρο των υποψήφιων 

λύσεων, με στόχο την εύρεση κάποιας λύσης που να μεγιστοποιεί τη συνάρτηση 

καταλληλότητας. Η ιδέα αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τον John Holland το 1975 

[91]. 

 

Στο Παράρτημα Α περιγράφονται αναλυτικότερα οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούν 

οι γενετικοί αλγόριθμοι για να εξερευνούν τον χώρο αναζήτησης λύσεων καθώς και 

οι μέθοδοι με τις οποίες δύναται να υλοποιηθεί ο κάθε μηχανισμός. Επιπλέον, 

αναφέρονται οι βασικές παράμετροι που επηρεάζουν την επίδοση των γενετικών 

αλγορίθμων, τα κύρια βήματα που ακολουθεί συνήθως ένας γενετικός αλγόριθμος και 

οι τρόποι υλοποίησης μέσω γενετικού αλγορίθμου. 

 

Ο γενετικός αλγόριθμος που προτείνεται στη παρούσα διπλωματική εργασία 

χρησιμοποιεί τους γενετικούς μηχανισμούς της επιλογής, της διασταύρωσης και της 

μετάλλαξης για να εντοπίζει τις βέλτιστες λύσεις, οι οποίες βαθμολογούνται από 

συνάρτηση καταλληλότητας. Η επίδοση του αλγορίθμου επηρεάζεται σημαντικά από 

τη πιθανότητα διασταύρωσης, τη πιθανότητα μετάλλαξης και το μέγεθος του 

πληθυσμού.  

 

Υπάρχουν τρία βασικά θέματα που αφορούν την εφαρμογή του προτεινόμενου 

γενετικού αλγορίθμου στην επίλυση του OPTW: η αναπαράσταση των λύσεων, η 

συνάρτηση καταλληλότητας και οι γενετικοί μηχανισμοί.  
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4.2. Αναπαράσταση Υποψήφιων Λύσεων 

 

Κάθε υποψήφια λύση του προβλήματος αντιπροσωπεύει μία διαδρομή που καλύπτει 

το όχημα και αναπαρίσταται από μία συμβολοσειρά φυσικών αριθμών, η οποία 

καλείται χρωμόσωμα. Κάθε φυσικός αριθμός αντιστοιχεί σε έναν πελάτη. Τα 

χρωμοσώματα μπορεί να περιέχουν διαφορετικό πλήθος εφικτών προς επίσκεψη 

πελατών (κόμβων), οι οποίοι ονομάζονται γονίδια. Για παράδειγμα, σε ένα σύνολο 20 

πελατών (Ν=20), ένα πιθανό δρομολόγιο του οχήματος είναι: 

 

Χ1= [0, 1, 9, 18, 16, 15, 13, 2, -1] 

 

όπου το 0 είναι το σημείο εκκίνησης του οχήματος, οι αριθμοί 1,9,18,16,15,13 και 2 

είναι  οι πελάτες που δέχονται επίσκεψη από το όχημα και το -1 είναι το σημείο 

τερματισμού του οχήματος. Οι πελάτες αναγράφονται στο χρωμόσωμα με τη σειρά με 

την οποία τους επισκέπτεται το όχημα. Αυτό σημαίνει ότι η διαδρομή [0, 1, 9, 18, 16, 

15, 13, 2, -1] είναι διαφορετική από τη διαδρομή [0, 1, 18, 9, 16, 15, 13, 2, -1]. Το 

πλήθος των χρωμοσωμάτων του προβλήματος ονομάζεται πληθυσμός. 

 

 

4.3. Συνάρτηση Καταλληλότητας 

Η συνάρτηση καταλληλότητας (fitness function) υπολογίζει την αξία ενός 

χρωμοσώματος. Δηλαδή, δέχεται σαν είσοδο ένα χρωμόσωμα και επιστρέφει το 

άθροισμα των κερδών των πελατών του χρωμοσώματος. 

Έστω για παράδειγμα ότι  το χρωμόσωμα  Χ αναπαριστά τη διαδρομή:  

[0, 1, 18, 9, 16, 15, 13, 2, -1] 

και ότι τα κέρδη που αποκομίζει το όχημα από τους πελάτες 1, 18, 9, 16, 15, 13 και 2 

είναι 10, 5, 15, 6, 20, 10 και 23 μονάδες κέρδους αντίστοιχα. Τότε η τιμή της 

συνάρτησης καταλληλότητας για το χρωμόσωμα Χ θα είναι: 

 

F(X) = 10 + 5 + 15 + 6 + 20 + 10 + 23 = 89 (μονάδες κέρδους) 
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4.4. Γενετικοί  Μηχανισμοί   
 
 
Στον προτεινόμενο αλγόριθμο χρησιμοποιούνται τρεις γενετικοί μηχανισμοί: η 

επιλογή, η διασταύρωση και η μετάλλαξη. 

 
 
Επιλογή (selection) 

 

Η διαδικασία της επιλογής σχετίζεται με την απόδοση πιθανοτήτων επιλογής προς 

διασταύρωση στα μέλη ενός πληθυσμού υποψηφίων λύσεων. Η επιλογή των 

υποψήφιων προς διασταύρωση χρωμοσωμάτων, τα οποία καλούνται γονείς, 

πραγματοποιείται με στοχαστική μέθοδο (roulette wheel selection). Στη μέθοδο αυτή 

η πιθανότητα να επιλεγεί ένα χρωμόσωμα είναι ανάλογη της καταλληλότητάς του 

(fitness). Συνεπώς, κάποιοι γονείς με υψηλή τιμή στη συνάρτηση καταλληλότητας 

ενδέχεται να επιλεγούν για διασταύρωση περισσότερες από μία φορές, ενώ κάποιοι 

γονείς με χαμηλή καταλληλότητα ενδέχεται να μην επιλεγούν καθόλου. 

Η μέθοδος roulette wheel υλοποιείται βάσει του παρακάτω αλγορίθμου [91]: 

1.  [Υπολογισμός Καταλληλότητας] Υπολογισμός της συνάρτησης καταλληλότητας 

κάθε χρωμοσώματος του πληθυσμού. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η 

καταλληλότητα προκύπτει από το άθροισμα των κερδών των πελατών του 

χρωμοσώματος.   

2.  [Άθροισμα] Άθροισμα S της καταλληλότητας όλων των χρωμοσωμάτων του 

πληθυσμού.  

3.  [Επιλογή] Παραγωγή ενός τυχαίου αριθμού  r  στο διάστημα (0,S) .  

4.  [Βρόγχος] Πρόσθεση των συναρτήσεων καταλληλότητας των χρωμοσωμάτων από 

το 0 έως το s (τα χρωμοσώματα λαμβάνονται με τη σειρά που αναγράφονται στη 

δεξαμενή). Όταν το s γίνει μεγαλύτερο από το  r, επιστροφή  του χρωμοσώματος 

που βρίσκεται στη θέση στην οποία το s ξεπέρασε το r.  
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Σχήμα 4.1 

Σχηματική Αναπαράσταση Τεχνικής  της Ρουλέτας  (roulette wheel) 
 
 

Έστω για παράδειγμα ότι στον τρέχοντα πληθυσμό υπάρχουν πέντε υποψήφιες 

εφικτές λύσεις, που όπως είναι γνωστό καλούνται χρωμοσώματα : 

Χ1:  [ 0  6  2  1  8  5  -1 ] 

                                                 Χ2:  [ 0  5  4  8  2  -1 ] 

                                                 Χ3:  [ 0  1  2  9  7  4   6  -1 ] 

                                                 Χ4:  [ 0  5  4  8  2  -1 ] 

Υπολογισμός της 
Καταλληλότητας F(x) Κάθε 

Χρωμοσώματος x

Άθροισμα S των Τιμών 
Καταλληλότητας Όλων των 

Χρωμοσωμάτων

Το si είναι Ίσο ή 
Μεγαλύτερο από το r  

Λήξη του Αλγορίθμου και Επιλογή 
του Χρωμοσώματος που Βρίσκεται 

στη Θέση i 

Επαναληπτικό Άθροισμα 
si= si-1 + F(xi)  των Τιμών 

Καταλληλότητας F(x), όπου i το 
πλήθος των χρωμοσωμάτων του 

πληθυσμού 

Επιλογή Ενός Τυχαίου 
Αριθμού r από το διάστημα 

(0,S]

ΟΧΙ

ΝΑΙ

s0=0
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                                                 Χ5:  [ 0  2  9  3  8  4  7  5  -1 ] 

Τα κέρδη που αντιστοιχούν στους υποψήφιους πελάτες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 είναι 

10, 15, 14, 20, 9, 12, 25, 20 και 15 αντίστοιχα. Τα σημεία 0 και -1 είναι τα σημεία 

έναρξης και τερματισμού αντίστοιχα. 

Βήμα 1: Υπολογίζεται η καταλληλότητα κάθε  υποψήφιας λύσης. 

f (Χ1) = P(6) + P(2) + P(1) + P(8) + P(5) = 12 +15 + 10 + 20 + 9 = 66  

Όμοια  f (Χ2)=64, f (Χ3)=97 , f (Χ4)=64, f (Χ5)=118 

 

Βήμα 2: Αθροίζονται οι καταλληλότητες όλων των χρωμοσωμάτων του πληθυσμού.  

S = f (Χ1) + f (Χ2) + f (Χ3) + f (Χ4) + f (Χ5) = 66 + 64 + 97 + 64 + 118 = 409 

 

Βήμα 3: Παράγεται ένας τυχαίος αριθμός  r  στο διάστημα (0,S) . 

Έστω ότι ο τυχαίος αριθμός που παράγεται, με τη βοήθεια ομοιόμορφης κατανομής, 

στο διάστημα (0,409) είναι ο r = 220. 

 

Βήμα 4: Προστίθενται οι καταλληλότητες όλων των χρωμοσωμάτων έως ότου το 

άθροισμά τους s υπερβεί τον αριθμό  r. Όταν το s γίνει μεγαλύτερο από το  

r, επιστρέφεται  το χρωμόσωμα που βρίσκεται στη θέση στην οποία το s 

ξεπέρασε το r.  

s = f (Χ1) = 66 

s = f (Χ1) + f (Χ2) = 66 + 64 = 130 

s = f (Χ1) + f (Χ2) + f (Χ3) = 66 + 64 + 97 = 227 > r 

Οπότε το πρώτο υποψήφιο προς διασταύρωση χρωμόσωμα που θα επιλέξει η ρουλέτα 

θα είναι το  

Χ3: [ 0  1  2  9  7  4   6  -1 ] 
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Στη συνέχεια επαναλαμβάνεται η διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως για να 

επιλεχθεί και το δεύτερο υποψήφιο προς διασταύρωση χρωμόσωμα. 

Η συγκεκριμένη μέθοδος επιλογής διαφέρει από τις υπόλοιπες επειδή δίνει σε κάθε 

μέλος του πληθυσμού την ευκαιρία να γίνει γονέας [11]. Το μειονέκτημά της είναι ότι 

εμφανίζεται να είναι ευπαθής στην συνάρτηση καταλληλότητας [2]. Η διαδικασία της 

επιλογής ολοκληρώνεται με την επανατοποθέτηση των χρωμοσωμάτων στον 

πληθυσμό.  

 

 

Διασταύρωση (crossover) 
 

Διασταύρωση είναι η διαδικασία δημιουργίας απογόνων από δύο γονείς-

χρωμοσώματα. Οι γονείς διασταυρώνονται με πιθανότητα Pc (0≤Pc≤1). Η πιθανότητα  

Pc καθορίζει πόσο συχνά εκτελείται η διασταύρωση. Για παράδειγμα, έστω ότι η 

πιθανότητα διασταύρωσης (Pc) δύο γονέων ορίζεται ίση με 0.4. Με τη βοήθεια 

ομοιόμορφης κατανομής παράγεται ένας τυχαίος αριθμός rc στο διάστημα [0,1]. Αν ο 

αριθμός rc είναι μικρότερος ή ίσος από 0.4 τότε πραγματοποιείται διασταύρωση, 

διαφορετικά ως απόγονοι καλούνται τα ακριβή αντίγραφα των γονέων. Εάν η 

πιθανότητα διασταύρωσης (Pc) είναι ίση με 1 τότε όλοι οι απόγονοι δημιουργούνται 

από κομμάτια και των δύο γονέων, ενώ εάν η πιθανότητα διασταύρωσης (Pc) είναι 

ίση με 0 τότε όλοι οι απόγονοι αποτελούν ακριβή αντίγραφα των γονέων τους. 

 

Αν πραγματοποιηθεί διασταύρωση, τότε μπορεί να συμβεί με δύο τρόπους: βάσει 

πιθανότητας Pctwo πραγματοποιείται διασταύρωση δύο σημείων (two-point crossover) 

και βάσει πιθανότητας Pcuni πραγματοποιείται  ομοιόμορφη διασταύρωση (uniform 

crossover). Οι πιθανότητες Pctwo και Pcuni λαμβάνουν συμπληρωματικές τιμές  έτσι 

ώστε να ισχύει  Pctwo + Pcuni = 1. Πιο απλά, αν στο παραπάνω παράδειγμα - που η 

πιθανότητα διασταύρωσης είναι 0.4 - γίνει τελικά η διασταύρωση, τότε υπάρχουν δύο 

περιπτώσεις: να γίνει με πιθανότητα Pctwo =0.7 με τελεστή ‘two-point’ ή να γίνει με 

πιθανότητα Pcuni =0.3 με τελεστή ‘uniform’. Και πάλι, με τη βοήθεια ομοιόμορφης 

κατανομής, παράγεται ένας τυχαίος αριθμός rd στο διάστημα [0,1]. Αν ο αριθμός rd 

είναι μικρότερος ή ίσος από 0.3 τότε πραγματοποιείται η διασταύρωση με τον 
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τελεστή ‘uniform’, διαφορετικά, αν ο αριθμός rd είναι μεγαλύτερος από 0.3 τότε η 

διασταύρωση πραγματοποιείται με τον τελεστή ‘two-point’. 

 

Στη διασταύρωση δύο σημείων επιλέγονται δύο σημεία σε κάθε γονέα και όλα τα 

στοιχεία που βρίσκονται ανάμεσα στα δύο σημεία ανταλλάσσονται, με αποτέλεσμα 

να δημιουργούνται δύο απόγονοι. Τα σημεία είναι κοινά και για τους δύο γονείς και 

θα πρέπει να είναι μικρότερα ή ίσα από το μήκος4 του μικρότερου χρωμοσώματος-

γονέα. Για παράδειγμα, έστω ότι οι γονείς είναι τα χρωμοσώματα Χ1 και Χ2: 

 

                   Χ1 =  [0  2   8   10   7   6   4  13  -1] 

                   Χ2 =  [0  9   3   20   12   5   1   19  21  11  -1] 

 

Το μήκος του Χ1 είναι 9 ενώ το μήκος του Χ2 είναι 11. Τα  δύο σημεία που θα 

επιλεγούν θα πρέπει να ανήκουν στο διάστημα [1,9). Το 9 δεν συμπεριλαμβάνεται 

στο διάστημα διότι θα προκαλέσει τη δημιουργία μη εφικτού απογόνου ενώ το 1 

συμπεριλαμβάνεται στο διάστημα διότι δημιουργεί εφικτούς απογόνους. Έστω ότι τα 

σημεία που επιλέγονται είναι τα α=3 και β=7. Και οι δύο γονείς διαχωρίζονται σε 

αυτές τις θέσεις και ανταλλάσουν τους πελάτες που βρίσκονται ανάμεσα στη θέση 3 

και στη θέση 7 (Βλέπε Παράρτημα Α, Α.4), 

 

                1ος Γονέας:         Χ1 =  [0  2   8 |  10   7   6   4 | 13  -1] 

                2ος Γονέας:         Χ2 =  [0  9   3 |  20   12   5   1|  19  21  11  -1] 

 

με αποτέλεσμα  να δημιουργούν τους απογόνους Υ1 και Υ2. 

 

           1ος Απόγονος:          Υ1 =  [0  2   8 |  20   12   5   1| 13  -1] 

           2ος Απόγονος:          Υ2 =  [0  9   3 |  10   7   6   4 |  19  21  11  -1] 

 

 

Στην ομοιόμορφη διασταύρωση οι δύο γονείς μεταδίδουν στον απόγονο που 

δημιουργείται κάθε γονίδιό τους με πιθανότητα 0.5. Αν οι δύο γονείς έχουν 

διαφορετικό μήκος τότε στον απόγονο ή μεταδίδεται το γονίδιο του ενός γονέα με το 

                                                
4 Μήκος χρωμοσώματος ονομάζεται το πλήθος των γονιδίων που απαρτίζουν  ένα χρωμόσωμα 
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μεγαλύτερο μήκος ή τίποτα (Βλέπε Παράρτημα Α, Α.4). Για παράδειγμα, έστω ότι οι 

γονείς είναι τα χρωμοσώματα Χ1 και Χ2: 

 

               1ος Γονέας:         Χ1 =  [0  2   8  10   7   6   4  13  -1] 

               2ος Γονέας:         Χ2 =  [0  9   3  20   12   5   1  19  21  11  -1] 

 

Τότε ο απόγονος που θα δημιουργηθεί ενδέχεται να είναι ο εξής: 

 

               Απόγονος:            Υ =  [0  2  3   20   7   5   4  13  11  -1 ] 

 

 

Και στις δύο περιπτώσεις διασταύρωσης, οι απόγονοι - πριν ελεγχθούν για την 

εφικτότητά τους ως προς τους χρονικούς περιορισμούς – επιδιορθώνονται από τυχόν 

διπλούς πελάτες. Δηλαδή, αν ένας απόγονος περιέχει έναν πελάτη δύο φορές, τότε 

διαγράφεται ο πελάτης από τη μία θέση (τυχαία) και στη συνέχεια ο απόγονος 

ελέγχεται ως προς την εφικτότητά του. 

 

Η διασταύρωση δύο σημείων φαίνεται να βελτιώνει την απόδοση του γενετικού 

αλγορίθμου [87]. Ωστόσο, η ικανότητα του αλγορίθμου να δημιουργεί νέες εφικτές 

διαδρομές είναι λίγο περιορισμένη, εξαιτίας των τμημάτων που ανταλλάσσονται 

μεταξύ των χρωμοσωμάτων-γονέων. Με την ανταλλαγή των τμημάτων αυτών είναι 

πιο εύκολο να παραβιαστούν οι χρονικοί περιορισμοί του προβλήματος και επομένως 

να δημιουργηθούν μη εφικτές διαδρομές. Για τον λόγο αυτό προτείνεται επίσης και η 

ομοιόμορφη διασταύρωση [10]. Η ομοιόμορφη διασταύρωση έχει το πλεονέκτημα ότι 

δεν εξαρτάται από τη σειρά των γονιδίων των γονέων, διότι ο κάθε γονέας 

μεταβιβάζει ένα-ένα γονίδιο στον απόγονο και όχι τμήματά του όπως συμβαίνει στη 

διασταύρωση δύο σημείων. Με τον τρόπο αυτό ο απόγονος που δημιουργείται 

εμφανίζεται πολύ διαφορετικός από τους γονείς του [87]. Η ομοιόμορφη 

διασταύρωση και η διασταύρωση δύο σημείων έχουν όμοιες αποδόσεις και 

υπερτερούν της διασταύρωσης ενός σημείου τόσο σε βαθμό σύγκλισης όσο και σε 

ποιότητα λύσης [52]. Οι DeJohn και Spears συμπέραναν από παρόμοια προβλήματα 

ότι η  διασταύρωση δύο σημείων είναι καλύτερη για μεγάλους πληθυσμούς, αλλά η 

αυξημένη διάσπαση της ομοιόμορφης διασταύρωσης είναι πιο αποδοτική εάν το 
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μέγεθος του πληθυσμού είναι περιορισμένο σε σχέση με την πολυπλοκότητα του 

προβλήματος [87].   
 
 
 
Μετάλλαξη (mutation) 
 

Η μετάλλαξη πραγματοποιείται στους απογόνους που παράγονται από τη 

διασταύρωση. Κάθε απόγονος μεταλλάσσεται με πιθανότητα Pm. Η πιθανότητα 

μετάλλαξης καθορίζει πόσο συχνά μεταλλάσσονται κομμάτια των χρωμοσωμάτων-

απογόνων. Για παράδειγμα, έστω ότι η πιθανότητα μετάλλαξης (Pm) των απογόνων 

ορίζεται ίση με 0.4. Με τη βοήθεια ομοιόμορφης κατανομής παράγεται ένας τυχαίος 

αριθμός rc στο διάστημα [0,1]. Αν ο αριθμός rc είναι μικρότερος ή ίσος από 0.4 τότε 

πραγματοποιείται μετάλλαξη στον απόγονο, διαφορετικά ο απόγονος προστίθεται στη 

δεξαμενή με τους άλλους μεταλλαγμένους απογόνους χωρίς εκείνος να μεταλλαχθεί. 

Εάν η πιθανότητα μετάλλαξης (Pm) είναι ίση με 1 τότε όλοι οι απόγονοι 

μεταλλάσσονται, ενώ εάν η πιθανότητα μετάλλαξης (Pm) είναι ίση με 0 τότε δεν 

μεταλλάσσεται κανένας απόγονος. 

 

Στη μετάλλαξη εφαρμόζονται διαδοχικά τέσσερις υποτελεστές: η πρόσθεση (add), η 

διαγραφή (omit), η αντικατάσταση (replace) και η ανταλλαγή (swap). Στην πρόσθεση 

επιλέγεται ένα σημείο που δεν είναι στον απόγονο και προστίθεται σε αυτόν σε μία 

τυχαία επιλεγόμενη θέση. Έστω ότι ο απόγονος είναι το χρωμόσωμα:  

 

Χ = [ 1, 3, 11 18, 16, 15, 13, 2, 5, 6, 12, 8, 10, 20, 21] 

 

Επιλέγεται  ένας πελάτης που δεν είναι στον απόγονο, έστω ο πελάτης 14 και 

προστίθεται σε μία τυχαία επιλεγμένη θέση. Ο μεταλλαγμένος απόγονος που 

προκύπτει είναι ο: 

 

Χ’ = [1, 3, 11 18, 16, 15, 13, 2, 5, 14, 6, 12, 8, 10, 20, 21] 

 

Στη διαγραφή, επιλέγεται ένας τυχαίος πελάτης από τον απόγονο και διαγράφεται. 

Έστω ότι ο απόγονος είναι το χρωμόσωμα: 
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Χ = [1, 3, 11, 18, 16, 15, 13, 2, 5, 6, 12, 8, 10, 20, 21] 

 

Επιλέγεται ένας πελάτης που είναι στον απόγονο, π.χ. το 18 και διαγράφεται από τον 

απόγονο. Ο μεταλλαγμένος απόγονος που προκύπτει είναι ο: 

 

Χ’ = [1, 3, 11, 16, 15, 13, 2, 5, 6, 12, 8, 10, 20, 21] 

 

Στην αντικατάσταση, εντοπίζεται ένας πελάτης που δεν είναι στον απόγονο. Έπειτα 

επιλέγεται ένας τυχαίος πελάτης από τον απόγονο και αντικαθίσταται με τον τυχαία 

επιλεγόμενο πελάτη που δεν είναι στον απόγονο. Έστω ο απόγονος:  

 

Χ= [1, 3, 11, 18, 16, 15, 13, 2, 5, 6, 12, 8, 10, 20, 21] 

 

Επιλέγεται ένας πελάτης που δεν είναι στον απόγονο, π.χ. ο πελάτης 4. Στη συνέχεια, 

επιλέγεται ένας πελάτης από τον απόγονο, π.χ. ο πελάτης 15 και αντικαθίσταται από 

τον τυχαία επιλεγμένο πελάτη που δεν είναι στον απόγονο, δηλαδή τον πελάτη 4. Ο 

μεταλλαγμένος απόγονος που προκύπτει είναι ο: 

 

Χ’ = [1, 3, 11, 18, 16, 4, 13, 2, 5, 6, 12, 8, 10, 20, 21] 

 

Τέλος, στην ανταλλαγή, επιλέγονται δύο τυχαίοι πελάτες στον απόγονο και 

ανταλλάσσονται αμοιβαία. Έστω ο απόγονος:  

Χ= [ 1, 3, 11, 18, 16, 15, 13, 2, 5, 6, 12, 8, 10, 20, 21 

 

Επιλέγονται δύο τυχαίοι πελάτες στον απόγονο, π.χ. οι πελάτες 15 και 12 και 

ανταλλάσσονται αμοιβαία. Ο μεταλλαγμένος απόγονος που προκύπτει είναι ο: 

 

Χ’ = [1, 3, 11, 18, 16, 12, 13, 2, 5, 6, 15, 8, 10, 20, 21] 

 

Οι υποτελεστές της πρόσθεσης, της αντικατάστασης και της ανταλλαγής 

εφαρμόζονται με πιθανότητα 1, ενώ ο υποτελεστής της διαγραφής με πιθανότητα 

Pomit. Για παράδειγμα, έστω ένας απόγονος  



Η Λύση του Προβλήματος Προσανατολισμού με Χρονικά Παράθυρα με χρήση Γενετικού Αλγόριθμου 
 
 
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - Εργαστήριο ΣΥ.Σ.ΠΑ.Λ.                                                        30

Χ= [0  2  3  9  12  5  6  -1] 
 

ο οποίος μεταλλάσσεται. Αρχικά προστίθεται σε αυτόν ένας νέος πελάτης σε μία 

τυχαία θέση, έστω ότι του προστίθεται ο πελάτης 4 στην θέση 6. Τότε ο 

τροποποιημένος, από τη πρόσθεση, απόγονος είναι ο: 
 

Χ= [0  2  3  9  12  4  5  6  -1] 
 

Στη συνέχεια, από συνάρτηση ομοιόμορφης κατανομής παράγεται ένας τυχαίος 

αριθμός romit, ο οποίος λαμβάνει τιμές στο διάστημα [0,1]. Αν ο αριθμός romit είναι 

μικρότερος ή ίσος από τη πιθανότητα Pomit τότε πραγματοποιείται η διαγραφή και 

διαγράφεται ένας πελάτης από τον απόγονο, διαφορετικά ο απόγονος παραμένει ως 

έχει. Αν για παράδειγμα, πραγματοποιηθεί η διαγραφή, έστω ότι τυχαία επιλέγεται να 

διαγραφεί ο πελάτης στη θέση 4, τότε ο τροποποιημένος, από τη διαγραφή, απόγονος 

είναι ο: 
 

Χ= [0  2  3  12  4  5  6  -1] 
 

Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η διαγραφή τότε ο απόγονος παραμένει ως 

έχει: 

Χ= [0  2  3  9 12  4  5  6  -1] 
 

Έπειτα ακολουθεί η αντικατάσταση. Έστω ότι επιλέγεται ο πελάτης 15 που δεν 

βρίσκεται στη διαδρομή για να αντικαταστήσει τον πελάτη 2 στη δεύτερη θέση. Ο 

τροποποιημένος, από την αντικατάσταση απόγονος είναι ο: 
 

Χ= [0  15  3  12  4  5  6  -1] 
 

Τέλος, επιλέγονται τυχαία οι πελάτες  15 και 6 και αλλάζουν θέσεις αμοιβαία. Οπότε 

ο μεταλλαγμένος απόγονος που τοποθετείται στη νέα δεξαμενή είναι ο: 

 

Χ= [0  6  3  12  4  5  15  -1] 
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4.5. Παράμετροι Γενετικού Αλγορίθμου 
 
 
Ø Πιθανότητα Διασταύρωσης (crossover rate) 
 
 
Η πιθανότητα διασταύρωσης Pc συσχετίζεται με την ‘επιθετικότητα’ της έρευνας 

στον χώρο των πιθανών λύσεων. Η υψηλή πιθανότητα διασταύρωσης δημιουργεί 

περισσότερους νέους απογόνους, με τον κίνδυνο να χαθούν πολλά καλά 

χρωμοσώματα από τον τρέχοντα πληθυσμό. Αντίθετα, η χαμηλή πιθανότητα 

διασταύρωσης τείνει να συντηρεί τα καλά χρωμοσώματα από τη μία γενιά στην άλλη, 

με μία πιο συντηρητική διερεύνηση μεταξύ των υποψήφιων λύσεων. Στον 

προτεινόμενο αλγόριθμο η πιθανότητα διασταύρωσης Pc ορίζεται ίση με 0.25. Αν 

τελικά γίνει η διασταύρωση υπάρχει πιθανότητα Pctwo = 0.25  να γίνει με τον τελεστή 

two-point και πιθανότητα Pcuni = 0.75 να γίνει με τον τελεστή uniform.   
 

 

Ø Πιθανότητα Μετάλλαξης (mutation rate) 
 
 
Αρχικά, η πιθανότητα μετάλλαξης Pm είχε προταθεί να είναι μεταβλητή και όχι 

σταθερή [10]. Στα πρώτα στάδια του γενετικού αλγορίθμου, ο μηχανισμός της 

διασταύρωσης είναι ο υπεύθυνος για την εξερεύνηση του συνόλου των λύσεων 

(exploration). Καθώς ο αλγόριθμος συγκλίνει, ο τελεστής διασταύρωσης γίνεται 

λιγότερο παραγωγικός, διότι τα χρωμοσώματα του πληθυσμού παρουσιάζουν πολλές 

ομοιότητες μεταξύ τους και επομένως οποιοσδήποτε συνδυασμός τους δεν επιφέρει 

σημαντικές βελτιώσεις στους απογόνους που δημιουργούνται. Συνεπώς, κατά τη 

σύγκλιση του αλγορίθμου καθίσταται αναγκαία η αύξηση της πιθανότητας 

μετάλλαξης και η ανάληψη δράσης από τον μηχανισμό της μετάλλαξης, ο οποίος 

είναι υπεύθυνος για τη τοπική αναζήτηση γύρω από μία αποδεδειγμένα καλή λύση 

(exploitation). Ο μηχανισμός της μετάλλαξης ουσιαστικά επιφέρει μικρές αλλαγές 

στα ήδη καλά χρωμοσώματα του πληθυσμού που δημιουργήθηκαν από τη 

διασταύρωση. Τελικά, όταν ο αλγόριθμος συγκλίνει στην τελική λύση, η πιθανότητα 

μετάλλαξης λαμβάνει μία σταθερή τιμή. Αυτό συμβαίνει επειδή κατά τη σύγκλιση 

του αλγορίθμου σε μία τιμή όλα τα χρωμοσώματα του πληθυσμού είναι σχεδόν τα 

ίδια.   
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Όταν ο προτεινόμενος αλγόριθμος δοκιμάστηκε με αρχική πιθανότητα μετάλλαξης 

Pm= 0.05, η οποία σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου αυξανόταν κατά 0.01 και όταν 

έφτανε τη τιμή 0.8 παρέμενε σταθερή, διαπιστώθηκε ότι εγκλωβιζόταν σε  τοπικά 

μέγιστες λύσεις. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα  δοκιμάστηκε μία 

μεγαλύτερη αρχική τιμή της πιθανότητας μετάλλαξης, Pm=0.7 και ένας πιο αργός 

ρυθμός αύξησης της πιθανότητας αυτής, ο οποίος ορίστηκε να είναι 0.005. Το 

αποτέλεσμα της δοκιμής αυτής ήταν η πιο αποτελεσματική λειτουργία του γενετικού 

αλγορίθμου5. Ο αλγόριθμος έβρισκε καλύτερες λύσεις από ότι πριν -που 

εγκλωβιζόταν σε τοπικά μέγιστες- αλλά δεν έβρισκε τις βέλτιστες. Στη συνέχεια 

δοκιμάστηκε αρχική τιμή πιθανότητας μετάλλαξης Pm=0.7 και ρυθμός αύξησης της 

μετάλλαξης 0.00001 (δηλαδή 0.01%). Διαπιστώθηκε ότι με αυτόν τον αμελητέο 

ρυθμό αύξησης και με πιθανότητα μετάλλαξης Pm=0.7 ο αλγόριθμος ήταν 

αποδοτικός. Επομένως, για την αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου γενετικού 

αλγορίθμου, η τιμή της πιθανότητας μετάλλαξης Pm ορίστηκε ότι θα έπρεπε να είναι  

σταθερή και ίση με 0,7.  

 

 

Ø Μέγεθος Πληθυσμού (population size) 
 

Το μέγεθος του πληθυσμού θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο γενετικός αλγόριθμος 

και να είναι γρήγορος αλλά και να εξερευνά ένα ικανοποιητικό τμήμα του χώρου 

αναζήτησης λύσεων. Εάν υπάρχουν υπερβολικά λίγα χρωμοσώματα στον πληθυσμό, 

ο γενετικός αλγόριθμος έχει λίγες πιθανότητες να εκτελέσει διασταύρωση και 

συνεπώς διερευνάται μόνο ένα μικρό τμήμα του χώρου αναζήτησης. Από την άλλη,  

εάν υπάρχουν υπερβολικά πολλά χρωμοσώματα στον πληθυσμό, ο αλγόριθμος 

επιβραδύνεται σημαντικά (βλέπε Παράρτημα Α.6). Όταν ο προτεινόμενος γενετικός 

αλγόριθμος δοκιμάστηκε με μέγεθος πληθυσμού 200 χρωμοσώματα, διαπιστώθηκε 

ότι ενώ ήταν αποδοτικός καθυστερούσε πάρα πολύ να συγκλίνει και συνεπώς να 

τερματίσει. Στη συνέχεια, ο αλγόριθμος δοκιμάστηκε με μέγεθος πληθυσμού τα 150 

χρωμοσώματα, χωρίς όμως να διαπιστωθεί κάποια βελτίωση στον χρόνο  σύγκλισής 

του. Έπειτα, το μέγεθος του πληθυσμού που χρησιμοποιήθηκε ήταν τα 100 

                                                
5 Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του, ο προτεινόμενος αλγόριθμος δοκιμάστηκε σε 
προβλήματα ΟΡ (βλέπε Κεφάλαιο 5). 
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χρωμοσώματα. Σε αυτή τη περίπτωση ο χρόνος σύγκλισης του αλγορίθμου μειώθηκε 

σημαντικά. Σε μία τελευταία προσπάθεια εύρεσης του κατάλληλου μεγέθους του 

πληθυσμού, ο γενετικός αλγόριθμος δοκιμάστηκε με πληθυσμό 50 χρωμοσώματα. 

Διαπιστώθηκε ότι ο χρόνος σύγκλισης του αλγορίθμου μειώθηκε ακόμη περισσότερο 

ενώ η αποδοτικότητά του παρέμεινε στα ίδια υψηλά επίπεδα. Επομένως, μετά από τη 

πειραματική διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε, ορίστηκε ότι κατάλληλο μέγεθος 

πληθυσμού για τον προτεινόμενο γενετικό αλγόριθμο είναι τα 50 χρωμοσώματα (Ν = 

50). 

 
4.6. Περιγραφή Προτεινόμενου Γενετικού Αλγόριθμου  
     
 
Ο προτεινόμενος γενετικός αλγόριθμος ακολουθεί τα βήματα της μεθόδου 

Generational [28]. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, σε κάθε βήμα της διαδικασίας, όλα 

τα χρωμοσώματα επιλέγονται με βάση την καταλληλότητά τους (deterministic) για 

την παραγωγή του πληθυσμού των απογόνων, οι οποίοι αποθηκεύονται στη μνήμη 

(buffer). Η υψηλή τιμή της συνάρτησης καταλληλότητας ενός χρωμοσώματος 

οφείλεται στο γεγονός ότι αυτό περιέχει προσοδοφόρους πελάτες. Με τη 

διασταύρωση, δηλαδή με τον ανασυνδυασμό λύσεων, επιτυγχάνεται η εξερεύνηση 

ολόκληρου του χώρου αναζήτησης των λύσεων.  Επιλέγοντας για διασταύρωση τα 

χρωμοσώματα με υψηλή καταλληλότητα αυξάνεται η πιθανότητα επικράτησης των 

‘καλών’ διαδρομών στον πληθυσμό. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι απόγονοι 

που παράχθηκαν μεταλλάσσονται βάσει πιθανότητας και στη συνέχεια αντικαθιστούν 

ολόκληρο τον τρέχοντα πληθυσμό [28]. Η μετάλλαξη παρέχει μία τυχαία αναζήτηση, 

εξασφαλίζοντας ότι όλα τα σημεία του χώρου αναζήτησης έχουν πιθανότητα 

επίσκεψης. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να ικανοποιηθεί το κριτήριο 

τερματισμού. Όταν ικανοποιηθεί το κριτήριο τερματισμού, ο αλγόριθμος επιστρέφει 

σαν βέλτιστη λύση εκείνη με τη μεγαλύτερη τιμή καταλληλότητας.  

 

Σύμφωνα με το θεώρημα των σχημάτων του Holand (1975) αποδίδοντας πιθανότητα 

διασταύρωσης στα χρωμοσώματα ανάλογη προς την καταλληλότητά τους, τα ‘καλά’ 

στοιχεία του χρωμοσώματος, δηλαδή οι προσοδοφόρες διαδρομές, τυγχάνουν 

εκθετικά αυξανόμενου αριθμού διασταυρώσεων σε επόμενες γενιές. Το θεώρημα 
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αυτό αποτελεί την εξήγηση για την αποτελεσματικότητα των γενετικών αλγορίθμων 

στην επίλυση προβλημάτων [86a].  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 4.2 
Σχηματική Αναπαράσταση Γενετικού Αλγόριθμου 

Αρχικοποίηση

Αρχικός Πληθυσμός με Ν Τυχαία 
Εφικτά Χρωμοσώματα 
(Τρέχον Πληθυσμός)

Επιλογή Γονέων

Διασταύρωση Γονέων

Μετάλλαξη Απογόνου 

Νέος Πληθυσμός με Ν Εφικτούς 
Μεταλλαγμένους Απογόνους

Λήξη Αλγορίθμου

Πληθυσμός με  Ν Εφικτούς 
Απογόνους

Έλεγχος αν Ισχύει το 
Κριτήριο Τερματισμού

ΝΑΙ

OXI

Α
ντ

ικ
ατ

άσ
τα

ση
 Τ

ρέ
χο

ντ
ος

Π
λη

θυ
σμ

ού
 α

πό
 Ν

έο Εφικτοί Απόγονοι

Μη Εφικτοί 
απόγονοι

Εφικτοί Απόγονοι
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Ο γενετικός αλγόριθμος, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4.2, αποτελείται από πέντε 

βήματα: 

• Δημιουργία Αρχικού πληθυσμού 

• Επιλογή Γονέων 

• Διασταύρωση 

• Μετάλλαξη 

• Έλεγχος Κριτηρίου/Συνθήκης Τερματισμού 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα του αλγορίθμου: 

 
 

Βήμα 1ο :  Δημιουργία Αρχικού  Πληθυσμού  
   
 
Ο προτεινόμενος γενετικός αλγόριθμος ξεκινά με τη τυχαία δημιουργία ενός αρχικού 

πληθυσμού. Η τυχαία στρατηγική προτιμάται για τρεις λόγους: είναι γρήγορη, 

δημιουργεί  έναν αμερόληπτα ποικίλο αρχικό πληθυσμό και σύμφωνα με τον Bräysy 

(1999), ο γενετικός αλγόριθμος δεν επηρεάζεται από τη ποιότητα των αρχικών 

λύσεων [15]. 

 

Έστω σύνολο Vu το οποίο περιέχει τους m υποψήφιους προς επίσκεψη πελάτες. Το 

όχημα ξεκινά από το σημείο εκκίνησης s και επιλέγει τυχαία από το Vu τον πρώτο 

πελάτη που πρόκειται να εισαχθεί στο δρομολόγιο. Αν ο χρόνος για να μεταβεί το 

όχημα από το σημείο εκκίνησης στον πελάτη και από εκεί  να επιστρέψει στο σημείο 

τερματισμού είναι εντός του διαθέσιμου χρονικού ορίζοντα [0,T] και αν η χρονική 

στιγμή έναρξης της εξυπηρέτησης του πελάτη i  ικανοποιεί την ανισότητα 

( ) ( )idtir i ≤≤ , όπου ( ) ( )[ ]idir ,  είναι το χρονικό παράθυρο του πελάτη i , τότε  

πραγματοποιείται η μετάβαση στον πελάτη i, ο οποίος στη συνέχεια διαγράφεται από 

το Vu για να μην επιλεγεί δεύτερη φορά. Το κέρδος της διαδρομής μετά την επίσκεψη 

στον πελάτη i αυξάνεται κατά pi , όπου pi  το “κέρδος” που αντιστοιχεί στον 

συγκεκριμένο πελάτη. Έπειτα, αφού το όχημα βρίσκεται ήδη στον πελάτη i , 

επιλέγεται, πάλι τυχαία, από το Vu ο επόμενος υποψήφιος προς επίσκεψη πελάτης. Η 

διαδικασία συνεχίζεται έως ότου μείνει κενό το σύνολο Vu  ή μέχρι να μην είναι 

εφικτή η περαιτέρω εισαγωγή πελατών στο δρομολόγιο.  
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Επαναλαμβάνοντας την παραπάνω διαδικασία Ν φορές δημιουργούνται Ν αρχικές 

υποψήφιες διαδρομές, δηλαδή Ν χρωμοσώματα. Οι διαδρομές αυτές αποτελούν τον 

αρχικό πληθυσμό και είναι πάντα εφικτές εφόσον ικανοποιούν τα κριτήρια 

εφικτότητας του προβλήματος που είναι ο συνολικός χρονικός ορίζοντας και τα 

χρονικά παράθυρα των πελατών. 

 
 
Βήμα 2ο :  Επιλογή των Γονέων 

 

Αφού υπολογιστεί η καταλληλότητα -με τον τρόπο που περιγράφηκε στην ενότητα 

4.3- για κάθε ένα από τα Ν υποψήφια χρωμοσώματα του τρέχοντος πληθυσμού, με τη 

στοχαστική μέθοδο επιλογής (roulette wheel), που αναλύθηκε στην ενότητα 4.4,  

επιλέγονται τα υποψήφια προς διασταύρωση χρωμοσώματα. Η μέθοδος εφαρμόζεται 

τη πρώτη φορά για την επιλογή του πρώτου γονέα. Αφού τον επιλέξει δημιουργεί ένα 

αντίγραφό του και τον ίδιο τον επανατοποθετεί στη δεξαμενή με τα υπόλοιπα Ν-1 

χρωμοσώματα. Στη συνέχεια, από το ίδιο πλήθος Ν χρωμοσωμάτων επιλέγει με τον 

ίδιο τρόπο τον δεύτερο γονέα. Δημιουργεί και πάλι ένα αντίγραφό του και τον 

επανατοποθετεί στη δεξαμενή. Αν τα επιλεγμένα χρωμοσώματα είναι ίδια, τότε 

επανατοποθετούνται στον πληθυσμό και με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε 

προηγουμένως επιλέγονται δύο νέα χρωμοσώματα-γονείς. Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται μέχρι τη στιγμή που θα επιλεγούν δύο διαφορετικά χρωμοσώματα. 

Αν ένα από τα δύο ή και τα δύο επιλεγμένα προς διασταύρωση χρωμοσώματα έχουν 

ξαναχρησιμοποιηθεί ως γονείς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το γεγονός ότι έχουν 

διασταυρωθεί ξανά είτε μεταξύ τους είτε με άλλα χρωμοσώματα, δεν σημαίνει ότι θα 

παράγουν τους ίδιους απογόνους. 

 

 

Βήμα 3ο :  Διασταύρωση   

 

Το ζευγάρι των χρωμοσωμάτων που επιλέχθηκε από τη ρουλέτα διασταυρώνεται με 

πιθανότητα Pc. Αυτό σημαίνει ότι οι απόγονοι που θα προκύψουν υπάρχει πιθανότητα 

Pc να αποτελούνται από τμήματα ή γονίδια και των δύο γονέων τους και πιθανότητα 

1-Pc να είναι κλώνοι των γονιών τους. Πιο απλά, αν δεν πραγματοποιηθεί η 
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διασταύρωση, τότε ως απόγονοι θεωρούνται τα χρωμοσώματα-γονείς. Αν 

πραγματοποιηθεί η διασταύρωση των γονέων–χρωμοσωμάτων τότε μπορεί να γίνει 

με δύο πιθανούς τρόπους: είτε με τη διασταύρωση δύο σημείων, βάσει πιθανότητας 

Pctwo είτε με την ομοιόμορφη διασταύρωση, βάσει πιθανότητας Pcuni. Ο τρόπος 

υλοποίησης και των δύο τεχνικών διασταύρωσης περιγράφηκε εκτενώς στην ενότητα 

4.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  
 
 
 
 

Σχήμα 4.3 
 Σχηματική  Αναπαράσταση Διασταύρωσης (crossover)  

 

 

Όπως είναι ήδη γνωστό, η διασταύρωση δύο σημείων δημιουργεί δύο απογόνους, ενώ 

η ομοιόμορφη διασταύρωση δημιουργεί έναν μόνο απόγονο. Για λόγους ευκολίας 

κατά την υλοποίηση του γενετικού αλγορίθμου στο προγραμματιστικό περιβάλλον 

Matlab, θεωρήθηκε ότι από μία διασταύρωση θα πρέπει να προκύπτουν δύο 

απόγονοι. Έτσι, ορίστηκε ότι όταν πραγματοποιείται η ομοιόμορφη διασταύρωση, 

Επιλογή Γονέων

Διασταύρωση Γονέων  
με Πιθανότητα Pc

Τελεστής ‘two-point’ με 
Πιθανότητα Pctwo

Τελεστής ‘uniform’ με 
Πιθανότητα PcuniΟι Απόγονοι είναι 

Ακριβή Αντίγραφα των 
Γονέων τους 

Εφικτοί 
Απόγονοι

Πληθυσμός με Ν 
Εφικτούς Απογόνους

NAI

ΟΧΙ

NAI

ΟΧΙ

Ο Πληθυσμός της 
Νέας Δεξαμενής είναι 

ίσος με Ν

NAI

ΟΧΙ
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σαν δεύτερος απόγονος θα επιλέγεται το χρωμόσωμα-γονέας με τη μεγαλύτερη 

καταλληλότητα. Για παράδειγμα, έστω ότι οι δύο γονείς-χρωμοσώματα είναι τα Χ1 

και Χ2 

 

               1ος Γονέας:         Χ1 =  [0  2   8  10   7   6   4  13  -1] 

               2ος Γονέας:         Χ2 =  [0  9   3  20   12   5   1  19  21  11  -1] 
 
με τιμές καταλληλότητας 25 για το Χ1 και 30 για το Χ2. Έστω ότι ο απόγονος που 

παράγεται είναι ο : 

 
                Απόγονος:           Υ =  [0  2   3  10   12   6   4    13  21  -1] 

 

Τότε, σαν δεύτερος απόγονος επιλέγεται ο γονέας Χ2 με τη μεγαλύτερη τιμή 

καταλληλότητας. Επομένως από τη παραπάνω ομοιόμορφη διασταύρωση προέκυψαν 

οι εξής απόγονοι: 

 

           1ος Απόγονος:           Υ1 =  [0  2   3  10   12   6   4    13  21  -1] 

           2ος Απόγονος:           Υ2 =  [0  9   3  20   12   5   1  19  21  11  -1] 

 
 
Κάθε απόγονος, ανεξάρτητα από το αν προέκυψε από την ομοιόμορφη διασταύρωση 

ή από τη διασταύρωση δύο σημείων, ελέγχεται με βάση δύο κριτήρια εφικτότητας. 

 

Ø Το πρώτο κριτήριο εξετάζει αν ο απόγονος περιέχει έναν πελάτη δύο φορές. Αν 

ισχύει κάτι τέτοιο τότε διαγράφεται ο πελάτης από τη μία θέση (τυχαία) ώστε να 

αναγράφεται μία μόνο φορά στον απόγονο και στη συνέχεια ελέγχεται από το 

δεύτερο κριτήριο εφικτότητας. 

 

Ø Το δεύτερο κριτήριο εφικτότητας ελέγχει αν ο απόγονος τηρεί τους χρονικούς 

περιορισμούς του προβλήματος, που είναι ο συνολικός χρονικός ορίζοντας που 

έχει στη διάθεσή του το όχημα και τα χρονικά παράθυρα εντός των οποίων οι 

πελάτες δέχονται να εξυπηρετηθούν από το όχημα. Αν οι απόγονοι δεν είναι 

εφικτοί απορρίπτονται και επαναλαμβάνονται οι διαδικασίες της επιλογής και της 

διασταύρωσης μέχρι να προκύψουν  Ν εφικτοί απόγονοι. Οι Ν εφικτοί απόγονοι 

τοποθετούνται σε μία νέα δεξαμενή (buffer).  
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Στο στάδιο αυτό υπάρχει ο σοβαρός κίνδυνος οι Ν εφικτοί απόγονοι που θα 

προκύψουν να είναι τα παλιά χρωμοσώματα ή μεγάλη πλειοψηφία των παλιών 

χρωμοσωμάτων. Για να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος αυτός, πριν απορριφθεί ένας μη 

εφικτός απόγονος, του δίνεται η δυνατότητα να επιδιορθωθεί και να γίνει εφικτός. Το 

πρώτο κριτήριο εφικτότητας, το οποίο διορθώνει τους απογόνους από τους διπλούς 

πελάτες, αλλοιώνει κατά κάποιο τρόπο τη φύση του γενετικού αλγορίθμου αλλά 

εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση του παραπάνω κινδύνου.  
 
 
                                                                                                                                                       
 Βήμα 4ο :  Μετάλλαξη  
  

Κάθε απόγονος του πληθυσμού έχει πιθανότητα Pm να μεταλλαχθεί (βλέπε Σχήμα 

4.4). Δηλαδή κάθε φορά επιλέγεται ένας απόγονος, με τη σειρά που βρίσκεται στη 

δεξαμενή που δημιουργήθηκε από το Βήμα 3 και μεταλλάσσεται με πιθανότητα Pm. Η 

πιθανότητα μετάλλαξης Pm καθορίζει τη συχνότητα μετάλλαξης. Αν πραγματοποιηθεί 

μετάλλαξη τότε εφαρμόζονται διαδοχικά τέσσερις υποτελεστές: η πρόσθεση (add), η 

διαγραφή (omit) , η αντικατάσταση (replace) και η ανταλλαγή (swap). Ο τρόπος 

υλοποίησης καθενός από τους τέσσερις υποτελεστές περιγράφηκε αναλυτικά στην 

ενότητα 4.4. Εφόσον πραγματοποιείται μετάλλαξη, η πρόσθεση, η αντικατάσταση και 

η ανταλλαγή εφαρμόζονται πάντα, ενώ η διαγραφή εφαρμόζεται με πιθανότητα Pomit. 

Δηλαδή, όταν μεταλλάσσεται ένας απόγονος υπάρχει πιθανότητα Pomit  να διαγραφεί 

κάποιο γονίδιό του. 

 

Σε κάθε υποτελεστή, αν το χρωμόσωμα που θα προκύψει από τη μετάλλαξη είναι μη 

εφικτό απορρίπτεται. Αν μετά από 100 προσπάθειες μετάλλαξης ενός απογόνου δεν 

βρεθεί εφικτό χρωμόσωμα, τότε επιλέγεται τυχαία ένα χρωμόσωμα από τον 

πληθυσμό των γονέων και θεωρείται αυτό σαν μεταλλαγμένος απόγονος, ο οποίος 

τοποθετείται σε μία προσωρινή δεξαμενή που κρατά τους εφικτούς μεταλλαγμένους 

απογόνους. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι τη στιγμή που στην 

προσωρινή δεξαμενή θα περιέχεται συγκεκριμένος αριθμός από εφικτoύς 

μεταλλαγμένους απογόνους. Ο αριθμός αυτός είναι διαφορετικός για κάθε έναν από 

τους υποτελεστές μετάλλαξης6. 

                                                
6 Είναι ο αριθμός που στους ψευδοκώδικες των υποτελεστών αναπαρίσταται από τη μεταβλητή 
‘maxloop’. 
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Σχήμα 4.4 
Σχηματική Αναπαράσταση Μετάλλαξης (mutation) 

 
 

Στη συνέχεια, υπολογίζεται η καταλληλότητα των εφικτών μεταλλαγμένων απογόνων 

της προσωρινής δεξαμενής και επιλέγεται ο μεταλλαγμένος απόγονος με τη 

Πληθυσμός Ν Εφικτών 
Απογόνων

Μετάλλαξη 
Απογόνου

Αντικατάσταση

Καμία Αλλαγή 

  Νέος Πληθυσμός με 
Εφικτούς 

Μεταλλαγμένους 
Απογόνους

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ανταλλαγή

Διαγραφή με 
Πιθανότητα Pomit

Διαγραφή

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πρόσθεση

Επιλογή Ενός Απογόνου 

Ο Νέος Πληθυσμός με 
τους Εφικτούς 

Μεταλλαγμένους 
Απογόνους είναι ίσος με 

Ν

  Νέος Πληθυσμός με Ν 
Εφικτούς 

Μεταλλαγμένους 
Απογόνους

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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μεγαλύτερη τιμή καταλληλότητας, ο οποίος και τοποθετείται σε μία νέα δεξαμενή. Η 

τελευταία διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι η νέα δεξαμενή να αποκτήσει έναν 

πληθυσμό από Ν εφικτούς μεταλλαγμένους απογόνους. Ο παραπάνω μηχανισμός 

περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί κάθε ένας από τους υποτελεστές 

μετάλλαξης, προκειμένου να δημιουργήσουν έναν μεταλλαγμένο εφικτό απόγονο.  

 

Οι μηχανισμoί των υποτελεστών μετάλλαξης γίνονται πιο κατανοητοί από τους 

ψευδοκώδικες που παρουσιάζονται στη συνέχεια. Η μεταβλητή ‘maxloop’ 

αναπαριστά το μέγεθος της προσωρινής δεξαμενής στην οποία αποθηκεύονται οι 

εφικτοί μεταλλαγμένοι απόγονοι, η μεταβλητή ‘max_measurer’ είναι ο μέγιστος 

αριθμός προσπαθειών για τη δημιουργία εφικτού μεταλλαγμένου απογόνου και η 

μεταβλητή ‘loop’ είναι οι αναδρομές του  αλγορίθμου του εκάστοτε υποτελεστή 

μετάλλαξης. Οι μηχανισμοί των υποτελεστών μετάλλαξης χρησιμοποιούν στοιχεία 

των τελεστών μετάλλαξης του Tasgetiren [79]. 

 
 
 
 

Ψευδοκώδικας του μηχανισμού προσθήκης 
 

 

Eίσοδος:    Ένας απόγονος Χ ο οποίος επιλέχθηκε από τους Ν απογόνους  

 

Αρχή 
 

    loop=0;  

    maxloop = 5 ; 

    max_measurer=100;   
 

 
   Όσο  loop ≤ maxloop 
 

            Μετάλλαξη του απογόνου Χ με τον υποτελεστή της πρόσθεσης, σύμφωνα 

με τον τρόπο που αναλύθηκε στην ενότητα 4.4 και δημιουργία του 

μεταλλαγμένου απογόνου Χadd 

              Έλεγχος της εφικτότητας του μεταλλαγμένου απογόνου Χadd 
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                    Αν   o  Χadd είναι εφικτός  

                           Τοποθέτηση του  Χadd στην προσωρινή δεξαμενή χωρητικότητας 5 

χρωμοσωμάτων 

                            loop = loop + 1; 

                            measurer = 0; 
 

                     Αλλιώς 

                     Απόρριψη του Χadd και προσπάθεια δημιουργίας  ενός άλλου    

μεταλλαγμένου απογόνου Χadd 

                           measurer = measurer + 1; 
   

                           Αν  measurer > max_measurer 
 
                                 Επιλογή ενός τυχαίου χρωμοσώματος από τον πληθυσμό  

                           των γονέων, ορισμός του ως  Χadd και τοποθέτησή του στην  

προσωρινή δεξαμενή χωρητικότητας 5 χρωμοσωμάτων 

 
                                 loop = loop+1; 
 
                           Τέλος 

              Τέλος 

    Τέλος 
 

    Προσωρινή δεξαμενή με 5 εφικτούς μεταλλαγμένους απογόνους 

    Υπολογισμός της καταλληλότητας των μεταλλαγμένων απογόνων της δεξαμενής. 

    Επιλογή του μεταλλαγμένου απογόνου με τη μεγαλύτερη τιμή καταλληλότητας.  
 

    Έξοδος: Ο μεταλλαγμένος εφικτός απόγονος Χadd 
 

Τέλος 

 

Ψευδοκώδικας του μηχανισμού διαγραφής 
 

Eίσοδος:    Ο μεταλλαγμένος εφικτός απόγονος Χadd που προέκυψε από τον 

μηχανισμό της προσθήκης 

Αρχή 
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    loop=0;  

    maxloop = 3; 

    max_measurer=100;   
 

 
   Όσο  loop ≤ maxloop 
 

            Μετάλλαξη του απογόνου Χadd με τον υποτελεστή της διαγραφής, σύμφωνα 

με τον τρόπο που αναλύθηκε στην ενότητα 4.4 και δημιουργία του 

μεταλλαγμένου απογόνου Χomit 

 

              Έλεγχος της εφικτότητας του μεταλλαγμένου απογόνου Χomit 

 

                    Αν   o  Χomit είναι εφικτός  

                           Τοποθέτηση του  Χomit στην προσωρινή δεξαμενή χωρητικότητας 3 

χρωμοσωμάτων 

                            loop = loop + 1; 

                            measurer = 0; 

 

                     Αλλιώς 

                     Απόρριψη του Χomit και προσπάθεια δημιουργίας  ενός άλλου    

μεταλλαγμένου απογόνου Χomit 

                            measurer = measurer + 1; 
   

                           Αν  measurer > max_measurer 
 
                                 Επιλογή ενός τυχαίου χρωμοσώματος από τον πληθυσμό  

                           των γονέων, ορισμός του ως  Χomit και τοποθέτησή του στην  

προσωρινή δεξαμενή χωρητικότητας 3 χρωμοσωμάτων 

 
                                 loop = loop+1; 
 
                           Τέλος 

              Τέλος 

    Τέλος 

 

    Προσωρινή δεξαμενή με 3 εφικτούς μεταλλαγμένους απογόνους 
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    Υπολογισμός της καταλληλότητας των μεταλλαγμένων απογόνων της δεξαμενής. 

     Επιλογή του μεταλλαγμένου απογόνου με τη μεγαλύτερη τιμή καταλληλότητας.  

 

    Έξοδος:  Ο μεταλλαγμένος εφικτός απόγονος Χomit 
 

Τέλος 

 

 

Ψευδοκώδικας του μηχανισμού αντικατάστασης 
 

 

Eίσοδος:    Ο μεταλλαγμένος εφικτός απόγονος Χomit που προέκυψε από τον 

μηχανισμό της διαγραφής 

 

Αρχή 
 

    loop=0;  

    maxloop = 5; 

    max_measurer=100;   
 

 
   Όσο  loop ≤ maxloop 
 

            Μετάλλαξη του απογόνου Χomit με τον υποτελεστή της αντικατάστασης, 

σύμφωνα με τον τρόπο που αναλύθηκε στην ενότητα 4.4 και δημιουργία του 

μεταλλαγμένου απογόνου Χreplace 

 

              Έλεγχος της εφικτότητας του μεταλλαγμένου απογόνου Χreplace 

                    Αν   o  Χreplace είναι εφικτός  

                           Τοποθέτηση του  Χreplace στην προσωρινή δεξαμενή χωρητικότητας 5                    

χρωμοσωμάτων 

                            loop = loop + 1; 

                            measurer = 0; 

 

                     Αλλιώς 
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                     Απόρριψη του Χreplace και προσπάθεια δημιουργίας  ενός άλλου    

μεταλλαγμένου απογόνου Χreplace 

                            measurer = measurer + 1; 
   

                           Αν  measurer > max_measurer 
 
                                 Επιλογή ενός τυχαίου χρωμοσώματος από τον πληθυσμό  

                           των γονέων, ορισμός του ως  Χreplace και τοποθέτησή του στην  

προσωρινή δεξαμενή χωρητικότητας 5 χρωμοσωμάτων 

 
                                 loop = loop+1; 
 
                           Τέλος 

              Τέλος 

    Τέλος 
 

    Προσωρινή δεξαμενή με 5 εφικτούς μεταλλαγμένους απογόνους 

    Υπολογισμός της καταλληλότητας των μεταλλαγμένων απογόνων της δεξαμενής. 

     Επιλογή του μεταλλαγμένου απογόνου με τη μεγαλύτερη τιμή καταλληλότητας.  

 

    Έξοδος:  Ο μεταλλαγμένος εφικτός απόγονος Χreplace 
 

Τέλος 

 

 

Ψευδοκώδικας του μηχανισμού ανταλλαγής 
 

 

Eίσοδος:    Ο μεταλλαγμένος εφικτός απόγονος Χreplace που προέκυψε από τον 

μηχανισμό της αντικατάστασης 

 

Αρχή 
 

    loop=0;  

    maxloop = 2; 
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    max_measurer=100;   
 

   Όσο  loop ≤ maxloop 
 

            Μετάλλαξη του απογόνου Χreplace με τον υποτελεστή της ανταλλαγής, 

σύμφωνα με τον τρόπο που αναλύθηκε στην ενότητα 4.4 και δημιουργία του 

μεταλλαγμένου απογόνου Χswap 
 

              Έλεγχος της εφικτότητας του μεταλλαγμένου απογόνου Χswap 

                    Αν   o  Χswap είναι εφικτός  

                           Τοποθέτηση του  Χswap στην προσωρινή δεξαμενή χωρητικότητας 2                    

χρωμοσωμάτων 

                            loop = loop + 1; 

                            measurer = 0; 
 

                     Αλλιώς 

                     Απόρριψη του Χswap και προσπάθεια δημιουργίας  ενός άλλου    

μεταλλαγμένου απογόνου Χswap 

                            measurer = measurer + 1; 
   

                           Αν  measurer > max_measurer 
 
                                 Επιλογή ενός τυχαίου χρωμοσώματος από τον πληθυσμό  

                           των γονέων, ορισμός του ως  Χswap και τοποθέτησή του στην  

προσωρινή δεξαμενή χωρητικότητας 2 χρωμοσωμάτων 

 
                                 loop = loop+1; 
 
                           Τέλος 

              Τέλος 

    Τέλος 

 

    Προσωρινή δεξαμενή με 2 εφικτούς μεταλλαγμένους απογόνους 

    Τυχαία επιλογή ενός μεταλλαγμένου απογόνου με ομοιόμορφη κατανομή.  

 

    Έξοδος:  Ο μεταλλαγμένος εφικτός απόγονος Χswap 

Τέλος 
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Η έξοδος του μηχανισμού της ανταλλαγής αποτελεί στην ουσία την έξοδο ολόκληρου 

του μηχανισμού της μετάλλαξης. Επομένως, ο μεταλλαγμένος εφικτός απόγονος 

Χswap που δημιουργήθηκε τοποθετείται σε μία νέα δεξαμενή. Στη συνέχεια οι 

τέσσερις μηχανισμοί που περιγράφηκαν προηγουμένως επαναλαμβάνονται με τον 

ίδιο τρόπο για κάθε ένα χρωμόσωμα από τη δεξαμενή των απογόνων έως ότου η νέα 

δεξαμενή αποκτήσει έναν πληθυσμό από Ν εφικτούς μεταλλαγμένους απογόνους. 

 

           

Βήμα 5ο :  Έλεγχος Συνθήκης Τερματισμού  
 

Το πέμπτο και τελευταίο βήμα του προτεινόμενου γενετικού αλγορίθμου είναι ο 

έλεγχος της συνθήκης τερματισμού (termination criterion). Αν ισχύει η συνθήκη 

τερματισμού, τότε ο αλγόριθμος σταματά και επιστρέφει σαν βέλτιστη λύση εκείνη 

με τη μεγαλύτερη τιμή καταλληλότητας, ειδάλλως επαναλαμβάνεται. Η νέα 

επανάληψη του αλγορίθμου ξεκινά με την αντικατάσταση της δεξαμενής του 

τρέχοντος πληθυσμού από τη δεξαμενή με τους μεταλλαγμένους εφικτούς απογόνους 

που δημιουργήθηκε στο Βήμα 4. Στον προτεινόμενο γενετικό αλγόριθμο το κριτήριο 

τερματισμού έχει οριστεί να είναι οι 100 επαναλήψεις του αλγορίθμου. Ύστερα από 

εκτεταμένα πειράματα διαπιστώθηκε ότι οι 100 αναδρομές ήταν αρκετές στον 

γενετικό αλγόριθμο για να ολοκληρώσει την έρευνά του στον χώρο αναζήτησης των 

λύσεων και να συγκλίνει σε μία τελική λύση. Αυτό διαπιστώνεται και από το Σχήμα 

4.5, όπου η πράσινη γραμμή (+++) δείχνει την καλύτερη λύση που βρίσκει ο 

προτεινόμενος αλγόριθμος σε κάθε αναδρομή και η κόκκινη (…..) τον μέσο όρο των 

λύσεων του πληθυσμού σε κάθε επανάληψη. Για τα προβλήματα του OPTW με 150 

πελάτες το κριτήριο τερματισμού ορίστηκε να είναι οι 200 επαναλήψεις, καθώς ο 

αλγόριθμος στην 100η επανάληψή του ακολουθούσε μία ραγδαία ανοδική πορεία, 

γεγονός που φανέρωνε ότι υπήρχαν περιθώρια βελτίωσης και συνεπώς χρειαζόταν 

περισσότερο χρόνο για να εξελιχθεί. Ωστόσο, ο παραπάνω χρόνος που θα του δινόταν 

δεν θα έπρεπε να είναι υπερβολικά μεγάλος διότι δεν θα τον καθιστούσε λειτουργικό. 

Έπειτα από δοκιμές διαπιστώθηκε ότι από την 160η επανάληψη ο γενετικός 

αλγόριθμος είχε αρχίσει πλέον να συγκλίνει σε μία τελική τιμή. Για να δοθούν 

περισσότερα περιθώρια στον αλγόριθμο να εξερευνήσει τον χώρο αναζήτησης των 

λύσεων  ορίστηκε σαν κριτήριο τερματισμού οι 200 αναδρομές. 
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                                Σχήμα 4.5                                                                          Σχήμα 4.6 

        

 

 

 

 

 

4.7. Ψευδοκώδικας Προτεινόμενου Γενετικού Αλγορίθμου 
  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο ψευδοκώδικας του παραπάνω γενετικού αλγορίθμου: 

 

1. [Έναρξη] Δημιουργία αρχικού πληθυσμού με τυχαία Ν εφικτά χρωμοσώματα 

(υποψήφιες λύσεις του προβλήματος). 

 

2.  [Νέος Πληθυσμός] Δημιουργία ενός νέου πληθυσμού επαναλαμβάνοντας τα 

παρακάτω βήματα μέχρι να προκύψουν Ν νέα χρωμοσώματα. 
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Α. [Επιλογή] Υπολογισμός της καταλληλότητα (κέρδους) P(x) κάθε 

χρωμοσώματος  x του πληθυσμού και επιλογή γονέων από το πληθυσμό 

σύμφωνα με την καταλληλότητά τους (όσο μεγαλύτερο το κέρδος των 

χρωμοσωμάτων τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να επιλεγούν).  

Β. [Διασταύρωση] Διασταύρωση των γονέων, βάσει πιθανότητας, για να 

προκύψουν νέοι απόγονοι (παιδιά). Αν δεν πραγματοποιηθεί 

διασταύρωση, ως απόγονοι θεωρούνται οι δύο υποψήφιοι γονείς. Αν οι 

απόγονοι είναι μη εφικτοί απορρίπτονται. 

  

3. [Μετάλλαξη] Μετάλλαξη των νέων χρωμοσωμάτων. Κάθε απόγονος  

μεταλλάσσεται με πιθανότητα  Pm.  Αν πραγματοποιηθεί μετάλλαξη τότε 

γίνονται διαδοχικά οι παρακάτω 4  διαδικασίες: 

 

       Α. [Πρόσθεση, με πιθανότητα 1] 

       Β. [Διαγραφή, με πιθανότητα Pomit] 

       Γ. [Αντικατάσταση, με πιθανότητα 1] 

       Δ. [Ανταλλαγή, με πιθανότητα 1] 

 

4. [Έλεγχος] Αν ικανοποιείται το κριτήριο τερματισμού, τερματίζεται ο 

αλγόριθμος και  επιστρέφει το χρωμόσωμα του τρέχοντος πληθυσμού με τη 

μεγαλύτερη τιμή καταλληλότητας. Αν δεν ικανοποιείται το κριτήριο 

τερματισμού τότε: 

 

5.[Αντικατάσταση] Χρήση του νέου πληθυσμού στην επόμενη επανάληψη του 

αλγορίθμου. 

 

6. [Βρόχος] Επιστροφή στο βήμα 2 . 
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5. Πειραματικά Αποτελέσματα 
 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του προτεινόμενου γενετικού 

αλγορίθμου σε προβλήματα ΟΡ της βιβλιογραφίας και σε πρότυπα προβλήματα 

OPTW.  

  

Η πειραματική διαδικασία περιλαμβάνει:  

 

Ø Συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προτεινόμενου γενετικού 

αλγορίθμου με τα αποτελέσματα άλλων αλγορίθμων που αναπτύχθηκαν για το 

ΟΡ. Η αξιολόγηση αυτή θεωρήθηκε απαραίτητη για να πιστοποιηθεί η 

αποτελεσματικότητα του νέου γενετικού αλγορίθμου μέσω γνωστών benchmarks 

για το ΟΡ, καθότι δεν υπάρχουν benchmarks για το OPTW. Το ΟΡ είναι 

διαφορετικό πρόβλημα από το OPTW. Η διαφορά τους έγκειται ότι στο ΟΡ οι 

υποψήφιοι προς επίσκεψη πελάτες δεν έχουν χρονικά παράθυρα. Αυτό σημαίνει 

ότι οποιαδήποτε χρονική στιγμή τους επισκεφτεί το όχημα, εντός του διαθέσιμου 

χρονικού του ορίζοντα, αυτοί θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Ο λόγος που 

επιλέχθηκε το ΟΡ είναι επειδή είναι πλησιέστερα στο πρόβλημα στο  OPTW. 

Ø Δημιουργία πρότυπων προβλημάτων για το OPTW.  

Ø Επίλυση των πρότυπων προβλημάτων OPTW από τον προτεινόμενο αλγόριθμο. 

 

Ο προτεινόμενος γενετικός αλγόριθμος κωδικοποιήθηκε σε περιβάλλον Matlab 7 της 

Mathworks. Οι παράμετροι του αλγορίθμου που χρησιμοποιηθήκαν για τα πειράματα 

τόσο του OP όσο και του OPTW δίνονται στον Πίνακα 5.1. Στα πειράματα του 

OPTW με τους 150 πελάτες, σαν κριτήριο τερματισμού ορίστηκαν οι 200 

επαναλήψεις του αλγορίθμου. Οι λόγοι για τους οποίους οι παράμετροι λαμβάνουν 

τις συγκεκριμένες τιμές αναλύθηκαν εκτενώς στις ενότητες 4.5 και 4.6 του 

προηγούμενου κεφαλαίου. 

 
Πέραν του αρχείου των τιμών των παραμέτρων που αναφέρθηκε προηγουμένως, ο 

αλγόριθμος του OPTW χρησιμοποιεί ένα δεύτερο αρχείο εισόδου, το οποίο περιέχει 

όλα τα στοιχεία των πελατών και των σημείων έναρξης και τερματισμού (Πίνακας 
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5.2) Ο αριθμός των πελατών και ο διαθέσιμος χρονικός ορίζοντας εισάγονται 

δυναμικά στο πρόγραμμα ανάλογα με το πείραμα που πραγματοποιείται. 

 

Πίνακας 5.1: Πίνακας δεδομένων εισόδου με τις τιμές των παραμέτρων και των μεταβλητών. 
 
 

Μέγεθος Πληθυσμού 50 

Πιθανότητα Διασταύρωσης 0.25 

Πιθανότητα του Τελεστή Διασταύρωσης 
Δύο-Σημείων 

0.25 

Πιθανότητα του Τελεστή Ομοιόμορφης 
Διασταύρωσης 

0.75 

Πιθανότητα Μετάλλαξης 0.7 

Μέγιστο πλήθος Επαναλήψεων για την 
Εύρεση Εφικτού Μεταλλαγμένου Απογόνου 

100 

Μέγιστο Μέγεθος Δεξαμενής στον υπο-
τελεστή Μετάλλαξης  ‘Πρόσθεση’ 

5 

Μέγιστο Μέγεθος Δεξαμενής στον υπο-
τελεστή Μετάλλαξης  ‘Αντικατάσταση’ 

5 

Μέγιστο Μέγεθος Δεξαμενής στον υπο-
τελεστή Μετάλλαξης  ‘Διαγραφή’ 

3 

Μέγιστο Μέγεθος Δεξαμενής στον υπο-
τελεστή Μετάλλαξης  ‘Ανταλλαγής’ 

2 

Πιθανότητα του υπο-τελεστή Μετάλλαξης 
‘Διαγραφή’ 

0.3 

Μέγιστος Αριθμός Επαναλήψεων του 
Αλγορίθμου 

100 

Μέγιστος Αριθμός Προσπαθειών για την 
Εύρεση Επόμενου Πελάτη 

50 

 
 
 
Πίνακας 5.2:  Πίνακας δεδομένων εισόδου με τα στοιχεία των πελατών και των σημείων 

έναρξης και τερματισμού. 
 
Α/Α Τετμημένη 

Συνιστώσα 
Τεταγμένη 
Συνιστώσα 

Έναρξη 
Χρονικού 

Παραθύρου 

Λήξη 
Χρονικού 

Παραθύρου 

Χρόνος 
Εξυπηρέτησης 

Πελάτη  

Κέρδος 
Πελάτη 

Ταυτότητα 
Πελάτη 

(identity) 
 
 
 
 
5.1.  Αποτελέσματα Πειραμάτων Προβλήματος Προσανατολισμού (ΟΡ) 
 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, λόγω έλλειψης πειραματικών δεδομένων για το 

OPTW, ο προτεινόμενος αλγόριθμος δοκιμάστηκε αρχικά στην επίλυση του 
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προβλήματος του προσανατολισμού (ΟΡ). Για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας 

του προτεινόμενου αλγορίθμου στην επίλυση του ΟΡ χρησιμοποιήθηκαν τα 

πειράματα του Tasgetiren [79]. Τα πειράματα αφορούν προβλήματα πλήθους 19, 30 

και 31 πελατών. Τα αποτελέσματα  της επίλυσης του ΟΡ από τον προτεινόμενο 

αλγόριθμο  συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα της επίλυσης του ίδιου προβλήματος 

από τους παρακάτω αλγορίθμους7: 

 
 

Τα  αποτελέσματα των παραπάνω αλγορίθμων στην επίλυση των πρότυπων 

προβλημάτων, δίνονται στην αναφορά του Tasgetiren [79] (ftasgetiren@fatih.edu.tr) 

και παρουσιάζονται στους Πίνακες 5.4, 5.5, και 5.6, όπου GA* είναι ο προτεινόμενος 

γενετικός αλγόριθμος και Τmax οι τιμές του διαθέσιμου χρονικού ορίζοντα του 

οχήματος στις οποίες δοκιμάστηκαν οι αλγόριθμοι. 

 
 

                                                
 
7 Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε μόνο ως  προς το κέρδος που αντιστοιχεί στη λύση κάθε αλγορίθμου. 

     T :  S-αλγόριθμος του Τσιλιγκιρίδη 
   TC :              S-αλγόριθμος του Τσιλιγκιρίδη με κώδικα των Chao et al. 
MVP :  Ευρετετική Μέθοδος του Keller  

RB :              Ramesh and Brown 
PL :               Ακριβής Μέθοδος του Pillai  

GLV :              Ευρετική Μέθοδος των Golden, Levy και Vohra  
GWL :             Ευρετική Μέθοδος των Golden, Wang και Liu  
ANN :             Νευρωνικό Δίκτυο των Wang, Sun, Golden και Jia  

GA(T&S) :              Γενετικός Αλγόριθμος των Tasgetiren και Smith 
LS :               Αλγόριθμος Αποικίας Μυρμηγκιών των Liang και Smith  
TS :               Αλγόριθμος  Tabu Search  των Liang, Smith και Kulturel-Konak  

Πίνακας 5.3 
Αποτελέσματα για το OP με 30 πελάτες 

 

Α/Α Tmax T TC ANN 
GA 

(T&S) LS TS Max GA* 
1 5 10 10 10 10 10 10 10 10 
2 10 15 15 15 15 15 15 15 15 
3 20 65 65 65 65 65 65 65 65 
4 30 110 110 110 110 110 110 110 110 
5 50 190 185 190 190 190 190 190 190 
6 73 260 265 265 265 265 265 265 265 
7 80 275 270 280 280 280 280 280 280 
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Στους Πίνακες 5.3 και 5.5 τα αποτελέσματα του προτεινόμενου αλγορίθμου 

ταυτίζονται με τα βέλτιστα της βιβλιογραφίας σε όλες τις δοκιμές ενώ στον Πίνακα 

5.4 ο προτεινόμενος αλγόριθμος βρίσκει  βέλτιστες λύσεις σε τρία από τα εφτά 

προβλήματα. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα του προτεινόμενου αλγορίθμου στις 

δοκιμές 2, 5, 6 και 7 του Πίνακα 5.4 υπερτερούν κάποιων αλγορίθμων και δεν 

απέχουν πολύ από τις βέλτιστες τιμές, γεγονός που θα τα χαρακτήριζε σχεδόν 

βέλτιστα.   

  

Πίνακας 5.5 
Αποτελέσματα για το OP με 31 πελάτες 

 

Α/Α Tmax T GLV GWL MVP RB PL ANN 
GA 

(T&S) LS Max GA* 
1 15 100 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 
2 30 240 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 
3 45 370 450 470 460 460 460 470 470 470 470 470 
4 55 450 520 550 550 550 550 550 550 550 550 550 
5 100 760 800 800 800 800 - 800 800 800 800 800 
6 105 770 800 800 800 800 - 800 800 800 800 800 
7 110 790 800 800 800 800 - 800 800 800 800 800 

 
 

Συμπερασματικά, για μέτριο πλήθος πελατών (30 και 31 πελάτες) ο προτεινόμενος 

αλγόριθμος βρίσκει σε όλες τις περιπτώσεις τη βέλτιστη λύση, ενώ για μικρό πλήθος 

πελατών (19 πελάτες) δίνει ανταγωνιστικά αποτελέσματα.  

 

 

 

Πίνακας 5.4 
Αποτελέσματα για το OP με 19 πελάτες 

 

Α/Α Tmax T GLV GWL MVP RB ANN 
GA 

(T&S) LS Max GA* 
1 15 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
2 23 205 210 205 210 210 205 210 210 210 205 
3 25 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 
4 27 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 
5 30 250 260 265 260 260 265 265 265 265 260 
6 32 275 260 300 300 300 300 300 300 300 290 
7 35 315 300 320 320 320 320 320 320 320 315 
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5.2.  Δημιουργία Πρότυπων Προβλημάτων για το  Πρόβλημα Προσανατολισμού 

με Χρονικά Παράθυρα  

 
Τα πειράματα που δημιουργήθηκαν για το OPTW χρησιμοποιούν τις συντεταγμένες 

(x,y), τα χρονικά παράθυρα [r(i), d(i)] και τα εύρη των χρονικών παραθύρων (d(i)- 

r(i)) των πειραμάτων των Dumas et al. 8[29]. Τα πειράματα των Dumas et al. 

δημιουργήθηκαν για προβλήματα TSPTW και περιλαμβάνουν συνολικά 140 

προβλήματα πλήθους 20, 40, 60, 80, 100, 150 και 200 πελατών για εύρη χρονικών 

παραθύρων 20, 40, 60, 80 και 100. Από τα πειράματα αυτά επιλέχθηκαν τυχαία 78 

για να τροποποιηθούν και να δοκιμαστούν στο πρόβλημα OPTW.  Προφανώς, καθότι 

τα προβλήματα αυτά έχουν δημιουργηθεί για το πρόβλημα του TSPTW, δεν 

περιλαμβάνουν κέρδος ανά πελάτη.  
 

Στη περίπτωσή μας, τα κέρδη (profits) που αντιστοιχούν στους πελάτες επιλέχθηκαν 

τυχαία με βάση την ομοιόμορφη κατανομή. Οι χρόνοι εξυπηρέτησης των πελατών 

έχουν οριστεί ίσοι με το μηδέν. Το σημείο τερματισμού τέθηκε ίδιο με το σημείο 

έναρξης. Ο διαθέσιμος χρονικός ορίζοντας του οχήματος έχει οριστεί, αρχικά, το 

100% του χρόνου που απαιτείται για την εξυπηρέτηση όλων των πελατών και 

σταδιακά μειώνεται έως το 50 % αυτής της τιμής (ανά 10%). Η ταχύτητα με την 

οποία κινείται το όχημα θεωρήθηκε σταθερή και ίση με τη μονάδα, γεγονός που 

ανάγει την απόσταση σε χρόνο. 
 

Με βάση τα παραπάνω δημιουργήθηκαν 78 πειράματα ως εξής: 

 

§ Πέντε (5) διαφορετικά προβλήματα 20 πελατών. Σε κάθε πρόβλημα οι πελάτες 

έχουν διαφορετική χωρική κατανομή. Στο πρώτο πρόβλημα αντιστοιχούν 

χρονικά παράθυρα εύρους 20 μονάδων, στο δεύτερο εύρους 40 μονάδων και 

ομοίως στο τρίτο, τέταρτο και πέμπτο τα χρονικά παράθυρα έχουν εύρος 60, 80 

και 100 μονάδες αντίστοιχα. Για κάθε πρόβλημα εκτελέστηκαν έξι (6) 

πειράματα για την ακολουθία μήκους χρονικού ορίζοντα (Τmax, 0.9Τmax,…, 

0.5Τmax), όπου Τmax είναι  ο συνολικός χρόνος που έχει στη διάθεσή του το 

                                                
8 Τα πειράματα των Dumas et al. είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο:   

http://myweb.uiowa.edu/bthoa/TSPTWBenchmarkDataSets.htm 
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όχημα. Έτσι, το σύνολο των πειραμάτων για τα προβλήματα των 20 πελατών 

ανέρχονται σε 5x6=30.  

§ Πέντε (5) διαφορετικά προβλήματα 60 πελατών, το κάθε ένα με εύρος χρονικών 

παραθύρων 20, 40, 60, 80 και 100 αντίστοιχα. Και εδώ για κάθε πρόβλημα 

εκτελέστηκαν 6 πειράματα που αντιστοιχούν στις παραπάνω τιμές του χρονικού 

ορίζοντα για σύνολο 5x6=30 πειραμάτων.  

§ Τρία (3) διαφορετικά προβλήματα 150 πελατών, το κάθε ένα με εύρος χρονικών 

παραθύρων 20, 40 και 60 αντίστοιχα. Όμοια, για κάθε πρόβλημα εκτελέστηκαν 

6 πειράματα που αντιστοιχούν στις παραπάνω τιμές του χρονικού ορίζοντα για 

σύνολο 3x6=18 πειραμάτων.  

 
 

5.3.  Αποτελέσματα  Πειραμάτων Προβλήματος Προσανατολισμού με Χρονικά  

Παράθυρα (ΟΡTW) 

 

Στη συνέχεια, στους Πίνακες 5.6 έως 5.18, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του 

προτεινόμενου γενετικού αλγορίθμου για το OPTW σε 78 συνολικά πρότυπα 

προβλήματα.  
 

Οι στήλες των πινάκων περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον διαθέσιμο 

χρονικό ορίζοντα του οχήματος (Tmax), το ποσοστό του χρόνου που απαιτείται για 

την εξυπηρέτηση όλων των πελατών (Tmax (%)), το κέρδος της λύσης που προκύπτει 

από τον προτεινόμενο γενετικό αλγόριθμο για το κάθε πρόβλημα (GA*), το ποσοστό 

του κέρδους σε σχέση με το κέρδος του συνόλου των πελατών (GA * (%)) και τον 

αριθμό των πελατών του δρομολογίου που αντιστοιχεί στη λύση του συγκεκριμένου 

παραδείγματος (Πλήθος Πελατών).  

 

Στα Σχήματα 5.1 έως 5.13, απεικονίζονται οι λύσεις που έδωσε ο προτεινόμενος 

γενετικός αλγόριθμος σε κάθε τιμή χρονικού ορίζοντα που εφαρμόστηκε στα 13 

πρότυπα προβλήματα OPTW. O άξονας των Χ αντιπροσωπεύει το ποσοστό του 

χρόνου που απαιτείται για την εξυπηρέτηση όλων των πελατών και ο άξονας των Υ 

αντιπροσωπεύει το ποσοστό από τα κέρδη που θα συγκέντρωνε το όχημα αν 

επισκεπτόταν όλους τους πελάτες. 
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Πίνακας 5.6 
Αποτελέσματα για το OPTW με 20 πελάτες και  

Εύρος Χρονικού Παραθύρου 20  
Tmax Tmax  (%) GA* GA* (%) Πλήθος Πελατών 
299,0 100 540 98,18 19 
269,1 90 475 86,36 18 
239,2 80 425 77,27 16 
209,3 70 390 70,91 15 
179,4 60 345 62,73 13 
149,5 50 250 45,45 10 

 

 

Πίνακας 5.7 
Αποτελέσματα για το OPTW με 20 πελάτες και  

Εύρος Χρονικού Παραθύρου 40  
Tmax Tmax  (%) GA* GA* (%) Πλήθος Πελατών 
404,0 100 375 100,00 20 
363,6 90 360 96,00 19 
323,2 80 360 96,00 19 
282,8 70 305 81,33 17 
242,4 60 275 73,33 16 
202,0 50 255 68,00 15 

 

 

Πίνακας 5.8 
Αποτελέσματα για το OPTW με 20 πελάτες και  

Εύρος Χρονικού Παραθύρου 60  
Tmax Tmax  (%) GA* GA* (%) Πλήθος Πελατών 
426,0 100 460 100,00 20 
383,4 90 455 98,91 19 
340,8 80 445 96,74 18 
298,2 70 420 91,30 17 
255,6 60 360 78,26 15 
213,0 50 325 70,65 14 

 

 

Πίνακας 5.9 
Αποτελέσματα για το OPTW με 20 πελάτες και  

Εύρος Χρονικού Παραθύρου 80  
Tmax Tmax  (%) GA* GA* (%) Πλήθος Πελατών 
322,0 100 510 100,00 20 
289,8 90 460 90,20 18 
257,6 80 440 86,27 17 
225,4 70 440 86,27 17 
193,2 60 370 72,55 15 
161,0 50 355 69,61 14 
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Πίνακας 5.10 
Αποτελέσματα για το OPTW με 20 πελάτες και  

Εύρος Χρονικού Παραθύρου 100  
Tmax Tmax  (%) GA* GA* (%) Πλήθος Πελατών 
360,0 100 465 96,88 19 
324,0 90 445 92,71 19 
288,0 80 390 81,25 17 
252,0 70 360 75,00 15 
216,0 60 320 66,67 14 
180,0 50 285 59,38 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.1 
              Διάγραμμα Ποσοστού Κέρδους για 20 
           Πελάτες και Εύρος Χρονικού Παραθύρου 20 

Σχήμα 5.2 
              Διάγραμμα Ποσοστού Κέρδους για 20 
           Πελάτες και Εύρος Χρονικού Παραθύρου 40 
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Σχήμα 5.3 
              Διάγραμμα Ποσοστού Κέρδους για 20 
           Πελάτες και Εύρος Χρονικού Παραθύρου 60 
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Σχήμα 5.4 
              Διάγραμμα Ποσοστού Κέρδους για 20 
           Πελάτες και Εύρος Χρονικού Παραθύρου 80 
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Από τους Πίνακες 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 και 5.10 και τα αντίστοιχα Σχήματα (5.1-5.5) 

φαίνεται πως για κάθε πείραμα, όσο μειώνεται ο διαθέσιμος χρονικός ορίζοντας τόσο 

μειώνεται και ο αριθμός των πελατών του δρομολογίου, όπως άλλωστε είναι φυσικό. 

Για τα πειράματα με εύρος χρονικού παραθύρου 20 (Πίνακας 5.6) και τα πειράματα 

με εύρος χρονικού παραθύρου 100 (Πίνακας 5.10), ενώ ο διαθέσιμος χρονικός 

ορίζοντας του οχήματος επαρκεί να εξυπηρετηθούν όλοι οι πελάτες (100% Tmax ) 

και να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό κέρδος, τελικά το όχημα συγκεντρώνει το 

98,18% και αντίστοιχα το 96,88% του κέρδους που θα είχε αν επισκεπτόταν όλους 

τους πελάτες. Επίσης, η πτώση του ποσοστού κέρδους δεν ακολουθεί τη πτώση του 

χρόνου. Στους πίνακες 5.7 έως 5.10, το ποσοστό του κέρδους του οχήματος μειώνεται 

ανεξάρτητα με τη μείωση του διαθέσιμου χρονικού ορίζοντα, ενώ στον πίνακα 5.6 το 

κέρδος και ο χρόνος μειώνονται σχεδόν ανάλογα.  
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των υπόλοιπων πειραμάτων για 60  

πελάτες (Πίνακες 5.11 έως 5.15, Σχήματα 5.6 έως 5.10) και 150 πελάτες (Πίνακες 

5.16 έως 5.18, Σχήματα 5.11 έως 5.13). 

 

Πίνακας 5.11 
Αποτελέσματα για το OPTW με 60 πελάτες και  

Εύρος Χρονικού Παραθύρου 20  
Tmax Tmax  (%) GA* GA* (%) Πλήθος Πελατών 
676,0 100 1305 99,62 59 
608,4 90 1275 97,33 58 
540,8 80 1185 90,46 54 
473,2 70 1150 87,79 52 
405,6 60 1120 85,50 51 
338,0 50 1000 76,34 45 

Σχήμα 5.5 
              Διάγραμμα Ποσοστού Κέρδους για 20 
           Πελάτες και Εύρος Χρονικού Παραθύρου 100 
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Πίνακας 5.12 
Αποτελέσματα για το OPTW με 60 πελάτες και  

Εύρος Χρονικού Παραθύρου 40  
Tmax Tmax  (%) GA* GA* (%) Πλήθος Πελατών 
698,0 100 1195 97,95 59 
628,2 90 1185 97,13 57 
558,4 80 1170 95,90 56 
488,6 70 1130 92,62 54 
418,8 60 1050 86,07 49 
349,0 50 890 72,95 45 

 

 

Πίνακας 5.13 
Αποτελέσματα για το OPTW με 60 πελάτες και  

Εύρος Χρονικού Παραθύρου 60  
Tmax Tmax  (%) GA* GA* (%) Πλήθος Πελατών 
675,0 100 1435 100,00 60 
607,5 90 1375 95,82 58 
540,0 80 1320 91,99 56 
472,5 70 1205 83,97 51 
405,0 60 1065 74,22 47 
337,5 50 940 65,51 42 

 

 

Πίνακας 5.14 
Αποτελέσματα για το OPTW με 60 πελάτες και  

Εύρος Χρονικού Παραθύρου 80  
Tmax Tmax  (%) GA* GA* (%) Πλήθος Πελατών 
664,0 100 1500 100,00 60 
597,6 90 1440 96,00 58 
531,2 80 1400 93,33 56 
464,8 70 1335 89,00 54 
398,4 60 1205 80,33 50 
332,0 50 1050 70,00 41 

 

 

Πίνακας 5.15 
Αποτελέσματα για το OPTW με 60 πελάτες και  

Εύρος Χρονικού Παραθύρου 100  
Tmax Tmax  (%) GA* GA* (%) Πλήθος Πελατών 
582,0 100 1300 100,00 60 
523,8 90 1245 95,77 57 
465,6 80 1210 93,08 55 
407,4 70 1135 87,31 53 
349,2 60 1055 81,15 49 
291,0 50 960 73,85 44 
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Παρατηρούμε ότι και στα προβλήματα με τους 60 πελάτες, η μείωση του ποσοστού 

του κέρδους δεν είναι ανάλογη με τη μείωση του ποσοστού του χρόνου. Επίσης, το 

Σχήμα 5.6 
              Διάγραμμα Ποσοστού Κέρδους για 60 
           Πελάτες και Εύρος Χρονικού Παραθύρου 20 
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Σχήμα 5.7 
              Διάγραμμα Ποσοστού Κέρδους για 60 
           Πελάτες και Εύρος Χρονικού Παραθύρου 40 
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Σχήμα 5.8 
              Διάγραμμα Ποσοστού Κέρδους για 60 
           Πελάτες και Εύρος Χρονικού Παραθύρου 60 

Σχήμα 5.9 
              Διάγραμμα Ποσοστού Κέρδους για 60 
           Πελάτες και Εύρος Χρονικού Παραθύρου 80 
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Σχήμα 5.10 
Διάγραμμα Ποσοστού Κέρδους για 60 

Πελάτες και Εύρος Χρονικού Παραθύρου 100 
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πλήθος των πελατών που επισκέπτεται το όχημα δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τον 

διαθέσιμο χρονικό ορίζοντα. Όταν ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του το όχημα 

μειώνεται στο 50% του Tmax , το πλήθος των πελατών του καλύτερου δρομολογίου 

είναί μεγαλύτερο από το πλήθος του συνόλου των πελατών.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.17 
Αποτελέσματα για το OPTW με 150 πελάτες και  

Εύρος Χρονικού Παραθύρου 40 
Tmax Tmax  (%) GA* GA* (%) Πλήθος Πελατών 

1077,0 100 3280 97,62 140 
969,3 90 3220 95,83 138 

861,60 80 3145 93,60 137 
753,90 70 3005 89,43 128 
646,20 60 2780 82,74 120 
538,50 50 2470 73,51 110 

 
 
 

Πίνακας 5.18 
Αποτελέσματα για το OPTW με 150 πελάτες και  

Εύρος Χρονικού Παραθύρου 60 
Tmax Tmax  (%) GA* GA* (%) Πλήθος Πελατών 

1003,0 100 3410 97,15 143 
902,7 90 3345 95,30 138 
802,4 80 3330 94,87 137 
702,1 70 3080 87,75 129 
601,8 60 2770 78,92 119 
501,5 50 2415 68,80 106 

 
 
 

Πίνακας 5.16 
Αποτελέσματα για το OPTW με 150 πελάτες και  

Εύρος Χρονικού Παραθύρου 20 
Tmax Tmax  (%) GA* GA* (%) Πλήθος Πελατών 
969,0 100 3165 94,48 129 
872,1 90 3140 93,73 131 
775,2 80 3025 90,30 131 
678,3 70 2650 79,10 114 
581,4 60 2455 73,28 110 
484,5 50 2170 64,78 98 
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Τα αποτελέσματα των πειραμάτων με τους 150 πελάτες δεν διαφέρουν από τα 

αποτελέσματα των υπολοίπων πειραμάτων. Και εδώ είναι φανερό ότι το κέρδος του 

οχήματος δεν αυξάνεται αναλογικά με τον διαθέσιμο χρονικό ορίζοντα. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον εμφανίζουν τα αποτελέσματα του Πίνακα 5.17, όπου το ποσοστό κέρδους 

για 0.5Τmax είναι χαμηλότερο από το ποσοστό κέρδους για Τmax περίπου κατά 24%. 

Επίσης, ενώ για Τmax το όχημα επισκέπτεται 140 πελάτες, για 0.5Τmax επισκέπτεται 

110 πελάτες. Δηλαδή, στον μισό διαθέσιμο χρόνο το όχημα συγκεντρώνει κέρδος 

χαμηλότερο κατά 24% από εκείνο που θα είχε στον διπλάσιο χρόνο. 

 

Κατά μέσο όρο, ο χρόνος επίλυσης των προβλημάτων που αφορούσαν τους 20 και 60 

πελάτες ήταν οι 6 ώρες, ενώ ο χρόνος επίλυσης των προβλημάτων 150 πελατών ήταν 

περίπου οι 9 ώρες. 
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Σχήμα 5.13 
Διάγραμμα Ποσοστού Κέρδους για 150 

Πελάτες και Εύρος Χρονικού Παραθύρου 60 
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Σχήμα 5.11 
Διάγραμμα Ποσοστού Κέρδους για 150 

Πελάτες και Εύρος Χρονικού Παραθύρου 20 
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6. Συμπεράσματα και Προτάσεις 

 
 
Στη παρούσα διπλωματική εργασία διερευνήθηκε το Πρόβλημα του 

Προσανατολισμού με Χρονικά Παράθυρα (Orienteering Problem with Time 

Windows / OPTW). Το πρόβλημα περιγράφηκε από μοντέλο δυαδικού ακέραιου 

προγραμματισμού και επιλύθηκε από έναν νέο γενετικό αλγόριθμο. Ο προτεινόμενος 

γενετικός αλγόριθμος βασίζεται στη μέθοδο generational και χρησιμοποιεί τους 

γενετικούς μηχανισμούς της επιλογής, της διασταύρωσης και της μετάλλαξης 

προκειμένου να βελτιώνει τις αρχικές υποψήφιες λύσεις του προβλήματος, οι οποίες 

δημιουργούνται με τυχαίο τρόπο. Οι κύριες παράμετροι που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου αλγορίθμου είναι η πιθανότητα 

διασταύρωσης, η πιθανότητα μετάλλαξης και το μέγεθος του πληθυσμού. 

 

Προ της εφαρμογής του προτεινόμενου αλγορίθμου σε προβλήματα OP και OPTW 

έγινε συστηματική μελέτη ρύθμισης των παραμέτρων του συγκρίνοντας τα 

παρεχόμενα αποτελέσματα με γενικά benchmark προβλήματα OP. Τα αποτελέσματα 

της ρύθμισης συνοψίζονται ως εξής:  

  

Ø Με μεγαλύτερη πιθανότητα στον τελεστή διασταύρωσης ‘2-point’ και 

μικρότερη στον τελεστή ‘uniform’, είχε χαμηλότερη απόδοση και ήταν πιο 

αργός. 

Ø Με μεγαλύτερη πιθανότητα διασταύρωσης (Pc=0.9) ήταν λιγότερο 

αποτελεσματικός. 

Ø Με μεταβλητή πιθανότητα μετάλλαξης, η οποία αρχικά λάμβανε χαμηλή τιμή 

και κατά την εξέλιξη του αλγορίθμου αυξανόταν, δεν ήταν αποτελεσματικός.  

 

Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων του ΟΡ και όλη τη διαδικασία της 

πειραματικής διερεύνησης, προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:  

 
§ Στα πρότυπα πειράματα του ΟΡ από τη βιβλιογραφία ο προτεινόμενος γενετικός 

αλγόριθμος έδωσε τα βέλτιστα αποτελέσματα μεταξύ 11 αλγορίθμων για πλήθος 

30 και 31 πελατών, ενώ για 19 πελάτες πέτυχε τα βέλτιστα αποτελέσματα σε τρία 

πειράματα, από τα εφτά συνολικά. Οι επιδόσεις του στα υπόλοιπα τέσσερα 
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πειράματα σε σχέση με τους υπόλοιπους 11 αλγορίθμους ήταν ιδιαίτερα 

ικανοποιητικές.   

§ Στα πειράματα του ΟΡ όπου επιτεύχθηκαν οι βέλτιστες λύσεις, ο προτεινόμενος 

αλγόριθμος σύγκλινε γρήγορα στις καλύτερες λύσεις. 

§ Ο προτεινόμενος αλγόριθμος σημείωνε μία μικρή καθυστέρηση στην εύρεση των 

αρχικών υποψήφιων λύσεων για τα προβλήματα ΟΡ, εξαιτίας της τυχαίας 

στρατηγικής που επιλέχθηκε για τη δημιουργία του αρχικού πληθυσμού.  

 

 

Για το OPTW δημιουργήθηκαν 78 πρότυπα προβλήματα τα οποία χρησιμοποιούν τις 

συντεταγμένες (x,y), τα χρονικά παράθυρα [r(i), d(i)] και τα εύρη των χρονικών 

παραθύρων (d(i)- r(i)) των πειραμάτων των Dumas et al. [29] για προβλήματα 

TSPTW. Στη περίπτωσή μας, τα κέρδη (profits) που αντιστοιχούν στους πελάτες 

επιλέχθηκαν τυχαία με βάση την ομοιόμορφη κατανομή. Οι χρόνοι εξυπηρέτησης 

των πελατών έχουν οριστεί ίσοι με το μηδέν, το σημείο τερματισμού τέθηκε ίδιο με 

το σημείο έναρξης και η ταχύτητα με την οποία κινείται το όχημα θεωρήθηκε 

σταθερή. Από την επίλυση των πρότυπων προβλημάτων προέκυψε το συμπέρασμα 

ότι τόσο ο αριθμός των πελατών όσο και το κέρδος του οχήματος δεν μειώνονται 

αναλογικά με τον διαθέσιμο χρόνο που είχε στη διάθεσή του το όχημα. 

 

Η σύγκριση της απόδοσης του αλγορίθμου μεταξύ των προβλημάτων δεν ήταν 

δυνατή καθότι σε κάθε πρόβλημα οι πελάτες βρισκόντουσαν σε διαφορετικές 

γεωγραφικές θέσεις, είχαν διαφορετικά χρονικά παράθυρα και τους αντιστοιχούσε 

διαφορετικό κέρδος. 

 
 
Τέλος, προτείνεται να πραγματοποιηθεί περαιτέρω έρευνα στο πρόβλημα OPTW στα 

παρακάτω σημεία: 

 
 
§ Συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προτεινόμενου γενετικού 

αλγορίθμου για το OPTW με τα αποτελέσματα άλλων αλγορίθμων επίλυσης του 

ίδιου προβλήματος.  

§ Διερεύνηση του κριτηρίου τερματισμού  σε σχέση με τον αριθμό των 

επαναλήψεων και τον χρόνο τερματισμού.  
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§ Επίλυση του OPTW με δυναμικά χρονικά παράθυρα, τα οποία θα καθορίζονται 

από τους πελάτες μετά την εκκίνηση του οχήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
Πρακτικά Στοιχεία για τους Γενετικούς Αλγορίθμους 

 
 
Α.1. Βασικοί Ορισμοί 

 

Χρωμόσωμα (Chromosome ή genome ): Ονομάζεται μία υποψήφια λύση του 

προβλήματος [90]. Το χρωμόσωμα μπορεί να κωδικοποιείται: 

 

Ø   Σε συμβολοσειρά από ψηφία  / bits strings  (π.χ. 0101…110) 

Ø   Σε συμβολοσειρά από πραγματικούς αριθμούς / real number string  

        (π.χ. 12,23,7,3,8,…,21) 

Ø   Σε συνδυασμό στοιχείων / Permutation of element (π.χ. Ε11 Ε3 Ε7… Ε1)  

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

Ø   Σε προγραμματιστικό στοιχείο / Program Element   

         (π.χ. γενετικός προγραμματισμός) 

 
Γονίδιο (Gene): Λέγεται κάθε στοιχείο του χρωμοσώματος. Ένα μεμονωμένο ψηφίο 

ή μία μικρή ομάδα από γειτονικά ψηφία που κωδικοποιούν ένα  ιδιαίτερο στοιχείο 

από την υποψήφια λύση [90]. 

 

Μήκος Χρωμοσώματος (length): Ονομάζεται το πλήθος των γονιδίων που 

απαρτίζουν ένα χρωμόσωμα [78].  

 

Γονείς (Parents): Τα χρωμοσώματα που επιλέγονται να διασταυρωθούν [90]. 

 

Απόγονοι (Offsprings): Τα χρωμοσώματα που προκύπτουν από μία διασταύρωση 

[90]. 

 

Πληθυσμός (population): Το σύνολο των χρωμοσωμάτων σε ένα συγκεκριμένο 

σημείο της εξέλιξης [90]. 
 

Συνάρτηση καταλληλότητας ή Προσαρμογής (Fitness Function) : Η συνάρτηση 

καταλληλότητας ποσοτικοποιεί την καταλληλότητα μίας  υποψήφιας λύσης έτσι ώστε 
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η συγκεκριμένη λύση να  έχει τη δυνατότητα να διακριθεί από τις υπόλοιπες 

υποψήφιες λύσεις του προβλήματος. Η τιμή που εκχωρείται σε κάθε υποψήφια λύση 

από τη συνάρτηση καταλληλότητας εξαρτάται από το πόσο κοντά βρίσκεται η 

συγκεκριμένη λύση στη βέλτιστη επίλυση του προβλήματος [90]. 

 

Α.2. Γενετικοί Μηχανισμοί (Genetic Operators) 

 

 
§ Επιλογή (Selection)  

 

Με τον όρο επιλογή εννοούμε την επιλογή χρωμοσωμάτων από τον πληθυσμό για 

αναπαραγωγή. Όσο πιο κατάλληλο είναι ένα χρωμόσωμα τόσες περισσότερες φορές 

ενδέχεται να  επιλεγεί για αναπαραγωγή. Η διαδικασία που ακολουθείται για την 

επιλογή των χρωμοσωμάτων που θα αναπαραχθούν εξαρτάται από την τεχνική που 

θα χρησιμοποιηθεί. Η πιο συνηθισμένη τεχνική είναι εκείνη της ρουλέτας, με την 

οποία προκύπτει τελικά μια δεξαμενή με υποψήφιους γονείς – λύσεις. Από τα μέλη 

της δεξαμενής δημιουργούνται ζευγάρια με τυχαίο τρόπο και οι απόγονοι που 

προκύπτουν αποτελούν το νέο πληθυσμό [88]. 

 
 

§ Διασταύρωση (Crossover)  

 

Η διασταύρωση είναι η ανταλλαγή γενετικού υλικού ανάμεσα σε δύο χρωμοσώματα 

με σκοπό την παραγωγή δύο νέων χρωμοσωμάτων που να φέρουν τα χαρακτηριστικά 

και των δύο αρχικών χρωμοσωμάτων [88]. Τα δύο χρωμοσώματα που πρόκειται να 

διασταυρωθούν  επιλέγονται τυχαία (βάσει του μηχανισμού της επιλογής). Η μέθοδος 

που επιλέγεται για την διασταύρωση εξαρτάται και από τον τρόπο κωδικοποίησης 

των χρωμοσωμάτων.  

Η διασταύρωση μεταξύ δύο καλών λύσεων μπορεί να μην αποφέρει πάντα μία εξίσου 

καλή ή καλύτερη λύση. Ωστόσο, όταν οι γονείς είναι καλοί, η πιθανότητα το παιδί 

που θα γεννηθεί να είναι καλό είναι υψηλή. Εάν ο απόγονος δεν είναι καλός, έχει 

μεγάλη πιθανότητα να απομακρυνθεί στην επόμενη γενιά κατά τη διάρκεια της 
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επιλογής. Η διασταύρωση, ανάλογα από τον τρόπο υλοποίησης του αλγορίθμου, 

μπορεί να παράγει έναν απόγονο ή δύο απογόνους [88]. 

Ο μηχανισμός της διασταύρωσης είναι υπεύθυνος για την εξερεύνηση του συνόλου 

των λύσεων (exploration) [10]. 

 

§ Μετάλλαξη (Mutation)  

 

Η μετάλλαξη συνίσταται στην αλλαγή των γονιδίων σε μία τυχαία επιληφθείσα θέση 

ενός χρωμοσώματος. Η μετάλλαξη μπορεί να αφορά πρόσθεση, παράληψη, 

αντικατάσταση ή ανταλλαγή σημείου (μπορούν ακόμη να γίνουν και τα τέσσερα 

μαζί). Ωστόσο, μερικοί απόγονοι μπορεί και να μην υποστούν μετάλλαξη [88]. 

 

Συνήθως, ο τελεστής της μετάλλαξης χρησιμοποιείται διαδοχικά μετά την 

διασταύρωση. Αλλά μπορεί να γίνει μετάλλαξη σε ένα χρωμόσωμα χωρίς να έχει 

προηγηθεί διασταύρωση, δηλαδή χωρίς το χρωμόσωμα αυτό να είναι απόγονος [88]. 

 
Ο μηχανισμός της μετάλλαξης είναι υπεύθυνος για τη τοπική αναζήτηση γύρω από 

μία αποδεδειγμένα καλή λύση (exploitation) [10]. 

 
 

Α.3. Μέθοδοι Επιλογής (Selection Methods) 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότερες τεχνικές επιλογής υποψήφιων  προς 

διασταύρωση  χρωμοσωμάτων. 

 

Ø Roulette Wheel Selection ( or Fitness proportionate selection) 

Στην τεχνική Roulette Wheel οι υποψήφιοι γονείς επιλέγονται με βάση την 

καταλληλότητά τους. Όσο καλύτερα είναι τα χρωμοσώματα τόσο πιο πιθανό είναι να 

επιλεγούν [91]. 

Η τεχνική  Roulette Wheel παρουσιάζει προβλήματα όταν υπάρχουν μεγάλες 

διαφορές ανάμεσα στις τιμές καταλληλότητας των χρωμοσωμάτων. Για παράδειγμα, 
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αν η καταλληλότητα του καλύτερου χρωμοσώματος είναι  90% του αθροίσματος 

όλων των τιμών, τότε τα άλλα χρωμοσώματα θα έχουν ελάχιστες ευκαιρίες να 

επιλεγούν  [91].  

 

Ø Rank Selection  

Η Rank Selection κατατάσσει πρώτα τον πληθυσμό και στη συνέχεια κάθε 

χρωμόσωμα λαμβάνει τιμή καταλληλότητας που καθορίζεται από τη κατάταξη. Το 

χειρότερο θα έχει fitness 1, το δεύτερο χειρότερο fitness 2 κ.ο.κ. και το καλύτερο θα 

έχει fitness N (όπου N ο αριθμός των χρωμοσωμάτων στον πληθυσμό). Ωστόσο, η 

μέθοδος αυτή μπορεί να οδηγήσει σε πιο αργή σύγκλιση, επειδή τα καλύτερα 

χρωμοσώματα δεν διαφέρουν τόσο πολύ από τα άλλα [91].  

 

Ø Steady-State Selection  

Η μέθοδος Steady-State Selection δουλεύει με τον ακόλουθο τρόπο: Σε κάθε γενιά, 

μερικά καλά χρωμοσώματα (με υψηλή τιμή καταλληλότητας) επιλέγονται για τη 

δημιουργία νέου απογόνου. Στη συνέχεια, μερικά κακά χρωμοσώματα (με χαμηλή 

τιμή καταλληλότητας), διώχνονται και ο νέος απόγονος τοποθετείται στη θέση τους. 

Ο υπόλοιπος πληθυσμός επιβιώνει στη νέα γενιά [91]. 

 

Ø Elitism  

Elitism είναι το όνομα της μεθόδου που αντιγράφει το καλύτερο χρωμόσωμα (ή 

μερικά καλά χρωμοσώματα) στον νέο πληθυσμό. Στη συνέχεια, ο υπόλοιπος 

πληθυσμός κατασκευάζεται με τις μεθόδους που περιγράφηκαν προηγουμένως. Η 

μέθοδος μπορεί γρήγορα να αυξήσει την επίδοση του γενετικού αλγορίθμου επειδή 

προλαβαίνει (εμποδίζει) το χάσιμο των καλύτερων λύσεων [91]. 
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Ø Tournament Selection  

Η μέθοδος Tournament selection  διεξάγει έναν διαγωνισμό μεταξύ συνόλου 

χρωμοσωμάτων, που επιλέχθηκαν τυχαία από τον πληθυσμό και επιλέγει εκείνο το 

χρωμόσωμα που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή καταλληλότητας. Η επιλογή 

προσαρμόζεται αλλάζοντας τον αριθμό των χρωμοσωμάτων που επιλέγονται. Εάν ο 

αριθμός αυτός είναι υψηλός, τα αδύναμα χρωμοσώματα (δηλαδή τα χρωμοσώματα με 

μικρή τιμή καταλληλότητας) έχουν μικρότερη πιθανότητα να επιλεγούν για 

διασταύρωση [95]. 

Ο τρόπος λειτουργίας της Tournament selection έχει ως εξής [95]: 

1. Επέλεξε από τον πληθυσμό κ τυχαία χρωμοσώματα (όπου κ είναι ο αριθμός των  

χρωμοσωμάτων που λαμβάνουν μέρος στον τουρνουά).  

2. Επέλεξε το καλύτερο χρωμόσωμα με πιθανότητα p. 

3. Επέλεξε το δεύτερο καλύτερο χρωμόσωμα με πιθανότητα p*(1-p) 

4. Επέλεξε το τρίτο καλύτερο χρωμόσωμα με πιθανότητα p*((1-p)2) 

    κ.ο.κ.     

Η μέθοδος είναι αποτελεσματική, λειτουργεί και σε παράλληλες αρχιτεκτονικές και 

επιτρέπει εύκολη προσαρμογή της επιλογής (tournament selection) [95]. 

 
 
Α.4. Μέθοδοι Διασταύρωσης (Crossover Methods) 
 
Οι πιο συνηθισμένες τεχνικές διασταύρωσης είναι οι εξής: 

 
 

Ø Διασταύρωση Ενός Σημείου (One Point Crossover)  
 
Επιλέγεται τυχαία ένα σημείο διασταύρωσης στα strings των δύο γονέων και όλα τα 

στοιχεία πέραν του σημείου αυτού ανταλλάσσονται [90]. 

 
                                                   xxoxx | ooxooxxoxxo 
                                Γονείς: 
                                                   xoxox | xxooooxxxxo 
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                                                  xxoxx | xxooooxxxxo 
                           Απόγονοι:    
                                                  xoxox | ooxooxxoxxo 
 
 
 
 
Ø Διασταύρωση Δύο Σημείων (Two Point Crossover)  
 
Επιλέγονται δύο σημεία στα strings των δύο γονέων και όλα τα στοιχεία των γονέων 

που βρίσκονται ανάμεσα στα δύο σημεία ανταλλάσσονται [90]. 
 
                                                  xxo | xxooxo | oxxoxxo 
                                Γονείς: 
                                                  xox | oxxxoo | ooxxxxo 
 

                                                  xxo | oxxxoo | oxxoxxo 
                           Απόγονοι:    
                                                  xox | xxooxo | ooxxxxo 
 
 
 
 
Ø Διασταύρωση  «Κόψε και Συγκόλλησε»  (“Cut and Splice”) 
 
Η μέθοδος αυτή επιφέρει αλλαγή στο μήκος των strings των απογόνων. Αυτό 

συμβαίνει επειδή το string  κάθε γονέα έχει ένα ξεχωριστό σημείο διασταύρωσης 

[90]. 

 
                                                xxoxx | ooxooxxoxxo 
                                Γονείς: 
                                                    xoxoxxxoooo | xxxxo 
 
  
                                                    xxoxx | xxxxo 
                           Απόγονοι:    
                                                    xoxoxxxoooo | ooxooxxoxxo 
 
 
 
 
Ø Ομοιόμορφη Διασταύρωση (Uniform Crossover) 

Κάθε γονίδιο επιλέγεται τυχαία από κάθε ένα από τα αντίστοιχα γονίδια των strings 

των γονέων (με πιθανότητα 0.5). Αυτό το είδος διασταύρωσης αποφέρει μόνο έναν 

απόγονο. 



Η Λύση του Προβλήματος Προσανατολισμού με Χρονικά Παράθυρα με χρήση Γενετικού Αλγόριθμου 
 
 
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - Εργαστήριο ΣΥ.Σ.ΠΑ.Λ.                                                        72

                                                xxoxxooxooxxoxxo 
                                Γονείς: 
                                                    xoxoxxxooooxxxxo 
 
 
                           Απόγονος:         xoxxxoooooxxoxxo 
 
 

 
 

Α.5. Μέθοδοι Μετάλλαξης (Mutation Methods)  
 

 
Η μετάλλαξη αποτελείται από συνήθως από τέσσερις υποτελεστές (suboperators): 

πρόσθεση, διαγραφή, αντικατάσταση και ανταλλαγή. Ανάλογα με την υλοποίηση, 

μπορεί να λάβουν χώρα ή και οι τέσσερεις διαδοχικά (με οποιαδήποτε σειρά) ή και ο 

καθένας ξεχωριστά. Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικότερα οι τέσσερις τελεστές 

με τη βοήθεια παραδειγμάτων. Ο απόγονος που εμφανίζεται στα παραδείγματα 

αναπαριστά ένα δρομολόγιο, όπου ο αριθμός 1 είναι το σημείο έναρξης, ο αριθμός 21 

είναι το σημείο τερματισμού και οι πραγματικοί αριθμοί που παρεμβάλλονται είναι οι 

πελάτες του δρομολογίου [79].  

 
 
 
Ø Προσθήκη Ενός Σημείου (Add A Point) 
 
Επιλέγεται ένα σημείο που δεν είναι στον απόγονο και προστίθεται σε αυτόν σε μία 

τυχαία επιλεγόμενη θέση. 

 
Απόγονος :   1, 3, 11 18, 16, 15, 13, 2, 5, 6, 12, 8, 10, 20, 21 

§ Βρείτε ένα σημείο που δεν είναι στον απόγονο, π.χ. το 14. 

§ Προσθέστε το στον απόγονο σε μία τυχαία επιλεγμένη θέση 

Τροποποιημένος απόγονος:   1, 3, 11 18, 16, 15, 13, 2, 5, 14, 6, 12, 8, 10, 20, 21 

 
 
 
Ø Διαγραφή Ενός Σημείου (Omit A Point) 
 
Επιλέγεται ένα τυχαίο σημείο από τον απόγονο και διαγράφεται. 

 
Απόγονος :   1, 3, 11, 18, 16, 15, 13, 2, 5, 6, 12, 8, 10, 20, 21 

§ Βρείτε ένα σημείο που είναι στον απόγονο, π.χ. το 18. 
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§ Διαγράψτε τον από τον απόγονο. 

Τροποποιημένος απόγονος:    1, 3, 11, 16, 15, 13, 2, 5, 6, 12, 8, 10, 20, 21 

 
 
 
Ø Αντικατάσταση Ενός Σημείου (Replace A Point) 
 
Εντοπίζεται ένα σημείο που δεν είναι στον απόγονο. Έπειτα επιλέγεται ένα τυχαίο 

σημείο από τον απόγονο και αντικαθίσταται με το τυχαία επιλεγόμενο σημείο που δεν 

είναι τον απόγονο. 

 
Απόγονος :   1, 3, 11, 18, 16, 15, 13, 2, 5, 6, 12, 8, 10, 20, 21 

§ Βρείτε ένα σημείο που δεν είναι στον απόγονο, π.χ. το 4. 

§ Επιλέξτε ένα σημείο από τον απόγονο, π.χ. το 15 και αντικαταστήστε 

   το με το τυχαία επιλεγμένο σημείο που δεν είναι στον απόγονο, δηλαδή το 4.  

Τροποποιημένος απόγονος:  1, 3, 11, 18, 16, 4, 13, 2, 5, 6, 12, 8, 10, 20, 21   

 
 
 
Ø Ανταλλαγή Ενός Σημείου ( Swap  A Point) 

Επιλέγονται δύο τυχαία σημεία στον απόγονο και ανταλλάσσονται αμοιβαία. 

Απόγονος :   1, 3, 11, 18, 16, 15, 13, 2, 5, 6, 12, 8, 10, 20, 21 

§ Επιλέξτε δύο τυχαία σημεία στον απόγονο, π.χ. 15 και 12. 

§ Ανταλλάξτε αμοιβαία το δύο σημεία. 

Τροποποιημένος απόγονος:  1, 3, 11, 18, 16, 12, 13, 2, 5, 6, 15, 8, 10, 20, 21 

 

Α.6. Βασικοί Παράμετροι των Γενετικών Αλγόριθμων 

 

Πιθανότητα Διασταύρωσης (Crossover probability): Καθορίζει πόσο συχνά θα 

εκτελεστεί η διασταύρωση. Εάν η πιθανότητα διασταύρωσης είναι 100% τότε η 

διασταύρωση σίγουρα θα πραγματοποιηθεί και όλοι οι απόγονοι δημιουργούνται από 

κομμάτια και των δύο γονέων. Εάν η πιθανότητα διασταύρωσης είναι 0% τότε 

ολόκληρη η νέα γενιά δημιουργείται από ακριβή αντίγραφα των γονέων - 

χρωμοσωμάτων του παλιού πληθυσμού, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι η νέα γενιά 
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είναι η ίδια με τη παλιά. Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε τα χρωμοσώματα: Χ (0.9), 

Υ (0.5), Ζ (0.7), Ζ (0.7), Υ (0.5), Ζ (0.7) με τις αντίστοιχες τιμές της καταλληλότητάς 

τους. Στη νέα γενιά ένα χρωμόσωμα μπορεί να αντιγραφεί περισσότερες από μία 

φορές, λόγω της τιμής του στη συνάρτηση καταλληλότητας. Επομένως, μπορεί να 

προκύψει ο πληθυσμός : Χ Χ Ζ Ζ Ζ Υ. Συνεπώς, αν και η νέα γενιά δημιουργήθηκε 

από αντίγραφα των γονέων, δεν είναι η ίδια με τη παλιά. Η διασταύρωση 

πραγματοποιείται ώστε τα νέα χρωμοσώματα να περιέχουν τα καλά κομμάτια των 

παλιών χρωμοσωμάτων και συνεπώς να είναι καλύτερα. Ωστόσο είναι ωφέλιμο να 

επιβιώσουν κάποια μέρη  του παλιού πληθυσμού και στη νέα γενιά [91]. 

Πιθανότητα Μετάλλαξης: Καθορίζει πόσο συχνά μεταλλάσσονται κομμάτια των 

χρωμοσωμάτων. Εάν δεν υπάρξει μετάλλαξη τότε οι απόγονοι παράγονται αμέσως 

μετά τη διασταύρωση (ή την ακριβή αντιγραφή από τους γονείς τους) χωρίς καμία 

αλλαγή. Εάν όμως γίνει μετάλλαξη, ένα ή περισσότερα κομμάτια ενός 

χρωμοσώματος αλλάζουν. Όταν η πιθανότητα μετάλλαξης είναι 100% τότε 

πραγματοποιούνται αλλαγές σε όλο το μήκος του χρωμοσώματος, ενώ όταν η 

πιθανότητα είναι 0% δεν γίνεται καμία αλλαγή. Η μετάλλαξη εμποδίζει τον γενετικό 

αλγόριθμο να εγκλωβιστεί σε τοπικά ακρότατα (τοπικά μέγιστα). Η μετάλλαξη δε θα 

πρέπει να γίνεται πολύ συχνά, επειδή στη περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο ο 

αλγόριθμος θα αποτελεί στην ουσία τυχαία έρευνα [91]. 

Μέγεθος Πληθυσμού: Αναφέρεται στις υποψήφιες λύσεις (χρωμοσώματα) που 

αποτελούν τον  πληθυσμό. Εάν υπάρχουν υπερβολικά λίγα χρωμοσώματα στον 

πληθυσμό, ο γενετικός αλγόριθμος έχει λίγες πιθανότητες να εκτελέσει διασταύρωση 

και συνεπώς διερευνάται μόνο ένα μικρό τμήμα του χώρου αναζήτησης. Αντιθέτως,  

εάν υπάρχουν υπερβολικά πολλά χρωμοσώματα στον πληθυσμό, ο αλγόριθμος 

επιβραδύνεται. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι μετά από ένα όριο - το οποίο εξαρτάται 

κυρίως από το πρόβλημα που επιλύεται και τον τρόπο κωδικοποίησής του– δεν είναι 

χρήσιμο να χρησιμοποιούνται πολύ μεγάλοι πληθυσμοί. Ένας πολύ μεγάλος 

πληθυσμός δεν θα λύσει το πρόβλημα γρηγορότερα απ’ ότι ένας μέτριου μεγέθους 

πληθυσμός [91]. 
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Α.7. Τα βήματα του Γενικού Γενετικού Αλγόριθμου  

Ανεξάρτητα από την τεχνική που θα επιλεγεί για τον κάθε γενετικό μηχανισμό, ο 

γενετικός αλγόριθμος γενικά ακολουθεί τα ακόλουθα βήματα [66]: 

 
Βήμα 1 :  Δημιουργία Αρχικού πληθυσμού 
 
Βήμα 2 :  Επιλογή των Γονέων 
 
Βήμα 3 :  Διασταύρωση 
 
Βήμα 4 :  Μετάλλαξη 
 
Βήμα 5 :  Υπολογισμός της Συνάρτησης Καταλληλότητας και Έλεγχος του 

Κριτηρίου Τερματισμού 
 
 
Κάθε επανάληψη αυτής της διαδικασίας καλείται γενιά (generation). 

 
 

Α.8. Κύριοι Γενετικοί Αλγόριθμοι 
 

Οι Γενετικοί Αλγόριθμοι αποτελούν μία ομάδα τεχνικών βελτιστοποίησης. Η ιδέα 

αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τον John Holland (1970) και βασίζεται στη θεωρία 

του Δαρβίνου περί φυσικής επιλογής και εξέλιξης [91]. Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι 

υλοποίησης γενετικών αλγορίθμων (Steady – State και Generational), οι οποίοι 

παρουσιάζονται στη συνέχεια [28]. 

 

§ Ο Γενετικός Αλγόριθμος Steady – State 

 

Ένας αρχικός πληθυσμός αποτελείται από Ν χρωμοσώματα. Επιλέγεται ένα ζευγάρι 

χρωμοσωμάτων κάθε φορά, διασταυρώνεται και δημιουργούνται οι απόγονοι  (το 

πόσοι απόγονοι δημιουργούνται εξαρτάται από την υλοποίηση). Στη συνέχεια οι 

απόγονοι τοποθετούνται μέσα στον πληθυσμό, στη θέση των γονέων τους (οι γονείς, 

μετά τη διασταύρωση απομακρύνονται από τον πληθυσμό). Έπειτα, από τον 

πληθυσμό των Ν χρωμοσωμάτων, επιλέγεται ένα τυχαίο χρωμόσωμα – το οποίο 

μπορεί να είναι είτε απόγονος είτε χρωμόσωμα από τον παλιό πληθυσμό που δεν έχει 
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ακόμα επιλεγεί για διασταύρωση – και μεταλλάσσεται. Η μετάλλαξη μπορεί να γίνει 

σε ένα γονίδιο ή σε μερικά ή σε όλα ή ακόμη  και σε κανένα. 

 

 

§ Ο Γενετικός Αλγόριθμος Generational 

 

Ένας αρχικός πληθυσμός Ρ1 αποτελείται από Ν χρωμοσώματα. Επιλέγεται ένα 

ζευγάρι χρωμοσωμάτων κάθε φορά, διασταυρώνεται και δημιουργούνται οι απόγονοι  

(και σ’ αυτή τη περίπτωση, το πόσοι απόγονοι δημιουργούνται εξαρτάται από την 

υλοποίηση). Στη συνέχεια οι απόγονοι τοποθετούνται μέσα σε έναν νέο  πληθυσμό 

Ρ2 και οι γονείς τους επανατοποθετούνται στον αρχικό πληθυσμό Ρ1. Η διαδικασία 

αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι ο νέος πληθυσμός Ρ2 να αποτελείται από Ν απογόνους. 

Όταν ο νέος πληθυσμός Ρ2 έχει πλέον Ν χρωμοσώματα, αυτά υπόκεινται σε 

μετάλλαξη και στη συνέχεια αντικαθιστούν εξολοκλήρου τον παλιό πληθυσμό. 
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