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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι μεταφορές αποτελούν έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες της σύγχρονης, οικονομικής και κοινωνικής, ζωής. Η 

αρτιότητα του δικτύου συγκοινωνιών - μεταφορών θεωρείται ένας από τους δείκτες 

ανάπτυξης μιας χώρας. Έτσι, τα σύγχρονα οργανωμένα κράτη δίνουν σε αυτές 

ιδιαίτερη σημασία και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στα περισσότερα κράτη 

υπάρχουν υπουργεία που ασχολούνται με τις μεταφορές μιας χώρας. Πρέπει επίσης 

να αναφερθεί ότι μεγάλες, στρατηγικές επενδύσεις στις μεταφορές, συχνά 

επηρεάζουν ακόμα και την εξωτερική πολιτική ή στρατηγική θέση μιας χώρας. Ως 

παραδείγματα τέτοιων επενδύσεων στην Ελλάδα, αναφέρονται τα έργα των 

αεροδρομίων (Σπάτα, Μακεδονία), οι κάθετοι οδικοί άξονες για τη σύνδεση της 

Ελλάδας με τη Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη καθώς και η Εγνατία οδός. 

Ο τομέας των μεταφορών παρουσιάζει δύο χαρακτηριστικά. Απαιτεί μεγάλου 

ύψους επενδύσεις και παίζει ουσιαστικό ρόλο στην εξέλιξη του συνόλου της 

οικονομικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα την ισχυρή παρουσία του κράτους ως 

ιδιοκτήτη και ελεγκτή. Η κατάσταση αυτή προοδευτικά αλλάζει, ιδιαίτερα σε τομείς 

όπως οι αεροπορικές ή οι αστικές μεταφορές. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι οι 

μεταφορές αποτελούν μέσα για την εξυπηρέτηση άλλων στόχων και σε καμία 

περίπτωση δεν αποτελούν αυτοσκοπό. Άμεσο αποτέλεσμα είναι, στη διαδικασία της 

μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών, να τίθενται πολλαπλοί τελικοί στόχοι. Οι στόχοι 

αυτοί εξαρτώνται από το μέσο που θα επιλεχθεί, την κατάσταση του επιλεγόμενου 

δικτύου τη στιγμή της πράξης της μεταφοράς, τα αγαθά ή τα πρόσωπα που θα 

μεταφερθούν, ακόμα και τις προσωπικές επιθυμίες και προτιμήσεις αυτού που κάνει 

χρήση του μέσου μεταφοράς. 

Ιδιαίτερα στις αεροπορικές μεταφορές, η αποδυνάμωση του ρόλου του 

κράτους ως ιδιοκτήτη και ελεγκτή είναι εμφανής στις Η.Π.Α., στην Ευρώπη αλλά και 

σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Άμεση συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι η 

προσφορά πολλών εναλλακτικών τρόπων (διαδρομών) για να ταξιδέψει κανείς (ή να 

μεταφέρει εμπορεύματα) από μία πόλη-προέλευση σε μία πόλη-προορισμό. Κατά 

συνέπεια η τελική επιλογή μεταξύ των εναλλακτικών διαδρομών αποτελεί ένα όλο και 
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περισσότερο περιπλεγμένο πρόβλημα. Ο χρήστης του μέσου, εισέρχεται πλέον σε 

μία διαδικασία λήψης απόφασης, κατά την οποία επιζητεί να ικανοποιήσει με τον 

καλύτερο δυνατόν τρόπο τα κριτήρια που θέτει ο ίδιος, όπως "χαμηλό κόστος", 

"ταχύτητα", "μικρός κίνδυνος" και άλλα. Σημειώνεται ότι συχνά η ικανοποίηση στον 

καλύτερο δυνατόν βαθμό κάποιου κριτηρίου, επιδρά αρνητικά στην ικανοποίηση 

άλλων κριτηρίων. Επίσης, είναι δυνατόν να τεθούν κριτήρια τα οποία είναι δύσκολο ή 

και αδύνατο να ποσοτικοποιηθούν. Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη 

πληθώρας αεροδρομίων σε όλο τον κόσμο καθώς και ο μεγάλος αριθμός 

αεροπορικών εταιρειών που προσφέρουν πτήσεις που συνδέουν αυτά τα 

αεροδρόμια. 

Στη διατριβή αυτή, χρησιμοποιώντας τη θεωρία των γραφημάτων, 

αντιμετωπίζουμε το ακόλουθο πρόβλημα: 

Πρόβλημα (Α). 

Έχοντας ως εισόδους ένα δίκτυο αεροπορικών μεταφορών (αεροδρόμια 

και πτήσεις) και έναν αριθμό από κριτήρια, να αναπτυχθούν αλγόριθμοι 

που θα έχουν ως αποτέλεσμα ένα σύνολο από εναλλακτικές διαδρομές. 

Όλες αυτές οι διαδρομές θα πρέπει να ικανοποιούν τα τιθέμενα κριτήρια. 

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 1 αυτής της εργασίας. 

Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα υπάρχοντα συστήματα στο χώρο των 

μεταφορών, αεροπορικών και οδικών, τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα για την 

προσέγγιση του προβλήματος. Έτσι, τα συστήματα Αυτοματοποιημένης Κράτησης 

Θέσεων (CRS) κρίνονται ανεπαρκή, ενώ τα συστήματα πλοήγησης αυτοκινήτων 

κρίνονται μη εφαρμόσιμα στις αεροπορικές μεταφορές. 

Τα δίκτυα μεταφορών αναπαρίστανται με πολύ μεγάλη επιτυχία με τη χρήση 

της θεωρίας των γραφημάτων. Εξάλλου, οι διαδικασίες και τα φαινόμενα που 

συμβαίνουν κατά τη διαδικασία της μεταφοράς έχουν συχνά μεγάλη αναλογία με 

προβλήματα αλγοριθμικής φύσης τα οποία απασχολούν το χώρο της θεωρίας 

γραφημάτων. Στο Κεφάλαιο 2 της διατριβής και για λόγους πληρότητας, περιέχονται 
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ο! βασικοί ορισμοί και τα κύρια προβλήματα της θεωρίας γραφημάτων, τα οποία 

χρησιμοποιούνται στα υπόλοιπα κεφάλαια. 

Χρησιμοποιώντας τους ορισμούς του προηγούμενου κεφαλαίου, στο 

Κεφάλαιο 3 αναπτύσσεται το μοντέλο του αεροπορικού δικτύου (τα αεροδρόμια και 

οι πτήσεις). Στο ίδιο Κεφάλαιο, χρησιμοποιώντας σενάρια αεροπορικών μεταφορών, 

ορίζονται με τυπικό τρόπο τα κριτήρια που είναι δυνατόν να τεθούν από 

οποιονδήποτε χρήστη του δικτύου. 

Το Κεφάλαιο 4, περιέχει αναφορές από τη διεθνή βιβλιογραφία και 

αρθρογραφία. Σημειώνεται ότι πρόκειται για αναφορές που αντιμετωπίζουν συναφή 

προβλήματα, εφόσον δεν προέκυψε κάποια συγκεκριμένη προσέγγιση για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος (Α). 

Το πρόβλημα (Α) αντιμετωπίζεται στο Κεφάλαιο 5. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά 

γίνεται μία επιπλέον ανάλυση του φαινομένου της χρονικής μεταβολής που υπάρχει 

στα αεροπορικά δίκτυα. Στη συνέχεια, τα κριτήρια που περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 3 

κατατάσσονται ' σε κατηγορίες, ανάλογα με τη φύση τους και το προσδοκώμενο 

αποτέλεσμα για κάθε ένα από αυτά. Σημειώνεται ότι κατά την ανάλυση του 

προβλήματος προκύπτει και ένας αλγόριθμος για τη λύση του προβλήματος της 

εύρεσης μονοπατιού με το ελάχιστο - μέγιστο βάρος ακμής. Ακολούθως, με τη χρήση 

της λεξικογραφικής κατάταξης των κριτηρίων ανάλογα με τη σπουδαιότητα τους, 

ορίζεται ένα γενικό πρόβλημα βελτιστοποίησης. Για το πρόβλημα αυτό, προτείνονται 

τρεις αλγόριθμοι, οι Α1, Α2, και A3 και ακολουθεί σύγκριση μεταξύ τους σε τυχαία 

γραφήματα. Τέλος, λόγω της ειδικής φύσης των δικτύων που αναπαριστούν τα 

αεροπορικά δίκτυα, ο περισσότερο αποδοτικός από τους τρεις αλγορίθμους (ο 

αλγόριθμος Α1), μετασχηματίζεται έτσι ώστε να εφαρμόζεται σε αυτά τα δίκτυα. 

Για λόγους πληρότητας, προγραμματίσθηκε μια εφαρμογή - πρωτότυπο, που 

εφαρμόζει τον αποδοτικότερο αλγόριθμο του προηγούμενου κεφαλαίου σε 

πραγματικά δεδομένα. Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται μερικά υπολογιστικά 

πειράματα με τη χρήση αυτής της εφαρμογής. Στο ίδιο κεφάλαιο προτείνονται και 

κάποιες κατευθύνσεις για τη μελλοντική ερευνητική πορεία στο θέμα αυτής της 

διατριβής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

1.1. Αεροπορικές μεταφορές. 

Στη διατριβή αυτή θα ασχοληθούμε με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα 

που εμφανίζεται κυρίως στις Αεροπορικές Μεταφορές (AM). Στις AM ισχύουν 

διαφορετικά δεδομένα από ότι σε άλλου τύπου μεταφορές. Αυτό οφείλεται 

κυρίως στο γεγονός ότι οι AM είναι γενικά ένας τρόπος μεταφοράς που είναι 

"ακριβότερος" από άλλους τρόπους, απαιτούν συγκεκριμένη υποδομή σε 

οχήματα, υποστήριξη εδάφους κλπ. για να υποστηριχθούν και βέβαια 

απαιτούν ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες λειτουργίας όλου του συστήματος, μιας 

και τα ατυχήματα είναι πολύ συχνά καταστροφικά. 

Πρόσφατα εξάλλου, (δεκαετία 80) εμφανίστηκαν και άλλα μεταφορικά 

μέσα, όπως τα "γρήγορα τραίνα", κυρίως στην Ιαπωνία και σε μερικές χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία). Την ίδια περίοδο 

έκαναν την εμφάνιση τους και γρήγορα θαλάσσια μέσα, όπως Hovercrafts, 

Catamaran κλπ. Τέτοια μέσα χρησιμοποιούνται και στην Ελλάδα με μεγάλη 

επιτυχία. 

Με τη διάδοση και χρήση αυτών των μέσων στη διαδικασία των 

μεταφορών, έγιναν εμφανείς αρκετές ομοιότητες στον τρόπο λειτουργίας τους 
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με τις AM. Για αυτό το λόγο, πιστεύουμε ότι αυτά που θα αναπτυχθούν 

παρακάτω, ισχύουν και για δίκτυα τέτοιων οχημάτων, ή με αναγωγή, μπορούν 

να ισχύουν και για μετα-δίκτυα, δίκτυα δηλαδή μεταφορών όπου 

χρησιμοποιείται συνδυασμός τέτοιων γρήγορων οχημάτων (αεροπλάνα, 

τραίνα κλπ.). 

1.2 Το μέλλον των Αεροπορικών Μεταφορών στην ΕΕ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ασχολήθηκε και ασχολείται με ιδιαίτερη 

προσοχή με τις αεροπορικές μεταφορές στην ευρύτερη περιοχή της. Έως το 

1987 η λειτουργία των AM ήταν απολύτως ελεγχόμενη από διακρατικές 

συμφωνίες, αφού η πλειοψηφία των Αεροπορικών Εταιρειών (ΑΕ) ανήκε στα 

διάφορα ευρωπαϊκά κράτη. Το γεγονός αυτό δημιουργούσε αρκετές 

παρενέργειες στη λειτουργία των AM, όπως η απαγόρευση δρομολόγησης 

πτήσεων κάποιας ΑΕ μιας χώρας σε εσωτερικές πτήσεις άλλης χώρας, ο 

αυστηρός προσδιορισμός των τιμών των εισιτηρίων ως προς το ζεύγος 

προέλευσης-προορισμού και όχι ως προς την ποιότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών, κ.α. 

Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι παρενέργειες, προτάθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τρεις δέσμες μέτρων (πακέτα) τα οποία έχουν σκοπό τη 

σταδιακή φιλελευθεροποίηση του συστήματος των AM στην Ευρώπη. Το 

πρώτο πακέτο υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα 1987, 

θέτοντας κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και το δεύτερο πακέτο στα 1990 

προχώρησε ένα βήμα παραπάνω, οδηγώντας έτσι τους Ευρωπαίους 

Υπουργούς μεταφορών να συμφωνήσουν στην πλήρη φιλελευθεροποίηση 

από τον Ιανουάριο του 1992. Μερικά από τα σημαντικότερα σημεία αυτής της 

συμφωνίας είναι: (Stasinopoulos (1992)) 

. Το δικαίωμα στις ΑΕ να ορίζουν οι ίδιες τις τιμές εισιτηρίων για τις 

διαδρομές που προσφέρουν. 
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• Το δικαίωμα στις ΑΕ να δρομολογούν πτήσεις και μέσα σε άλλη χώρα 

μέλος. 

Δικαιώματα σχετικά με την ελεύθερη εκχώρηση χώρου στο έδαφος και 

στον αέρα σε όλες τις ΑΕ, με την προϋπόθεση ότι πληρούν ένα σύνολο 

κανόνων. 

Το τρίτο πακέτο για την αεροπλοΐα αποφασίστηκε το 1991 και 

ολοκληρώνει την απελευθέρωση της αγοράς για τις AM. Ο στόχος ήταν να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες διαδικασίες και στις δώδεκα χώρες μέλη ώστε οι 

ΑΕ της ΕΕ να ανταγωνίζονται ελεύθερα σε μια ανοιχτή αγορά. (Stasinopoulos 

(1993)) 

Ενδεικτικά, αναφέρουμε παρακάτω μερικά στατιστικά στοιχεία που 

δείχνουν το μέγεθος και το βαθμό κίνησης που παρουσιάζουν οι AM στη ΕΕ. 

Στον Πίνακα 1.1 φαίνεται ο αριθμός των αεροπλάνων όλων των τύπων, άνω 

των 9 τόνων, στην ΕΕ και στον Πίνακα 1.2 φαίνεται η κίνηση (επιβατική και 

μεταφορική) στα σημαντικότερα αεροδρόμια της ΕΕ. (Eurostat) 
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Πίνακας 1.1 

Αεροδρόμιο 

Luxemburg (L) 

Lisbon (Ρ) 

Dublin (IRL) 

Brussels (Β) 

Milan - Linate (I) 

Athens (GR) 

Copenhagen (DK) 

Αριθμός Επιβατών 
(χιλιάδες) 

940 

3996 

4397 

6875 

8585 

10183 

11262 

Τόνοι αγαθών 
(χιλιάδες) 

112 

65 

43 

215 

67 

95 

160 
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Palma de Mallorca (E) 

Madrid (E) 

Roma - Fiumicino (1) 

Amsterdam (NL) 

Paris -de Gaulle (F) 

London - Gatwick (UK) 

Paris - Orly (F) 

Frankfurt/ Main (D) 

London - Heathrow (UK) 

11712 

13243 

14291 

• 14482 

17887 

20745 

22206 

24344 

37510 

22 

179 

199 

575 

576 

192 

236 

895 

642 

Πίνακας 1.2 

Παρόμοιες ενέργειες (διακανονισμοί, δέσμες μέτρων) έχουν συμβεί στο 

παρελθόν ή οργανώνονται σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην ΕΕ. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την "αποκανονικοποίηση" (deregulation) που 

εισήχθη στις AM των ΗΠΑ το 1978. Αυτή η διαδικασία απελευθέρωσε τις 

αγορές στις ΗΠΑ, δημιουργώντας όμως άλλα σημαντικά φαινόμενα, όπως τη 

διάλυση αρκετών ΑΕ, την εξαγορά άλλων, τη συγχώνευση ΑΕ κλπ. (Truitt και 

Haynes (1993), Windle και Dresner (1993)). 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η σημασία που δίνεται σήμερα στις AM 

από τις οργανωμένες κοινωνίες είναι τεράστια. Φυσικά, υπάρχουν 

προβλήματα που έχουν σχέση και με την οργάνωση της αγοράς, με την 

οργάνωση του ζωτικού χώρου (έδαφος και αέρας), αλλά και με την ίδια τη 

διαδικασία παροχής της υπηρεσίας της μεταφοράς, όπως αυτήν την 

αντιλαμβάνεται ο τελικός χρήστης. 

1.3 Σημαντικά προβλήματα που απασχολούν το χώρο των AM 

Πέρα από τα προβλήματα που απαιτούν πολιτική αντιμετώπιση εκ 

μέρους της διοίκησης των ΑΕ, όπως μισθοδοσίες επίγειου και εναέριου 
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προσωπικού, διαμόρφωση μακροπρόθεσμων στρατηνικών κλπ., στο χώρο 

των AM απαιτείται η αντιμετώπιση και άλλων προβλημάτων, περισσότερο 

τεχνικής φύσης. Παρακάτω θα αναφέρουμε μερικά από αυτά: 

•Διαδρόμιση και Προγραμματισμός (Routing and scheduling). 

Το πρόβλημα αυτό συνίσταται στην επιλογή εγκαθίδρυσης ή όχι μιας 

συγκεκριμένης σύνδεσης (πτήσης) ανάμεσα σε δύο πόλεις. Λαμβάνονται 

υπόψη πολλοί παράγοντες όπως η δομή του δικτύου, η ζήτηση που υπάρχει 

για τη συγκεκριμένη σύνδεση, ο αριθμός των διαθέσιμων οχημάτων, η 

χωρητικότητα τους και οι επιχειρησιακές δυνατότητες τους, καθώς και η 

διαθεσιμότητα του κατάλληλου προσωπικού. 

Ο αντικειμενικός στόχος είναι η δημιουργία ενός δικτύου πτήσεων και η 

παραγωγή ενός προγράμματος πτήσεων που θα αποφέρει το μεγαλύτερο 

δυνατό κέρδος στην ΑΕ. (Daskin και Panayotopoulos (1989), Dobson και 

Lederer (1993), Etschmaier και Mathaisel (1985)). 

• Διαχείριση αποθεμάτων και συντελεστών παραγωγής 

Τα αποθέματα και οι συντελεστές παραγωγής στις ΑΕ συνίστανται σε 

οχήματα, προσωπικό, κρατημένες θέσεις σε αεροδρόμια, καύσιμα, υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης κλπ. Το πρόβλημα της διαχείρισης αποθεμάτων και 

συντελεστών παραγωγής, είναι κοινό σε πολλούς μεγάλους οργανισμούς. 

Κατά συνέπεια χρησιμοποιούνται εδώ παρόμοιες τεχνικές. (Berge και 

Hopperstad (1993), Lee και Hersch (1993)) 

• Διαχείριση θέσεων 

Στις AM εμφανίζεται συνεχώς το συγκεκριμένο πρόβλημα διαχείρισης 

πραγματικών θέσεων επιβατών ανά πτήση. Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται 

κυρίως διότι συνήθως η κράτηση μιας θέσης γίνεται αρκετό χρόνο πριν την 

πραγματική ώρα έναρξης της πτήσης (Κεφάλαιο 3). Όσο πλησιάζει η στιγμή 

της αναχώρησης, αυξάνεται ο βαθμός ζήτησης για μια θέση, αλλά μειώνεται ο 

αριθμός των ακυρώσεων των ήδη κρατημένων θέσεων. Στόχος είναι η όσο το 

δυνατό μεγαλύτερη πληρότητα μιας πτήσης, δηλαδή ένα όχημα να αναχωρεί 

με το μικρότερο αριθμό μη κατειλημμένων θέσεων. (Zarrah et al. (1993)). 
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• Έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας (Air traffic control) 

Η διαχείριση σε κατάσταση πραγματικού χρόνου (real time) θεμάτων 

χωρητικότητας αεροδιαδρόμων, αεροδρομίων, εναέριων τομέων. Απαιτεί πολύ 

ισχυρά υπολογιστικά συστήματα πραγματικού χρόνου, σε συνδυασμό με 

άλλες μηχανές, όπως radar κλπ. (Venkatakrishnan et al. (1993), Terrab και 

Odoni (1993), Vranas et al. (1994), Richetta και Odoni (1993)). 

• Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. (Cottrell και Rapley (1991 )). 

Τέτοια συστήματα απαιτούνται και από τις υπεύθυνες αρχές της 

χώρας όπου υπάγεται το αεροδρόμιο, αλλά και από τις ΑΕ. 

• Συστήματα κρατήσεων θέσεων με Η/Υ (Computerised Reservation Systems 

- CRS) 

Με αυτά τα συστήματα θα ασχοληθούμε περισσότερο στη συνέχεια, 

στα πλαίσια του προβλήματος που θα μας απασχολήσει σε αυτή τη διατριβή. 

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την περιγραφή ενός άλλου 

σημαντικού προβλήματος, που, σε αντίθεση με τα παραπάνω, το 

αντιμετωπίζουν όχι οι πολιτικές ή διοικητικές αρχές, ούτε οι ΑΕ, αλλά οι 

πραγματικοί χρήστες του συστήματος, δηλαδή οι άνθρωποι που θέλουν να 

ταξιδέψουν μέσω αεροπλάνου ή να μεταφέρουν αγαθά με τον ίδιο τρόπο. 

Πρόκειται για το πρόβλημα της επιλογής της κατάλληλης διαδρομής (the 

traveller route choice problem). 

1.4 Η επιλογή της κατάλληλης διαδρομής 

Το πρόβλημα της επιλογής της κατάλληλης διαδρομής απασχολεί πολύ 

συχνά όλους όσους κάνουν χρήση οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου. Το 

πρόβλημα ορίζεται όταν υπάρχουν εναλλακτικοί (περισσότεροι από έναν) 

τρόποι για να ταξιδέψει κανείς από ένα σημείο προέλευσης (origin) σε ένα 

σημείο προορισμού (destination). Προϋποτίθεται λοιπόν η ύπαρξη ενός 

9 



συνόλου από διαφορετικές διαδρομές, μία από τις οποίες καλείται κανείς να 

επιλέξει. 

Το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει ένα σύνολο από διαθέσιμες 

διαδρομές, προϋποθέτει ότι όλα τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα στον 

χρήστη του μέσου. Αν ληφθεί όμως υπόψη το τεράστιο πλήθος των 

διαδρομών που μπορούν να συνδέουν δύο σημεία του γεωγραφικού χώρου, 

γίνεται φανερό ότι η λεπτομερειακή γνώση όλων αυτών των δεδομένων είναι 

σχεδόν αδύνατη. 

Στο Σχήμα 1.1 φαίνονται ένα σημείο προέλευσης, ένα σημείο 

προορισμού και αρκετές διαδρομές που συνδέουν αυτά τα σημεία μεταξύ 

τους. Πολλές από αυτές τις διαδρομές δεν είναι στην πραγματικότητα 

υποψήφιες για επιλογή, διότι αν και συνδέουν τελικά τα δύο σημεία, 

ουσιαστικά δεν ενδιαφέρουν και τόσο πολύ το χρήστη. Αυτό συμβαίνει, διότι 

αυτές οι διαδρομές άλλοτε συμπεριλαμβάνουν πολλούς ενδιάμεσους 

σταθμούς, άλλοτε συμπεριλαμβάνουν κυκλικές διαδρομές (πράγμα που δεν 

είναι λογικό) κλπ. 

Σχήμα 1.1 

Στο Σχήμα 1.1, οι διαδρομές που είναι έντονα σκιασμένες, φαίνεται ότι 

είναι κατ'αρχήν οι περισσότερο "λογικές" και ανάμεσα σε αυτές καλείται τελικά 
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να επιλέξει ο χρήστης. Το κριτήριο επιλογής αυτών των διαδρομών είναι στην 

περίπτωση του Σχήματος 1.1 ο αριθμός των ενδιάμεσων σταθμών. 

Πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι η διαδικασία επιλογής της 

κατάλληλης διαδρομής εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από: 

1. Το μεταφορικό μέσο (ή μέσα) που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Για 

παράδειγμα, εάν πρόκειται για οδικές μετακινήσεις, τότε η γεωγραφική 

απομάκρυνση από τον τελικό στόχο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

απόρριψη αυτής της διαδρομής. Ο χρήστης πιστεύει ότι θα είναι πιο βολικό 

να ακολουθήσει κάποιο δρόμο που θα κατευθύνεται προς τον προορισμό 

του. Αν όμως πρόκειται για μετακινήσεις αεροπορικές, η κατεύθυνση της 

πτήσης και το αν αυτή τείνει προς τον προορισμό είναι δυνατό να μην 

"ενοχλεί" πολύ κατά τη διαδικασία της λήψης απόφασης (υποτίθεται βέβαια 

ότι αναφερόμαστε σε ενδιάμεσους σταθμούς). Αυτό σημαίνει ότι το μέσο 

που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζει και τη δομή του μεταφορικού δικτύου που 

δημιουργείται, το οποίο με τη σειρά του εισάγει διαφορετικές σημασίες σε 

έννοιες όπως "γεωγραφικά κοντά" ή "ενδιάμεσοι σταθμοί". 

2. Τα κριτήρια επιλογής που χρησιμοποιεί και τις προσωπικές 

προτιμήσεις που μπορεί να έχει ελεύθερα ο χρήστης. Τα κριτήρια αυτά 

είναι μετρήσιμα μεγέθη όπως κόστος σε χρήμα (εισιτήρια, καύσιμα, διόδια 

κλπ.), χρόνος που απαιτείται από την ώρα αναχώρησης έως την ώρα 

άφιξης κλπ. Οι προσωπικές προτιμήσεις1 του χρήστη είναι βέβαια ποιοτικά 

μεγέθη, όπως η "ευχαρίστηση" που προσφέρει μια διαδρομή, η 

"εξυπηρέτηση" που προσφέρει μια Αεροπορική Εταιρεία κ.α. Υπάρχουν 

τέλος και κριτήρια που μπορούν να μετρηθούν ποσοτικά με κάποια 

προεπεξεργασία, όπως ο βαθμός επικινδυνότητας κάποιας διαδρομής 

ή/και κάποιας Αεροπορικής Εταιρείας, η αξιοπιστία κάποιας διαδρομής ή 

κάποιας Εταιρείας ή κάποιου τύπου Αεροπλάνου κλπ. Στο Κεφάλαιο 3, θα 

περιγραφούν με πλήρη λεπτομέρεια τα κριτήρια (μετρήσιμα ή όχι) με τα 

οποία θα ασχοληθούμε στην εργασία αυτή. 

1 Στη συνέχεια, αντί για τον όρο προσωπικές προτιμήσεις, θα χρησιμοποιείται ο όρος μη 
μετρήσιμα κριτήρια. 
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Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου θα αναφερθούμε στους τρόπους με 

τους οποίους αντιμετωπίζεται σήμερα το πρόβλημα της επιλογής της 

κατάλληλης διαδρομής. Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι 

σε όλη την έκταση αυτής της εργασίας θα αναφερόμαστε συνεχώς σε 

προτάσεις για τη λύση αυτού του προβλήματος από την πλευρά του χρήστη 

και όχι από την πλευρά των Αεροπορικών Εταιρειών ή των Ταξιδιωτικών 

πρακτόρων. 

1.5 Πώς αντιμετωπίζεται σήμερα το πρόβλημα επιλογής διαδρομής. 

Υπάρχουν σήμερα δύο τρόποι για την επιλογή της κατάλληλης 

διαδρομής από την πλευρά του χρήστη. Ο χειροκίνητος τρόπος (manual) και 

ο μηχανοποιημένος τρόπος (μέσω των Συστημάτων Κράτησης Θέσεων με 

Η/Υ). 

1.5.1 Ο Χειροκίνητος τρόπος 

Ο χειροκίνητος τρόπος συνίσταται στο ψάξιμο ειδικών καταλόγων με 

όλες τις συνδέσεις που προσφέρουν οι Αεροπορικές Εταιρίες. Σε αυτούς τους 

καταλόγους (που εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα - π.χ. ανά εξάμηνο), 

οι Εταιρείες αναφέρουν κατ'αρχήν όλες τις απευθείας πτήσεις τους. Βέβαια, 

είναι αδύνατο για μια Εταιρεία να προσφέρει πτήσεις για όλους τους πιθανούς 

προορισμούς. Έτσι στους καταλόγους αυτούς περιγράφονται και πτήσεις που 

έχουν ενδιάμεσους σταθμούς. Σε αυτού του τύπου τις πτήσεις συνήθως ένα 

τμήμα της διαδρομής παρέχεται από την ίδια την Εταιρεία και ένα άλλο τμήμα 

από άλλη Εταιρεία με την οποία η πρώτη συνεργάζεται. Στο Σχήμα 1.2.α 

φαίνεται ένα τμήμα ενός τέτοιου καταλόγου ως προς τις απευθείας πτήσεις, 

ενώ στο Σχήμα 1.2.β φαίνεται ένα παράδειγμα πτήσης με σύνδεση. 
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Περιγραφή Όχημα Συχνότητα Από Προς Ώρα Αν. 
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Σχήμα 1.2.α 

Όπου: 

• "Περιγραφή" είναι ένας αριθμός - ταυτότητα που κάθε Εταιρεία δίνει σε μια 

συγκεκριμένη πτήση. Είναι γνωστό ότι και οι Εταιρείες έχουν ένα σύντομο 

κωδικό που τις ξεχωρίζει μεταξύ τους. Έτσι η Ολυμπιακή Αεροπλοΐα έχει 

τον κωδικό ΟΑ, η γερμανική Lufthansa έχει τον κωδικό LH κλπ. Ο 

συνδυασμός κωδικού Εταιρείας και κωδικού πτήσης αποτελούν ένα 

μοναδικό κωδικό (unique identifier) που εύκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

στην κωδικοποίηση των πτήσεων. Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο-

κωδικός .πτήσης χαρακτηρίζει μια πτήση που δρομολογείται πάντα 

ανάμεσα στις ίδιες πόλεις και έχει τις ίδιες ώρες και ημέρες αναχώρησης και 

άφιξης. 

• Όχημα" είναι ο τύπος του Αεροπλάνου που εκτελεί την πτήση. 

• "Συχνότητα" είναι οι μέρες της εβδομάδας στις οποίες δρομολογείται η 

πτήση. Έτσι, αν μία σε μία εγγραφή του καταλόγου σημειώνεται συχνότητα 

135, σημαίνει ότι αυτή η πτήση εκτελείται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και 

Παρασκευή. 

• "Από" και "Προς" είναι η πόλη αναχώρησης και η πόλη άφιξης αντίστοιχα. 

• Ώρα Αν." και "Ωρα Αφ." είναι οι ώρες αναχώρησης και άφιξης όπως αυτές 

έχουν προϋπολογιστεί. 

• "Γεύματα" είναι τα γεύματα που προσφέρονται κατά τη διάρκεια της 

πτήσης. 

Τονίζεται ότι στο Σχήμα 1.2.α φαίνεται ένα γενικό σχήμα καταλόγου 

πτήσεων και όχι κάποιας συγκεκριμένης Εταιρείας. Εξάλλου, όλοι αυτοί οι 

13 



κατάλογοι έχουν μεταξύ τους πολύ μικρές διαφορές στην παρουσίαση των 

δεδομένων των πτήσεων. 

Στο Σχήμα 1.2.β, εμφανίζεται ένας τυπικός τρόπος παρουσίασης για 

μια πτήση από την Αθήνα στο Τόκιο (τα δεδομένα είναι μη πραγματικά). 

Φαίνεται λοιπόν ότι για τον ίδιο συνδυασμό προέλευσης - προορισμού, δύο 

διαφορετικές Εταιρείες προσφέρουν σύνδεση διαμέσου διαφορετικών 

σταθμών, που ισχύει σε διαφορετικές μέρες, ώρες και με διαφορετικούς 

τύπους αεροπλάνων. 

From 

Athens 

ΟΑ1234 

LH5432 

To 

Tokyo 

Ath - Sgp 

Sgp - Tok 

Via 

Singapore 

0600-1500 

1600-2030 

Frequency 

134 

747 abt mcr 

m11 at cr 

From 

Athens 

SR234 

JP5432 

To 

Tokyo 

Ath - Bej 

Bej - Tok 

Via 

Beijing 

0530-1500 

1800-2230 

Frequency 

1367 

737 abt m 

747 t cr 

Σχήμα 1.2.β 

Ο χρήστης του συστήματος (όπως γενικά θα αναφερόμαστε σε αυτόν 

που θέλει να ταξιδέψει ο ίδιος ή θέλει να μεταφέρει αγαθά κλπ), έχει τη 

δυνατότητα να προσδιορίσει χειροκίνητα μια απευθείας πτήση ή ένα 

συνδυασμό πτήσεων που καλύπτει τις ανάγκες του. Στη συνέχεια μπορεί να 

απευθυνθεί σε κάποιον εξουσιοδοτημένο πράκτορα για την κράτηση των 

θέσεων. 

Εάν κάποιος χρήστης θέλει να έχει ένα αρκετά μεγάλο φάσμα επιλογής 

διαδρομής, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει περισσότερα από ένα τέτοια 

έντυπα. Για το ίδιο ζεύγος προέλευσης - προορισμού είναι δυνατόν να 

υπάρχουν πολλές απευθείας πτήσεις ή συνδυασμοί πτήσεων με διαφορετικά 
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χαρακτηριστικά, που έτσι ή αλλιώς είναι αδύνατο να αναφερθούν σε έναν 

τέτοιο κατάλογο πτήσεων. 

Επιπρόσθετα, πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν πάνω από 650 

Αεροπορικές Εταιρείες (μικρές και μεγάλες) και πάνω από 1.000.000 πιθανά 

ζεύγη πόλεων σε όλον τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι αν ο χρήστης έχει την 

απαίτηση να έχει ένα αρκετά μεγάλο σύνολο επιλογών (choice set), θα πρέπει 

να χρησιμοποιήσει ένα μηχανοποιημένο τρόπο (με τη βοήθεια Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή). 

1.5.2 Ο μηχανοποιημένος τρόπος 

Σήμερα, ο μόνος μηχανοποιημένος τρόπος για την επιλογή κατάλληλης 

διαδρομής, λειτουργεί μέσα από τα Συστήματα Κράτησης Θέσης με τη 

Βοήθεια Η/Υ (Computerized Reservation Systems - CRS). Τα συστήματα 

αυτά άρχισαν να αναπτύσσονται ήδη από την εποχή της εμφάνισης των 

ψηφιακών υπολογιστών. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα Reservisor (που 

επρόκειτο για dedicated ψηφιακή μηχανή, τμήματα της οποίας φυλάγονται στο 

ινστιτούτο Smithsonian) και ReserVec που ήταν το πρώτο σύστημα που 

έτρεχε σε επαναπρογραμματιζόμενη μηχανή γενικού σκοπού. (Dornian (1994) 

και Eklund (1994)). Ο βασικός τους στόχος δεν είναι τόσο η εύρεση μιας 

κατάλληλης διαδρομής, αλλά περισσότερο η δυνατότητα κράτησης θέσεως σε 

μια πτήση κάποιας ΑΕ, αρκετά πριν την ώρα εκτέλεσης της πτήσης, για 

οποιοδήποτε ζεύγος Προέλευσης - Προορισμού. Οι διαδρομές δημιουργούνται 

συνδυάζοντας ένα μεγάλο αριθμό απευθείας πτήσεων, ανεξάρτητα από 

Αεροπορική Εταιρεία. 

Όπως προκύπτει από τη σχετική αρθρογραφία, αλλά και από 

προσωπικές συζητήσεις με ταξιδιωτικούς πράκτορες, θεωρείται ότι τα 

συστήματα αυτά έχουν πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο βασικό τους 

στόχο. Ο απλός χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα τέτοιο σύστημα 

μέσω ενός εξουσιοδοτημένου ταξιδιωτικού πράκτορα και με τη βοήθεια αυτού 

να κάνει μια κράτηση θέσης σε μια πτήση. Εξάλλου, αυτά τα συστήματα 
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επεκτείνονται τώρα και σε κρατήσεις δωματίων σε Ξενοδοχεία, σε κρατήσεις 

αυτοκινήτων για ενοικίαση και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες, πράγμα που είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμο. 

Παρά τα παραπάνω, στο πρόβλημα της επιλογής της κατάλληλης 

διαδρομής υπάρχουν αδυναμίες οι οποίες εντοπίζονται στον τρόπο 

προσέγγισης του προβλήματος, στη δομή των συστημάτων (στο μέγεθος), 

στους ιδιοκτήτες τους και στους ταξιδιωτικούς πράκτορες. 

1.5.3 Γνωστά μεγάλα CRS 

Υπάρχουν σήμερα αρκετά CRS που ανταγωνίζονται στην αντίστοιχη 

αγορά. Από αυτά ξεχωρίζουν μερικά λόγω του μεγέθους τους και του πλήθους 

των πρακτόρων που τα χρησιμοποιούν. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε σε 

γενικές γραμμές αυτά τα συστήματα, έχοντας βέβαια την παρακάτω 

επιφύλαξη: είναι σχετικά δύσκολο να βρεθεί στη βιβλιογραφία υλικό που τα 

περιγράφει πλήρως. Κατά τη διάρκεια της έρευνας απευθυνθήκαμε σε 

ταξιδιωτικούς πράκτορες, στις ίδιες τις Εταιρείες που προωθούν κάποια από 

αυτά και σε βάσεις δεδομένων σε όλο τον κόσμο. Οι Εταιρείες προώθησης 

ήταν πολύ επιφυλακτικές στο να μας παράσχουν χρήσιμες πληροφορίες 

τεχνικής ή διοικητικής φύσης. Όπως θα φανεί και παρακάτω, κύριος λόγος για 

αυτό το φαινόμενο είναι το γεγονός ότι έχουν επενδυθεί τεράστια ποσά στο 

κτίσιμο αυτών των συστημάτων και, τουλάχιστον στην ελληνική αγορά, 

υπάρχει σε εξέλιξη ιδιαίτερη κινητικότητα από τις Εταιρείες προώθησης προς 

τα Ταξιδιωτικά γραφεία. Λόγω αυτής της έλλειψης επαρκούς αρθρογραφίας 

και βιβλιογραφίας, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από προσωπικές συνομιλίες με 

υπεύθυνους ταξιδιωτικών γραφείων και εταιρειών CRS και διαφημιστικό υλικό. 

Όπως προαναφέρθηκε, τα CRS εκτός από κράτηση θέσης σε μια 

πτήση, προσφέρουν και υπηρεσίες κράτησης άλλων υπηρεσιών (ξενοδοχεία, 

αυτοκίνητα κλπ.). Επίσης, χρησιμοποιείται διαφορετικός τρόπος Επικοινωνίας 

με το Χρήστη (User interface). Σε άλλα CRS χρησιμοποιείται περιβάλλον Unix 
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- like, αλλού Dos - like και αλλού Windows - like. Το ουσιαστικό όμως γεγονός 

είναι ότι, ως προς την επιλογή κατάλληλης διαδρομής, η έξοδος όλων των 

συστημάτων είναι παρόμοια. Αυτός είναι και ένας λόγος που πλέον οι 

Εταιρείες που υποστηρίζουν τα CRS τα προωθούν, δίνοντας μεγάλη σημασία 

στο User Interface και όχι τόσο στο ουσιαστικό πρόβλημα που μας 

απασχολεί. 

Date: 25 Aug 1995 
From: SKG (Thessaloniki) To: NY (New York) 
Airport: Macedonia East Terminal 

Flights Available Seats 

1.SKG 

dep: 0500 

meals: bmr 

/OA1000/ NY 
arr: 1230 

veh: 747 class: abc 

A12, A13, A14, B22, 
T1.T2, T3, T10 

Total time: 12.5 H 

2.SKG 
dep: 0600 

meals: bmr 

/LH1233/ NY 
arr: 1500 

veh: 747 class: abc 

B34, B35, T2, T3, T4 
T22, T24, T25 
Total time: 14 H 

3.SKG 

dep: 0700 
meals: br 
AMS 
dep: 1045 
meals: Ire 

/OA1234/ AMS 
arr: 1000 
veh: 737 

/LH3330/ NY 

class: 

arrA 800 

veh: ml 1 class: 

bt 

abt 

B12, B14, B16, T2, T4 
T42, T44 

A12, A3, B44, B63 
T5, T6, T9 

Total time: 17 Η 

4. SKG 
dep: 0700 
meals: ber 

LND 

dep: 1300 
T5 

mea/s:cmr 

/AA1567/ LND 

arr. 1100 
veh: dc10 

/LH 1000/ NY 
arr: 2000 

veh: ml 1 

class: 

class: 

abt 

at 

A2, A4, B33, B35, B36 
B42, T23, T44, T45 

A3, A4, A5, B1, B2, B1 
B10,B11,T2, T3, T4, 

Total time: 21 Η 

Σχήμα 1.3 
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Στο Σχήμα 1.3, παρουσιάζεται ένα σχήμα απάντησης στην υποθετική 

ερώτηση "θέλω να ταξιδέψω από τη Θεσσαλονίκη στη Νέα Υόρκη στις 25 

Αυγούστου". Υπάρχουν ορισμένες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που 

μπορούμε να κάνουμε, όσον αφορά την παρουσίαση αυτή. 

1. Εμφανίζονται 4 διαδρομές, από τις οποίες οι 2 αφορούν απευθείας πτήσεις 

και οι άλλες 2 αφορούν συνδυασμό πτήσεων. Για κάθε διαδρομή 

εμφανίζονται πλήρη στοιχεία, όπως οι ώρες αναχώρησης και άφιξης, οι 

τύποι των οχημάτων, τα προσφερόμενα γεύματα, οι θέσεις (Α' θέση, Β' 

θέση, Τουριστική θέση) και βέβαια οι πραγματικές διαθέσιμες θέσεις τις 

οποίες μπορεί να κρατήσει ο χρήστης. 

2. Υπάρχει μια κατάταξη (ranking) στην παρουσίαση των διαδρομών, 

σύμφωνα με την οποία οι προτεινόμενες διαδρομές εμφανίζονται κατά 

σειρά συνολικού χρόνου ταξιδιού (elapsed time), δηλαδή ανάλογα με το 

σύνολο των ωρών που διαρκεί η διαδρομή, από τη στιγμή της αναχώρησης 

έως την τελική στιγμή της άφιξης στον τελικό προορισμό. 

3. Δεν σημειώνεται πουθενά το συνολικό κόστος της διαδρομής*. Αυτό γίνεται, 

διότι το κόστος (εισιτήριο) συνήθως υπολογίζεται στη συνέχεια με κάποιο 

άλλο σύστημα, αφού υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί κανόνες και 

προσφορές για κάθε πτήση. 

Παράλληλα με τις παραπάνω παρατηρήσεις, πρέπει να σημειώσουμε ότι: 

• Ο απλός πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα να δει αυτήν την οθόνη. Σαν 

ενδιάμεσος ανάμεσα στο σύστημα και τον πελάτη, βρίσκεται ο ταξιδιωτικός 

πράκτορας, ο οποίος είναι δυνατό να θέλει να παρουσιάσει τα 

αποτελέσματα με τρόπο που θα συμφέρει περισσότερο αυτόν. 

• Δεν υπάρχει τρόπος για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων με άλλη μορφή 

(διαφορετικό ranking). Για παράδειγμα ο πελάτης είναι πιθανό να προτιμά 

μια διαδρομή η οποία δεν έχει τον καλύτερο συνολικό χρόνο, αλλά έχει το 

μεγαλύτερο χρόνο "στον αέρα" ή "στο έδαφος". Οι προτιμήσεις του πελάτη 
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και τα κριτήρια που μπορεί να θέτει ώστε να επιλέξει μια διαδρομή είναι 

πολύ δύσκολο να περιγραφούν. 

Όπως αναφέρθηκε, το αποτέλεσμα στην ίδια ερώτηση αναμένεται να 

είναι παρόμοιο σε όλα τα CRS. Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα 

μεγαλύτερα από αυτά τα συστήματα με την παρουσία τους σε όλο τον κόσμο. 

CRS/Περιοχή Τοποθεσίες Τερματικά 

Abacus 

. · Ασία (Ειρηνικός) 3000 7000 

Amadeus 

• Ευρώπη 17920 42310 

Galileo International 

• Αφρική - Μ. Ανατολή 

• Ασία 

• Ευρώπη 

• Λατινική Αμερική 

• Βόρεια Αμερική 

Sabre 

• Αφρική - Μ. Ανατολή 

• Ασία 

• Ευρώπη 

• Λατινική Αμερική 

• Βόρεια Αμερική 

1900 

3133 

8445 

240 

15500 

526 

1476 

3092 

980 

19099 

5677 

9200 

27000 

500 

57000 

1299 

5325 

7685 

2289 

92645 

System One 

• Ασία 

• Λατινική Αμερική 

• Βόρεια Αμερική 

400 

1000 

6400 

1000 

2000 

27000 

Worldspan 

• Αφρική 

• Ευρώπη 

• Βόρεια Αμερική 

Σύνολο 

254 

2529 

8972 

11755 

552 

5421 

37927 

43900 

Πίνακας 1.3 
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1.5.4 Η Αρχιτεκτονική Δομή των CRS 

Στο Σχήμα 1.5 φαίνεται η γενική Αρχιτεκτονική ενός συστήματος CRS. 

Η δομή αυτή είναι παρόμοια για όλα αυτά τα συστήματα. Σημειώνουμε ότι 

πρόκειται για ένα γενικό σχήμα και όχι για πλήρη απεικόνιση. 

airline computer Ι airline computer I airline computer I 

Σχήμα 1.5 

Ανάμεσα στα CRS computers και στα airline computers, η διασύνδεση 

γίνεται μέσω πρωτοκόλλων WAN (Wide area networks - Χ.25 ή άλλα νεότερα 

- Dem (1991)). Η διασύνδεση ανάμεσα στους Η/Υ των Αεροπορικών 

Εταιρειών και τα Συστήματα και μεταξύ των Συστημάτων είναι οπωσδήποτε 

απαραίτητη, αφού η κράτηση μιας θέσης σε κάποια πτήση πρέπει να γίνεται 

γρήγορα γνωστή σε όλους τους δυναμικά ενδιαφερόμενους, ώστε να 

αποφεύγονται πολλαπλές κρατήσεις. 

Η αρχιτεκτονική δομή του συνολικού συστήματος εμφανίζει αρκετά 

προβλήματα. Ίσως το σημαντικότερο από αυτά είναι η Υπολογιστική Ισχύς 
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που απαιτείται (Guterl (1992). Ο Η/Υ του CRS πρέπει να είναι σε θέση να 

βρίσκει μια από τις διαδρομές, να βρίσκει τις κενές θέσεις, να ενημερώνει για 

μια κράτηση τους Η/Υ των Αεροπορικών Εταιρειών κλπ. Σύμφωνα με τους 

Copeland et al. (1988), τα σύγχρονα CRS (τουλάχιστον αυτά που διεκδικούν 

το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς) βασίζονται σε παράλληλα συστήματα, τα 

οποία είναι αρκετά ισχυρά για να αντιμετωπίσουν τον υπολογιστικό φόρτο που 

ήταν αδύνατο να αντιμετωπίσουν συστήματα βασισμένα σε έναν επεξεργαστή. 

Μια λύση που έχει προταθεί είναι όλες οι διαθέσιμες θέσεις να 

κρατούνται σε μια ξεχωριστή μηχανή-εξυπηρετητής (server), που θα παρέχει 

καθολική διαθεσιμότητα πτήσεων και θέσεων (global availability). Σε αυτή τη 

μηχανή, θα έχουν πρόσβαση όλα τα CRS και κατά επέκταση όλοι οι 

Πράκτορες. Η λύση αυτή βέβαια υποθέτει συμφωνία από όλες τις 

Αεροπορικές Εταιρείες, πράγμα πολύ σπάνιο. (Wall Street Journal 4/5/94). 

Η απαίτηση μεγάλης Υπολογιστικής Ισχύος στα CRS είναι ένας από 

τους παράγοντες που εξηγεί το γεγονός ότι δεν προσφέρεται ικανοποιητικός 

αριθμός από διαφορετικές διαδρομές στον πελάτη. Σύμφωνα με τον 

Σακελλίωνα (1993), στους Η/Υ των CRS υπάρχουν Βάσεις Δεδομένων όπου 

κρατείται για κάθε ζεύγος προέλευσης - προορισμού ένας αριθμός από 

διαδρομές, απευθείας ή μέσω κάποιου ενδιάμεσου σταθμού. Έτσι, ο πελάτης 

δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ο ίδιος, σύμφωνα με τα δικά του 

κριτήρια, ένα σύνολο από εφικτές διαδρομές. Πρέπει να αρκεστεί στις 

διαδρομές που είναι αποθηκευμένες στις Βάσεις Δεδομένων του CRS. 

1.5.5 Το καθεστώς ιδιοκτησίας των CRS και τα προβλήματα που 

προκαλεί 

Στον Πίνακα 1.4 φαίνονται οι ιδιοκτήτες των μεγαλύτερων CRS. Είναι 

φανερό ότι οι ιδιοκτήτες των CRS είναι οι ίδιες οι Αεροπορικές Εταιρείες, 

ενώσεις δύο ή περισσότερων Αεροπορικών Εταιρειών και μάλιστα σε κάποιες 

περιπτώσεις (Abacus, Worldspan) άλλα CRS. Το γεγονός αυτό οφείλεται 
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καταρχήν στο τεράστιο κόστος επένδυσης που απαιτούν αυτά τα συστήματα 

σε Υλικό και Επικοινωνίες και οπωσδήποτε στο γεγονός ότι οι πρώτοι που 

αντιμετώπισαν θέμα κράτησης θέσεων με τη βοήθεια Η/Υ ήταν οι Αεροπορικές 

Εταιρείες. (Wall Street Journal 4/5/94, 10/5/94) 

CRS 

Abacus 

Amadeus 

Galileo International 

Sabre 

System One 

Woridspan 

Ιδιοκτησία 

Nippon Airways, Cathay pasific, China Airlines, Malaysia 

Airlines, Woridspan. 

Air France, Iberia, Lufthansa 

United Airlines, British Airways, Swissair, KLM, USAir, 

Alitalia, Olympic Airways, Air Canada, Austrian Airlines 

American Airlines Corporation 

Continental Airlines 

Delta Airlines, Northwest Airlines, TWA, Abacus 

(Οι πληροφορίες ισχύουν έως τον Ιούνιο 1993 FS9331). 

Πίνακας 1.4 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των CRS επηρεάζει άμεσα το πλήθος των 

διαδρομών που υπάρχουν σε κάθε Βάση Δεδομένων. Αρχικά κρατούνταν 

μόνο οι διαδρομές των Αεροπορικών Εταιρειών που συμμετείχαν στην 

ιδιοκτησία. Πολύ γρήγορα όμως οι Εταιρείες αναγκάστηκαν να εισάγουν και 

επιπλέον διαδρομές. Κύριοι φορείς πίεσης ήταν οι διεθνείς ενώσεις 

Ταξιδιωτικών Πρακτόρων και Υπηρεσίες, όπως το Συμβούλιο Μεταφορών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το DOT (Department of Transportation - USA). Αυτή 

την εποχή υπάρχει τεράστια πίεση, κυρίως προς τα Αμερικανικά CRS, για 

παντελή αποκοπή από τις μητρικές Εταιρείες (dehosting). (FS9334) 

Παρά τις πιέσεις αυτές, είναι γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες του Συστήματος 

μπορούν να επέμβουν σε αυτό κάθε στιγμή, αλλάζοντας κάποιες 
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παραμέτρους, έτσι ώστε να εμφανίζονται ως περισσότερο συμφέρουσες οι 

δικές τους διαδρομές. Επίσης, οι ιδιοκτήτες μπορούν να ανιχνεύσουν τις 

κρατήσεις άλλων Εταιρειών και να προσαρμόσουν κατάλληλα τα δικά τους 

προγράμματα, ασκώντας βέβαια έτσι αθέμιτο ανταγωνισμό. (Wall Street 

Journal 4/5/94) 

Εκτός από το ιδιοκτησιακό καθεστώς, προβλήματα δημιουργούνται και 

από τον τρόπο παραχώρησης των δικαιωμάτων χρήσης των CRS στους 

Ταξιδιωτικούς Πράκτορες. Οι πράκτορες χρησιμοποιούν το σύστημα, 

παίρνοντας αυτόματα προμήθεια για κάθε κράτηση που κάνουν, εάν αυτή δεν 

ακυρωθεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Έτσι, είναι φυσικό οι πράκτορες να 

προτείνουν στους πελάτες διαδρομές που συμφέρουν περισσότερο τους 

ίδιους και όχι τους πελάτες. Δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει ότι οι πελάτες δεν 

έχουν πρόσβαση στο CRS απευθείας, αλλά μόνο μέσω του Ταξιδιωτικού 

Πράκτορα. (Wall Street Journal 1/9/93, 23/4/93). 

1.5.6 Γενικές προτάσεις λύσης του προβλήματος 

Όπως αναφέρθηκε, τα Συστήματα Κράτησης Θέσης με Η/Υ έχουν 

πραγματική επιτυχία ως προς την κράτηση θέσης, αλλά πολύ μικρή συμβολή 

στο πρόβλημα επιλογής διαδρομής το οποίο αντιμετωπίζει έντονα ο απλός 

πελάτης. Ενδιαφέρον λοιπόν έχει η πρόταση για ένα σύστημα που θα 

αντιμετωπίζει ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η 

υπάρχουσα υποδομή των CRS είναι πραγματικά στην κορυφή της 

τεχνολογίας των Η/Υ και των Τηλεπικοινωνιών, άρα στο γενικό σχήμα που θα 

περιγράψουμε παρακάτω αυτή η υποδομή μπορεί άνετα να χρησιμοποιηθεί. 

Στο Σχήμα 1.6 προτείνουμε έναν τρόπο, που κατά τη γνώμη μας 

ξεπερνά τα προβλήματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Όπως φαίνεται, 

παραμένουν ως έχουν οι διασυνδέσεις μεταξύ Η/Υ Αεροπορικών Εταιρειών και 

CRS, αλλά προστίθεται ένα σύστημα που θα κρατάει σε μια Βάση Δεδομένων 

όλες τις ελεύθερες θέσεις σε κάθε πτήση (και όχι άλλες πληροφορίες, όπως 

για ξενοδοχεία και αυτοκίνητα). 
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Home 
Computer 

Global Availability 

Home 
Computer 

Home 
Computer 

Σχήμα 1.6 

Σε κάθε προσωπικό Η/Υ κρατείται μια Βάση Δεδομένων με τις 

απευθείας πτήσεις που προσφέρονται από τις Αεροπορικές Εταιρείες. Πρέπει 

να σημειωθεί ότι με την κατάλληλη κωδικοποίηση δεν απαιτείται πάρα πολύ 

μεγάλος χώρος δίσκου για τη αποθήκευση αυτών των δεδομένων. Επίσης, 

κάθε προσωπικός Η/Υ έχει τη δυνατότητα πρόσβασης (πχ. μέσω Internet) 

στη μηχανή-εξυπηρετητή, όπου υπάρχει το ενημερωμένο σύνολο των 

διαθέσιμων πτήσεων και θέσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η τοπική βάση 

δεδομένων ενημερώνεται αμέσως για πιθανές αλλαγές στην καθολική 

διαθεσιμότητα. 

Το σημαντικό στην όλη πρόταση είναι ότι η επιλογή της κατάλληλης 

διαδρομής γίνεται στον προσωπικό Η/Υ. Για αυτόν το λόγο, απαιτείται φυσικά 

ένας αλγόριθμος, ο οποίος θα συνδυάζει τις απευθείας πτήσεις μεταξύ τους 

(όπου είναι δυνατό) και θα παρέχει στο χρήστη ένα σύνολο από εφικτές 
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διαδρομές. Ο χρήστης θα έχει επιπλέον το δικαίωμα να θέτει ο ίδιος (και χωρίς 

την άμεση ή έμμεση μεσολάβηση άλλων) τις δικές του προτιμήσεις ή τα δικά 

του κριτήρια. 

Παρόμοιοι τρόποι έχουν προταθεί κατά καιρούς από εταιρείες παροχής 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (CompuServe - Page (1991)). Βέβαια, εκείνο 

που προτείνεται είναι η πρόσβαση σε κάποιο CRS, χωρίς ιδιαίτερες 

δυνατότητες δημιουργίας διαδρομών με σύγχρονη ικανοποίηση κριτηρίων -

Granfield (1990). 

1.6 Άλλες προσεγγίσεις σε παρόμοια προβλήματα 

Σε αυτό το σημείο θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε ότι για το 

πρόβλημα της επιλογής της κατάλληλης διαδρομής, έχουν ήδη προταθεί και 

άλλα συστήματα (με τη βοήθεια Η/Υ) που φαίνεται ότι το αντιμετωπίζουν 

θετικά. Τα συστήματα όμως αυτά αναφέρονται σε άλλα μέσα μεταφοράς και 

κυρίως στο αυτοκίνητο. Τα χαρακτηριστικά του οχήματος και τα 

χαρακτηριστικά του δικτύου είναι σημαντικά πιο διαφορετικά από αυτά των 

AM, με συνέπεια κανένα από αυτά τα συστήματα να μην μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον αντικειμενικό σκοπό αυτής της διατριβής. Τα 

συστήματα αυτά μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες (Bovy και Stem 

(1990)): 

• Συστήματα εκτός οχήματος 

• Συστήματα εντός οχήματος 

Η δεύτερη κατηγορία, μπορεί να χωριστεί σε δύο υποκατηγορίες που έχουν 

σχέση με την αλληλεπίδραση που έχουν με το περιβάλλον. Έτσι, υπάρχουν 

τα: 

0 Στατικά συστήματα και τα 

0 Δυναμικά συστήματα 
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Τα στατικά συστήματα λειτουργούν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις 

πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες, ενώ τα δυναμικά συστήματα 

λαμβάνουν υπόψη και τις κυκλοφοριακές και άλλες συνθήκες. Γενικά, 

προσφέρονται στον οδηγό μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 

δυνατότητες: 

1. Προσανατολισμός και πληροφορίες ή αναφορές τοποθεσίας. 

2. Προγραμματισμός ενός ταξιδιού και/ή βοήθεια καθ'οδόν, αν ο οδηγός χάσει 

το δρόμο. 

3. Πλήρης καθοδήγηση αναφορικά με κάποιο κριτήριο που τίθεται από τον 

οδηγό. 

4. Επικοινωνία με κάποιους κεντρικούς σταθμούς. 

Στον Πίνακα 1.4 φαίνονται τα πιο γνωστά από αυτά τα συστήματα. 

Συστήματα εκτός Οχήματος 

Τα συστήματα εκτός οχήματος αναπτύχθηκαν συγχρόνως με την 

ανάπτυξη της ηλεκτρονικής χαρτογράφησης. Πρόκειται ουσιαστικά για 

ηλεκτρονικούς χάρτες, που περιέχουν είτε απλά δεδομένα αναφοράς (πού 

βρίσκεται κάποιο συγκεκριμένο σημείο - Υπηρεσία, Μουσεία κλπ) είτε 

δεδομένα αναφοράς, με ταυτόχρονη βοήθεια προγραμματισμού ενός ταξιδιού. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκει για παράδειγμα το ATLAS (Mark, Gould 

and McGranaghan 1987) ενώ στη δεύτερη κατηγορία το STREETS (Klynas 

Engineering, USA, 1986) για το οδικό σύστημα ανάμεσα στις Αμερικανικές 

Πολιτείες και το AUTOROUTE (Nextbase LTD. England) για το Βρετανικό 

υπεραστικό δίκτυο. Τα δύο παραπάνω διατίθενται στην αγορά για 

προσωπικούς Η/Υ. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και κάποια άλλα συστήματα τα οποία 

απαιτούν επικοινωνία ανάμεσα στον οδηγό και κάποιο κεντρικό σύστημα, 

όπως τα ROUTETEL (Collins and Sacker 1986) και CDD (Herz). 
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Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε και συστήματα για χρήστες τραίνων, 

όπως το TRAINS (Tulp and Siklossy 1988) για το σιδηροδρομικό δίκτυο της 

Ολλανδίας ή το σύστημα που χρησιμοποιεί ο Υπόγειος σιδηρόδρομος στις 

Βρυξέλες. 

Δυνατότητες 

συστήματος 

Αναφορά 

Διαδρομής 

Προγραμματισμός 

Διαδρομής 

Καθοδήγηση 

Διαδρομής 

Εκτός 

Οχήματος 

ATLAS 

STREETS 

STREETS 

AUTOROUTE 

SR! 

ROUTE-TEL 

CDD 

PATHFINDER 

Στατικά 

NAVIGATOR 

DRIVEGUIDE 

CDD 

ALI 

MICROPILOT 

CARI Ν 

Q-ROUTE 

Δυναμικά 

DIALOG 

CLASS 

PATH 

"LISB 

AUTOGUIDE 

CARMI 

NAT 

PROMETHEUS 

Πίνακας 1.4 

Συστήματα εντός οχήματος 

Ο διαχωρισμός σε στατικά ή δυναμικά συστήματα αυτής της 

κατηγορίας, εκτός από το περιεχόμενο που αναφέρθηκε παραπάνω, έχει και 

μια άλλη διάσταση: μπορούμε να αναφερόμαστε σε αυτόνομα και μη αυτόνομα 

συστήματα. Τα πρώτα δεν έχουν καμιά επικοινωνία με κάποιο κέντρο εκτός 

οχήματος, με συνέπεια να μην είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουν, για 
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παράδειγμα, αλλαγές στο οδικό δίκτυο, σε αντίθεση με τα δεύτερα, που 

μπορούν να αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα λόγω της online επικοινωνίας 

που έχουν με κάποιο κεντρικό σταθμό. 

Το πρώτο από τα συστήματα της πρώτης κατηγορίας είναι το 

NAVIGATOR (Etac Inc., 1987). Πρόκειται ουσιαστικά για χάρτες που δείχνουν 

την τρέχουσα θέση και τον προορισμό σε ένα monitor. Παρόμοια είναι και τα 

DRIVEGUIDE (Nissan, Japan), NAVICOM (Toyota), CITYPILOT (VDO, 

Germany). 

Στα στατικά συστήματα μπορούν να περιληφθούν και αυτά που 

προσφέρουν και δυνατότητα στατικής καθοδήγησης κατά τη διάρκεια της 

οδήγησης (του τύπου "στρίψε αριστερά/ δεξιά/ ίσια στην επόμενη 

διασταύρωση"). Τέτοια είναι τα ALI (Blaupunckt-Bosch), MICROPILOT, 

GARIN (Philips) 

Τα δυναμικά συστήματα χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους 

επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, όπως μαγνητικούς αισθητήρες στο έδαφος, 

που συλλέγουν πληροφορίες σχετικές με την κίνηση σε κάθε οδό, στέλνουν τα 

δεδομένα σε έναν ή περισσότερους κεντρικούς σταθμούς, όπου υπολογίζονται 

οι καλύτερες διαδρομές και στη συνέχεια τα δεδομένα διατίθενται με 

ραδιοσήματα στα οχήματα. Τέτοια είναι τα PATH (USA), AUTOGUIDE (USA), 

PROMETHEUS (Daimler-Benz, 1987). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 

Το δίκτυο των Αεροπορικών διαδρομών, όπως και γενικά οποιοδήποτε 

δίκτυο μεταφορών, αναπαρίσταται με απόλυτη ακρίβεια με τη χρησιμοποίηση 

της θεωρίας γραφημάτων. Σε αυτό το κεφάλαιο και για λόγους πληρότητας της 

διατριβής, θα αναφέρουμε έννοιες της Θεωρίας Γραφημάτων (Christofides 

(1975), Τσούρος και Σατρατζέμη (1993), Τσούρος (1993), Deo (1978)), 

προβλήματα (Christofides (1975), Lawler (1976)) και αλγοριθμικές διαδικασίες 

(Christofides (1976), Buckler και Harary (1983)) που θα χρησιμοποιηθούν στη 

συνέχεια. 

2.1 Βασικοί ορισμοί 

Γράφημα G είναι μια συλλογή από σημεία ή κορυφές vi, V2, ..., vn 

(που αποτελούν το σύνολο των κορυφών V) και μια συλλογή από ακμές ή 

πλευρές a-\, at am (που αποτελούν το σύνολο των πλευρών Α), οι 

οποίες ενώνουν όλες ή μερικές από τις κορυφές. Κάθε γράφημα ορίζεται 

πλήρως από τη δυάδα (V, Α) και γράφουμε G=(V, Α). 
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Εάν οι ακμές που ανήκουν στο Α έχουν κατεύθυνση (προσανατολισμό -

orientation), που επιδεικνύεται με ένα βέλος, τότε λέγονται τόξα (arcs) και το 

γράφημα λέγεται κατευθυνόμενο (directed graph ή digraph, Σχήμα 2.1.α.). 

Αν οι ακμές δεν έχουν κατεύθυνση, τότε το γράφημα λέγεται μη 

κατευθυνόμενο (non-directed, Σχήμα 2.1.β.). Πρέπει να σημειώσουμε ότι 

κάθε μη κατευθυνόμενο γράφημα μπορεί να θεωρηθεί ως κατευθυνόμενο, αν 

κάθε ακμή που ανήκει στο Α θεωρηθεί ως δύο κατευθυνόμενα τόξα με 

αντίστροφη κατεύθυνση, όπως στο Σχήμα 2.1.γ. 

Κάθε ακμή του συνόλου Α μπορεί να περιγραφεί από την αρχική και 

την τελική κορυφή της (τα άκρα της). Έτσι στο Σχήμα 2.1.α. έχουμε a^ = (vi, 

V3), a2 = (V2, ν-ι) κλπ.. Στην περίπτωση του κατευθυνόμενου γραφήματος, η 

δυάδα (ν·,, Vj) είναι διατεταγμένη και δηλώνει κατεύθυνση από το ν, στην Vj. 

V4 V4 

(α) (β) (Υ) 

Σχήμα 2.1 

Όταν τα άκρα μιας ακμής συμπίπτουν, τότε η ακμή ονομάζεται 

ανακύκλωση ή βρόγχος (loop, Σχήμα 2.2, ακμή a5). 

Όταν δύο ή περισσότερες ακμές συνδέουν δύο κορυφές, τότε οι ακμές 

λέγονται παράλληλες (parallel, Σχήμα 2.2, ακμές ai και a2). 

Στην περίπτωση που ένα γράφημα έχει βρόγχους και παράλληλες 

ακμές, τότε το γράφημα λέγεται γενικό (general) ή ττολυγράφημα 

(multigraph). 
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Σημειώνεται ότι εδώ μας ενδιαφέρουν μόνο τα γραφήματα, για τα 

οποία το |V| είναι πεπερασμένο. 

Vi 

a3 

ν2 

Σχήμα 2.2 

Ένα γράφημα G' = (V, Α') ονομάζεται υπογράφημα (subgraph) του 

γραφήματος G = (V, Α), αν V e V και Α' = {(u,v) e A : u,v e V'} (Σχήμα 2.3.β). 

Ένα γράφημα G" = (V", Α") λέγεται μερικό γράφημα {partial graph) 

ενός γραφήματος G = (V, Α) όταν V" = V και A" e Α (Σχήμα 2.3.γ). 

(α) G (β) G' 

η 

(Y)G' 

Σχήμα 2.3 

Ένα γράφημα ονομάζεται πλήρες (complete), αν κάθε ζεύγος 

κορυφών του συνδέεται με μια ακμή. Τα πλήρη γραφήματα συμβολίζονται με 

Κη όπου η είναι ο αριθμός των κορυφών του γραφήματος. Είναι εύκολο να 
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δειχθεί ότι ο αριθμός e όλων των ακμών ενός πλήρους γραφήματος είναι e(Kn) 

= (π(π-1))/2(Σχήμα2.5.α). 

Για κάθε γράφημα με n κορυφές, ο λόγος d του αριθμού e των ακμών 

του ττρος το λόγο του αριθμού των ακμών του Κπ ονομάζεται πυκνότητα 

(density) του γραφήματος. Έχουμε δηλαδή: 

n(n -1) 

Είναι φανερό ότι d(Kn) = 1 και 0 < d < 1. 

2.2 Γειτονικότητα - βαθμοί κορυφών 

Για κάθε (ν,, Vj) e Α, οι ν, και Vj ονομάζονται προσκείμενες κορυφές 

στην ακμή (ν,, Vj) και αντίστροφα η (ν,, Vj) ονομάζεται προσκείμενη ακμή στις 

κορυφές ν, και Vj. 

Για κάθε (Vi, Vj) e Α, οι ν, και Vj ονομάζονται γειτονικές (neighboring) ή 

παρακείμενες (adjacent). Αν το γράφημα είναι κατευθυνόμενο, η ν, λέγεται και 

προηγούμενη (predecessor) της Vj και η Vj λέγεται επόμενη (succesor) της 

Vi. 

Σε μη κατευθυνόμενα γραφήματα για κάθε ν e V, το σύνολο T(v)={u: 

(ν,u) e Α} ονομάζεται σύνολο των γειτονικών κορυφών (adjacent vertices 

set) της κορυφής ν. Ο βαθμός α(ν) της κορυφής ν είναι ο ττληθικός αριθμός 

(cardinality) του συνόλου Γ(ν). 

Με όμοιο τρόπο ορίζεται και το σύνολο των γειτονικών κορυφών 

ενός υποσυνόλου S κορυφών του G = (V, Α). Εάν S e V, τότε 

r(S) = {u : ν e S, (ν, u) e A} = UV e Sr(v). 

Ακόμη, για κάθε veV, ορίζονται τα Γ2(ν) = Γ(Γ(ν)), Γ3(ν) = Γ2(Γ(ν)) = 

Γ(Γ(Γ(ν))), ..., Γ » = Γ"·1(Γ(ν)) (Σχήμα 2.4) 
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φανερό ότι το πλήθος των ακμών του Sn είναι η-1. Στο Σχήμα 2.5 φαίνεται ένα 

γράφημα τύπου star (το S6), όπου η κορυφή ν είναι το κέντρο. 

(α) (β) 

Σχήμα 2.5 

2.3 Δρόμοι, αλυσίδες, μονοπάτια, κύκλοι 

Δρόμος (walk) σε ένα γράφημα G = (V, Α), είναι μια αλληλουχία 

κορυφών και ακμών Vo, au Vi, a2, ..., Vn-i, an, vn, τέτοια ώστε κάθε ακμή aj = (Vj. 

i,Vi) να είναι ακμή του G, 1 < i < n. Πρέπει σαφώς να σημειωθεί ότι σε ένα 

δρόμο οι κορυφές και οι ακμές δεν απαιτείται να εμφανίζονται μόνο μια φορά. 

Όταν σε ένα δρόμο οι κορυφές εμφανίζονται περισσότερο από μια 

φορά, τότε ο δρόμος ονομάζεται αλυσίδα (chain). Ένας δρόμος λέγεται 

μονοπάτι όταν οι κορυφές (άρα και οι ακμές) δεν εμφανίζονται περισσότερο 

από μια φορά. 

Ένας δρόμος είναι κλειστός (closed) όταν vo = vn, αλλιώς είναι 

ανοιχτός (open). Ένας κλειστός δρόμος ονομάζεται κύκλος (cycle), όταν οι 

κορυφές δεν εμφανίζονται πάνω από μια φορά. 

Όταν το γράφημα δεν έχει βρόγχους ή παράλληλες ακμές, τότε μια 

ακολουθία κορυφών αρκεί για να περιγράψει τις παραπάνω αλληλουχίες. Στο 

Σχήμα 2.4 η αλληλουχία Vi, ν2 , ν4, ν2, ν5 είναι δρόμος, η αλληλουχία ν2, ν4, ν5, 
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vi, V! είναι αλυσίδα, η vi, Vi, ν4ί vs είναι μονοπάτι και η Vi, ν2, ν4, ν3, vi είναι 

κύκλος. 

Το μήκος (length) ενός μονοπατιού είναι το πλήθος των ακμών που 

συμπεριλαμβάνει. Η απόσταση d(v,u) ("distance) ανάμεσα στις κορυφές ν και 

u είναι το μήκος του συντομότερου μονοπατιού που συνδέει τις κορυφές 

αυτές. Αν δεν υπάρχει μονοπάτι που να συνδέει τις δύο κορυφές ν και u, τότε 

ορίζουμε ότι d(v, u) = °°. 

2.4 Συνεκτικότητα 

Ένα γράφημα ονομάζεται συνεκτικό (connected) αν για κάθε ζεύγος 

κορυφών του υπάρχει ένα τουλάχιστον μονοπάτι που τις συνδέει. Σε αντίθετη 

περίπτωση το γράφημα λέγεται μη συνεκτικό (disconnected). Έτσι, τα 

γραφήματα του Σχήματος 2.5 είναι συνεκτικά, ενώ το γράφημα του Σχήματος 

2.4 είναι μη συνεκτικό. Ένα μη συνεκτικό γράφημα G αποτελείται από δύο ή 

περισσότερα συνεκτικά υπογραφήματα, που ονομάζονται συνιστώσες 

(components). 

Ένα κατευθυνόμενο γράφημα G ονομάζεται ισχυρά συνεκτικό 

(strongly connected), αν για οποιοδήποτε ζεύγος (ν, u) e Α, υπάρχει ένα 

τουλάχιστον μονοπάτι από την ν στην u και από την u στην ν. Αν υπάρχει ένα 

τουλάχιστον μονοπάτι από την ν στην u ή από την u στην ν, τότε το γράφημα 

ονομάζεται μονομερώς συνεκτικό (unilaterally connected ή unilateral). 

2.4 Δένδρα 

Δένδρο είναι ένα συνεκτικό, άκυκλο γράφημα. 
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Ένα κατευθυνόμενο, άκυκλο, συνεκτικό γράφημα G ονομάζεται 

προσανατολισμένο δένδρο (directed tree) ή δενδρισμός (arborescence), 

όταν για κάθε κορυφή ο έσω-βαθμός είναι 1, εκτός από μια κορυφή που έχει 

έσω-βαθμό 0 (η ρίζα - root). Οι κορυφές που έχουν έξω-βαθμό 0 ονομάζονται 

φύλλα (leaves), ενώ όλες οι υπόλοιπες κορυφές, πλην της ρίζας, ονομάζονται 

εσωτερικές ή κόμβοι κλάδων (internal ή branch nodes). Σε κάθε τόξο (Vj, Vj) 

ενός δενδρισμού, η ν, λέγεται πατέρας (father) της Vj και η Vj λέγεται παιδί 

(child) της ν,. Τέλος, το μήκος του μονοπατιού από τη ρίζα έως μια κορυφή, 

προσδιορίζει το επίπεδο (level) της κορυφής αυτής. Στο Σχήμα 2.6 οι ν4, ν5, 

V7, vs είναι φύλλα, ενώ η VÌ είναι η ρίζα. 

Εξάλλου, ένα μερικό γράφημα Τ ενός συνεκτικού γραφήματος G που 

είναι δένδρο, ονομάζεται δένδρο κάλυμμα (spanning tree). 

ν2 

ν4 Ο ν5 

Επίπεδο 

<· 0 (ρίζα) 

<• : 1 

<· 2 

<• 3 

Σχήμα 2.6 

2.5 Διάσχιση γραφήματος 

Διάσχιση ενός γραφήματος G = (V, Α), είναι η συστηματική επίσκεψη 

όλων των ακμών και κορυφών του G. Υπάρχουν δυο βασικοί τρόποι για να 
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διασχισθεί το G: το ψάξιμο πρώτα σε πλάτος (breath first search - BFS) και 

το ψάξιμο πρώτα σε βάθος (depth first search - DFS). Ως αποτέλεσμα και 

των δύο τεχνικών λαμβάνουμε από ένα δένδρο-κάλυμμα του G. 

• Ψάξιμο πρώτα σε πλάτος: Αφού η επαναληπτική διαδικασία επισκεφθεί μια 

κορυφή Uj e V, επισκέπτεται στη συνέχεια όλες τις Uk e Γ(ν), τις οποίες δεν 

έχει επισκεφθεί σε προηγούμενο στάδιο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται, 

έως ότου επισκεφθεί όλες τις κορυφές του G. 

• Ψάξιμο πρωία σε βάθος: Αφού η επαναληπτική διαδικασία επισκεφθεί μια 

κορυφή Ui e V, επισκέπτεται στη συνέχεια μία από τις uk e l~(V), 

ακολουθώντας κάποιον κανόνα επιλογής (π.χ. λεξικογραφικά), την οποία 

δεν έχει επισκεφθεί σε προηγούμενο στάδιο. Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται, έως ότου έχει επισκεφθεί όλες τις κορυφές του G. 

Και οι δύο τεχνικές είναι εξαιρετικά χρήσιμες, αφού επιτρέπουν αφ'ενός τη 

διάσχιση του G και αφ'ετέρου την αρίθμηση των κορυφών του G, με τη σειρά 

που τις επισκεφθήκαμε. Στο Σχήμα 2.7.α. φαίνεται ένα γράφημα G, στο 2.7.β 

φαίνεται το δένδρο που προκύπτει από το ψάξιμο πρώτα σε πλάτος και στο 

2.7.γ το δένδρο που προκύπτει από τη διάσχιση πρώτα σε βάθος. Οι έντονοι 

αριθμοί δίπλα στις κορυφές δείχνουν τη σειρά επίσκεψης της κάθε κορυφής. 

Σχήμα 2.7.α 

Στο Σχήμα 2.7.γ η κίνηση από μια κορυφή χαμηλότερου επιπέδου προς 

μια γειτονική της κορυφή υψηλότερου επιπέδου (από τη ρίζα προς τα φύλλα) 
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λέγεται διακλάδωση (branching), ενώ η αντίστροφης φοράς κίνηση λέγεται 

οπισθοδρόμηση (backtracking - οι διακεκομμένες γραμμές), 

vi (Ojl vi r\ 1 

v2 2 v3 y y 6 4 

v 4©5 vPe 

(ß) 

Σχήμα 2.7 

2.6 Δενδροειδής αναζήτηση 

Για πολλά προβλήματα της περιοχής της θεωρίας γραφημάτων δεν 

έχουν αναπτυχθεί έως τώρα αποτελεσματικοί αλγόριθμοι, με την έννοια ότι ο 

χρόνος για την επίλυση αυξάνει εκθετικά με το μέγεθος του προβλήματος. 

Γενικά αυτά τα προβλήματα διατυπώνονται ως εξής: 

Δίνεται σύνολο Ω = {wi, W2, ..., wn} και ζητείται να προσδιοριστούν (αν 

υπάρχουν) τα υποσύνολα Α,· = {wiv wi2, ..., w,k) ç Ω, που ικανοποιούν 

κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες. 

Το συγκεκριμένο πρόβλημα προσδιορίζεται από τις σχέσεις που 

συνδέουν μεταξύ τους τα στοιχεία των συνόλων Ω και Α,. Όταν δεν υπάρχει 

αποτελεσματικός αλγόριθμος για την άμεση εύρεση των υποσυνόλων Ai, 

εφαρμόζουμε μία από τις μεθόδους της δενδροειδούς αναζήτησης, για να 
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εξετάσουμε άμεσα ή έμμεσα όλα τα υποσύνολα του Ω. Χρησιμοποιούμε τα 

δένδρα και κάποια από τις μεθόδους Ψάξιμο Πρώτα σε Πλάτος ή Ψάξιμο 

πρώτα σε Βάθος, διότι έτσι εξασφαλίζεται η ανίχνευση να είναι εξαντλητική -

exhaustive (άρα ορθή) και απέριττη (non-redundant) (άρα όσο το δυνατόν 

γρηγορότερη). 

2.7 Παράσταση στον Η/Υ 

Είναι φανερό ότι η γραφική αναπαράσταση των γραφημάτων βοηθάει 

εξαιρετικά στην αντίληψη των μοντέλων που απεικονίζουν. Όμως για την 

αποθήκευση και επεξεργασία τους από τον Η/Υ απαιτούνται κατάλληλες 

δομές δεδομένων. Θα αναφέρουμε τις δύο βασικές δομές δεδομένων που θα 

χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, τον πίνακα γειτονικότητας και τις λίστες 

γειτονικών κορυφών. 

Ο πίνακας γειτονικότητας (adjacency matrix) 

Κάθε γράφημα G = (V, Ε) με n κορυφές, μπορεί να αναπαρασταθεί πλήρως με 

έναν τετραγωνικό πίνακα AnXn= [a(i,j)], όπου: 

_ |1, αν (U) s Ε, 
a ( U ) - l o , av(U)g E 

Έτσι, στο Σχήμα 2.8.α, ο πίνακας Α αναπαριστά πλήρως το γράφημα G. 

ν2 
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Vi 

V2 

Va 

\ΙΛ 

Vs 

Ve 

V? 

Vi 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

V2 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

V3 

0 

1 

Ò 
1 

1 

0 

0 

V4 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

Vs 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

V6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

V? 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

Σχήμα 2.8.α 

Οι λίστες γειτονικών κορυφών 

Η μέθοδος αυτή συνίσταται στην αποθήκευση σε ένα μονοδιάστατο 

πίνακα, έστω Lis, των γειτονικών κορυφών μιας κορυφής ν,. Οι γειτονικές 

κορυφές της Vi (Γ(νι)) αποθηκεύονται στις |Γ(νι)| = d(vi) διαδοχΓκές θέσεις του 

πίνακα Lis και ακολουθεί η αποθήκευση των Γ(ν2), Γ(ν3), ..., Γ(νΠ), στις 

επόμενες |Γ(ν2)|, |f~(v3)| |Γ(νη)| διαδοχικές θέσεις του πίνακα Lis. 

Ταυτόχρονα, χρησιμοποιείται και ένας μονοδιάστατος πίνακας, έστω 

Cor, n+1 θέσεων. Κάθε Cor(i) (εκτός του πρώτου) δείχνει τη θέση του 

τελευταίου στοιχείου του συνόλου Γ(ν,). Έτσι, το πρώτο στοιχείο του συνόλου 

Γ(ν,) βρίσκεται στη θέση Cor(i-1) + 1, ενώ το τελευταίο (όπως τοποθετήθηκαν 

αυτά), στη θέση Cor(i) του πίνακα Lis. Στο Σχήμα 2.8.β φαίνονται οι δύο 

πίνακας Cor και Lis για το γράφημα G. Οι γειτονικές κορυφές της κορυφής ν, e 

V είναι τα στοιχεία (Lis(Cor(i-1)+l) έως Lis(Cor(i)). Ακολουθώντας τα 

παραπάνω, ο πίνακας Cor ορίζεται: 

Cor(1) <- 0 

HUI 

Cor(i + 1)<- £d(vi) 
Η 
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Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι η αποθήκευση των δένδρων (με n 

κορυφές) είναι πολύ απλούστερη και απαιτεί μόνο ένα γραμμικό πίνακα, έστω 

Tr, Π στοιχείων. Κάνουμε χρήση της ιδιότητας ότι σε ένα δένδρο 

(προσανατολισμένο) όλες οι κορυφές (εκτός από τη ρίζα) έχουν έσω-βαθμό 

ίσο με τη μονάδα. 

Cor Lis 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

—** *~" 

0 

3 

5 

8 

11 

14 

15 

J 8 
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2 

3 

4 

5... 

6 

7 

8 

9 

. 10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

— — 
ν2 

ν4 

V7 

Vi 

...Va.. 

ν2 

ν4 

ν5 

Vi 

ν3 

V(5 

V3 

ν4 

ν? 

V7 

Vi 

ν5 

_ν 6 _ 

Σχήμα 2.8.β 

Έτσι, για κάθε κορυφή ν, του δένδρου, θέτουμε Tr(i) = father(Vj). 

Σύμφωνα με το παραπάνω, το δένδρο του Σχήματος 2.7.γ (όπου οι κόμβοι 
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ταυτοποιούνται με τους έντονους αριθμούς) περιγράφεται με τον παρακάτω 

πίνακα: 

1 2 3 4 5 6 

Tr = [ 0 1 2 3 3 1 ] 

2.8 Βάρη και μήκος μονοπατιού 

Σε ένα γράφημα G = (V, Ε), αν σε κάθε ακμή (Vj, Vj) e E 

αντιστοιχήσουμε έναν αριθμό cy , τότε ο αριθμός αυτός ονομάζεται βάρος 

(weight) και το γράφημα ονομάζεται γράφημα με βάρος στις ακμές (arc-

weighted graph). Αν σε κάθε κορυφή Vj e V αντιστοιχήσουμε έναν αριθμό Wi, 

τότε το γράφημα ονομάζεται γράφημα με βάρος στις κορυφές (vertex-

weighted graph). Αν ένα γράφημα έχει βάρη στις ακμές ή στις κορυφές ή και 

στα δύο, τότε ονομάζεται δίκτυο (network). Τα βάρη μπορούν να 

υποδηλώνουν κόστος ή χρόνο διέλευσης μέσω κάποιας ακμής ή κάποιας 

κορυφής, κέρδος ή απώλειες ή οποιοδήποτε άλλο ποσοτικό χαρακτηριστικό 

της ακμής ή της κορυφής. 

Αν G = (V, Ε) και V(v,, Vj) e E, 3 Cy e % τότε αν μ = (Vy Vj2, ..., ViR) είναι 

ένα μονοπάτι στο G, έχουμε: 

λ{μ)= Σ e« 
(νι ,νί)εμ 

όπου το λ(μ) ονομάζεται τιμή του μονοπατιού μ. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

στην περίπτωση ενός γραφήματος χωρίς βάρη η τιμή ενός μονοπατιού είναι 

το πλήθος των ακμών που ανήκουν στο μονοπάτι, δηλαδή συμπίπτει με το 

μήκος του μονοπατιού. 

Για να αναπαραστήσουμε ένα γράφημα G = (V, Ε) με βάρη, 

χρησιμοποιούμε έναν πίνακα κόστους (cost matrix) C„m = [Cjj], όπου: 
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cy, αν (VJ, VJ) e E 

C[i, j] = ί «χ», αν (VJ, VJ) € E 

. Ο, αν VJ = VJ 

Σε πολλές περιπτώσεις, είναι δυνατό για κάθε ακμή (ή/και κορυφή) να 

υπάρχουν κ αριθμοί (ένα διάνυσμα RK) ως βάρη. Έτσι, αν G = (V, Ε) και V(VJ, 

Vj) e E, 3 RKjj = [n, r2, ...rk] e 9î\ τότε αν μ είναι ένα μονοπάτι στο G, έχουμε: 

Λ(μ) = 
.(κ,ΐΐ)εμ (vi, v,)ç μ (vi,Vi)eß 

και το Λ(μ) είναι τώρα το διάνυσμα-τιμή του μονοπατιού μ. 

2.9 Συντομότερα μονοπάτια 

Για ένα γράφημα G = (V, Ε) με βάρη στις ακμές που δίνονται από τον 

πίνακα C = [Cjj], το πρόβλημα της εύρεσης του συντομότερου μονοπατιού (s 

- t συντομότερο μονοπάτι) είναι το πρόβλημα της εύρεσης του συντομότερου 

μονοπατιού από μια συγκεκριμένη κορυφή-αρχή s e V (starting vertex), σε μια 

συγκεκριμένη κορυφή-τέλος t e V (ending vertex). 

Στη διατριβή αυτή ενδιαφερόμαστε πάντα για την περίπτωση θετικών 

τιμών για τα βάρη (Cjj > 0). Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι ο πίνακας C δεν 

ικανοποιεί υποχρεωτικά την τριγωνική ιδιότητα, δηλαδή το Cy δεν είναι 

υποχρεωτικά μικρότερο από την ποσότητα cik + Ckj όπου ì, j , k e V. 

Άμεση γενίκευση του παραπάνω ορισμού αποτελούν και τα δύο επόμενα 

προβλήματα: 

1. Για μια συγκεκριμένη κορυφή-αρχή s ζητούνται τα συντομότερα μονοπάτια 

από την s προς όλες τις υπόλοιπες κορυφές ν e V. 

2. Ζητούνται τα συντομότερα μονοπάτια ανάμεσα σε όλα τα ζεύγη κορυφών. 
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Είναι φανερό ότι αν ένας αλγόριθμος επιλύει το s-t συντομότερο μονοπάτι, 

τότε επιλύει τα προβλήματα 1. και 2. με λίγο περισσότερο υπολογιστικό 

κόστος. Πολύ συχνά εξάλλου απαιτείται να βρεθεί όχι μόνο το συντομότερο 

μονοπάτι (ή ένα από το 1. και 2.), αλλά και το δεύτερο συντομότερο, τρίτο 

συντομότερο κ.ο.κ. Η περίπτωση αυτή θα μας απασχολήσει περισσότερο στη 

συνέχεια. 

2.9.1 Το κλασικό s-t πρόβλημα 

Ο πιο γνωστός αλγόριθμος για την επίλυση του προβλήματος δόθηκε αρχικά 

από τον Dijkstra. Βασίζεται στην αντιστοίχηση προσωρινών ετικετών σε κάθε 

κορυφή του γραφήματος, όπου κάθε ετικέτα αποτελεί ένα προσωρινό άνω 

όριο στο μήκος του συντομότερου μονοπατιού από την s στην αντίστοιχη 

κορυφή. Στη συνέχεια, αυτές οι ετικέτες μειώνονται συστηματικά σε μια 

επαναληπτική διαδικασία, όπου σε κάθε επανάληψη ακριβώς μια από τις 

προσωρινές ετικέτες γίνεται μόνιμη και αποτελεί το ακριβές μήκος του 

συντομότερου μονοπατιού από την κορυφή s στην κορυφή t. Για ένα γράφημα 

με n κορυφές και m ακμές, ο παραπάνω αλγόριθμος έχει πολυπλοκότητα 

O(nm). 

Σχεδόν όλοι οι αλγόριθμοι για το s-t πρόβλημα ακολουθούν το 

παραπάνω σχήμα με διαφορές κυρίως στις δομές δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται για την επιλογή των κορυφών, που πρόκειται να 

χαρακτηριστούν μόνιμες. Ενώ ο αλγόριθμος του Dijkstra χαρακτηρίζεται ως 

"τοποθέτησης ετικέτας" (label setting) υπάρχουν αρκετοί αλγόριθμοι που 

χαρακτηρίζονται ως "διόρθωσης ετικέτας" (label correcting - Bertekas (1993)). 
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2.9.2 Τα συντομότερα μονοπάτια ανάμεσα σε όλα τα ζεύγη των 

κορυφών 

Ο πιο γνωστός αλγόριθμος που λύνει το πρόβλημα είναι ο αλγόριθμος 

του Floyd. Σε γενικές γραμμές, ο αλγόριθμος του Floyd στηρίζεται σε n 

τροποποιήσεις του πίνακα κόστους C, έτσι ώστε στην κ επανάληψη ο 

πίνακας να δίνει το μήκος των συντομότερων μονοπατιών για κάθε ζεύγος 

κορυφών, με τον περιορισμό ότι το μονοπάτι από την κορυφή ν, στην κορυφή 

Vj περιλαμβάνει κορυφές μόνο από το σύνολο {vi, ν2, ..., vk}. 

Σημειώνεται ότι ο παραπάνω αλγόριθμος εφαρμόζεται και στην 

περίπτωση που υπάρχουν αρνητικά βάρη στον πίνακα C (και κατά συνέπεια 

μπορεί να υπάρχουν κύκλοι με συνολικό αρνητικό βάρος). Τέλος, πρέπει να 

αναφερθεί ότι η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου είναι βαθμού 0(η3) (όπου π = 

|V|). 

2.9.3. Τα Κ συντομότερα μονοπάτια 

Για την εύρεση των Κ συντομότερων s-t μονοπατιών, οι σημαντικότεροι 

αλγόριθμοι που έχουν αναπτυχθεί είναι αυτοί του Lawler και του Yen. 

Σημειώνεται ότι αναφερόμαστε αποκλειστικά σε μονοπάτια και όχι σε δρόμους 

(walks). Και οι δύο παραπάνω αλγόριθμοι απαιτούν 0(Κη3) υπολογισμούς, με 

την προϋπόθεση ότι τα βάρη είναι πάντα θετικά. 

Οι αλγόριθμοι αυτοί χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται 

η εύρεση του συντομότερου μονοπατιού, όταν υπάρχουν κάποια 

χαρακτηριστικά (attributes) που πρέπει να πληρούνται. Αυτός ο τύπος 

προβλημάτων μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν πρόβλημα πολλαπλών-στόχων 

(multi-objective), όπου ο στόχος είναι κάποιος συνδυασμός του μήκους του 

μονοπατιού μαζί με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Γενικά αυτή η επιπλέον 

δυσκολία μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ως προς τον 
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υπολογιστικό χρόνο που απαιτείται και κατά συνέπεια είναι μερικές φορές 

προτιμότερο απλώς να βρεθούν τα Κ συντομότερα μονοπάτια και στη 

συνέχεια να επιλεγεί κάποιο (ή κάποια) από αυτά. Ιδιαίτερη σημασία έχει αυτό 

το πρόβλημα, όταν τα χαρακτηριστικά δεν μπορούν να οριστούν τυπικά 

(formally) ή όταν είναι υποκειμενικά εκ φύσεως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

3.1 Βασικοί ορισμοί 

Στις αεροπορικές διαδρομές, μία διαδρομή r (route) αποτελείται από 

συνεχόμενες απ'ευθείας πτήσεις f (flights) που συνδέουν αεροδρόμια. Κάθε 

διαδρομή συνδέει μια προέλευση (origin) με έναν προορισμό (destination). 

Είναι δηλαδή : 

Γ = {f ο, f ι 

Η πιο απλή μορφή διαδρομής είναι η απευθείας σύνδεση μεταξύ της 

προέλευσης και του προορισμού, χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς 

(intermediate stops) σε άλλα αεροδρόμια, και χωρίς να υπάρχουν άλλες 

εναλλακτικές (alternative) διαδρομές. Στο Σχήμα 3.1.α φαίνεται μία διαδρομή 

με ενδιάμεσους σταθμούς, ενώ στο Σχήμα 3.1.β φαίνεται μια σύνδεση χωρίς 

ενδιάμεσους σταθμούς, αλλά με εναλλακτικές διαδρομές. 

Στην περίπτωση που υπάρχουν ενδιάμεσοι σταθμοί, οι εναλλακτικές 

διαδρομές μπορούν να διασχίζουν η μια την άλλη (δηλαδή να περνούν από το 

ίδιο ή τα ίδια αεροδρόμια) ή να είναι μερικώς επικαλυπτόμενες. Στο Σχήμα 

3.1.γ, η διαδρομή (τΊ, h, fe, h) διασχίζει τη διαδρομή (f3, fs), ενώ η διαδρομή (f1( 

f2l fs) επικαλύπτεται μερικώς με τη διαδρομή (f4, f5). 
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προέλευση fo 

(α) 

προορισμός 

προέλευση προορισμός 

(β) 

προορισμός 

(Υ) 

Σχήμα 3.1 

Επειδή γενικά υπάρχουν αρκετά αεροδρόμια και αρκετές απευθείας 

πτήσεις που συνδέουν αυτά τα αεροδρόμια, οι πιθανές εναλλακτικές 

διαδρομές ανάμεσα σε κάποιο ζεύγος προέλευσης-προορισμού μπορούν να 

είναι πάρα πολλές. Αυτές οι εναλλακτικές διαδρομές αποτελούν μια 

κατάσταση επιλογής (choice situation - Bovy και Stern (1990)). Η τελική 

επιλογή του πελάτη δεν είναι τετριμμένο πρόβλημα, αφού κάθε μια από αυτές 

τις διαδρομές επιτυγχάνει τον τελικό σκοπό (δηλαδή την επιθυμητή σύνδεση 

προέλευσης-προορισμού). 
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Υπάρχουν στην αρθογραφία κάποια προηγούμενα αποτελέσματα που 

ερευνούν τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται τελικά μια διαδρομή από έναν 

χρήστη. Αυτά τα αποτελέσματα αναφέρονται κυρίως σε οδικά δίκτυα ή σε 

δίκτυα που αφορούν πεζούς σε μια πόλη (Bovy και Stern (1990)). Γενικά 

υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές καταστάσεις επιλογής: 

• Η εξ'αρχής επιλογή, όπου ο χρήστης επιλέγει από την αρχή τη διαδρομή 

και δεν αλλάζει απόφαση σε ενδιάμεσους σταθμούς. 

• Η σειριακή επιλογή, όπου ο χρήστης επιλέγει το επόμενο σκέλος της 

διαδρομής κάθε φορά που φτάνει σε έναν ενδιάμεσο σταθμό. 

• Η ιεραρχική επιλογή, όπου ο χρήστης επιλέγει τη συνέχεια της διαδρομής 

κάθε φορά που φτάνει σε ενδιάμεσους σταθμούς, αλλά η επιλογή του 

εξαρτάται πιθανοτικά από προηγούμενες επιλογές του. 

• Η προσαρμοζόμενη επιλογή, όπου ο χρήστης εξετάζει συνεχώς το δίκτυο 

και προσαρμόζει τις αποφάσεις του ανάλογα με τις καταστάσεις που 

συναντάει. 

Στην περίπτωση των αεροπορικών μεταφορών, υπερισχύει 

οπωσδήποτε η εξ'αρχής επιλογή. Οι χρήστες του δικτύου, αφού έχουν γνώση 

της κατάστασης επιλογής και ύστερα από μια διαδικασία φιλτραρίσματος με 

τις προσωπικές τους απαιτήσεις, αποφασίζουν εξαρχής τη διαδρομή την 

οποία θα ακολουθήσουν. Υπάρχουν τρεις κύριοι λόγοι για το παραπάνω 

γεγονός: 

1. Το συνολικό κόστος ενός αεροπορικού ταξιδιού είναι σχεδόν πάντα πολύ 

μεγαλύτερο από το κόστος ενός οδικού ή σιδηροδρομικού ταξιδιού. 

2. Η συχνότητα των πτήσεων ανάμεσα σε ένα ζεύγος προέλευσης 

προορισμού δεν μπορεί να προσεγγίσει τη συχνότητα των άλλων μέσων 

μεταφοράς, άρα απαιτείται από πριν προγραμματισμός και κράτηση θέσης. 

3. Η χωρητικότητα των οχημάτων (αεροπλάνα) είναι περιορισμένη. Κατά 

συνέπεια χρειάζεται όπως και πριν κράτηση θέσης, ιδιαίτερα σε περιόδους 

μεγάλης μεταφορικής αιχμής. 
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3.1.1 Χαρακτηριστικά της κατάστασης επιλογής. 

Για την επιλογή της κατάλληλης διαδρομής είναι απαραίτητο για το 

χρήστη να γνωρίζει την αντίστοιχη κατάσταση επιλογής (όλες τις εναλλακτικές 

διαδρομές). Αυτή η κατάσταση επιλογής μπορεί να διαιρεθεί στα παρακάτω 

σύνολα διαδρομών Bovy και Stem (1990)) : 

• Οι υπάρχουσες διαδρομές (existing routes), που είναι το σύνολο όλων 

των δυνατών διαδρομών σε ένα δεδομένο δίκτυο ανάμεσα σε ένα 

συγκεκριμένο ζεύγος προέλευσης - προορισμού. Το σύνολο αυτό 

συμπεριλαμβάνει όλα τα παρακάτω υποσύνολα. 

• Οι γνωστές διαδρομές (known alternatives), που είναι ένα υποσύνολο 

των υπαρχουσών διαδρομών που είναι σε γνώση του χρήστη. 

• Οι διαθέσιμες διαδρομές (available alternatives), υποσύνολο των 

γνωστών διαδρομών που ικανοποιούν τους προσωπικούς περιορισμούς 

του κάθε χρήστη. Αυτό το σύνολο λέγεται σύνολο επιλογής "(choice set). 

• Οι εφικτές διαδρομές (feasible alternatives) που είναι ένα υποσύνολο των 

διαθέσιμων διαδρομών οι οποίες τη συγκεκριμένη στιγμή δεν εμφανίζουν 

κανένα πρόβλημα (χωρητικότητας, προσωρινής παύσης κλπ.), άρα ο 

χρήστης μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. 

• Η τελική διαδρομή (used alternative), δηλαδή η διαδρομή που τελικά θα 

χρησιμοποιηθεί. (Σχήμα 3.2) 

Σχήμα 3.2 
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Στην περίπτωση των οδικών διαδρομών, ο αριθμός των υπαρχουσών 

διαδρομών ανάμεσα στα δύο ακραία σημεία αυξάνεται ανάλογα με την 

πυκνότητα του δικτύου και με την απόσταση ανάμεσα στην προέλευση και τον 

προορισμό. Αυτό σημαίνει ότι ο πληθικός αριθμός του συνόλου των γνωστών 

διαδρομών μπορεί να γίνει υπερβολικά μεγάλος. Στις αεροπορικές μεταφορές 

ο αριθμός αυτός είναι επίσης πολύ μεγάλος, αλλά σαφώς μικρότερος από τις 

οδικές μεταφορές. Αυτό σημαίνει ότι στις αεροπορικές μεταφορές, η 

κωδικοποίηση σε Η/Υ όλων των διαδρομών είναι εφικτή. Αποτέλεσμα αυτής 

της κωδικοποίησης είναι η σύμπτωση του υποσυνόλου των υπαρκτών 

διαδρομών με το υποσύνολο των γνωστών διαδρομών. 

3.1.2 Γενικές προδιαγραφές 

Ένα σύστημα που θα βοηθάει στην επιλογή της κατάλληλης διαδρομής 

θα πρέπει είτε να περιέχει τα παραπάνω σύνολα, είτε να προσφέρει στον 

χρήστη διαδικασίες που να βοηθούν στη δημιουργία τους. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί στο Κεφάλαιο 1, τα υπάρχοντα συστήματα (CRS) προσφέρουν ένα 

γνωστό σύνολο που είναι σαφώς μικρότερο από το υπάρχον σύνολο (κυρίως 

λόγω τρομερού ανταγωνισμού μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών που είναι οι 

ιδιοκτήτες των CRS). Εξάλλου, τα CRS δεν προσφέρουν σχεδόν κανένα 

εύκολο και γρήγορο τρόπο για τη δημιουργία του διαθέσιμου συνόλου. Βέβαια, 

πρέπει να τονιστεί ότι η δημιουργία του εφικτού συνόλου πτήσεων 

επιτυγχάνεται με πολύ μεγάλη επιτυχία από τα CRS, λόγω της υποδομής τους 

σε δικτύωση Η/Υ, αφού ένα τέτοιο σύστημα μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

ενημερώνεται σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση ως προς την κάλυψη των 

θέσεων μιας πτήσης ή την προσωρινή διακοπή μιας πτήσης κλπ. 

Τα παραπάνω, οδηγούν στη διαπίστωση ότι θα πρέπει να λυθούν τα 

εξής προβλήματα: 

51 



1. Να βρεθεί ένας αποδοτικός (efficient) τρόπος αποθήκευσης του 

υπάρχοντος συνόλου διαδρομών, αποδεσμευμένος (dehosted) από τους 

φορείς που προσφέρουν τις πτήσεις (τις αεροπορικές εταιρείες). Επίσης, να 

δοθεί η δυνατότητα σε κάθε χρήστη να έχει άμεση πρόσβαση στο υπάρχον 

σύνολο μέσω του προσωπικού του Η/Υ (PC). Το θέμα αυτό μπορεί να 

αντιμετωπιστεί με την εφαρμογή της αρχιτεκτονικής δομής, που 

περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 1. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη οι περιορισμένες υπολογιστικές και αποθηκευτικές δυνατότητες των 

προσωπικών Η/Υ, που αν και βελτιώνονται με εξαιρετικά γρήγορους 

ρυθμούς, είναι πιο περιορισμένες από τις αντίστοιχες δυνατότητες των Η/Υ 

των CRS. 

2. Να δημιουργηθεί ένας αποδοτικός αλγόριθμος δημιουργίας του 

διαθέσιμου συνόλου, έτσι ώστε ο κάθε χρήστης να έχει τη δυνατότητα, 

δίνοντας τις προσωπικές του προτιμήσεις και τους δικούς του 

περιορισμούς, να δημιουργεί το αντίστοιχο σύνολο εφικτών διαδρομών. 

Εδώ δημιουργούνται θέματα αλγοριθμικής φύσης, όπως-θα φανεί σε 

επόμενο κεφάλαιο. 

3.2 Το Μοντέλο 

3.2.1 Οι κόμβοι 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί (Κεφάλαιο 2), το αεροπορικό δίκτυο 

μοντελοποιείται άμεσα με ένα γράφημα με βάρη (δίκτυο). Τα αεροδρόμια στις 

πόλεις αντιπροσωπεύονται με τις κορυφές του γραφήματος, ενώ οι πτήσεις 

αντιπροσωπεύονται με ακμές ανάμεσα στις κορυφές. Ο βαθμός της κάθε 

κορυφής είναι ένας δείκτης του φόρτου των πτήσεων κάθε αεροδρομίου. 

Από τη σχετική αρθρογραφία (Toh και Higgins (1985), Dobson και 

Lederer (1993), Etcchmaier και Matheisel (1985)) είναι γνωστό ότι οι 
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αεροπορικές εταιρείες τείνουν να χρησιμοποιούν ένα δίκτυο τύπου άξονα-και-

ακτίνας (hub-and-spoke network). Όπως έχει ήδη αναφερθεί (Κεφ. 2), σε ένα 

δίκτυο άξονα - και - ακτίνας η κεντρική πόλη-κόμβος μπορεί να θεωρηθεί σαν 

ο άξονας ενός τροχού με ακτίνες προς τις υπόλοιπες πόλεις-κόμβους που 

εξυπηρετούνται. Αυτό το σχήμα προσφέρει πλεονεκτήματα επιχειρησιακά 

(operational) αλλά και marketing:(Windle και Dresner (1993), Fujii et al. 

(1992)). Πιο συγκεκριμένα: 

1) Επιχειρησιακά πλεονεκτήματα: 

• Λειτουργώντας σαν ενδιάμεσα διαμετακομιστικά σημεία, οι άξονες 

επιτρέπουν έμμεσες συνδέσεις μεταξύ πόλεων που δεν μπορούν (λόγω 

της περιορισμένης κυκλοφορίας μεταξύ τους) να δικαιολογήσουν την 

εγκαθίδρυση απευθείας πτήσης. 

• Ένα τέτοιο σχήμα επιτρέπει σε όλους τους κόμβους να εξυπηρετούνται 

με το μικρότερο αριθμό από αεροπλάνα και το μικρότερο αριθμό από 

διαφορετικές προγραμματισμένες πτήσεις. Υπενθυμίζεται ότι, όταν 

υπάρχουν n κόμβοι, απαιτούνται μόνο η-1 συνδέσεις για να 

εξυπηρετηθούν όλοι οι κόμβοι. 

• Ένας μικρός αριθμός από διαφορετικές προγραμματισμένες πτήσεις 

επιτρέπει τη χρησιμοποίηση περισσότερων και μικρότερων αεροπλάνων, 

άρα μεγαλύτερη πληρότητα οχημάτων. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η 

μεγιστοποίηση του βαθμού χρησιμοποίησης (utilization). 

• Η συντήρηση, η εξυπηρέτηση, η αποθήκευση οχημάτων, προσωπικού 

κλπ. είναι σαφώς ευκολότερη στα κεντρικά σημεία. 

2) Πλεονεκτήματα στο Marketing: 

• Οι εταιρείες μπορούν να συγχρονίσουν εύκολα τις αναχωρήσεις και τις 

αφίξεις από και προς τον άξονα και τα άκρα, δημιουργώντας έτσι 

σύνθετες διαδρομές, που εμφανίζουν μικρούς χρόνους αναμονής. Αυτό 

έχει ουσιαστική επίδραση στην τελική επιλογή της διαδρομής από τους 

πελάτες. 
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• Οι κεντρικοί κόμβοι παίζουν μεγάλο ρόλο στην εγκαθίδρυση ισχυρής 

περιφερειακής τοποθέτησης, επιτρέποντας στις αεροπορικές εταιρείες να 

επιβληθούν στις αντίστοιχες περιοχές. 

• Από τη στιγμή που η παρουσία μιας εταιρείας κυριαρχήσει σε ένα 

αεροδρόμιο, τείνει να εκμεταλλεύεται περισσότερο από το αναλογικό 

μερίδιο που της ανήκει σε πτήσεις που ξεκινούν από αυτό το 

αεροδρόμιο. (Toh και Higgins (1985), Dobson και Lederer (1993), 

Windle και Dresner (1993)). 

Παράλληλα με το παραπάνω σχήμα υπάρχει και το γραμμικό 

σύστημα διαδρομών, το οποίο, αν και συγκεντρώνει όλα τα αντίστροφα 

μειονεκτήματα (επιχειρησιακά και marketing), χρησιμοποιείται ακόμα κυρίως 

στις πολύ μεγάλες διαδρομές (long haul). Στο σχήμα 3.3 φαίνονται το δίκτυο 

άξονα-και-τροχού (α) και το δίκτυο γραμμικού τύπου (β). 

Σε αρκετές προσεγγίσεις στη βιβλιογραφία (Dobson και Lederer (1993) 

υποτίθεται ότι χρησιμοποιείται μόνο ο τύπος άξονα-και-τροχού. Οι Daskin και 

Panayotopoulos (1989), αναφέρουν ότι μετά τη διαδικασία της 

αποκανονικοποίησης (deregulation) στις Η.ΠΑ, οι περισσότερες αμερικανικές 

εταιρείες χρησιμοποίησαν τον τύπο αυτόν. Στην Ευρώπη πολλές εταιρείες 

(Sabena - Βέλγιο, Swissair, Ολυμπιακή Αεροπλοΐα) λειτουργούν με τον ίδιο 

τρόπο, τουλάχιστον για τις ευρωπαϊκές πτήσεις. Στην πράξη όμως οι 

αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό από τους δύο 

παραπάνω τύπους οργάνωσης και προγραμματισμού των διαδρομών τους 

(Jensen (1988), Etscmaier και Mathaisel (1985)). 

Spokes 

(α) (β) 

Σχήμα 3.3 
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Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο ίδιος κόμβος (το ίδιο αεροδρόμιο) 

μπορεί να λειτουργεί σαν άξονας για περισσότερες από μία αεροπορικές 

εταιρείες και έτσι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πλήρης αντιστοιχία εταιρείας -

αεροδρομίου. Τέλος, ένας κόμβος του συνολικού δικτύου μπορεί να λειτουργεί 

ως άξονας για μια αεροπορική εταιρεία, αλλά και ως ακτίνα για μια άλλη 

αεροπορική εταιρεία. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι σε μια εφαρμογή με πραγματικά 

δεδομένα δεν μπορεί κανείς να βασιστεί σε μια ιδεατή οργάνωση με τον έναν ή 

τον άλλον τρόπο, κάτι που θα απλοποιούσε σημαντικά το όλο πρόβλημα Στο 

Σχήμα 3.4 φαίνεται η γενική μορφή του αεροπορικού δικτύου. 

Σχήμα 3.4 

Από τη μελέτη των δεδομένων αεροπορικών εταιρειών (SRSc, OASc, 

LHSc, κλπ.), προκύπτουν μερικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα ως προς τη 

μακροσκοπική δομή του γραφήματος1. 

• Δεν υπάρχουν απομονωμένες (isolated) κορυφές. Δεν υπάρχει περίπτωση 

να εγκαθιδρυθεί ένα αεροδρόμιο χωρίς να εγκαθιδρυθούν και πτήσεις. 

• Υπάρχουν αρκετές κορυφές με βαθμό 1. Πρόκειται για αεροδρόμια 

μικρότερων πόλεων που οπωσδήποτε προσπελαύνονται μέσω ενός άξονα. 

• Η πυκνότητα d του γραφήματος αυξάνεται αναλογικά με τον αριθμό των 

αεροπορικών εταιρειών που λειτουργούν πάνω στο δίκτυο. 

'Στη συνέχεια, οι όροι γράφημα και δίκτυο θα έχουν την ίδια σημασία. 
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• Το γράφημα είναι συνδεδεμένο (connected). Δεν υπάρχει ζεύγος κορυφών 

που να μη συνδέεται με τουλάχιστον ένα μονοπάτι. 

3.2.2 Οι ακμές 

Α) Η δομή 

Η κάθε ακμή στο δίκτυο του Σχήματος 3.4 υποδηλώνει αεροπορική 

σύνδεση και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η πρακτική των αεροπορικών 

εταιρειών είναι για κάθε πτήση που εγκαθιδρύεται, να εγκαθιδρύεται και η 

πτήση αντίστροφης φοράς (ή πτήση επιστροφής). Αυτό οφείλεται στη χρήση 

του σχήματος άξονα-και-τροχού. Για αυτό το λόγο, δεν σημειώνονται 

κατευθύνσεις (βέλη) πάνω στις ακμές. 

Όπως έχει αναφερθεί και στο Κεφάλαιο 1, κάθε ακμή χαρακτηρίζεται 

από τον κωδικό αριθμό της πτήσης, όπως αυτός δίνεται από την εταιρεία. 

Αυτός ο αριθμός πτήσης μπορεί να συνδυαστεί με τον κωδικό αριθμό της 

αεροπορικής εταιρείας, χαρακτηρίζοντας έτσι πλήρως και χωρίς περίπτωση 

διπλοεμφάνισης την κάθε πτήση. Έτσι, η πτήση ΟΑ100 είναι η πτήση 100 της 

Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, η πτήση LH3456 είναι η πτήση 3456 της γερμανικής 

Luftahansa κ.ο.κ. 

Ιδιαίτερη σημασία για το μοντέλο έχει το γεγονός ότι ανάμεσα σε δύο 

κορυφές μπορούν να δρομολογούν πτήσεις περισσότερες από μία 

αεροπορικές εταιρείες. Αυτό συμβαίνει στις Η.Π.Α. από το 1978 

(deregulation), ενώ στην Ευρώπη ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 1992, 

εκτός από μερικές προστατευμένες εσωτερικές γραμμές (περίπτωση 

Ολυμπιακής - cabotage, Stasinopoulos (1992,1993)). Άρα, ανάμεσα σε δύο 

κόμβους είναι δυνατόν (ουσιαστικά αυτό συμβαίνει στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων) να υπάρχουν παράλληλες ακμές, κάθε μία από τις οποίες 

υποδηλώνει διαφορετική πτήση μεταξύ των κόμβων. 
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Για κάθε πτήση, εκτός από χαρακτηριστικά όπως χρόνοι αναχώρησης 

και άφιξης, τύποι αεροπλάνων κλπ. που θα αναλυθούν παρακάτω, υπάρχει 

και η συχνότητα της, δηλαδή οι μέρες στις οποίες η πτήση αυτή λειτουργεί. Για 

παράδειγμα, στα προγράμματα πτήσεων που εκδίδονται από τις εταιρείες, 

συχνότητα πτήσης 136 σημαίνει ότι αυτή η πτήση λειτουργεί Δευτέρα, Τετάρτη 

και Σάββατο. Άρα, κάθε μία από τις ακμές διασπάται σε μ παράλληλες 

ακμές, όπου μ είναι το πλήθος των ημερών που η πτήση λειτουργεί. 

Τα παραπάνω, περιγράφονται στο Σχήμα 3.5. Στο (α) φαίνεται μια 

σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων, στο (β) η σύνδεση αυτή διασπάται σε 

παράλληλες ακμές - πτήσεις διαφορετικών εταιρειών και στο (γ) κάθε μια από 

τις ακμές του (β) διασπάται σε παράλληλες ακμές - πτήσεις σε διαφορετικές 

μέρες. Ο πίνακας περιέχει μέρος της περιγραφής των πτήσεων. 

Flight 

--333 

-444 

Frequency 

13 

24 

Origin 

s 

s 

Destination 

t 

t 

s o to 
Σχήμα 3.5.α 

-333 

-444 

Σχήμα 3.5.β 
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2 

--444 4 

Σχήμα 3.5.γ 

Β) Τα βάρη 

Όπως έχει αναφερθεί και στο Κεφάλαιο 1, κάθε πτήση 

συμπεριλαμβάνει (εκτός από το ζεύγος προέλευση-πρσορισμός) και άλλα 

μετρήσιμα ή μη μετρήσιμα χαρακτηριστικά. Αυτά αποτελούν και το βάρος της 

κάθε ακμής. Έτσι έχουμε: 

1) Μετρήσιμα 

• Το κόστος Cf της πτήσης f (εισιτήριο). Στη συνέχεια θα αναφερθούμε 

στο θέμα κόστος με περισσότερη λεπτομέρεια. 

• Η διάρκεια tfτης πτήσης f, η οποία είναι γνωστή από προηγουμένως. 

• Ο χρόνος έναρξης tdf (απογείωση) και ο χρόνος λήξης taf (άφιξη) της 

πτήσης f . Εννοείται ότι στους χρόνους αυτούς συνυπολογίζονται και οι 

ημέρες αναχώρησης 

• Ο βαθμός επικινδυνότητας df μιας πτήσης f. Και σε αυτή την 

ποσότητα θα αναφερθούμε περισσότερο στη συνέχεια. 

• Η ακρίβεια (punctuality) pc της αεροπορικής εταιρείας, ως προς τους 

προγραμματισμένους χρόνους ταξιδιών. Στη συνέχεια θα 

προσδιοριστεί ένας τρόπος μέτρησης αυτής της ακρίβειας. 

2) Μη μετρήσιμα 
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• Ο τύπος του αεροπλάνου. Εδώ είναι αδύνατο να χρησιμοποιήσει 

κανείς μια τιμή. Υπάρχουν βέβαια κατηγορίες αεροσκαφών, αλλά η 

κατηγοριοποίηση εξαρτάται πολλές φορές και από την ίδια την εταιρεία 

που δρομολογεί το αεροσκάφος. · 

• Ο τύπος των θέσεων που προσφέρονται (πρώτη θέση, 

επαγγελματική - business, τουριστική θέση κλπ). Και εδώ υπάρχουν 

συγκεκριμένες κατηγορίες, αλλά πάλι ο τύπος της θέσης και οι 

υπηρεσίες που προσφέρονται διαφέρουν κατά πολύ από εταιρεία σε 

εταιρεία. 

• Γεύματα, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακές, προσφορά διασκέδασης 

(entertainment - προβολή video, μουσική). 

Όπως προκύπτει από τα προγράμματα πτήσεων των εταιρειών, οι 

πτήσεις επιστροφής πραγματοποιούνται με τους ίδιους τύπους αεροπλάνων, 

έχουν το ίδιο προσωπικό, διαρκούν τον ίδιο σχεδόν χρόνο, κοστολογούνται με 

τον ίδιο τρόπο κλπ, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν ακριβώς τα ίδια 

χαρακτηριστικά, εκτός βέβαια από τους χρόνους αναχώρησης και άφιξης. 

Το κόστος (cost). 

Το κόστος μιας πτήσης είναι το ποσό του εισιτηρίου που πρέπει να 

πληρωθεί από τον πελάτη. Όπως έχει ήδη αναφερθεί (Κεφ. 1), τα 

προγράμματα πτήσεων των αεροπορικών εταιρειών δε συμπεριλαμβάνουν 

αυτό το κόστος, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι αυτό το κόστος αλλάζει πολύ 

συχνά. Ο καθορισμός του κόστους μιας πτήσης αποτελεί εξαιρετικά σημαντική 

διαδικασία, αφού - όπως θα αναλυθεί αργότερα - αποτελεί ουσιαστικό 

παράγοντα επιλογής της συγκεκριμένης εταιρείας από τον πελάτη (Else 

(1985)). 

Ο πιο διαδεδομένος τρόπος για την εύρεση της τελικής τιμής, 

περιλαμβάνει ως πρώτο βήμα τον υπολογισμό του κόστους του χιλιομετρικού 

επιβάτη, δηλαδή το ποσό που αναλογεί σε κάθε επιβάτη ανά χιλιόμετρο μιας 

συγκεκριμένης πτήσης. Στη συνέχεια σε αυτό το ποσό προστίθενται τα πάγια 
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έξοδα της πτήσης (αμοιβές προσωπικού, συντήρηση αεροπλάνου κλπ.). 

Τελικά, η απόφαση λαμβάνεται σε συνδυασμό με την πολιτική της εταιρείας 

ως προς κάθε συγκεκριμένη πτήση, και έχοντας υπόψη τις τιμές που 

προσφέρουν ανταγωνίστριες εταιρείες, αφού για κάθε πτήση λειτουργούν 

περισσότερες της μιας εταιρείες. Η διαδικασία για τον υπολογισμό του 

κόστους που περιγράφεται παραπάνω είναι σε απλοποιημένη μορφή, αφού το 

πρόβλημα είναι περιπλοκότερο (Findlay (1983), Else (1985)). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι έως το 1978 στις Η.Π.Α. και έως το 1992 στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση οι τιμές των διεθνών πτήσεων ήταν συγκεκριμένες για 

κάθε πτήση και καθορίζονταν με διεθνείς συμβάσεις για όλες τις εταιρείες 

(Stasinopoulos (1992,1993)). Μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και εκτός 

ελάχιστων προστατευτικών εξαιρέσεων, οι τιμές διαμορφώνονται σε συνθήκες 

ελεύθερης αγοράς, όπως περιγράφηκε παραπάνω. 

Για τις ανάγκες αυτής της εργασίας, λόγω έλλειψης πειραματικών 

δεδομένων, θα χρησιμοποιηθεί ένας απλός τρόπος υπολογισμού της τιμής 

του εισιτηρίου κάθε πτήσης. Θεωρούμε ότι όλες οι πτήσεις ανάμεσα σε δύο 

κορυφές έχουν το ίδιο κόστος, το οποίο εξαρτάται από το μέσο χρόνο πτήσης 

ανάμεσα σε αυτές τις κορυφές. Το κόστος υπολογίζεται από τη σχέση: 

c f = V5ät; ( υ 

όπου a είναι μια θετική παράμετρος. 

Η καμπύλη που προκύπτει από την παραπάνω σχέση είναι 

παραβολική της μορφής του Σχήματος 3.6 και σημαίνει ότι το κόστος της 

πτήσης αυξάνεται, με φθίνοντα, όμως, ρυθμό του κόστους ανά χιλιόμετρο. 

Αυτό εξάλλου συμβαίνει και στην πραγματικότητα, αφού για κοντινές 

αποστάσεις το κόστος για τη απογείωση/προσγείωση, πάγια κλπ. 

υπερισχύουν αυτό του χιλιομετρικού επιβάτη. 
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iL 

c f 

tf 

Σχήμα 3.6 

Ο Kivöuvoc (danger). 

Ο βαθμός του κινδύνου σε μια πτήση εξαρτάται από τα ατυχήματα που 

έχουν ιστορικά καταγραφεί σε μια πτήση για κάθε αεροπορική εταιρεία. Ο 

φόβος για τον κίνδυνο, έφτασε σε πολύ μεγάλο βαθμό στα μέσα της δεκαετίας 

του '80, σύμφωνα με τους Bamet και Higgins (1989). Τα τελευταία χρόνια 

αυτός ο φόβος έχει μειωθεί σημαντικά για τις Η.Π.Α. και την Ευρώπη, αλλά 

έχει αυξηθεί κατακόρυφα για πτήσεις εταιρειών νέων κρατών, κυρίως αυτών 

που προέκυψαν από τη νέα Ανατολική Ευρώπη. 

Λόγω του γεγονότος ότι τα αεροπορικά δυστυχήματα είναι ένα γεγονός 

σχετικά σπάνιο, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό, υπάρχει σήμερα πληθώρα 

δεδομένων για τα ατυχήματα που έχουν συμβεί για κάθε εταιρεία και σε κάθε 

πτήση. Είναι λοιπόν δυνατό να υπολογιστεί ο βαθμός επικινδυνότητας d f μιας 

πτήσης f μιας συγκεκριμένης εταιρείας. Θα ακολουθήσουμε την προσέγγιση 

των Barnet και Higgins (1989), οι οποίοι ορίζουν το μοιραίο κίνδυνο ως: 

ΣΧΙ 

* - * Ε Γ (2) 

όπου Ν είναι ο αριθμός των πτήσεων που έχουν γίνει στο παρελθόν και χ, 

είναι το ποσοστό των επιβατών που δεν επέζησαν στην ί-οστη πτήση . 

^Υπενθυμίζουμε ότι ο όρος πτήση συμπεριλαμβάνει και την εταιρεία που τη δρομολογεί. 
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• Ο χρόνος αναχώρησης t d

r μιας διαδρομής r είναι ο χρόνος αναχώρησης 

της πρώτης πτήσης που ανήκει στη διαδρομή. Αντίστοιχα, ο χρόνος 

άφιξης t a

r μιας διαδρομής r, ισούται με το χρόνο άφιξης της τελευταίας 

πτήσης της διαδρομής, δηλαδή: · 

αν r= {fo, fi, ..., fk}, τότε 
,d ,d ,a ,a (6) 
t r = t f f l KU t r = t f k ^ 

• Ο βαθμός επικινδυνότητας d r μιας διαδρομής r εξαρτάται από τους 

βαθμούς επικινδυνότητας των πτήσεων που ανήκουν στη διαδρομή. Η μια 

προσέγγιση είναι να θεωρήσει κανείς ότι είναι ο μέσος όρος τους. Η άλλη 

προσέγγιση (που είναι και η περισσότερο κοντινή στην πραγματικότητα) 

είναι να θεωρήσουμε ότι ο βαθμός επικινδυνότητας της διαδρομής ισούται 

με το μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας μιας από τις πτήσεις που 

ανήκουν στη διαδρομή, δηλαδή: 

d r = max(df ) (7) 
fer 

• Με αντίστοιχο τρόπο, ο βαθμός ακρίβειας pr μιας διαδρομής r καθορίζεται 

από τον ελάχιστο βαθμό ακρίβειας μιας από τις πτήσεις που ανήκουν στη 

διαδρομή, δηλαδή: 

Pr = min(Pi) (8) 
Τ|6 r 

Ως προς τα μη μετρήσιμα κριτήρια των πτήσεων είναι σχεδόν αδύνατο 

να συνδυαστούν στην περίπτωση των διαδρομών. Έτσι, κάθε σκέλος (πτήση) 

της διαδρομής (flight leg) συνεισφέρει εξίσου σε ολόκληρη τη διαδρομή και 

κατά τρόπο περισσότερο υποκειμενικό. 

Εκτός από τα παραπάνω ποσοτικά χαρακτηριστικά, ο συνδυασμός των 

πτήσεων για τη δημιουργία μιας διαδρομής δημιουργεί και άλλα: 

• Το μήκος lr (lenght) της διαδρομής r, δηλαδή το πλήθος των πτήσεων που 

απαρτίζουν τη διαδρομή. Το μήκος καθορίζει και τον αριθμό kr των 

ενδιάμεσων σταθμών ή ανταποκρίσεων ( = ΙΓ-1 ). 
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• Το συνολικό χρόνο ttr (total time) της διαδρομής r, που ισούται με τη 

διαφορά του χρόνου αναχώρησης της πρώτης πτήσης από το χρόνο 

άφιξης της τελευταίας διαδρομής, δηλαδή: 

αν r={fo, ft, ..., fk}, τότε 

" r - t fk - t f0 

• Το συνολικό χρόνο εδάφους tgr (χρόνος αναμονής) της διαδρομής r, 

δηλαδή το άθροισμα των χρόνων που πρέπει να περιμένει ο χρήστης σε 

ένα αεροδρόμιο, αναμένοντας την αναχώρηση της επόμενης πτήσης της 

διαδρομής. Έχουμε: 

αν r= {fo, fi fkj, τότε 

tgr = (A, - tafo) + (tdf2 - taf,)+. · -+(t\ - t* 4 . l)<=> (10) 

tgr= X(tdfi-tafi-i) 
i=l..k 

• Τον μέγιστο χρόνο εδάφους mtgr της διαδρομής r, δηλαδή το μέγιστο 

χρόνο αναμονής σε κάποιο ενδιάμεσο σταθμό. Είναι: 

αν r= {fo, fi, ..., fie}, τότε 
(11) 

m t g ^ m a x ß t V t V , ) } 

• Κατά τη δημιουργία των διαδρομών, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στο 

γεγονός ότι θα πρέπει προφανώς ο χρόνος αναχώρησης μιας πτήσης να 

έπεται του χρόνου άφιξης της ακριβώς προηγούμενης. Εξάλλου, ανάμεσα 

στους δύο χρόνους υπάρχει και ένας σταθερός χρόνος - ορισμένος από τις 

αεροπορικές εταιρείες - που απαιτείται για την επιβεβαίωση της κράτησης. 

Έχουμε δηλαδή: 

αν r= {fo, fi, ..., fk}, τότε 

^ > ta

f| _, + a, Vi = 0,..,k rot a>0 ( 
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3.3 Τα Κριτήρια 

3.3.1 Γενικά 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω (§ 3.1.2, 3.1.3), ο αντικειμενικός σκοπός 

της εργασίας αυτής είναι η εύρεση του εφικτού συνόλου διαδρομών, έτσι ώστε 

στη συνέχεια ο χρήστης να επιλέξει την κατάλληλη για αυτόν διαδρομή. Αυτό 

σημαίνει ότι το σύνολο των υπαρχόντων διαδρομών θα πρέπει να 

μετασχηματιστεί, έτσι ώστε αφενός να πληρούνται οι περιορισμοί που 

εισάγονται από το δίκτυο (system constraints) και αφετέρου να ικανοποιούνται 

τα κριτήρια που θέτει ο ίδιος ο χρήστης (user constraints). 

Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω περιορισμοί επιβάλλονται στα 

συστατικά στοιχεία του δικτύου, δηλαδή στις κορυφές και στις ακμές, αλλά και 

κατ'επέκταση στις διαδρομές. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι αν και οι 

περιορισμοί του δικτύου είναι στατικοί (δηλαδή υπάρχουν ή δεν υπάρχουν), 

οι περιορισμοί των χρηστών είναι δυναμικοί. Ο κάθε χρήστης αποφασίζει ως 

προς την επιλογή των διαδρομών, βελτιστοποιώντας τη δική του προσωπική 

ικανοποίηση (Bovy και Stern (1990)). Έτσι για παράδειγμα, άλλα κριτήρια 

θέτει ο χρήστης-τουρίστας, άλλα ο επιχειρηματίας, άλλα ο μεταφορέας κλπ. 

Εξάλλου, σε χαρακτηριστικά μη μετρήσιμα, δύο χρήστες που ανήκουν στην 

ίδια κατηγορία (πχ. επιχειρηματίες) είναι δυνατόν να αποδίδουν εντελώς 

διαφορετική σημασία, με αποτέλεσμα η κατάσταση να περιπλέκεται. 

3.3.2 Οι απαιτήσεις του χρήστη - Σενάρια 

Στην τελευταία αυτή παράγραφο, θα παρουσιαστούν μερικά σενάρια 

που μπορεί να ανακύψουν , ώστε να τονιστεί η αναγκαιότητα εύρεσης του 
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εφικτού συνόλου που συναρτάται άμεσα με τις ανάγκες ή επιθυμίες του 

χρήστη. 

Σενάριο 1 

Ο Α θέλει να μεταφέρει εμπορεύματα από την πόλη χ στην πόλη ψ. 

Τα εμπορεύματα θα είναι έτοιμα προς μεταφορά μετά τις 10/10/99 

στις 10:00 ενώ θα πρέπει να παραδοθούν έως τις 12/10/99 στις 

24:00. 

Είναι φανερό ότι το πρώτο πράγμα που δηλώνει ο χρήστης είναι ο 

τόπος προέλευσης (origin) και ο τόπος προορισμού (destination). 

Συνήθως ο τόπος προέλευσης είναι ο φυσικός χώρος στον οποίο βρίσκεται ο 

χρήστης. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις (κυρίως όταν πρόκειται να 

μεταφερθούν εμπορεύματα) όπου αυτό δεν ισχύει. 

Στη συνέχεια ορίζεται η νωρίτερη ημερομηνία και ώρα αναχώρησης 

(date- time of departure) και η αργότερη ημερομηνία και ώρα-άφιξης (date-

time of arrival). Αυτό σημαίνει ότι η έναρξη του ταξιδιού1 μπορεί να γίνει την 

ημερομηνία αναχώρησης ή σε κάποια μεταγενέστερη ημερομηνία, ενώ η λήξη 

του ταξιδιού πρέπει να γίνει την ημερομηνία άφιξης ή σε κάποια προγενέστερη 

ημερομηνία. 

Με τον ίδιο τρόπο ορίζονται ο νωρίτερος χρόνος αναχώρησης (time 

of departure) και ο αργότερος χρόνος άφιξης (time of arrival). Το ταξίδι 

μπορεί να αρχίσει μετά το χρόνο αναχώρησης της ημερομηνίας αναχώρησης 

και πρέπει να ολοκληρωθεί πριν το χρόνο άφιξης της ημερομηνίας άφιξης. 

Οι παραπάνω ημερομηνίες και χρόνοι μπορούν να συνδυαστούν σε 

απόλυτους χρόνους αναχώρησης και άφιξης, αν θεωρήσουμε κάποιο 

χρονικό σημείο (πχ 00:00 της ημερομηνίας αναχώρησης) ως αρχή της 

μέτρησης του χρόνου. 

1Στο εξής, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, ο όρος ταξίδι θα σημαίνει το ίδιο με τον όρο 
διαδρομή. Ακόμη, θεωρούμε ότι κάθε πτήση f είναι η τετριμμένη διαδρομή r=[f]. 
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Σενάριο 2 

Ο Α Θέλει να ταξιδέψει από την πόλη χ στην πόλη ψ. Θέλει 

οπωσδήποτε να βρει κάποια διαδρομή που θα είναι η φθηνότερη 

από όλες τις εναλλακτικές διαδρομές ή σε άλλη περίπτωση δεν 

μπορεί να υπερβεί τον προϋπολογισμό που ο ίδιος έχει θέσει για 

αυτό το ταξίδι. 

Ίσως το πιο γνωστό κριτήριο που μπορεί να τεθεί είναι αυτό του περιορισμού 

του κόστους (Bovy και Stern (1990)). Είναι φανερό ότι στις περισσότερες 

περιπτώσεις το κόστος πρέπει να ελαχιστοποιείται, αν και υπάρχει περίπτωση 

να απαιτείται απλώς η μη υπέρβαση κάποιου άνω ορίου. Έχουμε δηλαδή: 

Zi = min(cr) ή cr < ai, ai >0 (13) 

Σενάριο 3. 

Ο Α θέλει να ταξιδέψει από την πόλη χ στην πόλη ψ. Το ταξίδι είναι 

πολύ επείγον άρα πρέπει να βρει το γρηγορότερο τρόπο ή 

εναλλακτικά θα πρέπει να βρίσκεται οπωσδήποτε στον προορισμό 

του πριν από κάποια καθορισμένη ώρα. 

Είναι συχνότατες οι περιπτώσεις που ένα ταξίδι πρέπει είναι όσο το 

δυνατόν συντομότερο. Η περίπτωση του καθορισμού ανώτατου ορίου στο 

χρόνο άφιξης είναι η ίδια με την περίπτωση του Σεναρίου 1. Και πάλι όμως 

είναι δυνατόν να υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές, οπότε το κριτήριο 

που παραμένει είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου ταξιδιού, δηλαδή: 

Z 2 =min(t t r ) (14) 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι πολύ συχνά, όταν 

ελαχιστοποιείται ο χρόνος ταξιδιού, αυξάνει το κόστος και αντίστροφα. Για 

παράδειγμα, μια πτήση με αεροπλάνο τύπου Concorde είναι ασύγκριτα 

γρηγορότερη από μια πτήση με άλλο αεροσκάφος, αλλά ταυτόχρονα είναι και 

πολύ πιο ακριβή. Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση στην οποία χρειάζεται να 

γίνει κάποιο "παζάρεμα" (trade off) ανάμεσα στα δύο κριτήρια, αν φυσικά και 

τα δύο τεθούν ταυτόχρονα (Ivanchev και Kydros (1995), Bovy και Stern 
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(1992)). Μια επιπλέον επιπλοκή είναι το γεγονός ότι η μεταβολές των δύο 

ποσοτήτων δε γίνονται κατ'αναλογία, αλλά μάλλον αυθαίρετα. 

Σενάρια 4,5 

Ο Α θέλει να μεταφέρει εμπορεύματα από την πόλη χ στην πόλη ψ. 

Επειδή τα εμπορεύματα είναι ευπαθή στις δονήσεις της πτήσης (πχ 

φαρμακευτικό υλικό, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ.), ο Α 

ενδιαφέρεται να "κρατούνται" αυτά τα εμπορεύματα όσο γίνεται 

περισσότερο στο έδαφος. Αντίθετα, ο χρήστης Β από την εμπειρία 

του γνωρίζει ότι όσο τα εμπορεύματα μένουν στο έδαφος, τόσο 

περισσότερο ευάλωτα είναι σε απόπειρες κλοπής ή καταστροφής, 

άρα ενδιαφέρεται να κρατάει τα εμπορεύματα όσο το δυνατόν 

περισσότερο "στον αέρα". 

Οι ποσότητες tr (χρόνος «στον αέρα») και tgr (χρόνος εδάφους) είναι 

συμπληρωματικές ως προς το συνολικό χρόνο ttr(15). Άρα αν μεγιστοποιηθεί 

η μία ελαχιστοποιείται η άλλη. 

tr + tgr = ttr (15) 

και 

jmax(tr) «=> min(tgr) 

jmax(tgr) <=> min(tr) 
(16) 

Σε αυτές τις ποσότητες ο χρήστης είναι δυνατόν να θέλει να ορίσει άνω 

(ή κάτω) όρια ως κριτήρια. Έχουμε δηλαδή: 

Ζ3 = max(tr) ή tr > a2 

Ζ4 = min(tr) ή tr < a2 

Ζ5 = min(tgr) ή tg r , a3

 [ } 

Ζ6 = max(tgr) ή tgr > a4 

όπου 3ί>0. 
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Επίσης, σύμφωνα με τη (16), σε περίπτωση που ο χρήστης 

χρησιμοποιήσει αυτά τα κριτήρια, θα επηρεάσει οπωσδήποτε και τα κριτήρια 

(14) άμεσα και (13) έμμεσα. 

Σενάριο 6 

Ο Α θέλει να μεταφέρει εμπορεύματα από την πόλη χ στην πόλη ψ. 

Από την εμπειρία του γνωρίζει ότι αν υπάρχουν πολλοί ενδιάμεσοι 

σταθμοί και μεταφορτώσεις, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος φθοράς, 

κλοπής κλπ. 

Σε διαμετακομιστικά μεταφορικά συστήματα (πχ. μετρό, τραμ, αστικά 

λεωφορεία), σημαντικό ρόλο στην επιλογή της κατάλληλης διαδρομής παίζει ο 

αριθμός των ενδιάμεσων σταθμών. Ζητείται η ελαχιστοποίηση ή η μη 

υπέρβαση ενός άνω ορίου. Στην περίπτωση των αεροπορικών μεταφορών 

είναι φανερό ότι εκτός από αυτά που αναφέρθηκαν στο Σενάριο 6, κάθε 

αλλαγή αεροπλάνου επιβάλλει σημαντική ταλαιπωρία και άγχος στον επιβάτη. 

Εξάλλου, ο επιβάτης συχνά ξοδεύει ποσά, περιμένοντας σε αεροδρόμια, 

ιδιαίτερα όταν αυτά βρίσκονται σε "ακριβές" πόλεις (πχ Ζυρίχη, Βρυξέλες). 

Άρα πρέπει: 

Ζ7 = min(lr) ή lr < a4, a4 > 0 (18) 

όπου Ir είναι ο συνολικός αριθμός αεροδρομίων που συμπεριλαμβάνει η 

διαδρομή r. 

Σενάρια 7,8 (τετριμυένα) 

Ο χρήστης θέλει να ταξιδέψει με ελάχιστο κίνδυνο και να φτάσει με τη 

μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. 

Είναι προφανές ότι, αν υπάρχει η δυνατότητα, η ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

είναι επιθυμητή. Το αντίστροφο ισχύει ως προς την ακρίβεια, ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για μεταφορά εμπορευμάτων (Caulkins et al. (1993), Bovy και Stem 

(1990), Barnet και Higgins (1989)). Εξάλλου, όπως και προηγουμένως, είναι 
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δυνατόν να τεθούν άνω/κάτω όρια στην ποσότητα του κινδύνου ή/και στην 

ποσότητα που περιγράφει την ακρίβεια, αντίστοιχα. Πρέπει δηλαδή: 

Ζ8 = min(dr) ή d r < a5 

Ζ9 = min(pr) η pr < a6 

όπου a,>0. 

Σενάριο 9 (κόμβοι) 

Ο Α θέλει να ταξιδέψει από την πόλη χ στην πόλη ψ. Επειδή είναι 

αραβικής καταγωγής, θέλει οπωσδήποτε να αποφύγει Ισραηλινές 

πόλεις. Επειδή γνωρίζει ότι η παραμονή στο αεροδρόμιο του 

Λονδίνου είναι ακριβή, θέλει οπωσδήποτε να αποφύγει το Λονδίνο. 

Επειδή έχει διαβάσει σχετικά δημοσιεύματα στον Τύπο θέλει 

οπωσδήποτε να αποφύγει τη Μόσχα, λόγω αυξημένης 

εγκληματικότητας. Οπωσδήποτε δε θέλει να σταματήσει ενδιάμεσα 

στο Βελιγράδι, λόγω πολέμου. Θέλει όμως οπωσδήποτε ένας 

ενδιάμεσος σταθμός να είναι η Στουττγάρδη, όπου σε κάποια 

συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα έχει ένα ραντεβού. 

Είναι σύνηθες για ένα χρήστη να τοποθετεί περιορισμούς στους 

ενδιάμεσους κόμβους - σταθμούς. Οι λόγοι για αυτό (όπως φαίνεται στο 

Σενάριο 9) μπορεί να είναι εντελώς προσωπικοί και, πάντως, είναι 

αδύνατο να προσδιοριστούν ποσοτικά ή ακόμα και με μια σειρά 

κατάταξης. Από την άλλη μεριά, η περίπτωση των υποχρεωτικών 

ενδιάμεσων κόμβων μπορεί να εμφανιστεί αρκετά συχνά. Άρα ο χρήστης 

πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ορίζει ένα σύνολο απαγορευμένων 

κόμβων - ενδιάμεσων σταθμών και ένα σύνολο υποχρεωτικών κόμβων -

ενδιάμεσων σταθμών, δηλαδή: 

αν r={fo,fi,...,fk}, τότε 

3 N c V : {s,t}^NA{t f

o,V,t f

2,...,t f

k-1}nN = 0 (20) 

B M c V : {s,t}£MA{t f °vt f

1 vt f

2 v.. .vt f

k - 1 }eM 
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Σενάριο 10 (πτήσεις) 

Ο Α θέλει να μεταφέρει εμπορεύματα από την πόλη χ στην πόλη ψ. 

Συναρτά την επιλογή της αεροπορικής εταιρείας από πολλούς 

παράγοντες, όπως από το εαν διαθέτει τον κατάλληλο ειδικό 

εξοπλισμό, αν παρέχει πληροφόρηση σχετική με τα φορτία, αν 

προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε περίπτωση απωλειών, αν η θέση 

της σε κάποιο αεροδρόμιο (terminal) τον βολεύει, αν επιτρέπει ειδικού 

μεγέθους φορτία κλπ. Τέλος, ένας επιβάτης (για παράδειγμα) 

αραβικής καταγωγής θα αποφύγει οπωσδήποτε πτήσεις με την 

ισραηλινή EL AL, ενώ ένας Ισραηλινός θα αποφύγει πτήσεις με την 

Syrian Airlines. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αναφερόμαστε στην επιλογή της εταιρείας 

από μεταφορείς (Murphy et al. 1991)). Αν πρόκειται για απλό επιβάτη, 

υπάρχουν επίσης περιπτώσεις προτίμησης αεροπορικής εταιρείας, όπως για 

παράδειγμα όταν η εταιρεία προσφέρει προγράμματα συχνών επιβατών 

(frequent traveller programs - Toh και Hu (1988)), όταν προτιμάει μια εταιρεία 

λόγω καλού γεύματος (κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά) ή για άλλους 

προσωπικούς λόγους. Άρα ο χρήστης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 

προτιμά αεροπορικές εταιρείες ή να απορρίπτει άλλες, πράγμα που σημαίνει 

ότι προτιμά ή απορρίπτει πτήσεις. 

Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις 

όπου είναι εφικτό να τεθούν κριτήρια τα οποία είναι μετρήσιμα και άλλες όπου 

αυτό δεν είναι δυνατόν. Εξάλλου, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ακόμα 

κι αν βρεθεί τρόπος μέτρησης, παρατηρούμε ότι, αν γίνει προσπάθεια 

αριστοποίησης ενός κριτηρίου, ταυτόχρονα επηρεάζονται άλλα κριτήρια -

έμμεσα ή και άμεσα και μάλιστα με τρόπο που δεν είναι δυνατόν να 

υπολογιστεί. 

Τα παραπάνω συγκεντρώνονται στον Πίνακα 3.1. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 

4.1 Γενικά 

Στο Κεφάλαιο αυτό θα περιγραφεί η υπάρχουσα μέχρι σήμερα σχετική 

βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Παρά το γεγονός ότι το πρόβλημα, όπως 

περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 3, είναι υπαρκτό, στη βιβλιογραφία - αρθρογραφία 

αναφέρονται τρόποι αντιμετώπισης μόνο ειδικών περιπτώσεων του γενικού 

προβλήματος. Σημειώνεται ότι υπάρχουν εργασίες που ασχολούνται με την 

επιλογή της κατάλληλης διαδρομής (the route choice problem), αλλά όχι με τη 

δημιουργία του συνόλου επιλογής. Οι εργασίες αυτές (Janson και Riddertolpe 

(1992), Bernstein και Sahouri (1994) κ.α.) υποθέτουν την ύπαρξη αυτού του 

συνόλου, το οποίο είναι περιορισμένο (άρα αρκεί η αποθήκευση του και όχι η 

δημιουργία του) και προκύπτει από ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις πιθανών 

χρηστών (Borgers και Timmermans (1985), (1986)). 

Στα πλαίσια αυτά, θα περιγραφεί η προσέγγιση με ετικέτες των Ben-

Akiva et. al. (1984), μία μελέτη του Υπουργείου Μεταφορών της Ολλανδικής 

κυβέρνησης (από τους Bovy και Stern (1990)). Στη συνέχεια αναφέρονται 

μερικές από τις εργασίες που δημιουργούν το σύνολο των μη 

κυριαρχούμενων μονοπατιών (efficient ή non-dominated ή Pareto-optimal 

paths), ή κάποιο χαρακτηριστικό υποσύνολο των μη κυριαρχούμενων 
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μονοπατιών (extreme paths). Παρουσιάζεται επίσης και η περίπτωση της 

εύρεσης του γρηγορότερου (όχι συντομότερου) μονοπατιού (quickest path). 

Συγγενές είναι και το πρόβλημα του συντομότερου μονοπατιού με 

περιορισμούς (constrained shortest· path - constrained routing). Τα 

προβλήματα αυτά (στην περίπτωση δύο διαφορετικών κριτηρίων 

τουλάχιστον), ανήκουν στην κλάση των NP-complete προβλημάτων, όπως 

αναφέρουν οι Garey και Johnson (από Warburton (1987)) για την ακόλουθη 

ερώτηση: 

Δίνεται γράφημα G = (V, Α), θετικά ακέραια μήκη e(A) και 

βάρη w(a) για κάθε ακμή a e Α, δύο κόμβοι s, t e V και θετικοί 

ακέραιοι E, W. Υπάρχει ένα μονοπάτι (s, t) στο G με συνολικό 

βάρος W ή λιγότερο και συνολικό μήκος Ε ή λιγότερο; 

Τέλος, θα αναφερθεί και το πρόβλημα ανεύρεσης των Κ 

συντομότερων μονοπατιών, αφού η λύση του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

προσέγγιση της λύσης του προβλήματος της εύρεσης μονοπατιού με 

πολλαπλούς - στόχους. 

Πρέπει να σημειωθεί, ότι ο τρόπος προσέγγισης της λύσης του 

προβλήματος από τα CRS δεν είναι προσιτός, αν και (Κεφ. 3) αυτά τα 

συστήματα δε δίνουν λύση στο συνολικό πρόβλημα, αλλά μόνο σε ένα μέρος 

του. Εξάλλου, σύμφωνα με τον Σακελλίωνα (1993), στα CRS 

χρησιμοποιούνται κυρίως μέθοδοι ανάκλησης πληροφορίας από μεγάλες 

Βάσεις Δεδομένων και όχι αλγοριθμικές μέθοδοι δημιουργίας μονοπατιών. 

4.2 Η προσέγγιση με ετικέτες (labelling approach) 

για την εύρεση του συνόλου επιλογής σε οδικά δίκτυα 
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Η προσέγγιση με ετικέτες είναι μια ευρετική (heuristic) διαδικασία, η 

οποία αναπτύχθηκε από τη Υπουργείο Μεταφορών της Ολλανδίας, για να 

δημιουργήσει σύνολα επιλογής για ομάδες ταξιδιωτών. Ο αντικειμενικός 

σκοπός ήταν να βρεθεί πώς οι χρήστες ε,πιλέγουν οδικές διαδρομές σε μια 

πόλη. Η διαδικασία περιγράφεται στους Bovy και Stem (1990). 

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία είναι ο προσδιορισμός ενός συνόλου 

από ετικέτες (labels), που θα μπορούσαν να είναι υποψήφια κριτήρια 

επιλογής για έναν οδηγό. Αυτά τα κριτήρια μπορούν να είναι χρόνος ταξιδιού, 

απόσταση, θέα, κυκλοφοριακές συνθήκες κλπ. Στη συνέχεια, αυτά τα κριτήρια 

ποσοτικοποιούνται, θέτοντας πρώτα έναν αντίστοιχο αριθμητικό συντελεστή 

σε κάθε ένα από αυτά τα κριτήρια. Τέλος, ορίζεται ένας παράγοντας 

εμπέδησης (impedance factor) για κάθε ένα από αυτά τα κριτήρια-ετικέτες. 

Μερικές από αυτές τις ετικέτες και τους παράγοντες εμπέδησης φαίνονται 

στον Πίνακα 5.1, όπου οι θετικές παράμετροι β-ι, β2, ..., εκφράζουν το σχετικό 

μέγεθος της σημαντικότητας που δίνεται σε κάθε παράγοντα εμπέδησης. 

Ετικέτα-κριτήριο 

Ελάχ. Χρόνος 

Ελάχ. Απόσταση 

Μέγ. Θέα 

Ελάχ. Φανάρια 

Μεγ. εμπορικότητα 

Νόημα 

Χρόνος ταξιδιού 

Μήκος Διαδρομής 

% της διαδρομής μέσω 

περιοχών με θέα 

Αριθ. από φανάρια στη 

διαδρομή 

% της διαδρομής μέσω 

εμπορικών δρόμων 

Εμττεδηση 

Χρόνος 

Απόσταση 

Χρόνος(1 +βι*%-όχι-θέα) 

Χρόνος+β2*(#φαν.) 

Χρόνος(1 +β3*%-χαμηλής-

εμπορικότητας) 

Πίνακας 5.1 
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Για τη συνέχεια, προϋποτίθεται ότι με κάποιες μεθόδους (πχ. 

ερωτηματολόγια) έχει ήδη επιλεχθεί ένα σύνολο από μονοπάτια από κάποιους 

πιθανούς ταξιδιώτες. Θεωρείται ότι υπάρχουν Ν ζεύγη προέλευσης-

προορισμού (επιλεγμένα μονοπάτια) και J ετικέτες. Στα παρακάτω, ο δείκτης 

n παριστάνει την ri-στή παρατήρηση, όπου n = 1, 2, ..., Ν. 

Για τη n-στη παρατήρηση ορίζονται οι παρακάτω μεταβλητές: 

• Cm είναι μια μεταβλητή που δείχνει πόσο καλύπτεται το επιλεγμένο 

μονοπάτι από την ετικέτα i 

• Dijn είναι μια μεταβλητή που δηλώνει επικάλυψη ανάμεσα στο μονοπάτι με 

ετικέτα i και στο μονοπάτι με ετικέτα], 

• Pin αναπαριστά το καλύτερο μονοπάτι για την ετικέτα i και 

• Pen αναπαριστά το επιλεγμένο μονοπάτι για την παρατήρηση η, τότε 

Ο αριθμός των επιλεγμένων μονοπατιών, μεγιστοποιείται χρησιμοποιώντας τη 

σχέση: 

Z(Cln,Qin) = MaxXI(Cin-Qin) 4.1 
ß i=1n=1 

όπου i = 1,2, ..., J είναι ο προκαθορισμένος αριθμός των χρησιμοποιούμενων 

κριτηρίων και 

Η αν Pin = Pen 
Cin = \ 

[0 αν Pin Φ Pen 

i-1 

Λ 1 αν Y Dijn > 0 κ α ι αν Pin = Pen 

0 αλλιώς 

και αν i = j 

Μ αν Pin = Pjn 
Dijn — < _ « 

[0 αν P in^Pjn 

i,j = 1,..,J και n = 1,..,N. 

Τα μονοπάτια Pin, (i=1, .., J και n=1, ..., Ν) εξαρτώνται από τις τιμές των 

παραμέτρων β,. Αυτές οι παράμετροι πρέπει να εκτιμηθούν, έτσι ώστε να 
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μεγιστοποιούν τη συνάρτηση 4.1, με την προϋπόθεση ότι ß1t β2, ..., ßj >=0 και 

ότι το Pin υπάρχει για όλα τα ι'=1, 2 J και η=1, 2, ..., Ν. 

Παρά το γεγονός ότι η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την ύπαρξη μη 

μετρήσιμων κριτηρίων (Κεφ. 3), παραμένει το πρόβλημα του ορισμού αυτών 

των κριτηρίων, αλλά και των παραγόντων εμπέδησης στην περίπτωση των 

αεροπορικών μεταφορών. Εξάλλου οι Bovy και Stem (1990) δεν αναφέρουν 

υπολογιστική εμπειρία της προσέγγισης αυτής, ούτε αναφέρεται αν τελικά 

αυτή η προσέγγιση είχε πρακτική εφαρμογή. 

4.3 Η δημιουργία των μη κυριαρχούμενων μονοπατιών 

(efficient - nondominated - Pareto optimal paths) 

Η δημιουργία του συνόλου των κυρίαρχων μονοπατιών είναι ο 

αντικειμενικός σκοπός του προβλήματος εύρεσης του συντομότερου 

μονοπατιού πολλαπλών στόχων (the multiobjective shortest path 

problem). To πρόβλημα αυτό ορίζεται ως εξής: (Ulungu και Teghem (1994)) 

Δίνεται ένα άκυκλο, προσανατολισμένο δίκτυο G=(V, Α), που 

αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο κορυφών Ν={1, ..., η} και 

ένα πεπερασμένο σύνολο Α από τόξα. Σε κάθε τόξο (i, j) ορίζονται 

Κ τιμές ck(i, j), k=1, ..., Κ. Κάθε τιμή του Κ αντιστοιχεί σε κάποιον 

παράγοντα (π.χ. κ=1 αντιστοιχεί στο κόστος, κ=2 αντιστοιχεί στο 

χρόνο κ.ο.κ). Θεωρείται ένας κόμβος-προέλευση (έστω 1) και ένας 

κόμβος-προορισμός (έστω η). Αν PS(A) είναι το σύνολο όλων των 

μονοπατιών ανάμεσα στους κόμβους 1 και η, τότε σε κάθε ρ e 

PS(A) αντιστοιχούν οι τιμές: 

ck(p)= Lck(i,j), k = 1 Κ 
(i.j)ep 

οι οποίες πρέπει να βελτιστοποιηθούν. 
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Ένα μονοπάτι p*ePS(A) είναι μη κυριαρχούμενο, εάν δεν υπάρχει άλλο 

μονοπάτι ρ, τέτοιο ώστε ck(p) < ck(p*), V k=1, ..., Κ.. 

Οι περισσότερες εργασίες για το πρόβλημα των μη-κυριαρχούμενων 

μονοπατιών, αναφέρονται είτε στην εύρεση του συνόλου των μη 

κυριαρχούμενων μονοπατιών για 2 ή περισσότερα κριτήρια, είτε σε μια καλή 

προσέγγιση αυτού του συνόλου. 

Οι Climaco και Martins (1982) ασχολούνται με την εύρεση των 

κυρίαρχων μονοπατιών, στην περίπτωση των δύο κριτηρίων. 

Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα ότι σε ένα κυρίαρχο μονοπάτι είναι αδύνατο να 

βελτιωθεί ένα κριτήριο, χωρίς να χειροτερέψει ένα άλλο, ορίζουν ένα 

υποσύνολο του συνόλου PS(A), το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει 

όλα τα κυρίαρχα μονοπάτια. Στη συνέχεια αποδεικνύουν τις αναγκαίες και 

ικανές συνθήκες που πρέπει να πληρεί ένα μονοπάτι που ανήκει σε 

κατάλληλους διαμερισμούς αυτού του υποσυνόλου, ώστε να είναι 

οπωσδήποτε κυρίαρχο. Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν μια υπορουτίνα 

εύρεσης των Κ συντομότερων μονοπατιών, που καλείται επαναληπτικά από 

έναν αλγόριθμο έμμεσης απαρίθμησης, ώστε τελικά να φτάσουν στο σύνολο 

Ε* των κυρίαρχων μονοπατιών. 

Ο Henig (1986) παρουσιάζει μεθόδους για την εύρεση του συνόλου Ε* 

για την περίπτωση δύο κριτηρίων, αλλά και ενός σημαντικού υποσυνόλου του, 

που αποτελείται από τα ακραία κυρίαρχα μονοπάτια (extreme 

nondominated paths). Ο συγγραφέας ορίζει είτε μια συνάρτηση χρησιμότητας 

(utility function) είτε μια σειρά προτίμησης των κριτηρίων (λεξικογραφική). Ο 

Henig παρουσιάζει ένα μοντέλο δυναμικού προγραμματισμού, όπου 

μεταχειρίζεται το δεύτερο κριτήριο ως extra state μεταβλητή, ένας τρόπος που 

πλησιάζει τη λύση του προβλήματος του συντομότερου μονοπατιού με έναν 

επιπλέον δυναμικό περιορισμό. Η συναρτησιακή εξίσωση (functional 

equation) είναι τότε: 

fi,g = minJE Ν {x(i, j) + W u ) } , i e Ν, f1i0 = 0 

Στη συνέχεια χρησιμοποιείται η γνωστή αναδρομική διαδικασία του δυναμικού 

προγραμματισμού, για να λυθεί η παραπάνω εξίσωση για κάθε Ί και g, 
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θέτοντας την τιμή co για κάθε ζεύγος (i, g) κορυφών που δε συνδέονται. Στην 

ίδια εργασία παρουσιάζονται και μερικοί ευκολότεροι τρόποι για την εύρεση 

των ακραίων κυρίαρχων μονοπατιών (που ουσιαστικά είναι το ίδιο πρόβλημα 

παραμετροποιημένο). 

Με τον περιορισμό των δύο κριτηρίων ασχολούνται και οι Mote et al. 

(1991), οι οποίοι αρχικά βρίσκουν τα ακραία κυρίαρχα μονοπάτια, 

χρησιμοποιώντας ιδιότητες που σχετίζονται με ένα γραμμικό πρόβλημα με δύο 

κριτήρια. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο "διόρθωσης 

ετικέτας", υπολογίζουν τα υπόλοιπα κυρίαρχα μονοπάτια, καταλήγοντας έτσι 

στο Ε*. Σύμφωνα με την υπολογιστική εμπειρία που παρουσιάζουν οι 

συγγραφείς, η λύση που προτείνουν είναι σαφώς καλύτερη από τη λύση των 

Climaco και Martins (1982). 

Οι Current, ReVelle και Cohon (1990) παρουσιάζουν μία προσέγγιση 

που χρησιμοποιεί την αλληλεπίδραση με το χρήστη, ώστε να βρεθεί μια καλή 

λύση για το πρόβλημα με δύο κριτήρια. Αρχικά χρησιμοποιείται η μέθοδος 

NISE (Cohon), για να προσδιοριστούν κάποια από τα ακραία κυρίαρχα 

μονοπάτια. Παρουσιάζεται μια μικρή παραλλαγή της μεθόδου αυτής, που 

επιτρέπει στο χρήστη να ορίσει προς ποια κατεύθυνση θεωρεί ότι οι λύσεις 

τον εξυπηρετούν περισσότερο. Αφού έχει προσδιοριστεί μια περιοχή που 

ορίζεται από αυτά τα ακραία κυρίαρχα μονοπάτια και για να βρεθούν τα 

κυρίαρχα μονοπάτια που περικλείονται σε αυτήν την περιοχή, επιλύεται ένα 

πρόβλημα συντομότερου μονοπατιού με περιορισμούς. 

Τέλος, αναφέρεται και το πρόβλημα της εύρεσης του συντομότερου, 

αλλά και περισσότερο προσβάσιμου μονοπατιού (median shortest path) των 

Current, ReVelle και Cohon (1987). Οι συγγραφείς παρουσιάζουν έναν ακριβή 

αλγόριθμο, που βασίζεται σε μια υπορουτίνα εύρεσης των Κ συντομότερων 

μονοπατιών και συγκρίνουν τα αποτελέσματα με τη λύση που προκύπτει, όταν 

το πρόβλημα λύνεται με τις μεθόδους του γραμμικού προγραμματισμού. 

Ο Martins (1984) βασίζεται σε έναν αλγόριθμο με ετικέτες, που 

εφαρμόζεται σε δύο κριτήρια και γενικεύει αυτόν τον αλγόριθμο σε πολλαπλά 

κριτήρια. Ο συγγραφέας αποδεικνύει ότι κάθε ζεύγος κυρίαρχων μονοπατιών 
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μπορεί να συνδεθεί μέσω επίσης κυρίαρχων μονοπατιών. Βασιζόμενος σε 

αυτό το αποτέλεσμα, παρουσιάζει έναν αλγόριθμο που μπορεί να θεωρηθεί 

σαν μια παραλλαγή της μεθόδου Simplex, που χρησιμοποιείται στο συνεχή 

γραμμικό προγραμματισμό πολλαπλών στόχων (continuous linear 

multiobjective programming). 

Οι Murthy και Her (1992) παρουσιάζουν έναν αλγόριθμο διόρθωσης 

ετικέτας. Για τη βελτίωση του χρόνου εκτέλεσης, χρησιμοποιούν μεθόδους 

χαλάρωσης (Lagrangean relaxation), με την εφαρμογή των οποίων μειώνουν 

σε κάθε βήμα της αλγοριθμικής διαδικασίας τον αριθμό των εναλλακτικών 

επιλογών του αλγορίθμου. 

Ο Warburton (1987) σημειώνει ότι οποιαδήποτε γενίκευση σε 

αλγόριθμους συντομότερων μονοπατιών στην πολυκριτηριακή περίπτωση θα 

έχει οπωσδήποτε πολύ αυξημένο κόστος σε υπολογιστικό χρόνο και 

απαιτήσεις μνήμης. Για το λόγο αυτό προτείνει μία μέθοδο προσέγγισης του 

συνόλου των κυρίαρχων μονοπατιών, η οποία μπορεί να εντοπίσει αυτό το 

σύνολο με δοσμένο βαθμό ακρίβειας. Αποδεικνύει ότι οι "μέθοδοι που 

ακολουθεί είναι απόλυτα πολυωνυμικές, δηλαδή απαιτούν χρόνο και χώρο 

που έχουν ως όρια πολυώνυμα που εξατρτώνται από το μέγεθος του 

προβλήματος και του βαθμού ακριβείας. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρήση του γενικευμένου δυναμικού 

προγραμματισμού (generalized dynamic programming), που χρησιμοποιούν 

οι Carraway, Morìn και Moskowitz (1990) για την επίλυση του προβλήματος 

της πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης. Οι συγγραφείς αποδεικνύουν ότι στην 

περίπτωση των πολλαπλών κριτηρίων δεν ισχύει η αρχή της βελτιστότητας 

(principle of optimality), λόγω έλλειψης της ιδιότητας της μονοτονίας. Στη 

συνέχεια ορίζουν την αδύναμη αρχή της βελτιστότητας (weak principle of 

optimality), θεωρώντας ότι "έναβέλτιστο (πολυκριτηριακά) μονοπάτι πρέπει να 

αποτελείται από υπο-μονοπάτια (subpaths) που μπορούν να είναι τμήμα ενός 

βέλτιστου μονοπατιού". Για να ισχύσει αυτή η αρχή, απαιτείται ο ορισμός μιας 

τοπικής σχέσης προτίμησης (local preference relation), η οποία θα επιτρέπει 

την επιλογή, σε κάθε βήμα της αλγοριθμικής διαδικασίας, της επόμενης 
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κορυφής του υπό κατασκευή μονοπατιού. Φυσικά απαιτείται και κάποιου 

είδους συνάρτηση χρησιμότητας πάνω στα διαφορετικά κριτήρια (utility 

function). Τελικά, οι συγγραφείς προτείνουν ένα αλγοριθμικό σχήμα για την 

επίλυση του γενικού προβλήματος, με την σημαντική προϋπόθεση όμως τα 

κριτήρια να είναι του ίδιου τύπου (ή μόνο προσθετικά ή μόνο 

πολλαπλασιαστικά). 

4.4 Η δημιουργία των γρηγορότερων μονοπατιών 

(Quickest paths - enumeration of quickest paths) 

To πρόβλημα της εύρεσης του γρηγορότερου μονοπατιού διατυπώθηκε 

από τους Chen και Chin (Rosen et al. (1991), Chen (1993)). Το ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον που παρουσιάζει για αυτή τη διατριβή είναι ότι η αντικειμενική 

συνάρτηση που πρέπει να βελτιστοποιηθεί συμπεριλαμβάνει ποσότητες 

(κριτήρια) διαφορετικού τύπου. Το πρόβλημα ορίζεται ως εξής: 

Δίνεται δίκτυο G = (V, A, e, Ι), όπου c(u, ν) > 0 είναι η χωρητικότητα ενός 

τόξου (u, ν) e Α ανά μονάδα χρόνου και l(u, ν) > 0 είναι ο χρόνος 

καθυστέρησης για ένα τόξο (u, ν) e Α. Εάν ρ = (ui, u2, ..., Uk) είναι ένα u1 - uk 

μονοπάτι, τότε ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης του ρ είναι 

k-1 

Ι(Ρ)= IKUi,Ui + l) 
i = 1 

και η χωρητικότητα του ρ είναι 

C(p) = min c(ui,Ui + i) 
l<i<k-1 

Για να σταλούν σ μονάδες δεδομένων από το ui στο Uk διαμέσου του ρ, ο 

συνολικός χρόνος μετάδοσης που απαιτείται, ορίζεται ως: 

Τ(σ.ρ) = ΚΡ> + ^ . 
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Οι Rosen et al. (1991), αλλά και οι Chen (1993) και Chen και Hung 

(1994) ασχολούνται με την αλγοριθμική εύρεση του γρηγορότερου μονοπατιού 

ανάμεσα σε δύο συγκεκριμένες κορυφές, με τον περιορισμό το γρηγορότερο 

μονοπάτι να συμπεριλαμβάνει ένα συγκεκριμένο μονοπάτι στο δίκτυο 

(constrained quickest path). Ασχολούνται επίσης και με την εύρεση των Κ 

γρηγορότερων μονοπατιών ανάμεσα σε δύο κορυφές. Το σημαντικότερο 

σημείο, ως προς τους αλγόριθμους που παρουσιάζουν, είναι το γεγονός ότι 

διαμερίζουν το σύνολο Α των τόξων του δικτύου σε υποσύνολα, αντίστοιχα με 

τη χωρητικότητα τους. Μια παρόμοια στρατηγική θα χρησιμοποιηθεί στο 

Κεφάλαιο 5, σε μία από τις αλγοριθμικές προσεγγίσεις που προτείνονται για το 

πρόβλημα με το οποίο ασχολούμαστε. 

4.5 Τα συντομότερα μονοπάτια με περιορισμούς 

(the constrained shortest path) 

Όπως έχει αναφερθεί στο Κεφάλαιο 3, εκτός από την επιθυμητή 

ελαχιστοποίηση (ή και μεγιστοποίηση) κάποιων από τα κριτήρια, είναι 

δυνατόν ο χρήστης να ορίζει και όρια στις συνολικές ποσότητες (βάρη) των 

διαδρομών. Επίσης, το ίδιο το δίκτυο μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς είτε 

λόγω της διαμετακομιστικής (transit) φύσης του (π.χ. οι πτήσεις λειτουργούν 

με μια χρονική συχνότητα), είτε λόγω κάποιας τυχαίας ανωμαλίας (ένα 

αεροδρόμιο έχει ομίχλη). 

Σύμφωνα με τους Beasley και Christofides (1989), το προβλήματα 

εύρεσης συντομότερων μονοπατιών με περιορισμούς ανήκουν σε τρεις κύριες 

κατηγορίες: 

1. Προβλήματα με περιορισμούς στους πόρους (resourse constrained 

shortest path - RCSP). To RCSP είναι το πρόβλημα εύρεσης του 

συντομότερου μονοπατιού, όταν κατά τη διάσχιση κάθε τόξου ή κορυφής 
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καταναλώνονται συγκεκριμένοι πόροι. Οι συνολικοί πόροι κάθε μονοπατιού 

πρέπει να βρίσκονται μεταξύ δοσμένων ορίων (άνω ή κάτω). 

2. Προβλήματα με περιορισμούς στις κορυφές (vertex constrained shortest 

path - VCSP). To VCSP είναι το πρόβλημα εύρεσης του συντομότερου 

μονοπατιού, το οποίο επιτρέπεται να περάσει μόνο μέσα από ένα 

συγκεκριμένο σύνολο κορυφών (υποσύνολο των κορυφών του δικτύου). 

Σημειώνεται ότι το VCSP μπορεί να θεωρηθεί ειδική περίπτωση του RCSP, 

αν στις απαγορευμένες κορυφές τεθούν αντίστοιχα τιμές πολύ μεγάλης 

(άπειρης) κατανάλωσης. Σημειώνεται ότι ειδική περίπτωση του VCSP είναι 

και το πολύ γνωστό Πρόβλημα του Ταξιδεύοντος Εμπόρου (Travelling 

Salesman Problem). 

3. Προβλήματα με περιορισμούς στο χρόνο (time constrained shortest path -

TCSP). To TCSP εμφανίζεται όταν τα μήκη των τόξων εξαρτώνται από το 

χρόνο και/ή υπάρχουν παράθυρα χρόνου (time windows). 

Οι Besley και Christofides (1989) παρουσιάζουν μια αρκετά εκτεταμένη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, σχετική με το πρόβλημα των περιορισμών της 

πρώτης κατηγορίας. Μια ουσιαστική παρατήρηση που κάνουν είναι ότι, όταν 

το δίκτυο δεν έχει κύκλους με αρνητικό κόστος και όταν τα κάτω όρια δεν είναι 

απαραίτητα (σε όλους τους πόρους είναι ίσα με το 0), τότε μία προσέγγιση 

δυναμικού προγραμματισμού (Dijkstra - like) θα έλυνε ικανοποιητικά το 

πρόβλημα. Οι ίδιοι διαμορφώνουν το πρόβλημα και με τη μορφή 

προβλήματος δυναμικού προγραμματισμού και με τη μορφή προβλήματος 

ακέραιου προγραμματισμού. Ασχολούνται με τη δεύτερη μορφή, 

χρησιμοποιώντας για τη λύση μια αλγοριθμική διαδικασία δενδροειδούς 

αναζήτησης, αφού πρώτα χαλαρώνουν τους περιορισμούς του προβλήματος 

(Lagrangean relaxation). 

Σημαντικό πάντως είναι να αναφέρουμε ότι και οι Besley και 

Christofides (1989), αλλά και οι αναφορές που καταγράφουν για το RCSP, 

ασχολούνται μόνο με την περίπτωση κατά την οποία οι συνολικοί πόροι ενός 

μονοπατιού είναι το άθροισμα των επιμέρους πόρων των τόξων που 
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απαρτίζουν το μονοπάτι και όχι η γενικότερη περίπτωση, κατά την οποία είναι 

δυνατόν να υπάρχουν και minmax πόροι (βλ. Κεφάλαιο 3). 

Για την κατηγορία TCSP υπάρχουν δύο περιπτώσεις: 

Ι. Η περίπτωση των παραθύρων χρόνου (time windows). 

II. Η περίπτωση κατά την οποία τα βάρη στα τόξα του δικτύου εξαρτώνται 

συναρτησιακά από το χρόνο κατά τον οποίο γίνεται η διέλευση από το 

τόξο. 

Η περίπτωση των παραθύρων χρόνου έχει εισαχθεί από τους 

Desrosiers, Soumis και Desrochers (1984). Τα παράθυρα χρόνου είναι μία 

περίοδος χρόνου κατά την οποία επιτρέπεται η διέλευση ενός τόξου ή η 

επίσκεψη μιας κορυφής. Για κάθε κορυφή και για κάθε τόξο ορίζονται εκ των 

προτέρων αυτά τα παράθυρα χρόνου, τα οποία μπορεί να είναι είτε αυστηρά 

(hard) είτε επιτρέπεται να παραβιαστούν (soft) με την εισαγωγή κάποιου 

επιπλέον κόστους. Λόγω του γεγονότος ότι η περίπτωση αυτή εμφανίζεται 

ιδιαίτερα συχνά στην πράξη, υπάρχει ήδη ένα πλήθος αναφορών, μεγάλος 

αριθμός από τις οποίες μπορεί να βρεθεί στην εργασία επισκόπησης των 

Solomon και Desrosiers (1988). Ενδεικτικά για το πρόβλημα της εύρεσης του 

συντομότερου μονοπατιού με παράθυρα χρόνου και δύο κριτήρια (χρόνος, 

κόστος), αναφέρουμε την εργασία των Desrochers και Soumis (1988). Οι 

συγγραφείς προτείνουν μια αλγοριθμική μέθοδο δυναμικού προγραμματισμού, 

αφού πρώτα ορίζουν μια σειρά προτίμησης πάνω στα κριτήρια 

(lexicographical ordering). Ουσιαστικά δηλαδή προτείνεται και σε αυτήν την 

περίπτωση μια διαδικασία εύρεσης κυρίαρχων μονοπατιών με την επιπλέον 

δυσκολία των παραθύρων χρόνου. 

Η δεύτερη περίπτωση εισήχθη από τον Hall (1986). Ο Hall ορίζει το 

πρόβλημα ως την εύρεση ενός μονοπατιού με τον ελάχιστο αναμενόμενο 

συνολικό χρόνο ταξιδιού σε ένα δίκτυο όπου οι χρόνοι διέλευσης κάθε τόξου 

είναι τυχαίοι και εξαρτώνται από τη χρονική στιγμή διέλευσης. Ο Hall 

αποδεικνύει κατ'αρχήν ότι οι συνηθισμένοι αλγόριθμοι συντομότερου 

μονοπατιού δεν μπορούν να οδηγήσουν σε λύση και στη συνέχεια προτείνει 

ένα αλγοριθμικό σχήμα διακλάδωσης και φραγμού (branch and bound) για τη 

84 



λύση του προβλήματος. Στη συνέχεια αντιμετωπίζεται η εναλλακτική 

περίπτωση αντί για την εξ'αρχής επιλογή ενός μονοπατιού, μία επόμενη 

κορυφή του μονοπατιού να επιλέγεται μόνο αφού ο αλγόριθμος έχει φτάσει σε 

κάποια προηγούμενη της, αφού η καλύτερη διαδρομή από κάποια κορυφή 

προς τον προορισμό εξαρτάται από τη χρονική στιγμή άφιξης σε αυτήν την 

κορυφή. 

Οι Orda και Rom (1990), ασχολούνται με ένα παρόμοιο πρόβλημα, 

αφού ορίζουν μία συνάρτηση καθυστέρησης με μεταβλητή το χρόνο για κάθε 

τόξο του δικτύου. Οι συγγραφείς παρουσιάζουν αλγοριθμικά σχήματα για την 

εύρεση του συντομότερου μονοπατιού σε διάφορες περιπτώσεις, ανάλογα με 

τη μορφή των συναρτήσεων καθυστέρησης. Οι ίδιοι προσθέτουν επιπλέον και 

μια δεύτερη χρονική συνάρτηση στα τόξα του δικτύου και αποδεικνύουν ότι 

στη γενική περίπτωση δεν υπάρχει βέλτιστο μονοπάτι που να ικανοποιεί και 

τα δύο κριτήρια. Οι συγγραφείς προτείνουν και εδώ αλγοριθμικά σχήματα για 

το πρόβλημα. Και στις δύο εργασίες χρησιμοποιούν αλγοριθμικές πράξεις σε 

ψευδογλώσσα, που (σύμφωνα με τους ίδιους) δεν μπορούν να μεταφραστούν 

σε γλώσσα προγραμματισμού (όπως π.χ. "εύρεση της ελάχιστης συνάρτησης 

από ένα σύνολο συναρτήσεων"), άρα οι αλγόριθμοι δεν έχουν πρακτικό 

ενδιαφέρον. 

4.6 Τα Κ συντομότερα μονοπάτια 

Η εύρεση των Κ συντομότερων μονοπατιών (δηλαδή το συντομότερο, 

το αμέσως επόμενο συντομότερο κ.ο.κ) είναι ένα πρόβλημα που έχει 

αναφερθεί αρκετά στη βιβλιογραφία, λόγω της ουσιαστικής χρησιμότητας του 

σε έναν αριθμό από εφαρμογές. Ο Shier (1979) αναφέρει περιπτώσεις όπου ο 

υπολογισμός των Κ συντομότερων μονοπατιών είναι απαραίτητος, όπως σε 

προβλήματα ανάλυσης μεταφορών, σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, σε δίκτυα 

διακίνησης αγαθών κλπ.. 

85 



Υπάρχουν γενικά δύο περιπτώσεις για τα Κ μονοπάτια: 

• Ζητούνται απλά μονοπάτια (simple, elementary paths), δηλαδή μονοπάτια 

που δεν περιέχουν την ίδια κορυφή πάνω από μια φορά. 

• Επιτρέπεται η ύπαρξη της ίδιας κορυφής πάνω από μια φορά. 

Σύμφωνα με την ορολογία του Κεφαλαίου 2 η πρώτη περίπτωση 

αναφέρεται σε μονοπάτια, ενώ η δεύτερη περίπτωση σε αλυσίδες. Ο Shier 

(1979) παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη δεύτερη 

περίπτωση, αναφέροντας ένα αριθμό από αλγορίθμους διαφορετικών 

κατηγοριών (label setting, label correcting) για το πρόβλημα. Οι Azevedo et 

al. (1994) προτείνουν ένα πολύ γρήγορο αλγόριθμο (σύμφωνα με την 

υπολογιστική εμπειρία που παρουσιάζουν) για το ίδιο πρόβλημα. Είναι όμως 

φανερό ότι σε προβλήματα μεταφορών, όπως είναι και το πρόβλημα της 

παρούσας εργασίας, ζητούνται τα απλά μονοπάτια. 

Όπως αναφέρεται στους Christofides (1976), Shier (1979), Perko 

(1986), Miaou και Chin (1991), Azevedo et al. (1993), υπάρχουν γενικά δύο 

αλγοριθμικά σχήματα για την εύρεση των Κ συντομότερων μονοπατιών, αυτό 

που προτείνεται από τον Yen (από Christofides (1976), βλ και Κεφάλαιο 2, 

Κεφάλαιο 5) και αυτό που προτείνεται από τον Lawler (1976). Σημειώνουμε 

ότι σύμφωνα με τους Azevedo et al. 1994), ο αλγόριθμος του Yen είναι ο πιο 

κατάλληλος από άποψη χρόνου και χώρου. Η μεταγενέστερη έρευνα 

ασχολείται κυρίως με την εύρεση κατάλληλων δομών δεδομένων και 

στρατηγικών, έτσι ώστε να βελτιωθούν ο χρόνος εκτέλεσης και οι απαιτήσεις 

σε μνήμη των αλγορίθμων. Έτσι, ο Perko (1986) αναφέρει ότι η χρήση άνω 

ορίων στα μήκη των μονοπατιών μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τους 

χρόνους εκτέλεσης. Οι Miaou και Chin (1991), αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα 

της ασφαλούς μεταφοράς πυρηνικών αποβλήτων σε μια μεγάλη γεωγραφικά 

περιοχή, προτείνουν τέσσερις τρόπους υπολογισμού των Κ συντομότερων 

μονοπατιών. Οι ίδιοι, λόγω της φύσης του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, 

προτείνουν και ένα αλγόριθμο που κάνει χρήση και των ευκλείδειων 

αποστάσεων ανάμεσα στις κορυφές του δικτύου, υποθέτοντας ότι κατά το 
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βήμα εύρεσης της επόμενης κορυφής εξετάζονται μόνο οι κορυφές που 

προσεγγίζουν γεωγραφικά στη λύση (μια ουσιαστικά ευρετική προσέγγιση). 

Από τη μελέτη της ανασκόπησης αυτού του Κεφαλαίου, προκύπτει ότι 

το πρόβλημα δημιουργίας του συνόλου επιλογής στις Αεροπορικές 

Μεταφορές δεν έχει αντιμετωπιστεί ως ξεχωριστό πρόβλημα. Στο επόμενο 

Κεφάλαιο, θα αναπτυχθούν αλγοριθμικές λύσεις που προσεγγίζουν το 

πρόβλημα, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικού τύπου κριτήρια που είναι 

δυνατόν να θέσει κάποιος χρήστης, τη σημασία που έχει το κάθε ένα από 

αυτά τα κριτήρια σε σχέση με τα υπόλοιπα και την ιδιαίτερη δομή (χρονική 

μεταβολή) που έχει το δίκτυο που αναπαριστά τις αεροπορικές μεταφορές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 

Σε αυτό το Κεφάλαιο θα περιγραφούν αλγόριθμοι που αντιμετωπίζουν 

το πρόβλημα της δημιουργίας του συνόλου επιλογής για ένα χρήστη (βλ. Κεφ. 

3). Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί αρχικά μια πολυκριτηριακή ανάλυση του 

προβλήματος που βασίζεται στη λεξικογραφική κατάταξη των κριτηρίων. Στη 

συνέχεια, θα αναπτυχθούν τρεις αλγόριθμοι που αντιμετωπίζουν το 

πρόβλημα. Τέλος, οι αλγόριθμοι αυτοί προσαρμόζονται στην περίπτωση του 

δικτύου των αεροπορικών διαδρομών. 

5.1 Η λεξικογραφική προσέγγιση 

Οι Ivanchev και Κύδρος (1995), αντιμετώπισαν το πρόβλημα της 

εύρεσης μονοπατιών μεταξύ δύο κορυφών, σε ένα δίκτυο όπου τίθενται 

κάποια κριτήρια όπως κόστους, ταχύτητας, ασφάλειας, ακρίβειας κλπ. Όπως 

περιγράφεται παρακάτω, γίνεται μια πολυκριτηριακή ανάλυση των 

ζητούμενων μονοπατιών και αναπτύσσονται αλγόριθμοι, των οποίων η 

πολυπλοκότητα είναι πολυωνυμική. 

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 3, το γράφημα που αναπαριστά το 

δίκτυο των αεροπορικών πτήσεων συμπεριλαμβάνει παράλληλες ακμές οι 

οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικές εταιρείες και σε διαφορετικές ημέρες 

πτήσης. Επίσης, το γράφημα αυτό είναι χρονικά μεταβαλλόμενο, με την έννοια 

ότι μία ακμή - πτήση, έστω ak, από μία κορυφή ν του γραφήματος ισχύει (είναι 
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υπό θεώρηση), όταν η ώρα άφιξης στην κορυφή ν είναι νωρίτερη από την ώρα 

αναχώρησης της πτήσης ak. Στη συνέχεια, θα αναφερόμαστε σε αυτόν τον 

τύπο δικτύου με τον όρο Γενικό Δίκτυο. 

Για λόγους απλότητας, κατά -την ανάπτυξη των αλγορίθμων της 

λεξικογραφικής προσέγγισης, θα αναφερόμαστε σε γραφήματα που δεν έχουν 

παράλληλες ακμές και στα οποία δεν ισχύει η χρονική μεταβολή. Στο τέλος της 

παραγράφου, θα δειχθεί ότι οι αλγόριθμοι που θα περιγραφούν μπορούν να 

προσαρμοστούν με ελάχιστες τροποποιήσεις στην περίπτωση των Γενικών 

Δικτύων. 

5.1.1 Πολυκριτηριακή ανάλυση μονοπατιών 

Σύμφωνα με την ορολογία του Κεφαλαίου 2, θεωρούμε ότι κάθε δίκτυο 

G περιγράφεται από τη δυάδα G = (V, Α), όπου V = {ν-ι, va, .".., vn} είναι το 

σύνολο των κόμβων και Α = {a^ a2, ...am) το σύνολο των ακμών. Σε κάθε ακμή 

ak = (i, j), αντιστοιχεί ένα διάνυσμα με θετικά βάρη. Για λόγους απλότητας θα 

χρησιμοποιήσουμε τρία διαφορετικά βάρη (που αντιστοιχούν σε τρία 

διαφορετικά κριτήρια). Έτσι έχουμε: 

• ck - το κόστος όταν ακολουθείται η ακμή ak ; 

• tk - μονάδες χρόνου όταν ακολουθείται η ak; 

• pk - βαθμός χρονολογικής ακρίβειας (punctuality) όταν ακολουθείται η ak', 

(η πτήση φτάνει "στην ώρα της"). Θεωρούμε ότι pk e (0,1], όπου η 

απόλυτη χρονική ακρίβεια αντιστοιχεί στην τιμή pk = 1. 

Θεωρείται ότι το σημείο προέλευσης είναι πάντα η κορυφή ν, και το 

σημείο προορισμού είναι η κορυφή Vj. Το σύνολο όλων των μονοπατιών που 

αρχίζουν από την κορυφή ν, και τελειώνουν στην κορυφή Vj συμβολίζεται με 

PS(VÌ, Vj) και κάθε μονοπάτι συμβολίζεται με Wr(i, j). Τότε το συνολικό κόστος 
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c[Wr(i, j)] και ο συνολικός χρόνος t[Wr(i, j)] που απαιτούνται για τη διάσχιση 

του μονοπατιού Wr(i, j)eivai: 

c[Wr(i,j)]= χ α 
# akeWr(ij) 

t[WrO,j)]= J > 
akeWr(ij) 

Η ακρίβεια p[Wr(i, j)] ενός μονοπατιού Wr(i, j), ορίζεται ως: 

p[Wr(i,j)]= min (ρκ) 
L ν / J akeWr(i,j)V ' 

δηλαδή η ακρίβεια ενός μονοπατιού καθορίζεται από την χειρότερη ακρίβεια 

μιας ακμής που συμμετέχει στο μονοπάτι. Για λόγους ομοιομορφίας, όπως θα 

γίνει κατανοητό παρακάτω, θέτουμε όκ = 1 - ρι<, οπότε το βάρος 

b[Wr(i,j)l= max (bk) 

θεωρείται στο εξής μια μέτρηση της ακρίβειας του Wr(i, j) (όσο μικρότερο είναι 

το b[Wr(i, j), τόσο ακριβέστερο είναι το μονοπάτι). Ως εκ τούτου,, στη συνέχεια 

θα υποθέτουμε ότι η ποσότητα bk παίρνει τιμές στο διάστημα [0,1), όπου η 

τιμή bk=0 αντιστοιχεί σε πτήση που έχει απόλυτη ακρίβεια. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ορίστηκαν τρία κριτήρια για κάθε μονοπάτι 

μέσα στο γράφημα, έτσι ώστε όσο μικρότερη είναι η τιμή ενός από αυτά, τόσο 

"καλύτερο" είναι το μονοπάτι ως προς το κριτήριο αυτό. Έτσι, ο στόχος είναι η 

όσο το δυνατόν ελαχιστοποίηση των τιμών τους. Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι τα 

παραπάνω ανήκουν στα "μετρήσιμα" κριτήρια, σε αυτά δηλαδή που 

περιγράφονται με πραγματικές τιμές. Ως προς τα "μη μετρήσιμα" κριτήρια, στη 

συγκεκριμένη προσέγγιση αντιμετωπίζονται με τον επιλεκτικό αποκλεισμό (ή 

μη αποκλεισμό) κορυφών-αεροδρομίων ή ακμών-πτήσεων, δηλαδή στα 

κριτήρια αυτά μπορούμε να αντιστοιχίσουμε τις τιμές 0 ή 1. Έτσι, όλα τα 

μετρήσιμα κριτήρια μπορούν να μετασχηματίζονται έτσι ώστε ο τελικός στόχος 

να είναι η - όσο το δυνατόν - ελαχιστοποίηση των τιμών τους. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί (Κεφ. 3), στη γενική περίπτωση είναι σχεδόν 

αδύνατον να βρεθεί ένα μονοπάτι που θα είναι "καλύτερο" ως προς όλα τα 
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τιθέμενα κριτήρια, αφού μεταξύ τους υπάρχει γενικώς αλληλεπίδραση που δεν 

μπορεί να περιγραφεί τυπικά και σε πολλές περιπτώσεις τα κριτήρια αυτά 

είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Για αυτόν το λόγο χρησιμοποιείται μια 

κατάταξη των κριτηρίων (ranking), ανάλογα με τη σπουδαιότητα που δίνει σε 

αυτά ο κάθε χρήστης. Η κατάταξη που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η 

λεξικογραφική κατάταξη (lexicographical ordering - Knuth (1974): 

Έστω τα διανύσματα Χ = (χι, χ2 xk) και Υ = (y-,, y2 yk). Λέμε ότι 

το Χ είναι λεξικογραφικά μικρότερο από το Υ, αν ισχύει: 

x i = Vi' χ 2 = ^2' ·••' x i = Vi' X Ì + I < y i+ì - γ | α κ α τ τ ο | ° ί 

και γράφουμε Χ < Υ ή Υ > Χ ή Χ = lexmin(X,Y). Αν είναι Χ = Υ, λέμε ότι το Χ 

είναι λεξικογραφικά μικρότερο από το Υ και το Υ λεξικογραφικά μικρότερο από 

το Χ. Σύμφωνα με τον Knuth (1974), ανάμεσα στα διανύσματα Χ και Υ ισχύει: 

Χ > Υ ή Χ < Υ ή Χ = Υ. Στη συνέχεια της εργασίας αυτής, θα θεωρούμε ότι 

ένα κριτήριο i είναι σημαντικότερο από ένα κριτήριο j, εάν το i προηγείται 

λεξικογραφικά του j . 

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να σημειώσουμε ότι τα κριτήρια αυτά, 

ανήκουν σε δύο γενικές κατηγορίες: 

1. Κριτήρια που είναι αθροίσματα βαρών των ακμών των μονοπατιών 

(προσθετικά κριτήρια ή κριτήρια Τύπου Ι, όπως τα c[Wr(i, j)], t[Wr(i, j)). Στα 

κριτήρια αυτού του τύπου επιδιώκεται η εύρεση των μονοπατιών, για τα 

οποία το άθροισμα των αντίστοιχωνβαρών των ακμών είναι ελάχιστο 

2. Κριτήρια που αναφέρονται σε μια μέγιστη (ή ελάχιστη) τιμή μιας από τις 

ακμές των μονοπατιών (minmax ή Τύπου II, όπως το b[Wr(i, j)]). Εδώ 

επιδιώκεται η εύρεση των μονοπατιών για τα οποία το μέγιστο βάρος μιας 

ακμής είναι ελάχιστο. 

Οι χρησιμοποιούμενοι μέθοδοι για τη βελτιστοποίηση του κάθε 

κριτηρίου είναι διαφορετικές και εξαρτώνται από τον τύπο του κριτηρίου. 
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5.1.2 Ανάλυση του προβλήματος 

Έστω ότι τα f , f , ..., r είναι κριτήρια οποιουδήποτε Τύπου. 

Συμβολίζουμε με fm(ak) την τιμή που αντιστοιχεί στην ακμή ak e Α ως προς το 

κριτήριο Γ (m=1, 2, ..., ρ), οπότε για ένα μονοπάτι Wr( i, j) τα 

τ™[ννΓ(υ)]= Σ ^ κ ) , α ν f" αντιστοιχεί σε κριτήριο Τύπου Ι και 
akeWr(i,j) 

r[W r ( i , j)]= m j n {f" 1 ^·)}, αν f 1 αντιστοιχεί σε κριτήριο Τύπου II, 
akeWr(i,j) 

αντιστοιχούν στις τιμές των κριτηρίων f™ για το μονοπάτι Wr(i, j). 

Χρησιμοποιώντας τους συμβολισμούς που περιγράφηκαν, ορίζουμε το 

ακόλουθο γενικό πρόβλημα (PG) 

lexmin[{fÎWrOj)J...,^^ (PG) 
W r( i j)€PS(i, j)LL J 

όπου οι θετικές τιμές G k , k = 1, 2, ..., ρ, εκφράζουν τα άνω επιτρεπόμενα όρια 

για κάθε κριτήριο. Εάν για κάποιο κριτήριο Ι δεν υπάρχει όριο, τότε τίθεται G1 = 

Έστω q είναι το πλήθος των κριτηρίων Τύπου II (0 < q < ρ) και έστω SI 

το σύνολο των δεικτών που αντιστοιχούν στις θέσεις των κριτηρίων Τύπου Ι, 

οπότε |SI| = ρ - q. Ακόμα, έστω ότι οι δείκτες των θέσεων των κριτηρίων 

Τύπου II δίνονται από το σύνολο SII, δηλαδή |SII| = q. 

Θέτοντας τις κατάλληλες τιμές στα ρ, q, Gk, SI, SII, μπορούμε να 

περιγράψουμε ένα στιγμιότυπο του PG, το οποίο εξυπηρετεί καλύτερα τις 

ανάγκες του χρήστη. Έτσι, για παράδειγμα, αν ρ = 3, q=1, Gk= <», k = [1, 2, 3], 

f1 -> κόστος, f2 -> ακρίβεια, f3 -» χρόνος, SI = {1, 3}, SII = {2}, τότε θα έχουμε 

το πρόβλημα 

lex min[{c[wr(i, j)] b[wr(i, j)] t[wr(i, j)]}] 
Wr(i,j>PS(i,j) L L J J 

το οποίο σημαίνει: "Βρες τα φθηνότερα μονοπάτια που συνδέουν τα i, j. Αν 

υπάρχουν πολλά εναλλακτικά μονοπάτια με το ίδιο κόστος, βρες τα 

92 



ακριβέστερα ανάμεσα τους. Αν τέλος υπάρχουν περισσότερα από ένα 

μονοπάτια με το ίδιο κόστος και την ίδια ακρίβεια, βρες τα γρηγορότερα από 

αυτά". 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο χρήστης δεν ενδιαφέρεται μόνο για το 

μήκος ενός μονοπατιού (όπως σε κάποιες εφαρμογές άσχετες με τις 

μεταφορές), αλλά επιπρόσθετα και για τα ίδια τα μονοπάτια. Άρα 

οποιαδήποτε αλγοριθμική λύση στο γενικό πρόβλημα, θα πρέπει να 

επιστρέφει ένα σύνολο λεξικογραφικώς ίσων εναλλακτικών μονοπατιών. 

Επειδή στο Γενικό Πρόβλημα (PG) απαιτείται η ελαχιστοποίηση των 

τιμών κριτηρίων και των δύο Τύπων και λόγω της διαφορετικής φύσης των 

κριτηρίων (αθροιστικά, minimax), ο αλγόριθμος για τη λύση του PG θα είναι 

μία σύνθεση τεχνικών. Όπως ήδη αναφέρθηκε (Κεφάλαιο 2), υπάρχουν στη 

βιοβλιογραφία και στην αρθρογραφία αλγόριθμοι για την εύρεση 

συντομότερων μονοπατιών, για την περίπτωση ενός προσθετικού κριτηρίου 

(Τύπου Ι) (Christofides 1974, Lawler 1976, κλπ.). Για την περίπτωση των 

κριτηρίων Τύπου II (minmax), θα αναπτύξουμε στη συνέχεια δύο 

εναλλακτικούς αλγόριθμους για την εύρεση της συντομότερης τιμής 

μονοπατιού για ένα κριτήριο Τύπου II. Όπως θα φανεί στη συνέχεια, καθένας 

από αυτούς τους αλγορίθμους, έχει καλύτερους χρόνους εκτέλεσης ανάλογα 

με το εύρος των τιμών των κριτηρίων. 

5.1.3 Το minmax path πρόβλημα. 

Στην παράγραφο αυτή θα αναπτύξουμε τους αλγορίθμους ΜΜΡ και 

ΜΜΡ1 για την εύρεση της τιμής των μονοπατιών με το μικρότερο - μέγιστο 

βάρος ακμής (minmax path problem). Αντίστοιχο πρόβλημα παρουσιάζεται 

στους Christofides (1974), Lawler (1976), Berman και Handler 1987, Tarjan 

(1983), Punnen (1991), με τον όρο «διαδρομή με τη μέγιστη χωρητικότητα 

(maximum capacity path - the bottleneck problem)». 
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A. AAvóoi9uoc ΜΜΡ. 

Ο αλγόριθμος αυτός προέκυψε με κατάλληλες τροποποιήσεις του 

αλγορίθμου εύρεσης του συντομότερου μονοπατιού μεταξύ δύο δοσμένων 

κορυφών (Dijkstra 1959). Έτσι, σε κάθε κορυφή του γραφήματος 

αντιστοιχίζουμε μια προσωρινή ετικέτα ι με πολύ μεγάλη τιμή. Η ετικέτα της 

κορυφής - προέλευσης s μηδενίζεται και χαρακτηρίζεται ως μόνιμη. Σε κάθε 

επανάληψη του αλγορίθμου μία μόνο από τις προσωρινές ετικέτες (αυτή με τη 

μικρότερη τιμή) σημειώνεται ως μόνιμη, πράγμα που σημαίνει ότι έχει βρεθεί 

το καλύτερο minmax μονοπάτι από την s στην κορυφή που καθορίζεται από 

αυτήν την ετικέτα. Στη συνέχεια, ενημερώνονται οι προσωρινές ετικέτες των 

κορυφών που είναι γειτονικές στην κορυφή της οποίας η ετικέτα σημειώθηκε 

τελευταία ως μόνιμη. 

Έστω ν είναι η κορυφή της οποίας η ετικέτα χαρακτηρίστηκε τελευταία 

ως μόνιμη. Η ενημέρωση των ετικετών των γειτονικών κορυφών γίνεται 

σύμφωνα με τη σχέση: 

V u e Γ(ν) : i(u) = min {i(u), max[«(v), b(v, u)]} 

Ο αλγόριθμος τελειώνει όταν οι ετικέτες όλων των κορυφών έχουν 

χαρακτηριστεί ως μόνιμες. 

Στη συνέχεια περιγράφουμε με ψευδοκώδικα τον αλγόριθμο. Στη 

διαδικασία ΜΜΡ, σημειώνουμε τις μόνιμες ετικέτες με αστερίσκο και 

χρησιμοποιούμε τη boolean μεταβλητή BREAK, η οποία γίνεται true όταν όλες 

οι ετικέτες γίνουν μόνιμες. 

procedure ΜΜΡ; 

e(s) = 0; e(s) <- i(s)* {μόνιμη}; V u e V - {s} : i(u) := °°; i <- s; BREAK := false; 

repeat 

V u e Γ(ί); i(u) := min {t(u), max[i(\), b(i, u)]}; 

βρες e(u) = min[e(v)], e(v) προσωρινή; 

i(u) <r- e(u)*; i <- u; 

if (όλες οι ετικέτες είναι μόνιμες) then BREAK := true 

until BREAK; 
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Σημείωση 5.1. Εάν το ζητούμενο αποτέλεσμα είναι η εύρεση του minmax 

μονοπατιού από την κορυφή s σε μία μόνο κορυφή ν, τότε ισχύει το ακόλουθο: 

Κατά την εκτέλεση της διαδικασίας εάν προκύψει η περίπτωση κατά την οποία 

η προσωρινή ετικέτα της κορυφής ν ισούται-με τις προσωρινές ετικέτες άλλων 

κορυφών, τότε επιλέγονται πάντα προς μονιμοποίηση οι ετικέτες των άλλων 

κορυφών. 

Θεώρημα 5.1 

Η διαδικασία ΜΜΡ επιλύει το πρόβλημα εύρεσης του minimax μονοπατιού. Η 

πολυπλοκότητα της διαδικασίας ΜΜΡ είναι της τάξης O(nm), όπου m είναι ο 

αριθμός των ακμών του γραφήματος. 

Απόδειξη: 

Α. Έστω ότι σε κάποια φάση της αλγοριθμικής διαδικασίας οι μόνιμες 

ετικέτες των κορυφών είναι οι τιμές των μονοπατιών με ελάχιστο μέγιστο 

βάρος ακμής από την κορυφή προέλευση s στις κορυφές αυτές. Έστω Si το 

σύνολο των κορυφών με τις ετικέτες αυτές και S2 το σύνολο των κορυφών με 

προσωρινές ετικέτες. Σε κάθε επανάληψη, η προσωρινή ετικέτα ι(\) 

αντιπροσωπεύει το μονοπάτι με το μικρότερο μέγιστο βάρος ακμής από την s 

στην i, που περνάει εξ'ολοκλήρου από κορυφές στο σύνολο Si. 

Έστω ότι το μονοπάτι με το ελάχιστο μέγιστο βάρος ακμής από την 

κορυφή s στην κορυφή ν δεν περνάει εξολοκλήρου από το Si, αλλά περιέχει 

ένα υπο-μονοπάτι από κορυφές που ανήκουν 0T0.S2. Έστω ότι η πρώτη 

κορυφή σε αυτό το υπο-μονοπάτι είναι η j e S2. Το υπο-μονοπάτι από την j 

στην ν, θα έχει κάποιο ελάχιστο μέγιστο βάρος ακμής, έστω Δ. Τότε, για τις 

ετικέτες t(j) και «(ν), θα ισχύει e(v) = max[e(j), Δ]. 

Εάν max[£(j), Δ] = tQ), τότε e(v) = tQ), j e S2 (i) 

Εάν max[c(j), Δ] = Δ =Φ Δ > ι(\), τότε e(v) = Δ => e(v) > e(j), j e S2 (ii) 

Από (i) και (ii) =̂> i(v) >= t(j), j e S2 (Hi) 

Εφόσον όμως έχουμε υποθέσει ότι το μονοπάτι από την s στην ν έχει το 

ελάχιστο μέγιστο βάρος ακμής, σύμφωνα με τον αλγόριθμο ΜΜΡ και τη 
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Σημείωση 5.1, η ετικέτα t(v) θα πρέπει να είναι η ελάχιστη ετικέτα, δηλαδή θα 

πρέπει: 

i(j) < t(u), όπου u e S2 (iv) 

οι σχέσεις (iii) και (iv) οδηγούν σε άτοπο συμπέρασμα, άρα η υπόθεση ότι το 

μονοπάτι με το ελάχιστο μέγιστο βάρος ακμής από την κορυφή s στην κορυφή 

ν δεν περνάει εξ'ολοκλήρου από το σύνολο κορυφών Si, είναι άτοπη. 

Εφόσον αρχικά Si = {s} και σε κάθε επανάληψη μία κορυφή ν 

εισέρχεται στο Si, η υπόθεση ότι οι ετικέτες των κορυφών του Si αντιστοιχούν 

στα μονοπάτια με το ελάχιστο μέγιστο βάρος ακμής (V ν e Si), είναι αληθής 

για κάθε επανάληψη του αλγορίθμου. Άρα, επαγωγικά, ο αλγόριθμος είναι 

σωστός. 

Β. Σε κάθε επανάληψη μεταβάλλονται οι προσωρινές ετικέτες των γειτονικών 

κορυφών της κορυφής που σημειώθηκε τελευταία ως μόνιμη. Έτσι, η 

διαδικασία αυτή έχει πολυπλοκότητα O(m). Επειδή η περιγραφόμενη 

διαδικασία γίνεται για όλες τις κορυφές, συνάγεται ότι η πολυπλοκότητα της 

ΜΜΡ είναι O(mn). 

Η εφαρμογή της διαδικασίας Μ Μ Ρ, εκτός από τις δομές δεδομένων 

που απαιτούνται για την αποθήκευση του γραφήματος (λίστες γειτονικότητας -

Κεφάλαιο 2), απαιτεί τη χρήση ενός μονοδιάστατου πίνακα m στοιχείων για 

την αποθήκευση των βαρών bk κάθε ακμής ak l ενός boolean πίνακα n 

στοιχείων όπου η τιμή 1 αντιστοιχεί σε μόνιμη ενώ η τιμή 0 σε προσωρινή 

ετικέτα αντίστοιχα και ενός μονοδιάστατου πίνακα n στοιχείων που περιέχει τις 

τιμές «(ν,) των ετικετών των κορυφών ν,. Η χρήση αυτών των πινάκων στην 

εφαρμογή του αλγορίθμου θεωρείται απλή και δεν θα μας απασχολήσει στη 

συνέχεια. 

Σε κάποιο στάδιο Ι της αλγοριθμικής διαδικασίας, για το γρηγορότερο 

εντοπισμό των προσωρινών ετικετών με σκοπό τον καθορισμό της κορυφής 

που θα γίνει στο επόμενο στάδιο μόνιμη, χρησιμοποιούμε το διαμερισμό του 

συνόλου V των κορυφών στα δύο υποσύνολα Si, και S2, όπου Si u S2= Α και 
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Si η S2= 0 . To σύνολο Si περιέχει τις κορυφές που οι ετικέτες τους έχουν 

γίνει ήδη μόνιμες και το σύνολο S2 περιέχει τις κορυφές που οι ετικέτες τους 

είναι ακόμα προσωρινές. Σε κάθε επανάληψη μία κορυφή φεύγει από το S2 και 

εισέρχεται στο S^ Με αυτόν τον τρόπο, ο αριθμός των κορυφών που πρέπει 

να εξετασθούν ώστε να βρεθεί η ελάχιστη, μειώνεται κατά 1 σε κάθε 

επανάληψη. Για την αναπαράσταση των υποσυνόλων Vf και V}+ 

χρησιμοποιείται ένας μονοδιάστατος πίνακας, έστω nodes, n στοιχείων και 

ένας δείκτης, έστω swap_pointer. Σε κάθε στάδιο Ι της αλγοριθμικής 

διαδικασίας, ισχύει: 

(V k = 1,2, ..., swap_pointer : nodesfk] e Si) Λ (V k = swap_pointer+1, ..., n : 

nodesfk] e S2) 

Αρχικά, ο πίνακας nodes περιέχει στην πρώτη θέση την κορυφή s και στις 

υπόλοιπες θέσεις περιέχει τις υπόλοιπες κορυφές. Ο δείκτης swap_pointer 

αρχικοποιείται με την τιμή 1. Σε κάθε επανάληψη, ελέγχονται οι ετικέτες των 

κορυφών που βρίσκονται στον πίνακα nodes από τη θέση swap__poìnter + 1 

έως τη θέση η. Όταν βρεθεί η ελάχιστη από τις ετικέτες, ο δείκτης 

swap_pointer αυξάνεται κατά 1 και εκτελείται μια ανταλλαγή στον πίνακα 

nodes της κορυφής με την ελάχιστη ετικέτα με την κορυφή της τρέχουσας 

θέσης του swap_pointer. Με αυτόν τον τρόπο, σε κάθε επανάληψη ο αριθμός 

των προσωρινών ετικετών που πρέπει να ελεγθούν μειώνεται κατά 1. 

Εξάλλου, ο δείκτης swap_pointer μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν συνθήκη 

τερματισμού του αλγορίθμου (όταν swap_pointer = n). 

Ακολούθως παρουσιάζεται η λειτουργία της διαδικασίας ΜΜΡ με ένα 

αριθμητικό παράδειγμα. 

Παράδειγμα 5.1 

Θεωρούμε το γράφημα του Σχήματος 5.1. Το βάρος σε κάθε ακμή είναι ένα 

κριτήριο ίου Τύπου II, όπως το bk. Ζητείται η τιμή των εναλλακτικών 

μονοπατιών με την μέγιστη ακρίβεια (δηλαδή η τιμή των μονοπατιών με την 

ελάχιστη μέγιστη τιμή b σε κάποιες από τις ακμές τους). Έστω ότι s = 1 και t = 

6. Η θέση στον πίνακα nodes στην οποία δείχνει ο δείκτης swap_pointer, 

σημειώνεται με έντονους χαρακτήρες. 
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Σχήμα 5.1 

Θέτουμε £(1) = 0; t(u) = °ο, V u e V-{1}; 

swap_pointer := 1 ; nodes = [ 1 2 3 4 5 6 ] ; 

Πρώτη επανάληψη 

Γ(ί) = {2, 3} ; ί{2), ι(3) προσωρινές, => u e {2, 3} 

ι(2) := min {t(2), max[e(1), b(1,2)]} = min{oo, max[0, 1]} => i(2) = 1; 

t(3) := min {«(3), max[«(1), b(1,3)]} = min{oo, max[0, 1]} => t(3) = 1; 

βρες το min[«(i): i > swap_pointer] = min[e(2), «(3), «(4), e(5), i(6)) = 1. 

Επιλέγουμε την κορυφή 2. ί(2) <- ί(2)* {μόνιμη}; 

swap_pointer := 2; nodes = [1 2 3 4 5 6]; 

i <- 2; 

Δεύτερη επανάληψη 

Γ(ΐ) = {1,4}; ί(Λ) προσωρινή, => u e {4} 

«(4) := min {«(4), max[e(2), b(2, 4)]} = min{~, max[1, 2]} => i(4) - 2; 

βρες το min[e(i): i > swapjDointer] = min[«(3), i(4), i(5), t(Q)] = 1. Επιλέγουμε 

την κορυφή 3. t(3) <- ί(3)* {μόνιμη}; 

swapjDointer := 3; nodes = [ 1 2 3 4 5 6 ] ; 
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i ^ - 3 ; 

Τρίτη επανάληψη 

Γ(ϊ) = {1, 4, 5} ; ι(Λ), ι(5) προσωρινές, => u € {4, 5} 

«(4) := min {«(4), max[«(3), b(3, 4)]} = min{2, max[1, 5]} =* t(4) = 2; 

t(5) := min {«(5), max[i(3), b(3, 5)]} = min{oo, max[1, 1]} => Ì{5) = 1; 

βρες το min[i(i): i > swap_pointer] = min[«(4), ί(5), t(6)] = 1, Επιλέγουμε την 

κορυφή 5. e(5) <- ί{5)* {μόνιμη}; 

swap_pointer := 4; nodes = [ 1 2 3 5 4 6 ] 

i < - 5 ; 

Τέταρτη επανάληψη 

Γ(ί) = {3, 6} ; «(6) προσωρινή => u e {6} 

t(6) := min {«(6), max[e(5), b(5, 6)]} = min{°o, max[1, 1]} => t(6) = 1; 

βρες το min[e(i): i > swap_pointer] = min[e(4), e(6)] = 1. Επιλέγουμε την κορυφή 

6. ι(6) f-«(6)* {μόνιμη}; 

swap_pointer := 5; nodes = [ 1 2 3 5 6 4 ] ; 

i <-6; 

Πέμπτη επανάληψη 

Γ(ί) = {4, 5} ; ι(4) προσωρινή =* u e {4} 

e(4) := min {«(4), max[i(6), b(6, 4)]} = min{2, max[1, 1]} => i{4) = 1; 

βρες το min[«(i): i > swap_pointer] = min[«(4)] = 1. Επιλέγουμε την κορυφή 4. 

1(4) <- ί(4)* {μόνιμη}; 

swap_pointer := 6, τέλος. 

Για μία περισσότερο εποπτική παρουσίαση της εφαρμογής του 

αλγορίθμου, θα χρησιμοποιήσουμε το Σχήμα 5.2. 
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Σχήμα 5.2 

Στο Σχήμα 5.2 σημειώνουμε τις προσωρινές κορυφές με ένα τρίγωνο 

και τις μόνιμες κορυφές με ένα τετράγωνο. Σε κάθε τρίγωνο ή τετράγωνο, ο 

αριθμός της πρώτης γραμμής αντιστοιχεί στην τιμή της αντίστοιχης ετικέτας, 

ενώ ο αριθμός της δεύτερης γραμμής αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό της 

επανάληψης κατά την οποία δόθηκε η συγκεκριμένη τιμή σε αυτήν την ετικέτα. 

Οι ετικέτες κάθε κορυφής, περιέχουν την τιμή του μονοπατιού με το 

ελάχιστο μέγιστο βάρος ακμής από την κορυφή s στην κάθε κορυφή. Έτσι για 

την κορυφή 4 η τιμή αυτή είναι 1. Η τιμή οριστικοποιήθηκε κατά την πέμπτη 

επανάληψη και αντιστοιχεί στο μονοπάτι (1, 3, 5, 6, 4). 

Β. Εναλλακτικός αλνόοιθικκ (MMP1Ì νια το minimax path ττοόβληιια 

Ο αλγόριθμος ΜΜΡ1, διαμερίζει το συνόλου των ακμών του 

γραφήματος σε υποσύνολα ανάλογα με το βάρος κάθε ακμής. Πιο 
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συγκεκριμένα, έστω ότι στο γράφημα G = (V, Α) το πλήθος των διαφορετικών 

βαρών των ακμών του Α είναι r. Διαμερίζουμε το σύνολο Α των ακμών στα 

υποσύνολα Ει, Ε2, ..., Er, ç Α όπου Ει υ Έ.2 u ... u Er = Α και E, n Ej = 0 (για 

i* j )<a i 

(ak, a, e E, => b(ak) = b(at)) Λ (V i < j ισχύει: b(ak) < b(ai), όπου ak e E(l a, e EJ). 

Επίσης θέτουμε Qk = uEi για k = 1, 2, ..., r. Είναι εμφανές ότι Q, e Qj για i < j . 

Μία σχηματική απεικόνιση του Α και των Ej και Q,, παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 5.3, όπου για τις τιμές ci, C2, ..., cr, ισχύει: Ci < c2 < ... < cr και το 

σύνολο Ε, περιέχει τις ακμές ak e Α για τις οποίες ισχύει b(ak) = q. 

Ο αντικειμενικός σκοπός της τεχνικής που εφαρμόζουμε, είναι να βρεθεί 

εκείνο το υποσύνολο Qi με το μικρότερο δυνατόν δείκτη, έτσι ώστε στο 

υπογράφημα Gj = (V, Qi) να υπάρχει μονοπάτι που να συνδέει την κορυφή -

προέλευση s με την κορυφή - προορισμό t. Για τη γρήγορη εύρεση του 

υποσυνόλου Q,, εφαρμόζεται η γνωστή τεχνική της δυαδικής ανίχνευσης, 

όπως περιγράφεται στο (Τσούρος (1992)). Για να ελεγθεί αν στο υπογράφημα 

G, = (V, Qi) υπάρχει s -1 μονοπάτι, εφαρμόζεται μια διάσχιση DFS.(Τσούρος 

1993). 

Qi 

; ""QÏ" 

Qr 

Σχήμα 5.3 
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Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε σε ψευδογλώσσα τη διαδικασία 

ΜΜΡ1. Στη διαδικασία θεωρείται γνωστή η συνάρτηση DFS(V, Qj), η οποία 

επιστρέφει την τιμή true στη boolean μεταβλητή exists, αν στο υπογράφημα 

Gj=(V, Qj) υπάρχει s -1 μονοπάτι. Για την.εφαρμογή της δυαδικής ανίχνευσης, 

χρησιμοποιείται ο δείκτης k, ο οποίος διαχωρίζει την προς ανίχνευση περιοχή 

ενώ οι δείκτες Ι ι και h εκφράζουν αντίστοιχα το κάτω και το άνω όριο της. Ο 

δείκτης k προσδιορίζεται από τη σχέση k = — — - 1. 

procedure ΜΜΡ1; 

δημιούργησε τα σύνολα Ει, Ε2, ..., ΕΓ και Qi, Q2, ..., Qr; 

l i : = 1 ; l 2 : = r ; 

repeat 

exists := false; 

DFS(V, Qk); 

if exists = true then 

l 2 : = k - 1 ; 

i :=k 

else 

l i : = k + 1 

end if 

until I2 < I1; 

Στο τέλος της διαδικασίας ΜΜΡ1 έχει βρεθεί ο δείκτης i που ορίζει ένα 

ελλάσον (minimal) υποσύνολο ακμών Qj. Ακολούθως θα αποδείξουμε ότι τα 

μονοπάτια με το ελάχιστο μέγιστο βάρος ακμής (minmax path problem), 

αποτελούνται από ακμές που ανήκουν μόνο στο Qi, άρα το ελάχιστο μέγιστο 

1 Υπενθυμίζεται ότι Χ J είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος που είναι μικρότερος ή ίσος του χ 
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βάρος ακμής αυτών των μονοπατιών, ορίζεται από το βάρος q των ακμών 

που ανήκουν στο Ε,. 

Θεώρηυα 5.2 

Η διαδικασία ΜΜΡ1 επιλύει το minmax path πρόβλημα. Η πολυπλοκότητα 

χρόνου της διαδικασίας είναι της τάξης 0(m*logm). 

Απόδειξη: 

Α. Από τον ορισμό των υποσυνόλων Qk, προκύπτει ότι V a, e Qj και af6 (Qj -

Qi) με i < j , ισχύει ότι b(a,) < b(aj). Έστω ότι υπάρχει s - ί μονοπάτι στο 

υπογράφημα Gk = (V, Qk). Τότε το μέγιστο βάρος αυτού του μονοπατιού είναι 

μικρότερο ή ίσο του Ck = b(ak), ak e Ek. Έτσι, εφόσον υπάρχει s - t μονοπάτι 

στα υπογραφήματα Gr, G M , ..., Gì, ισχύει ότι B(Gr) >= B ( G M ) >= ... >= B(Gk), 

όπου B(Gi) εκφράζει το ελάχιστο μέγιστο βάρος s - t μονοπατιού στο 

υπογράφημα G,. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι το ελάχιστο μέγιστο βάρος s - t 

μονοπατιού του γραφήματος G = (V, Α) είναι η τιμή ck = b(ak), ak e Ek του 

μικρότερου υπογραφήματος Gk για το οποίο υπάρχει s -1 μονοπάτι. 

Β. Σε κάθε επανάληψη, κάθε ακμή του Qk εξετάζεται το πολύ μία φορά. Έτσι, 

η πολυπλοκότητα της διαδικασίας DFS είναι O(m). 

Επειδή για τον γρήγορο εντοπισμό του ελάσσονος υποσυνόλου Qk 

εφαρμόζεται η δυαδική ανίχνευση, το πλήθος των υποσυνόλων 

(επαναλήψεων) που θα εξεταστούν είναι το πολύ logm (αυτό θα συμβεί όταν 

όλες οι ακμές έχουν διαφορετικό βάρος). 

Αρα, η διαδικασία ΜΜΡ1 έχει πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης 

O(mlogm). 

Οι δομές δεδομένων για την εφαρμογή του αλγορίθμου ΜΜΡ1 

αναλύονται στη συνέχεια. Η αποθήκευση του γραφήματος γίνεται με τη 
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χρησιμοποίηση λιστών γειτονικότητας. Η αποθήκευση των βαρών των ακμών 

γίνεται με τη χρήση ενός μονοδιάστατου πίνκακα m τιμών. 

Ο εντοπισμός του υποσυνόλου Q, στο οποίο ανήκουν οι ακμές με 

βάρος bj <= Ci, γίνεται με τρόπο ώστε να μην απαιτείται η χρήση ειδικών 

δομών για τα σύνολα Ε, και Q,. Κατά την εκτέλεση της διαδικασίας DFS(V, Qk), 

αρκεί να ελεγθεί αν b, <= κ, οπότε η ακμή a, ανήκει οπωσδήποτε στο 

υπογράφημα (V, Qk). 

Ακολούθως θα περιγράψουμε τη λειτουργία του αλγορίθμου ΜΜΡ1 με 

την εφαρμογή του σε ένα αριθμητικό παράδειγμα. 

Παράδειγμα 5.3 

Θεωρούμε το γράφημα του Σχήματος 5.5, όπου κάθε ακμή έχει διαφορετικό 

βάρος. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η περίπτωση αυτή είναι η χειρότερη 

ως προς το χρόνο υπολογισμού. Ζητείται η τιμή του minmax μονοπατιού από 

την κορυφή 1 στην κορυφή 6. 

Σχήμα 5.5 

Ει = {aO, Ε2 = {a3}, Ε3 = {a7}, Ε4 = {a2}, Ε5 = {a4}, Ε6 = {a6}, Ε7 = {a5} 

Qi = Ει = {ai}, Q2 = {ai, a3}, Q3 = {ai, a3, a7}, Q4 = {ai, a2f a3, a7}, Q5 = {ai, a2, 

a3, a4, a7}, Q6 = {ai, a2, a3, a6, a7}, Q7 = A, r = 7; 
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l i := 1 ; ι 2 := r = 7; k: = 4; 
Ii + I2 

2 

Εφαρμόζοντας την DFS(V, Q4) προκύπτει exists = true; 

Άρα I2 := k-1 = 3; i := 3; 

Ii + I2 

2 

Εφαρμόζοντας την DFS(V, Q2) προκύπτει exists = false; 

Άρα li = k + 1 = 3; 

k: = = 2; 

k: = I1 + I: 
= 3; 

2 

Εφαρμόζοντας την DFS(V, Q3) προκύπτει exists = true; 

Άρα k = k -1 = 2; i := 3; 

I2 < I1, τέλος. To μονοπάτι με το ελάχιστο μέγιστο βάρος ακμής αποτελείται 

από ακμές του Q3 και η τιμή του ορίζεται από την τιμή των ακμών του Ε3, 

δηλαδή 3. 

Γ. Σύγκριση των αλνοοίθυων ΜΜΡ και ΜΜΡ1. 

Είναι φανερό ότι ο αλγόριθμος ΜΜΡ1, έχει γενικά καλύτερη 

πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης από τον αλγόριθμο ΜΜΡ. Στη 

συνέχεια, πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ των δύο αλγορίθμων. 

Χρησιμοποιήθηκαν τυχαία γραφήματα 50 και 100 κορυφών (η = 

50,100) με πυκνότητες α = 0.4, 0.5, 0.6. Θεωρούμε ότι τα μεγέθη αυτά είναι 

τυπικά για ένα αεροπορικό δίκτυο που καλύπτει μία γεωγραφική περιοχή 

όπως η ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Για τη δημιουργία των γραφημάτων 

χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος RANGR (Τσούρος 1981, Σατρατζέμη 1990). 

Στα διαγράμματα που ακολουθούν φαίνεται η μεταβολή του χρόνου 

εκτέλεσης των αλγορίθμων ΜΜΡ και ΜΜΡ1 ως προς το εύρος των τιμών των 

βαρών των ακμών. Σημειώνεται ότι κάθε μία από τις τιμές των διαγραμμάτων 

είναι η μέση τιμή που προκύπτει από 10 διαφορετικά προβλήματα με τα ίδια 

μεγέθη στα γραφήματα και στο εύρος των τιμών. 
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Όπως φαίνεται στα παραπάνω Διαγράμματα, ο χρόνος εκτέλεσης του 

αλγορίθμου ΜΜΡ δεν επηρεάζεται από το εύρος των τιμών. Σε κάθε 

περίπτωση, η συμπεριφορά του είναι σταθερή και εξαρτάται μόνο από το 

πλήθος των κορυφών και την πυκνότητα jou γραφήματος. 

Ο αλγόριθμος ΜΜΡ1 έχει καλύτερους χρόνους εκτέλεσης από τον 

ΜΜΡ, όταν για τα βάρη των ακμών επιτρέπονται λίγες διαφορετικές τιμές (έως 

50, σύμφωνα με τα διαγράμματα). Όταν το επιτρεπτό ευρός τιμών μεγαλώνει, 

ο αλγόριθμος ΜΜΡ1 έχει σαφώς χειρότερους χρόνους εκτέλεσης από τον 

ΜΜΡ. Επίσης, ο αλγόριθμος ΜΜΡ1 δεν συμπεριφέρεται τόσο ομαλά όσο ο 

ΜΜΡ, αφού στα διαγράμματα παρουσιάζονται αιχμές (peaks) που δεν 

μπορούν να προβλεφθούν από τη θεωρητική ανάλυση. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, φαίνεται ότι ο αλγόριθμος ΜΜΡ1 πρέπει να 

προτιμάται μόνο όταν εκ των προτέρων είναι γνωστό ότι τα βάρη μπορούν να 

έχουν λίγες διαφορετικές τιμές. Στην πράξη, η περίπτωση αυτή μπορεί να 

εμφανιστεί όταν υπάρχει κάποια διαβάθμιση σε περιορισμένες κατηγορίες. Για 

παράδειγμα, έστω ότι το κριτήριο είναι ο βαθμός εξυπηρέτησης (γεύματα, 

τηλεπικοινωνίες, κλπ.) που προσφέρει κάποια αεροπορική εταιρεία σε όλες τις 

πτήσεις της. Τότε, κάθε εταιρεία μπορεί να βαθμολογηθεί με μια κλίμακα από 

το 1 έως το 10, όπου το 1 σημαίνει άριστη εξυπηρέτηση και το 10 πολύ κακή 

εξυπηρέτηση. Είναι φανερό ότι προκύπτει ένα κριτήριο Τύπου II με 

περιορισμένο εύρος τιμών (10). Στην περίπτωση αυτή, ο αλγόριθμος ΜΜΡ1 

αναμένεται να δίνει αποτελέσματα σε καλύτερους χρόνους από ότι ο 

αλγόριθμος ΜΜΡ. 

5.1.4 Το Γενικό Πρόβλημα (PG) 

Στην παράγραφο αυτή, θα αναπτύξουμε τρεις διαφορετικούς 

αλγόριθμους για το γενικό πρόβλημα (PG). Όπως ήδη αναφέρθηκε, για την 

αντιμετώπιση του PG πρέπει να χρησιμοποιήσουμε συνθέσεις τεχνικών. Έτσι, 
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οι Αλγόριθμοι 1 και 3 που αναπτύθσσονται παρακάτω, αποτελούν συνθέσεις 

του αλγορίθμου του Dijkstra και του αλγορίθμου ΜΜΡ, ενώ ο Αλγόριθμος 2 

είναι σύνθεση του αλγορίθμου του Dijkstra και του αλγορίθμου ΜΜΡ1. 

Αλγόριθμος 1. 

Ο αλγόριθμος αυτός είναι μια επέκταση - παραλλαγή του αλγορίθμου 

ΜΜΡ που παρουσιάστηκε στην §5.1.3. Πιο συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος ΜΜΡ 

θεωρεί τη βελτιστοποίηση ως προς ένα κριτήριο Τύπου II, ενώ ο αλγόριθμος 

που ακολουθεί θεωρεί τη λεξικογραφική βελτιστοποίηση για πολλά κριτήρια. 

Σε κάθε κορυφή του γραφήματος αντιστοιχίζεται μια προσωρινή ετικέτα 

(ένα διάνυσμα L με ρ πολύ μεγάλες τιμές). Οι τιμές της ετικέτας της 

προέλευσης μηδενίζονται και αυτή η ετικέτα σημειώνεται ως μόνιμη. Σε κάθε 

επανάληψη του αλγόριθμου, επιλέγεται μία μόνο από τις προσωρινές ετικέτες 

(η λεξικογραφικούς μικρότερη) η οποία καθίσταται μόνιμη. Όπως θα 

αποδειχθεί στη συνέχεια, η ενημέρωση μιας ετικέτας ως μόνιμη σημαίνει ότι το 

λεξικογραφικούς καλύτερο μονοπάτι από την προέλευση προς την κορυφή 

που αντιστοιχεί στην ετικέτα αυτήν έχει βρεθεί. Η τιμή του μονοπατιού αυτού 

καθορίζεται από την ετικέτα. Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το 

λεξικογραφικούς καλύτερο μονοπάτι προς μια κορυφή με μόνιμη ετικέτα μπορεί 

να διέρχεται μόνο μέσω άλλων κορυφών που σημειώθηκαν ως μόνιμες. 

Ακολούθως, ελέγχονται οι προσωρινές ετικέτες των κορυφών που είναι 

γειτονικές στην κορυφή που σημειώθηκε τελευταία ως μόνιμη. Έστω ότι αυτή 

η κορυφή είναι η ν. Υπολογίζουμε V u e Γ(ν) τις τιμές των στοιχείων LR'(U), V k 

= 1, 2, ...ρ, σύμφωνα με τις σχέσεις: 

L'k(u) = Lk(v) + fty, u), V k e SI, 

U(u) = max [Lk(v), fty.u)], V k s SU. 

Εάν συμβεί να είναι L(u) > L'(u), τότε θέτουμε L(u) <- L'(u), αλλιώς η 

προσωρινή ετικέτα L(u) δεν μεταβάλλεται. Η μεταβολή της ετικέτας γίνεται 

διότι στη διαδικασία εφαρμογής του αλγορίθμου, ευρέθη στο στάδιο αυτό 
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μονοπάτι το οποίο διέρχεται από την ν και που είναι λεξικογραφικώς καλύτερο 

από τα μονοπάτια που έχουν ανιχνευθεί μέχρι στιγμής. 

Τα παραπάνω περιγράφονται με τη χρήση ψευδοκώδικα στη 

διαδικασία Α1 που ακολουθεί. Κάθε ετικέτα που γίνεται μόνιμη σημειώνεται με 

αστερίσκο (*). Είσοδος στη διαδικασία είναι το δίκτυο G = (V, Α), τα ρ, q, τα 

σύνολα SI, SII, η κορυφή s (προέλευση), η κορυφή t (προορισμός) και τα άνω 

όρια Gk. Χρησιμοποιούνται οι boolean μεταβλητές BREAK και STOP. Αν 

STOP είναι true, τότε δεν υπάρχει μονοπάτι από την s στην t. Η BREAK 

γίνεται true όταν έχουν βρεθεί τα λεξικογραφικώς καλύτερα μονοπάτια από 

την κορυφή - προέλευση s προς όλες τις κορυφές του δικτύου. 

procedure Α1( A, STOP); 

{αρχικοποίηση} 

Θέσε Lk(s)=0, k = 1, 2, ..., ρ; Σημείωσε [Lk(s)]* {μόνιμη}; 

Θέσε Lk(u) = °° , u e V - {s}, k = 1, 2, ..., ρ; 

Θέσε i := s; {ί είναι η τρέχουσα κορυφή}; STOP := false; BREAK := false; 

{κυρίως αλγόριθμος} 

repeat 

do V (u G Γ(ί) and Lk(u) προσωρινή) {εξέτασε Lk(u) και L'k(u)j 

V k e SI : L'k(u) := Lk(p) + ^( i , u); 

V k e SII : L'K(U) := max [Lk(p), f*(i, u)]; 

if 3 k e (1, 2, ..., ρ): L'k(v) >= Gk then exit do; {εξέτασε τα όρια} 

lexgreater (Lk(u), Lk'(u), isgreater) 

if isgreater then 

Lk(u) <- Lk'(u) 

loop; 

lexmin(Lk(u), ν) {όπου L(u) προσωρινές); 

if 3 ke (1.2, ..., p): Lk(v)= « then 

STOP := true 

else 

i := ν; θέσε Lk(i) <- Lk(i)* {μόνιμη} 
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endif; 

if (όλες οι ετικέτες είναι μόνιμες) then BREAK := true; 

until BREAK or STOP; 

Στην διαδικασία A1 χρησιμοποιούνται οι συναρτήσεις lexgreater(a, b, 

isgreater) και lexmin(c, ν), όπου a, b είναι μονοδιάστατα διανύσματα με ρ 

τιμές, e είναι μια λίστα από διανύσματα τύπου a (ή b) με έστω μ στοιχεία, και ν 

δείκτης σε μια κορυφή. Η lexgreater επιστρέφει την boolean τιμή isgreater = 

true εάν a > b και η lexmin(c) επιστρέφει ένα δείκτη στην κορυφή που έχει την 

ελάχιστη, λεξικογραφικούς, τιμή. Ακολουθούν οι παραπάνω συναρτήσεις σε 

ψευδοκώδικα: 

function lexgreater (a, b, islexgreater); 

isgreater := true; 

forj := 1 to ρ 

if a(j) < b(j)then 

isgreater := false; 

exit for 

endif; 

return isgreater; 

end; {function lexgreater} 

function lexmin(c, v); 

ν := 1; min = c(v); 

forj := 2 to μ 

lexgreater(c(j), min); 

if isgreater = 0 then 

min :=c(j); 

v : = j 

end if 
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loop; 

return ν; 

end; {function lexmin} 

Σημείωση 5.2 Στον αλγόριθμο A 1 , ισχύει η Σημείωση 5.1 

Θεώρηιια 5.3 

Η διαδικασία Α1 επιλύει το πρόβλημα PG. Η πολυπλοκότητα χειρότερης 

περίπτωσης είναι της τάξης O(pnm). 

Απόδειξη: 

Α. Θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια στρατηγική με αυτή που χρησιμοποιήθηκε 

στην απόδειξη του Θεωρήματος 5.1. Υποθέτουμε ότι οι μόνιμες ετικέτες σε 

κάποια φάση του αλγόριθμου είναι οι λεξικογραφικώς συντομότερες τιμές 

μονοπατιών. Έστω Si το σύνολο των κορυφών με αυτές τις ετικέτες και S2 το 

σύνολο των κορυφών με προσωρινές ετικέτες. Σε κάθε επανάληψη η 

προσωρινή ετικέτα Lk(i) αντιπροσωπεύει το λεξικογραφικώς καλύτερο 

μονοπάτι από την s στη i που περνάει από κορυφές στο σύνολο Si. 

Έστω ότι το λεξικογραφικούς καλύτερο μονοπάτι από το s στο i*, δεν 

περνάει εξ'ολοκλήρου από το Si αλλά περιέχει τουλάχιστον μία κορυφή από 

το S2 και έστω ότι η πρώτη κορυφή σε αυτό το μονοπάτι είναι η i e S2. To 

τμήμα του μονοπατιού από το i στο i* πρέπει να έχει κάποιο μήκος Δ(κ) , (κ = 

1, 2, ...ρ). Επειδή η κορυφή i* ενημερώνεται μέσω της i και του μονοπατιού με 

μήκος Δ(κ), για τις ετικέτες Lk(i*) και Lk(i) θα ισχύουν τα εξής: 

V k e SI : Lk(i) + Δ(κ) < Lk(i*) => Lk(i) < Lk(i*) - Δ => Lk(i) < Lk(i*) (i) 

V k e SII : max[Lk(i), Δ(κ)] = Lk(i*) => 

αν Lk(i) > Δ(κ) => Lk(i) = Lk(i*), (ii) 

αν A(k) > Lk(i) =» Lk(i) < A(k) => Lk(i) < Lk(i*) (iii) 

Από τις (i), (ii), (iii) => Lk(i) < Lk(i*), i e S2 (iv) 
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Έχουμε υποθέσει όμως ότι το μονοπάτι από το s στο Ί* είναι το 

λεξικογραφικώς καλύτερο, που σημαίνει ότι σύμφωνα με τον αλγόριθμο Α1 και 

τη Σημείωση 5.2, η U(i*) είναι η λεξικογραφικώς ελάχιστη ετικέτα, δηλαδή: 

Lk(i*) < Lk(v), V V G S2 " (ν) 

Οι σχέσεις (iv) και (ν) οδηγούν σε άτοπο αποτέλεσμα, άρα η υπόθεση ότι το 

λεξικογραφικώς καλύτερο μονοπάτι από το s στο ί* περνάει από κορυφές που 

ανήκουν στο S2 είναι άτοπη. Άρα το λεξικογραφικώς καλύτερο μονοπάτι από 

την κορυφή s στην κορυφή ϊ* περνάει εξ'ολοκλήρου από κορυφές του Si. 

Εφόσον αρχικά έχουμε θέσει ST = {s} και σε κάθε επανάληψη μία 

κορυφή ί* εισέρχεται στο S-i, η υπόθεση ότι τα l_k(i) είναι λεξικογραφικώς 

συντομότερα μονοπάτια (V i e Si), είναι αληθής για κάθε επανάληψη του 

αλγορίθμου. Άρα, επαγωγικά, ο αλγόριθμος είναι σωστός. 

Β. Σε κάθε επανάληψη μεταβάλλονται οι προσωρινές ετικέτες των γειτονικών 

κορυφών της κορυφής που σημειώθηκε τελευταία ως μόνιμη. Επειδή για κάθε 

ετικέτα απαιτούνται ρ πράξεις, είναι φανερό ότι η παραπάνω διαδικασία έχει 

πολυπλοκότητα O(m). 

Επειδή η περιγραφόμενη διαδικασία γίνεται για όλες τις κορυφές, 

συνάγεται ότι η πολυπλοκότητα του Α1 είναι O(pnm). 

Οι δομές δεδομένων που απαιτούνται για την εφαρμογή της 

διαδικασίας είναι παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 

ΜΜΡ. Έτσι, εκτός από την αναπαράσταση του γραφήματος (με λίστες 

γειτονικότητας), απαιτούνται επιπλέον: 

• Ένας μονοδιάστατος boolean πίνακας n στοιχείων, με την τιμή 0 όταν η 

αντίστοιχη κορυφή έχει προσωρινή ετικέτα και 1 όταν η ετικέτα είναι μόνιμη. 

• Ένας δισδιάστατος πίνακας n Χ ρ, που περιέχει τις τιμές Lk (κ = 1, 2, ..., ρ) 

των ετικετών των κορυφών. 

• Ένας δισδιάστατος πίνακας m Χ ρ, που περιέχει τις τιμές fk(ai) (k = 1,2, ..., 

ρ, i = 1, 2, ..., m) των κριτηρίων κάθε μία από τις m ακμές. 

• Ένας μονοδιάστατος πίνακας ρ στοιχείων που περιέχει την τιμή 1 αν το 

αντίστοιχο κριτήριο είναι του Τύπου Ι και 2 αν το κριτήριο είναι του Τύπου II. 
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• Ένας μονοδιάστατος πίνακας, με όνομα έστω nodes, η στοιχείων, για τη 

γρήγορη εύρεση της λεξικογραφικούς ελάχιστης προσωρινής ετικέτας (όπως 

και στον αλγόριθμο ΜΜΡ). 

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να σημειωθεί ότι εάν ζητείται το 

λεξικογραφικούς καλύτερο μονοπάτι από την κορυφή s μόνο προς την κορυφή 

t και όχι προς όλες τις υπόλοιπες κορυφές, η διαδικασία Α1 τερματίζεται 

(BREAK = true) μόλις η ετικέτα Lk(t) γίνει μόνιμη. Στο τέλος της διαδικασίας 

Α1, η μόνιμη ετικέτα l_k(t) (k = 1, 2, ,.., ρ), περιέχει τις τιμές των κριτηρίων που 

αντιστοιχούν σε κάποιο λεξικογραφικούς καλύτερο μονοπάτι από την s στην ί. 

Είναι δυνατόν όμως να υπάρχουν πολλά μονοπάτια που έχουν αυτές τις τιμές. 

Για την εύρεση των εναλλακτικών λεξικογραφικούς καλύτερων μονοπατιών, 

απαιτείται μια ανεξάρτητη αλγοριθμική διαδικασία. 

Η διαδικασία αυτή είναι μια δενδροειδής ανίχνευση της κατηγορίας 

DFS (Κεφάλαιο 2). Πιο συγκεκριμένα, σε κάποιο στάδιο της ανίχνευσης η 

διαδικασία της διακλάδωσης από μία κορυφή ν επιχειρείται για κάθε κορυφή u 

προηγούμενη της ν, δηλαδή V u e Γ~(ν). Η διακλάδωση ολοκληρώνεται εάν: 

Lk(u) G S! (μόνιμη) 

V k e SI :Lk(v)=Lk(u) + fk(u,v), 

V k e SII : fk(u, ν) <= Lk(t). 

Όταν θα έχουν εξετασθεί όλες οι προηγούμενες κορυφές της ν, η διαδικασία 

περνάει στην οπισθοδρόμιση. 

Ένα από τα εναλλακτικά καλύτερα μονοπάτια παράγεται όταν 

πραγματοποιείται μία διακλάδωση προς την κορυφή-προέλευση s. Αμέσως 

μετά, η διαδικασία περνάει στην οπισθοδρόμιση. 

Η διαδικασία ξεκινά από την κορυφή - προορισμό t και τερματίζει όταν 

πραγματοποιηθεί οπισθοδρόμιση από την κορυφή αυτή. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ένα αριθμητικό παράδειγμα της λειτουργία 

του αλγορίθμου Α1 και της διάσχισης DFS. 
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Παράδειγμα 5.3 

Έστω το γράφημα του Σχήματος 5.7. 

Σχήμα 5.7 

Τα βάρη στις ακμές αντιστοιχούν στο σχήμα Ι / II / Ι (το πρώτο και το τρίτο 

είναι Τύπου Ι και το δεύτερο Τύπου II), άρα είναι SI = {1, 3}, SII = {2}, ρ = 3, q 

= 1. Έστω Gk = °ο, V k = 1, 2, ..., ρ. Έστω ότι ζητούνται όλα τα εναλλακτικά 

συντομότερα μονοπάτια από την κορυφή 1 στην κορυφή 6. 

Θέτουμε L(1) := (0, 0, 0); L(1) <- L(1)*; L(u) := Κ M , » ) , V u 6 V - {1}; 

i <r- 1 ; 

Γ(ί) = {2, 3}; L(2), L(3) προσωρινές => u e {2, 3} 

u = 2: 

L(2) = (oo, oo, ») 

L' i (2)<-Li(1)+f 1 (1,2) = 1 = * L , i ( 2 ) : = 1 ; 

L'2(2) <- max[L2(1), f2(1, 2)] = max[0, 2] => L'2(2) := 2; 

L'3(2)f-L3(1) + f3(1,2) = 1 ̂ L ' 3 ( 2 ) : = 1 ; 

δηλαδή: L'(2) = (1,2,1); 

είναι L(2) > L'(2) =» L(2) <- L'(2) => L(2) = (1, 2, 1) 

u = 3: 
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L(3) = (oo, oo, oo) 

L ' 1 ( 3 ) ^ - L 1 ( 1 ) + f 1 ( 1 , 3 ) = 1 =>L' i(3):=1; 

L'2(3) <- max[L2(1), f2(1, 3)] = max[0, 1]] => L'2(3) := 1; 

L ' 3 (3)^L 3 (1)+f 3 (1,3) = 1 s=> L'3(3):=1; 

δηλαδή: L'(3) = (1,1,1); 

είναι L(3) > L'(3) => L(3) <- L'(3) => L(3) = (1, 1, 1) 

lexmin(L(2), L(3))=lexmin[(1, 2, 1), (1, 1, 1)]=(1, 1, 1)=>L(3) «- L(3)* (μόνιμη); 

i 4- 3; 

, Γ(ΐ) = {1,4, 5}; L(4), L(5) προσωρινή => u € {4, 5} 

u=4: 

L(4) = (oo, oo, oo); 

Ui(4) <- Li(3) + f1(3, 4) = 3 => L'i(4) := 3; 

L'2(4) <- max[L2(3), f2(3, 4)] = max[1, 5]] => L'2(4) := 5; 

L'3(4) <- L3(3) + f3(3, 4) = 2 => L'3(4) :=2; 

. δηλαδή: L'(4) = (3, 5, 2); 

είναι L(4) > L'(4) =» L(4) <- L'(4) => L(4) = (3, 5, 2) 

u = 5: 

L(5) = (oo, oo, oo); 

L'i(5) <- Li(3) + f1(3, 5) = 3 => Ι_Ί(5) :=3; 

L'2(5) <- max[L2(3), f2(3, 5)] =max[1, 1]] => L'2(5) := 1; 

L'3(5) <- L3(3) + f3(3, 5) = 2 => L'3(5) := 2; 

δηλαδή: L'(5) = (3, 1,2); 

είναι L(5) > L'(5) =* L(5) <- L'(5) => L(5) = (3, 1, 2) 

lexmin(L(2), L(4), L(5)) = lexmin[(1, 2, 1), (2, 5, 2), (3, 1,2)] = (1,2, 1) => L(2) 

*- L(2)*. 

i <- 2; 

Γ(ί) = {1, 4}; L(4) προσωρινή => u e {4}; 

u = 4; 

L(4) = (3, 5, 2); 

L'i(4) «- Li(2) + f1(2, 4) = 3 => L'i(4) = 3; 

L'2(4) <- max[L2(2), f2(2, 4)] = max[2, 2] =* L'2(4) := 2; 
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L'3(4) <- L3(2) + f°(2, 4) = 2 => L'3(4) := 2; 

δηλαδή: L'(4) = (3, 2, 2); 

είναι L(4) > L'(4) => L(4) <- L'(4) =» L(4) = (3, 2, 2); 

lexmin(L(4), L(5)) = lexmin[(2, 2, 2), (3, -2, 1)] = (2, 2, 2) => L(4) <- L(4)*. 

i ^ 4 ; 

Γ(ί) = {2, 3, 6}; L(6) προσωρινή => u e {6}; 

u=6; 

L(6) = (oo, oo, oo); 

L'i(6)<-Li(4)+f 1 (4, 6) = 4=>Ι_Ί(6) = 4; 

L'2(6) <- max[L2(4), f2(4, 6)] = max[2, 1] => L'2(6) := 2; 

L'3(6) <- L3(4) + f3(4, 6) = 2 => L'3(6) := 3 

δηλαδή: L'(6) = (4, 2, 3); 

είναι L(6) > L'(6) => L(6) <- L'(6) => L(6) = (4, 2, 3); 

lexmin(L(5), L(6)) = lexmin[(3, 1,2), (4, 2, 3)] = (3, 1, 2) => L(5) <- L(5)*; 

i < - 5 ; 

Γ(ί) = {3, 6}; L(6) προσωρινή => u e {6}; 

u = 6; 

L'i(6) <- 1,(5) + f1(5, 6) = 4 => Ι_Ί(6) = 4; 

L'2(6) <- max[L2(5), f2(5, 6)] = max[1, 2] => L'2(6) := 2; 

L'3(6) <- L3(5) + f3(5, 6) = 2 => L'3(6) := 3 

δηλαδή: L'(6) = (4, 2, 3); 

δεν είναι L(6) > L'(6) => L(6) = (4, 2, 3); 

lexmin(L(6)) = (4, 2, 3) => L(6) <- L(6)*; 

Δεν υπάρχει προσωρινή κορυφή, άρα το συντομότερο λεξικογραφικώς μήκος 

από την κορυφή 1 στην κορυφή 6 είναι το 1_(6)* = (4, 2, 3). 

Για την εύρεση των μονοπατιών που επιτυγχάνουν αυτό το κόστος, 

εφαρμόζουμε μία διάσχιση DFS ξεκινώντας από την κορυφή 6, εφαρμόζοντας 

τους ελέγχους που έχουν ήδη αναφερθεί. Έτσι έχουμε: 

ρ=6 

Γ(6) = {4, 5}, ελέγχουμε την κορυφή 5. 
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Li*(5) + f\5, 6) = Li*(6), f2(5, 6) = 2 = L2*(6), L3*(5) + f3(5, 6)= L3*(6), άρα p=5 

Γ(5) = {3}, ελέγχουμε τη κορυφή 3. 

L!*(3) + f1(3, 5) = 3 = Li*(5), f2(3, 5) = 1< L2*(6), L3*(3) + f3(3, 5) = 2 = L3*(5), 

P=3 

Γ(ρ) = {1, 4}, ελέγχουμε την κορυφή 1. 
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Li*(1) +f 1 (1, 3) = 1 = Li*(3), f2(1, 3) = Κ L2*(6), L3*(1) +f 3 (1, 3) = 1 = L3*(3), 

p=1 

μονοπάτι = (1,3, 5, 6), οπισθοδρόμιση. 

ελέγχουμε την κορυφή 4. 

Li*(4) + f1(4, 5) = 5 > Li*(3), οπισθοδρόμιση. 

Δεν υπάρχει κορυφή, οπισθοδρόμιση. 

Από το 5 δεν υπάρχει άλλη κορυφή, οπισθοδρόμιση. 

:·.5.) 

À Γ 

i / 
ί.ι\) "(.4.; 

ελέγχουμε την κορυφή 4. 

Li*(4) + f1(4, 6) = 4 = Li*(6), f2(4, 6) = Κ L2*(6), L3*(4) + f3(4, 6) = 3 = L3*(6), 

p=4. 

Γ(4) = {2, 3}, ελέγχουμε την κορυφή 2. 

® 

. Λ 3 ~ ; 

,* * » - 1 

Ö ν :® 

•ν3; 
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Li*(2) + f1(2, 4) = 3 = Li*(4), f2(2, 4) = 2 = L2*(6), L3*(2) + f3(2, 4) = 2 = L3*(4), 

p=2 

Γ(2) = {1}, ελέγχουμε την κορυφή 1. 

Li*(1) + f1(1, 2) = 1 = Li*(2), f1(1, 2) = 2,= L2*(6), L3*(1) + f3(1, 2) = 1 = L3*(2), 

p=1 

μονοπάτι (1, 2, 4, 6) οττισθοδρόμιση. 

© 

Δεν υπάρχουν άλλες κορυφές οπισθοδρόμιση, 

ελέγχουμε την κορυφή 3. 

Ι_ι*(3) + f1(3, 4) = 3 = Li*(4), f2(3, 4) = 5 > Ι_2*(6), οπισθοδρόμιση. 

Δεν υπάρχει άλλη κορυφή, οπισθοδρόμιση, τέλος. 

Α 

•β Λ 

/ / 

(δ) ύ.}"--..._ 

fi U "\\ 

*/ ν, il 
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Στο τέλος της διάσχισης DFS, προκύπτει ότι υπάρχουν δύο 

εναλλακτικά μονοπάτια που επιτυγχάνουν την ίδια καλύτερη λεξικογραφικούς 

τιμή. Πρόκειται για τα μονοπάτια (1, 3, 5, 6) και (1, 2, 4, 6). 

Ολοκληρώνοντας, σημειώνουμε 'ότι η διαδικασία DFS μπορεί να 

ξεκινάει από την κορυφή - προέλευση s ως τρέχουσα κορυφή, να εξετάζει τις 

κορυφές που ανήκουν στο σύνολο Γ+ της τρέχουσας κορυφής και να δίνει 

αποτέλεσμα κάθε φορά που διακλαδώνει προς την κορυφή - προορισμό t. 

5.1.5 Αλγόριθμος 2 

Στην παράγραφο αυτή, θα αναπτύξουμε έναν εναλλακτικό αλγόριθμο 

για τη λύση του Γενικού Προβλήματος PG. Όπως και στην περίπτωση του 

Αλγόριθμου 1, λόγω της διαφορετικής φύσης των κριτηρίων (αθροιστικά, 

minimax), ο αλγόριθμος για τη λύση του PG θα είναι μια σύνθεση τεχνικών. 

Η βασική στρατηγική που θα ακολουθήσουμε είναι η ακόλουθη: 

Ξεκινώντας από το πρώτο κριτήριο, βρίσκουμε ένα συντομότερο μήκος 

μονοπατιού αν το κριτήριο είναι Τύπου Ι ή μια minimax τιμή μονοπατιού αν το 

κριτήριο είναι Τύπου II. Στη συνέχεια, με τη χρήση μιας διαδικασίας DFS, 

υπολογίζουμε τα εναλλακτικά μονοπάτια που έχουν αυτό το μήκος ή αυτή την 

τιμή. Εάν υπάρχει μόνο ένα μονοπάτι, τότε το πρόβλημα θα έχει λυθεί. Αν 

υπάρχουν εναλλακτικά μονοπάτια, το καλύτερο λεξικογραφικώς μονοπάτι ως 

προς το επόμενο κριτήριο θα είναι οπωσδήποτε ένα από αυτά. Άρα, 

δημιουργούμε το άκυκλο υπογράφημα που ορίζεται από τις ακμές που 

συμμετέχουν στα εναλλακτικά μονοπάτια και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία 

ως προς το επόμενο κριτήριο. Σε κάθε επανάληψη, εάν το τρέχον κριτήριο 

είναι Τύπου II, χρησιμοποιούμε είτε τη διαδικασία ΜΜΡ είτε τη διαδικασία 

ΜΜΡ1, ανάλογα με το πλήθος των διαφορετικών τιμών που μπορεί να έχει 

αυτό το κριτήριο. 
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Ακολούθως, περιγράφουμε με ψευδοκώδικα την διαδικασία που 

αναφέραμε. Στη διαδικασία Α2, θεωρούνται γνωστές οι ακόλουθες 

συναρτήσεις: 

dijkstra(Gk, f k), η οποία επιστρέφει το συντομότερο s -1 μήκος μονοπατιού με 

βάρη τις τιμές του κριτηρίου f\ χρησιμοποιώντας ακμές από το υπογράφημα 

Gk. 

MMP(Gk, fk) (ή MMP1(Gk, fk)), ή οποία επιστρέφει την τιμή του minimax, s -1 

μονοπατιού ως προς τις τιμές του κριτηρίου f\ χρησιμοποιώντας ακμές από 

το υπογράφημα Gk. 

DFS(k), η οποία επιστρέφει το σύνολο των εναλλακτικών συντομότερων (ή 

minimax) μονοπατιών που επιτυγχάνουν το μήκος (ή την τιμή) που προκύπτει 

από την προηγούμενη εφαρμογή μιας συνάρτησης dïjkstra(Gk, t*) ή MMP(Gk, 

τ*)(ΜΜΡ1(3κ,τ*)). 

create_subgraph(auvoAo_pov<rrrcmu)v), η οποία επιστρέφει ένα 

υπογράφημα το οποίο αποτελείται από τις κορυφές και τις ακμές που ορίζουν 

τη μεταβλητή εισόδου σύνολο_μονοπατιών. 

procedure Α2; 

G1 := (V, A); 

begin 

for i := 1 to ρ 

if (f* είναι Τύπου /) then 

dijkstra(G„ f ) 

else 

MMPfGufHorMMP-KGi, f)} 

endif; 

DFS(Gi, i); 

if (εναλλακτικά_μονοπάτια = 1) then 

exit for 

else 
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Gi+1 := create_subgraph(£vaMaKTiKC(_pov(^aTia) 

endif; 

next; 

end. 

Θεώρηιια 5.4 

Η διαδικασία A2 επιλύει το Γενικό πρόβλημα PG. 

Απόδειξη: 

Στην k-στη επανάληψη του αλγορίθμου, το υπογράφημα εισόδου είναι το Gk. 

Αμέσως μετά, εφαρμόζεται ο αλγόριθμος του Dijkstra ή ο αλγόριθμος Μ Μ Ρ (ή 

ΜΜΡ1), ανάλογα με τον τύπο του κριτηρίου f* Στη συνέχεια, με τη χρήση της 

διαδικασίας DFS θα υπολογιστούν όλα τα μονοπάτια στο υπογράφημα Gk τα 

οποία επιτυγχάνουν την καλύτερη τιμή ή το συντομότερο μήκος ως προς το 

κριτήριο f. Τα μονοπάτια αυτά, έχουν ακριβώς το ίδιο καλύτερο 

λεξικογραφικούς μήκος ως προς τα κριτήρια f1, f2, ..., f*"1. Διακρίνουμε δύο 

περιπτώσεις: 

1. Υπάρχει μόνο ένα μονοπάτι. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το μονοπάτι είναι το 

λεξικογραφικούς καλύτερο ως προς τα πρώτα κ κριτήρια, άρα ο αλγόριθμος 

τερματίζει με έξοδο αυτό το μονοπάτι. 

2. Υπάρχουν εναλλακτικά μονοπάτια. Αυτό σημαίνει ότι ο αλγόριθμος πρέπει 

να συνεχίσει στο κριτήριο ί*+1, ψάχνοντας το λεξικογραφικούς καλύτερο 

ανάμεσα σε αυτά τα εναλλακτικά μονοπάτια. 

Εάν δεν συμβεί η περίπτωση 1. ο αλγόριθμος θα τερματίσει μετά από κ = ρ 

επαναλήψεις. 

Τελικά, ο αλγόριθμος τερματίζει δίνοντας ως έξοδο όλα τα εναλλακτικά 

μονοπάτια που επιτυγχάνουν την ίδια ελάχιστη λεξικογραφικούς τιμή. 

Ακολούθως, θα χρησιμοποιήσουμε ένα αριθμητικό παράδειγμα για την 

επίδειξη της λειτουργίας του αλγορίθμου Α2. 
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Παράδειγμα 5.4 

Θεωρούμε το γράφημα του Σχήματος 5.8. Θεωρούμε ότι οι Τύποι νια τα βάρη 

των ακμών ακολουθούν το σχήμα Ι / Π / Ι / Ι. Αναζητούνται τα καλύτερα 

λεξικογραφικούς μονοπάτια από την κορυφή 1 στην κορυφή 6. 

Σχήμα 5.8 

Αφού το πρώτο κριτήριο είναι Τύπου Ι, εφαρμόζουμε τη συνάρτηση 

dijkstra(1). Ως αποτέλεσμα, έχουμε την τιμή 3 για το συντομότερο μονοπάτι 

ως προς το πρώτο κριτήριο. 

Εφαρμόζοντας μια διαδικασία dfs(1) για την εύρεση των μονοπατιών που 

επιτυγχάνουν αυτή την τιμή, προκύπτουν τα εναλλακτικά μονοπάτια (1, 2, 4, 

6) και (1, 3,4,6). 

Το υπογράφημα που προκύπτει από τις κορυφές κα τις ακμές που ανήκουν 

σε αυτά τα μονοπάτια φαίνεται στο Σχήμα 5.9. 
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(2) 1/2/3/3 

© \ 1 ® 1/1/3/3 (6) 

\ ^ ^ ^ 1 / 1 / 3 / 3 

1/1/3/3 ( 3 ; 

Σχήμα 5.9 

Εφόσον το δεύτερο κριτήριο είναι Τύπου II, εφαρμόζουμε μια διαδικασία 

ΜΜΡ(2) (ή ΜΜΡ1(2)) για τις τιμές του δεύτερου κριτηρίου. Προκύπτει η τιμή 1. 

Εφαρμόζουμε μία διαδικασία dfs στο γράφημα του Σχήματος 5.8, για την 

εύρεση όλων των μονοπατιών που επιτυγχάνουν την τιμή 1 για το δεύτερο 

κριτήριο. Το αποτέλεσμα είναι το μονοπάτι (1, 3, 4, 6). 

Εφόσον δεν υπάρχουν εναλλακτικά μονοπάτια, ο αλγόριθμος τελειώνει με 

βέλτιστο μονοπάτι το (1, 3, 4, 6). Για το μονοπάτι αυτό έχουν υπολογιστεί οι 

καλύτερες τιμές μόνο για τα δυο πρώτα κριτήρια. Οι τιμές για τα υπόλοιπα 

κριτήρια προκύπτουν με απλή πρόσθεση των αντίστοιχων τιμών. 

Εάν εξαιρέσουμε τη διαδικασία DFS και τη διαδικασία 

create_subgraph, τότε είναι φανερό ότι η διαδικασία Α2 θα εκτελέσει στην 

χειρότερη περίπτωση 0(p*n2) πράξεις. Για τον προσδιορισμό των 

υπογραφημάτων (διαδικασία create_subgraph), αρκούν σε κάθε επανάληψη 

0(m) πράξεις. Το περισσότερο χρονοβόρο τμήμα του αλγορίθμου Α1, είναι η 

διαδικασία DFS. Όπως θα αποδειχθεί στη συνέχεια, στην χειρότερη 

περίπτωση (πλήρες γράφημα) ο αριθμός των εναλλακτικών μονοπατιών 

ανάμεσα σε δύο κορυφές αυξάνει εκθετικά με την αύξηση των κορυφών του 

γραφήματος, πράγμα που σημαίνει ότι ο χρόνος δημιουργίας όλων αυτών των 

μονοπατιών είναι απαγορευτικός. 
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Λήυμα 5.1 

Σε ένα πλήρες γράφημα με n κορυφές, ο συνολικός αριθμός των εναλλακτικών 

μονοπατιών ανάμεσα σε δύο κορυφές s και t, ισούται με 1 + (η-2) + (n-2)(n-3) 

n-'Y i ' ^ 
+ ... + (n-2)(n-3)...(n-(n-1))=1 + £ ] l ( n - j ) 

i=2 VJ=2 J 

Απόδειξη: 

Σε ένα πλήρες γράφημα με π κορυφές, το μέγιστο μήκος μονοπατιού 

(cardinality - Κεφάλαιο 2) ισούται με η-1. Ο συνολικός αριθμός των 

μονοπατιών, ισούται με το άθροισμα των αριθμών των μονοπατιών με μήκος 

1,2, ..., η-1. 

Μήκος 1: Υπάρχει ακριβώς 1 μονοπάτι με μήκος 1. 

Μήκος 2: Θεωρώντας τις η-2 κορυφές του γραφήματος (πλην των s και t) ως 

ενδιάμεσες, προκύπτει ότι ο αριθμός των μονοπατιών με μήκος 2 είναι η-2 

(ένα μονοπάτι για κάθε ενδιάμεση κορυφή). 

Μήκος 3: Θεωρούμε κάθε μία από τις η-2 ενδιάμεσες κορυφές του 

προηγούμενου βήματος ως κορυφές-αρχές και βρίσκουμε των αριθμό των 

μονοπατιών με μήκος 2 από αυτές τις κορυφές προς την κορυφή t. Στον 

υπολογισμό αυτό δεν πρέπει να συνυπολογίσουμε την κορυφή s, διότι θα 

δημιουργηθεί κύκλος. Άρα ο αριθμός των μονοπατιών με μήκος 3 είναι (η-

2)[(η-2)-1] = (η-2)(η-3). 

Συνεχίζοντας τη συλλογιστική αυτή, προκύπτει ότι ο αριθμός των μονοπατιών 

με μήκος η-1 (που είναι το μέγιστο επιτρεπτό μήκος) είναι (n-2)(n-3)(n-4) ... 

[(n-(n-1)]. Άρα, ο αριθμός όλων των εναλλακτικών μονοπατιών από την 

κορυφή s στην κορυφή t είναι 1 + (η-2) + (η-2)(η-3) + (η-2)(η-3)... [(η-(η-1)] = 

η-Υ i 

ι+Σ Π(π-0 
i=2Vi=2 
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Θεώρημα 5.5 

Σε ένα πλήρες γράφημα με n κορυφές, κάθε αλγόριθμος δημιουργίας όλων 

των εναλλακτικών μονοπατιών ανάμεσα σε μια κορυφή s και σε μια κορυφή t, 

έχει πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης 0(ηΠ). 

Απόδειξη: 

Κάθε αλγόριθμος Α που θα δημιουργεί όλα τα εναλλακτικά μονοπάτια 

ανάμεσα στις κορυφές s και t σε ένα πλήρες γράφημα, έχει πολυπλοκότητα 

ανάλογη με το πλήθος αυτών των μονοπατιών. Άρα, σύμφωνα με το Λήμμα 

5.1 ο αλγόριθμος Α έχει πολυπλοκότητα της τάξης 0(1 + (η-2) + (n-2)(n-3) + 

... + (n-2)(n-3)...[n-(n-1)]) = 0((n-2)(n-3)...[n-(n-1)]) = 0(nn). 

5.1.6 Αλγόριθμος 3 

Όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, η περισσσότερο 

χρονοβόρα πράξη του Αλγορίθμου 2, είναι η διαδικασία DFS για την εύρεση 

όλων των εναλλακτικών μονοπατιών, τα οποία επιτυγχάνουν το ίδιο ελάχιστο 

μήκος ή την ίδια minmax τιμή. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι ο αλγόριθμος 

Α2 τερματίζει όταν βρεθεί ένα και μοναδικό λεξικογραφικώς καλύτερο 

μονοπάτι, ενώ επαναλαμβάνεται όταν βρεθούν περισσότερα από ένα 

εναλλακτικά μονοπάτια. 

Ξεκινώντας από αυτήν την παρατήρηση, αναπτύσσουμε έναν τρίτο 

αλγόριθμο, A3, για το Πρόβλημα PG. Στον αλγόριθμο αυτό, λύνεται ο 

αλγόριθμος Α1 για το πρώτο κριτήριο και εφαρμόζεται μία διαδικασία DFS για 

την εύρεση των μονοπατιών με αυτήν την καλύτερη τιμή. Εάν βρεθεί ότι 

υπάρχει ένα μόνο μονοπάτι που επιτυγχάνει αυτήν την τιμή, τότε ο 

αλγόριθμος τερματίζει. Διαφορετικά, εάν βρεθεί ότι υπάρχουν τουλάχιστον 

δύο εναλλακτικά μονοπάτια, τότε, χωρίς να χρεισαθεί να βρεθούν όλα τα 

εναλλακτικά μονοπάτια, λύνεται ο αλγόριθμος Α1 για τα δύο πρώτα κριτήρια. 
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Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να βρεθεί ένα μόνο καλύτερο 

μονοπάτι. Αν μετά την επαναληπτική διαδικασία καταλήξουμε σε εναλλακτικές 

λύσεις, αφού χρησιμοποιήθηκαν όλα τα κριτήρια, τότε επιλέγουμε τυχαία 

κάποια από αυτές, ή επαναλαμβάνουμε-το πρόβλημα με τη χρήση επιπλέον 

κριτηρίων. 

Η παραπάνω συλλογιστική περιγράφεται με ψευδοκώδικα στη 

διαδικασία A3 που ακολουθεί. Στη διαδικασία, θεωρείται γνωστή η συνάρτηση 

Α1(κ), η οποία επιλύει το Γενικό πρόβλημα ως προς τα κριτήρια f1, f2 f\ 

Θεωρείται γνωστή η διαδικασία DFS(K), η οποία επιστρέφει true στη boolean 

μεταβλητή only_one εάν υπάρχει μόνο ένα βέλτιστο μονοπάτι και false 

διαφορετικά. 

procedure A3; 

begin 

for i := 1 to ρ 

A1(i); 

DFS(i); 

if only_one = true then 

exit for 

endif; 

next; 

end. 

Θεώοηυα 5.6 

Η διαδικασία A3 λύνει το Πρόβλημα PG. 

Απόδειξη: 

Η απόδειξη είναι παρόμοια με αυτή του Αλγορίθμου 2. Εάν σε κάποια 

επανάληψη βρεθεί μόνο ένα καλύτερο μονοπάτι, τότε είναι αδύνατον σε 

επόμενη επανάληψη να βρεθεί καλύτερο μονοπάτι, άρα ο αλγόριθμος 
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τερματίζει. Εάν δεν συμβεί η περίπτωση αυτή, ο αλγόριθμος θα τερματίσει 

έχοντας λύσει το PG για τα ρ κριτήρια. 

Οι δομές δεδομένων που απαιτούνται για την εφαρμογή του 

αλγορίθμου A3 είναι οι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος Α1. 

Ακολούθως χρησιμοποιείται ένα αριθμητικό παράδειγμα στο οποίο 

εφαρμόζεται ο αλγόριθμος A3. 

Παράδειγμα 5.5 

Θα εφαρμόσουμε τον Αλγόριθμο A3 στο γράφημα του Σχήματος 5.8. 

Όπως και στο Παράδειγμα 5.4, η εφαρμογή του Α1 στο πρώτο κριτήριο δίνει 

ως αποτέλεσμα την ελάχιστη τιμή 3. Τα μονοπάτια που επιτυγχάνουν αυτό το 

κόστος είναι 2, άρα επαναλαμβάνεται η εφαρμογή του Α1 στα δύο πρώτα 

κριτήρια. Το αποτέλεσμα αυτής της εφαρμογής είναι η ελάχιστη 

λεξικογραφικούς τιμή είναι (3, 1) και από την εφαρμογή της διαδικασίας DFS 

προκύπτει ένα μόνο μονοπάτι, το (1,3, 4, 6). 

Στη χειρότερη περίπτωση, η διαδικασία DFS θα εκτελέσει σχεδόν τις 

ίδιες πράξεις με τη διαδικασία DFS του Αλγορίθμου 2. Όπως όμως θα φανεί 

στη συνέχεια, οι χρόνοι εκτέλεσης του Αλγορίθμου A3 είναι συγκρίσιμοι και σε 

μερικές περιπτώσεις καλύτεροι από τους χρόνους εκτέλεσης του Αλγορίθμου 

Α1. 

5.1.7 Σύγκριση των Αλγορίθμων Α1 και A3 

Όπως έχει ήδη αναλυθεί, ο αλγόριθμος Α2 αν και επιλύει το πρόβλημα 

PG, είναι δυνατόν να έχει πολύ μεγάλους χρόνους εκτέλεσης. Αυτό 

επιβεβαιώθηκε και στην πράξη με τον προγραμματισμό και την εκτέλεση του 

129 



A2 με είσοδο τυχαία γραφήματα. Από την άλλη μεριά οι χρόνοι εκτέλεσης του 

A3 είναι συγκρίσιμοι με αυτούς του Α1. Η σύγκριση αυτή ακολουθεί στη 

συνέχεια με τη βοήθεια διαγραμμάτων. 

Στα ακόλουθα διαγράμματα, φαίνεται η μεταβολή του χρόνου εκτέλεσης 

των αλγορίθμων Α1 και A3, ανάλογα με το πλήθος των κορυφών τυχαίων 

γραφημάτων με μέση πυκνότητα d = 0,4, d = 0.5 και d = 0.6. Κάθε τιμή είναι η 

μέση τιμή που προκύπτει από 10 διαφορετικά γραφήματα που 

δημιουργήθηκαν με τον αλγόριθμο RANGR. Θεωρείται ότι υπάρχουν 10 

κριτήρια Τύπου Ι και Τύπου II με τυχαία σειρά. Υποθέτουμε ότι η περίπτωση 

να τεθούν περισσότερα από 10 κριτήρια εμφανίζεται σπάνια στην πράξη. 

on -, 

18 · 

16 • 

Ό- 14 J 
1 12 
£ 10 
-S 8 

£ 6 J 
i 4 -

2 -

20 30 
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1 ί 1 1 ! 
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Σύγκριση Α1 -A3, d = 0.5 
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Σύγκριση Α1 • A3, d = 0.6 

-•— Α1 

-»—A3 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Αρ. κόμβων (n) 

Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα, ο χρόνος εκτέλεσης του 

αλγορίθμου A3 είναι σε μερικές περιπτώσεις καλύτερος από το χρόνο 

εκτέλεσης του Α1. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε μικρές πυκνότητες γραφημάτων. 

Σε αντίθεση όμως με τον Α1, η συμπεριφορά του A3 δεν είναι ομαλή. 

Συγκεκριμένα, ενώ ο Α1 συμπεριφέρεται .σύμφωνα με τα θεωρητικά 

αποτελέσματα (0(η2)), ο A3 παρουσιάζει αιχμές (peaks) πολύ μεγάλου 

χρόνου εκτέλεσης. Οι περιπτώσεις αυτές, οφείλονται στο γεγονός ότι σε 

κάποιες επαναλήψεις του A3, η συνάρτηση DFS καταναλώνει πολύ χρόνο έως 

ότου επιστρέψει αποτέλεσμα. 

5.2 Εφαρμογή των αλγορίθμων στο Γενικό Δίκτυο 

Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουμε την εφαρμογή των 

αλγορίθμων της λεξικογραφικής προσέγγισης στο Γενικό Δίκτυο. 

Υπενθυμίζεται ότι στο Γενικό Δίκτυο υπάρχουν παράλληλες ακμές και 

δημιουργείται το φαινόμενο της χρονικής μεταβολής του δικτύου. 



Από την ανάλυση των αλγορίθμων που προηγήθηκε, φαίνεται ότι το 

ενδιαφέρον εστιάζεται στους αλγορίθμους Α1 και A3. Επειδή όμως ο 

Αλγόριθμος A3 στηρίζεται στην επαναληπτική εφαρμογή του Αλγορίθμου Α1, 

αρκεί να περιγράψουμε την εφαρμογή του Αλγορίθμου Α1 σε Γενικά Δίκτυα. 

5.2.1 Προσαρμογή του αλγορίθμου Α1 σε Γενικά Δίκτυα 

Όπως αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 3, η περιγραφή κάθε πτήσης 

συμπεριλαμβάνει τον κωδικό πτήσης, τη συχνότητα ημερών που 

δρομολογείται η πτήση, τις ώρες αναχώρησης και άφιξης και τα διαφόρων 

τύπων βαρών (κόστος, ακρίβεια, κίνδυνος, χρόνος πτήσης κλπ.) που 

χαρακτηρίζουν την πτήση. Επίσης, σε κάθε περίπτωση εφαρμογής κάποιου 

αλγορίθμου δημιουργίας διαδρομών, ο χρήστης εισάγει οπωσδήποτε εκτός 

από το ζεύγος προέλευσης - προορισμού και την επιθυμητή"ημέρα και τη 

νωρίτερη ώρα αναχώρησης. 

Η αντιμετώπιση καταστάσεων όπου παρουσιάζονται παράλληλες ακμές 

περιγράφεται στη συνέχεια. 

Σε κάθε επανάληψη, κατά την ενημέρωση της ετικέτας μιας κορυφής 

που είναι γειτονική στην κορυφή που σημειώθηκε τελευταία ως μόνιμη, 

επιλέγεται η λεξικογραφικώς ελάχιστη από τις ακμές που απομένουν, αφού 

αφαιρεθούν οι μη διαθέσιμες ακμές. 

Κατά την εφαρμογή του Αλγορίθμου Α1 είναι αδύνατον να 

υπολογίσουμε την ημέρα και ώρα άφιξης σε κάποια κορυφή αν πρώτα δεν 

γνωρίζουμε την ημέρα και ώρα αναχώρησης από την προηγούμενη της 

κορυφή. Άρα, επαγωγικά, ο υπολογισμός και η αφαίρεση των μη διαθέσιμων 

ακμών προσαρμόζεται στη διαδικασία του Α1. 

Λόγω της παραπάνω παρατήρησης, συμπεραίνεται ότι σε κάθε 

επανάληψη του αλγορίθμου, είναι υποχρεωτική η αποθήκευση της ημέρας και 
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ώρας άφιξης σε κάθε κορυφή. Η αποθήκευση αυτή συμπεριλαμβάνεται ως 

στοιχείο στην ετικέτα κάθε κορυφής. 

Επίσης, στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι για την επίλυση του 

προβλήματος PG σε Γενικά Δίκτυα, είναι άτταραίτητο να συμπεριλαμβάνονται 

οι παράγοντες που αναφέρονται στην ημέρα και ώρα άφιξης. Το στοιχείο 

αυτό δεν βλάπτει τη γενικότητα, διότι σε κάθε πραγματική περίπτωση 

προβλήματος επιλογής διαδρομής, η ημέρα και ώρα άφιξης αποτελούν πάντα 

παράγοντες προς θεώρηση. Αυτό φαίνεται καλύτερα στο παράδειγμα που 

ακολουθεί. 

Παράδειγμα 5.6 

Έστω το δίκτυο του Σχήματος 5.9. Τα χαρακτηριστικά των πτήσεων 

περιγράφονται από τον Πίνακα 5.1. Για λόγους απλότητας, υποθέτουμε ότι 

όλες οι πτήσεις αναφέρονται στην ίδια ημέρα. 

Πτήση 

ai 

a2 

bi 

b2 

Ώρα Αναχώρησης 

16:00 

13:00 

19:00 

15:00 

Κόστος 

80 

100 

200 

100 

Ώρα Άφιξης 

18:00 

14:00 

20:00 

16:00 

Πίνακας 5.1 
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Έστω ότι s = 1, t = 3 και ότι στο Πρόβλημα PG, υπάρχει μόνο το 

κριτήριο της ελαχιστοποίησης του κόστους. Κατά την εφαρμογή του 

αλγορίθμου, θα επιλεχθεί η πτήση a^ με κόστος 80 και ώρα άφιξης 18:00. Στη 

συνέχεια, η πτήση b2 αποκλείεται αφού αναχωρεί στις 15:00, άρα επιλέγεται 

αναγκαστικά η πτήση bi με κόστος 200. Τελικά, το συνολικό κόστος της 

διαδρομής (ai, bi) είναι 280. Είναι όμως φανερό ότι εάν αρχικά επιλεχθεί η 

πτήση a2 με κόστος 100 και χρόνο άφιξης 14:00, στη συνέχεια η πτήση b2 με 

κόστος 100 είναι εφικτή. Το συνολικό κόστος της διαδρομής (a2, b2) θα είναι 

τώρα 200 δηλαδή μικρότερο της προηγούμενης. 

Από το παραπάνω παράδειγμα, φαίνεται ότι κατά την εφαρμογή του Α1 

σε Γενικά Δίκτυα είναι απαραίτητη η θεώρηση του χρόνου άφιξης σε κάθε 

κορυφή με το χρόνο αναχώρησης από την κορυφή αυτή. 

Στην περίπτωση ύπαρξης εναλλακτικών (ως προς τα τιθέμενα κριτήρια) 

εφικτών πτήσεω, επιλέγεται εκείνη με τον νωρίτερο χρόνο άφιξης στον 

προορισμό της πτήσης. Αυτό διότι δίνεται στον αλγόριθμο η δυνατότητα στη 

συνέχεια να διερευνήσει ένα μεγαλύτερο σύνολο επιλογής πτήσεων. 

Τέλος, σημειώνουμε ότι κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου, εκτός από 

τις τιμές των κριτηρίων που πρέπει να ελαχιστοποιηθούν, υπολογίζονται και οι 

τιμές των υπόλοιπων κριτηρίων, ως μέρος της ετικέτας της κάθε κορυφής. 

Όπως θα φανεί στην επόμενη παράγραφο, οι τιμές όλων αυτών των κριτηρίων 

(που δεν έχουν τεθεί από το χρήστη), επιταχύνουν σημαντικά τη διαδικασία 

ανεύρεσης των εναλλακτικών διαδρομών. 

Οι προσαρμογές που αναφέρθηκαν δεν δημιουργούν σημαντική 

διαφοροποίηση στις δομές δεδομένων που απαιτούνται για τον Αλγόριθμο Α1. 

Η μόνη διαφοροποίηση είναι ο τρόπος αποθήκευσης των παραλλήλων ακμών 

του Γενικού Δικτύου. Έτσι, έστω ότι το Γενικό Δίκτυο έχει n κορυφές, Ι 

συνδέσεις1 (ei, e2, ..., βι) και m παράλληλες ακμές. Επίσης, έστω ότι κάθε 

1 Στη συνέχεια, θα θεωρούμε ότι όλες οι παράλληλες ακμές που συνδέουν δύο κορυφές ν και 
u, αποτελούν μια σύνδεση ανάμεσα σε αυτές τις κορυφές. 
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σύνδεση e, αποτελείται από |βι| παράλληλες ακμές. Χρησιμοποιούνται οι εξής 

μονοδιάστατοι πίνακες: 

• Cor, n+1 θέσεων 

• Lis, Ι θέσεων 

• Indx, 1+1 θέσεων 

• Arcs, m θέσεων 

Οι πίνακες Cor και Lis χρησιμοποιούνται με τον τρόπο που 

περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 2, με τη διαφορά ότι ο πίνακας Lis δεν περιέχει τις 

ακμές αλλά τις συνδέσεις του γραφήματος. 

Στον πίνακα Arcs αποθηκεύονται οι παράλληλες ακμές για κάθε 

σύνδεση. Έτσι, οι παράλληλες ακμές που αποτελούν την ei αποθηκεύονται 

στις |βι] διαδοχικές θέσεις του πίνακα Arcs και ακολουθεί η αποθήκευση των 

παράλληλων ακμών των συνδέσεων e2, β3, ..., βι, στις επόμενες |e2|, |e3| 

|β|| διαδοχικές θέσεις του πίνακα. 

Επίσης, κάθε lndx(i) (εκτός του πρώτου που ισούται με 0) δείχνει τη 

θέση του τελευταίου στοιχείου του συνόλου των παραλλήλων ακμών της 

σύνδεσης e,. Έτσι, η πρώτη από τις παράλληλες ακμές της e, βρίσκεται στη 

θέση lndx(i-1) + 1, ενώ η τελευταία (όπως τοποθετήθηκαν αυτές), στη θέση 

lndx(i) του πίνακα Arcs. 

Για την περιγραφή του αλγορίθμου Α1 και των κατάλληλων δομών 

δεδομένων στην περίπτωση των Γενικών Δικτύων, χρησιμοποιούμε στη 

συνέχεια ένα αριθμητικό παράδειγμα. 

Παράδειγμα 5.7 

Έστω το Γενικό Δίκτυο του Σχήματος 5.1 O.a. Κάθε σύνδεση διασπάται σε 

παράλληλες ακμές σύμφωνα με τον Πίνακα 5.1. Χωρίς απώλεια της 

γενικότητας και για λόγους απλότητας, στο Γενικό Δίκτυο δεν 

συμπεριλαμβάνονται πτήσεις επιστροφής. 
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Σχήμα 5.10.α 

Πτήση 

a: 

a2 

Ci 

c2 

b i 

d i 

β ι 

f i 

f2 

gì 

origin 

1 

1 

2 

2 

1 

3 

3 

4 

4 

5 

destin. 

2 

2 

4 

4 

3 

4 

5 

6 

6 

6 

Freq. 

2,3 

3,5 

2,3 

2,5 

3,4 

2,4 

2,4 

3 

2,3,4 

5 

td f 

10 

11 

13 

14 

10 

12 

12 

17 

19 

18 

taf 

11 

12 

14 

15 

11 

13 

13 

18 

20 

19 

Cf 

20 

15 

20 

5 

15 

10 

5 

10 

5 

5 

Πίνακας 5.2 

Α. Αποθήκευση του Γενικού Δικτύου 

Ορίζουμε τους πίνακες:ΟθΓ 7 θέσεων, Lis 7 θέσεων, Indx 8 θέσεων, Arcs 10 

θέσεων. Τα στοιχεία των πινάκων φαίνονται στο Σχήμα 5.10.β 
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Cor Lis indx Arcs 

1 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0 
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3 

5 

6 

6 

6 

2 

3 

4 

4 

5 

6 

6 

0 

2 

•3 

5 

6 

7 

9 

9 

ai 

a2 

bi 

C1 

c2 

di 

ei 

fi 

f2 

gì 

Σχήμα 5.10.β 

Β. Εφαρμογή του Αλγορίθμου Α1 

Έστω ότι s = 1, t = 6. Επίσης, έστω ότι η επιτρεπτή ημέρα αναχώρησης είναι 

η 3 (Τετάρτη). Έστω ότι η σειρά σημαντικότητας των κριτηρίων είναι (e, da, ta) 

= (κόστος, ημέρα άφιξης, ώρα άφιξης). 

Σημειώνουμε ότι εφόσον ζητούνται οι οι τιμές για το καλύτερο 

λεξικογραφικώς μονοπάτι από την κορυφή 1 στην κορυφή 6 και όχι από την 

κορυφή 1 προς όλες τις υπόλοιπες κορυφές, ο αλγόριθμος θα τερματίσει όταν 

η ετικέτα της κορυφής 6 γίνει μόνιμη. 

Τέλος, θεωρούμε ότι εκτός από τα κριτήρια του κόστους, της ημέρας 

και της ώρας άφιξης υπάρχει μόνο το κριτήριο του μήκους (ενδιάμεσοι 

σταθμοί) για το οποίο δεν ζητείται η ελαχιστοποίηση του. Ετσι, οι ετικέτες κάθε 

κορυφής u αποτελούνται από 4 τιμές: η πρώτη τιμή είναι η τιμή του 

συντομότερου κόστους διαδρομής από την 1 στη u, η δεύτερη και τρίτη τιμή 

είναι η τιμή της συντομότερης ημέρας και ώρας άφιξης από την 1 στην u 

αντίστοιχα και η τέταρτη τιμή αναπαριστά το μήκος της διαδρομής από την 1 

στην u. 

Θέτουμε Ι_(1) := (0, 3, 0, 0); L(1) <- L(1)*; L(u) := (°°, « . « . ^ V u e V - {1}; 
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Γ(ί) = {2, 3}; L(2), L(3) προσωρινές ^ u e { 2 , 3} 

u = 2: 

Για τη σύνδεση (1, 2) υπάρχουν οι ακμές a-ι, a2. 

a ̂ Απορρίπτεται η πτήση της ημέρας 2, άρα είναι av. (20,3,11) 

a2:(15, 3, 12) 

lexmin [(20,3,11), (15, 3, 12] = (15, 3, 12), επιλέγεται η a2. 

L(2) = (co, °°, °°, oo) 

L'(2) = (15, 3, 12, 1); 

είναι L(2) > L'(2) => L(2) <- L'(2) => L(2) = (15, 3, 12, 1) 

u = 3: 

Για τη σύνδεση (1, 3} υπάρχει η ακμή bi. 

bu (15, 3, 11) 

L(3) = (οο, οο, »ο, °°) 

L'(3) = (15, 3, 11,1); 

είναι L(3) > L'(3) => L(3) <- L'(3) => L(3) = (15, 3, 11,1) 

lexmin(L(2), L(3))=lexmin[(15, 3, 12), (15 , 3, 11)]=(15, 3, 11) 

=>L(3) <r- L(3)* (μόνιμη); 

i < - 3 ; 

Γ(ί) = {4, 5}; L(4), L(5) προσωρινή => u e {4, 5} 

u=4: 

Για τη σύνδεση (3, 4) υπάρχει η ακμή di. 

di-.Απορρίπτεται η πτήση της ημέρας 2, άρα είναι eh: (10, 4, 13) 

|_(4) = (°°, οο, οο, οο); 

L'(4) = (25,4, 13,2); 

είναι L(4) >. L'(4) => L(4) <- L'(4) => L(4) = (25, 4, 13, 2) 

u = 5: 

Για τη σύνδεση (3, 5) υπάρχει η ακμή βι. 

βι:Απορρίπτεται η πτήση της ημέρας 2, άρα είναι e·,: (5, 4, 13) 

ί_(5) = (°ο, οο, οο, οο); 

U(5) = (20,4, 13,2); 

είναι L(5) > L'(5) => L(5) f- L'(5) => L(5) = (20, 4, 13, 2) 
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lexmin(L(2), L(4), L(5)) = lexmin[(15, 3, 12), (25, 4, 13), (20, 4, 13)] = (3, 11, 

20) => L(2) <- L(2)*. 

i ^ 2 ; 

Γ(ί) = {4}; L(4) προσωρινή =>ue {4}; 

u = 4 ; 

Για τη σύνδεση (2, 4) υπάρχουν οι ακμές Ci, c2. 

ci:Απορρίπτεται η πτήση της ημέρας 2, άρα είναι cy. (20, 3, 14) 

ο2:Απορρίπτεται η πτήση της ημέρας 2, άρα είναι c2: (5, 5, 15) 

lexmin[(20, 3, 14), (5, 5, 15)] = (5, 5, 15), επιλέγεται η c2. 

L(4) = (25,4, 13,2); 

L'(4) = (20, 5, 15, 2); 

είναι L(4) > L'(4) => L(4) <- L'(4) => L(4) = (20, 5, 15, 2); 

lexmin(L(4), L(5)) = lexmin[(20, 5, 15), (20, 4, 13)] = (20, 4, 13)=* L(5) <-

L(5)*. 

i 4 - 5 ; 

Γ(ί) = {6}; L(6) προσωρινή => u e {6}; 

u=6; 

Για τη σύνδεση (5, 6) υπάρχει η ακμή g^ 

g1:(5, 5, 18) 

L ( 6 ) = (°ο, »ο, οο, οο); 

L'(6) = (25, 5, 19, 3); 

είναι L(6) > L'(6) =* L(6) <- L'(6) => L(6) = (25, 5, 19, 3); 

lexmin(L(4), L(6)) = lexmin[(20, 5, 15), (25, 5, 19)] = (20, 5, 15) 

=> L(4) <- L(4)*; 

i < - 4 ; 

Γ(ί) = {6}; L(6) προσωρινή => u e {6}; 

u=6; 

Για τη σύνδεση (4, 6) υπάρχουν οι ακμές fi, f2. 

Καμμία από αυτές δεν λειτουργεί την ημέρα 5. 

!exmin(L(6)) = lexmin[(25, 5, 19)] = (25, 5, 19) 

=> L(6) <- L(6)*; 
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Η ετικέτα της κορυφής 6 έγινε μόνιμη, άρα το συντομότερο λεξικογραφικώς 

μήκος από την κορυφή 1 στην κορυφή 6 είναι το L(6)* = (25, 5, 19, 3). Η 

τελευταία τιμή της ετικέτας αναπαριστά το μήκος της διαδρομής που 

επιτυγχάνει την καλύτερη λεξικογραφικώς τιμή διαδρομής. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι για την εύρεση των 

μονοπατιών που επιτυγχάνουν την ίδια ελάχιστη λεξικογραφικώς τιμή σε 

Γενικά Δίκτυα, είναι απαραίτητη η εφαρμογή μιας διαδικασίας DFS1 που 

διαφέρει από τη διαδικασία DFS που περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.4. Ο 

λόγος για αυτή τη διαφοροποίηση είναι ότι η διαδικασία DFS είναι δυνατόν να 

δώσει ελλειπή αποτελέσματα, όπως περιγράφεται στο ακόλουθο παράδειγμα. 

Παράδειγμα 5.8 

Θα χρησιμοποιήσουμε το δίκτυο του Σχήματος 5.11 (ίδιο με το δίκτυο του 

Σχήματος 5.9). Τα χαρακτηριστικά των πτήσεων φαίνονται στον Πίνακα 5.3. 

Έστω s = 1, t = 3 και ότι όλες οι πτήσεις αναφέρονται στην ίδια ημέρα. 

Ζητείται η ελαχιστοποίηση του κόστους. 

Πτήση 

ai 

a2 

bì 

b2 

Ώρα Αναχώρησης 

16:00 

13:00 

19:00 

19:15 

Κόστος 

80 

80 

80 

80 

Ώρα Άφιξης 

18:00 

14:00 

20:00 

20:00 
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Η καλύτερη λεξικογραφικούς πτήση από την 1 στη 2 είναι η a2 (έχει το ίδιο 

κόστος με την ai αλλά νωρίτερη ώρα άφιξης). Η ετικέτα της κορυφής 2 θα γίνει 

L(2)=[80, 14:00] και η ετικέτα της κορυφής 1 θα γίνει Ι_(1)=[0,13:00], Στη 

συνέχεια, αφού οι πτήσεις bi και b2 έχουν το ίδιο κόστος και την ίδια ώρα 

άφιξης, θα επιλεχθεί τυχαία έστω η b2. Τελικά, η ετικέτα της 3 θα γίνει 

L(3)=[160, 20:00]. 

Εφαρμογή της DFS. 

Γ(3) = {2}. L(2)=[80, 14:00], L(3)=[160, 20:00]. 

Οι πτήσεις b1 και b2 είναι και οι δύο υποψήφιες για διακλάδωση, αφού έχουν 

το ίδιο κόστος και αναχωρούν πρίν την ώρα άφιξης στην κορυφή 2 (14:00). 

Έστω ότι επιλέγεται η πτήση bi. 

b2 

ì'2" 

ΓΊ(2) = {1}. L(1)=[0, 00:00], L(2)=[80, 14:00] 

Η μοναδική πτήση που μπορεί να επιλεχθεί είναι η a2, αφού έχει κόστος 80 και 

ώρα άφιξης ίση με την ώρα άφιξης στην κορυφή 2 (14:00) 

Όμοια, εάν επιλεχθεί η πτήση b2 κατά τη διακλάδωση από την κορυφή 3, η 

μόνη πτήση που μπορεί να επιλεχθεί για διακλάδωση προς την κορυφή 1 

είναι και πάλι η a2. 

Τελικά, θα παραχθούν δύο διαδρομές, οι (3, bi, 2, a^, 1) και (3, b2, 2, 

a2, 1). Είναι όμως φανερό ότι εκτός από τις δύο παραπάνω διαδρομές, 
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υπάρχουν και οι (3, bi, 2, a-i, 1) και (3, b2, 2, a^ 1) οι οποίες έχουν το ίδιο 

ελάχιστο κόστος (160) και την ίδια τελική ώρα άφιξης (20:00). Άρα, η 

εφαρμογή της διαδικασίας DFS για την εύρεση των εναλλακτικών διαδρομών 

σε Γενικά Δίκτυα όταν λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας χρόνος, μπορεί να 

οδηγήσει σε έλλειπες αποτέλεσμα. 

Για το λόγο αυτό, η αναζήτηση όλων των εναλλακτικών διαδρομών σε 

Γενικά Δίκτυα, αντιμετωπίζεται με την εφαρμογή της διαδικασίας DFS1 που 

αναπτύσσεται στην επόμενη παράγραφο. Όπως θα αναφερθεί και στη 

συνέχεια, η διαδικασία DFS1 αντιμετωπίζει και το πρόβλημα εύρεσης των 

εναλλακτικών διαδρομών και στην περίπτωση των προβλημάτων στα οποία 

τίθενται ανώτατα όρια στα χαρακτηριστικά (κριτήρια) των διαδρομών και δεν 

υπάρχουν κριτήρια που πρέπει να ελαχιστοποιηθούν λεξικογραφικώς. 

5.2.2 Εύρεση των εναλλακτικών διαδρομών σε ΓενικάΔίκτυα 

Στην παράγραφο αυτή, αναπτύσσεται η διαδικασία DFS1 για την 

εύρεση εναλλακτικών διαδρομών σε Γενικά Δίκτυα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η 

διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Ο χρήστης, κατά την είσοδο των δεδομένων του γενικού προβλήματος, δεν 

απαιτεί την λεξικογραφική βελτιστοποίηση των τιμών κάποιων δοσμένων 

κριτηρίων, αλλά θέτει όρια στις τιμές των κριτηρίων αυτών. Στην περίπτωση 

αυτή, εφαρμόζεται κατευθείαν η διαδικασία DFS1 που περιγράφεται στη 

συνέχεια. 

2. Ο χρήστης, εκτός από τα άνω όρια που θέτει στις τιμές κάποιων κριτηρίων, 

επιθυμεί και τη λεξικογραφική βελτιστοποίηση των ίδιων ή άλλων κριτηρίων. 

Στην περίπτωση αυτή, αρχικά εφαρμόζεται ο αλγόριθμος Α1 για την εύρεση 

των τιμών του λεξικογραφικώς καλύτερου μονοπατιού στο Γενικό Δίκτυο. Οι 

τιμές αυτές είναι οι τιμές της ετικέτας της κορυφής - προορισμού. 

Ακολούθως, οι τιμές αυτές τίθενται ως άνω όρια στις τιμές των αντίστοιχων 

142 



κριτηρίων, αντικαθιστώντας τα προηγούμενα άνω όρια (αν αυτά υπάρχουν) 

στις τιμές αυτών των κριτηρίων. Ακολούθως, εφαρμόζεται η διαδικασία 

DFS1. 

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές εναλλακτικές 

διαδρομές αποτελούνται από τις ίδιες κορυφές αλλά από διαφορετικές πτήσεις 

(παράλληλες ακμές). Η παρατήρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

γρηγορότερη εύρεση των εναλλακτικών διαδρομών. 

Η διαδικασία DFS1 συντίθεται από δυό υπορουτίνες. Πιο συγκεκριμένα, 

εφαρμόζεται μία διαδικασία DFS (Παράγραφος 5.4), από την κορυφή s στην 

κορυφή t, για την εύρεση μιας βασικής διαδρομής που αποτελείται από 

κόμβους και συνδέσεις. Κατά τον έλεγχο της διακλάδωσης από μία κορυφή 

ν προς μία κορυφή u e Γ+(ν). ελέγχονται μόνο οι τιμές των κριτηρίων που 

αναφέρονται σε κορυφές (απαγορευμένα ή υποχρεωτικά αεροδρόμια, 

κορυφές με μόνιμες ετικέτες, αριθμός ενδιάμεσων σταθμών). 

Για το κριτήριο των ελάχιστων ενδιάμεσων σταθμών, είναι δυνατόν με 

την χρήση ελέγχων να αποκλείονται κορυφές σε "χαμηλό" επίπεδο (κοντά 

στην κορυφή - προέλευση s) του δένδρου ανίχνευσης, με την επιβάρυνση 

κάποιας προεπεξεργασίας. Συγκεκριμένα, υπολογίζονται οι ελάχιστες 

αποστάσεις μεταξύ όλων των κορυφών του γραφήματος με τη χρήση του 

αλγορίθμου του Floyd (Κεφάλαιο 2). Ο τετραγωνικός πίνακας που προκύπτει, 

μπαίνει ως είσοδος στην διαδικασία DFS και εξετάζεται κατά τη διακλάδωση 

σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Έστω: 

κ το επίπεδο του δένδρου (kr0ot=1) 

ν η κορυφή που εξετάζεται 

t η κορυφή - προορισμός 

Cmax η μέγιστη επιτρεπτή τιμή ενδιάμεσων σταθμών, 
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C ο τετραγωνικός πίνακας των ελάχιστων αποστάσεων (από τον αλγόριθμο 

του Floyd), τότε πρέπει 

k+C[v, t ] < c m a x + 1 , Vk=1,2, ... (5.1) 

Για κάθε βασική διαδρομή που παράγεται όταν η διαδικασία DFS 

διακλαδώνει προς την κορυφή t, εφαρμόζεται μία διαδικασία ανάλυσης σε 

διαδρομές που αποτελούνται από τις κορυφές της βασικής διαδρομής και τις 

παράλληλες ακμές που συνδέουν αυτές τις κορυφές. 

Στη δεύτερη υπορουτίνα της DFS1, με όνομα έστω ExpandPath, 

ελέγχονται όλα τα κριτήρια που αναφέρονται σε πτήσεις (κίνδυνος, ακρίβεια, 

απαγορευμένες πτήσεις), οι τιμές των άνω ορίων των κριτηρίων που 

αναφέρονται σε διαδρομές (κόστος, χρόνος άφιξης διαδρομής κλπ.), καθώς 

και οι χρόνοι άφιξης σε μια κορυφή και αναχώρησης από αυτήν την κορυφή. 

Σημειώνουμε ότι και η διαδικασία ExpandPath έχει παρόμοια συλλογιστική με 

τη DFS, όπου ως είσοδο έχει το γράφημαπου αποτελείται από τις κορυφές 

της βασικής διαδρομής και τις παράλληλες ακμές που συνδέουν αυτές τις 

κορυφές. 

Ακολούθως, περιγράφεται σε μορφή ψευδοκώδικα η διαδικασία DFS1. 

Procedure DFS1; 

{Θέσε τα ανώτερα όρια στις τιμές των κριτηρίων, συμφωνά με τις απαιτήσεις 

του χρήστη και των αποτελεσμάτων του Αλγορίθμου Α1}. 

DFS; {Εφαρμογή μόνο στις κορυφές, στις συνδέσεις και στο κριτήριο των 

ενδιάμεσων σταθμών. Για κάθε βασική διαδρομή που παράγεται, 

κάλεσε την υπορουτίνα ExpandPath} 

{ } 

Sub ExpandPath; 



DFS; {Εφαρμογή μόνο στις κορυφές της βασικής διαδρομής, στις 

παράλληλες ακμές που συνδέουν αυτές τις κορυφές και στους 

χρόνους αναχώρησης και άφιξης} 

return; 

end. 

Στο παράδειγμα που ακολουθεί, φαίνεται μία εφαρμογή της διάσχισης 

DFS1 που περιγράφηκε. Το παράδειγμα αυτό, μαζί με το παράδειγμα 5.8, 

ολοκληρώνει μια εφαρμογή με αριθμητικά δεδομένα των συλλογισμών που 

αναπτύχθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο. 

Παράδειγμα 5.9 

Θεωρούμε το γράφημα του Σχήματος 5.12. Για λόγους ευκολίας, στο γράφημα 

συμπεριλαμβάνονται μόνο οι κορυφές και οι συνδέσεις. Οι παράλληλες ακμές 

προκύπτουν αν κάθε σύνδεση του γραφήματος αναλυθεί σύμφωνα με τον 

Πίνακα 5.4. Σημειώνουμε ότι τα δεδομένα είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά του 

παραδείγματος 5.8. 

Σχήμα 5.12 
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Πτήση 

ai 

a2 

Cl 

c2 

b, 

di 

ei 

fi 

h 

9i 

origin 

1 

1 

2 

2 

1 

3 

3 

4 

4 

5 

destin. 

2 

2 

4 

4 

3 

4 

5 

6 

6 

6 

Freq. 

2,3 

3,5 

• 2,3 

2,5 

3,4 

2,4 

2,4 

3 

2,3,4 

5 

t d f 

10 

11 

13 

14 

10 

12 

12 

17 

19 

18 

ta f 

11 

12 

14 

15 

11 

13 

13 

18 

20 

19 

Cf 

20 

15 

20 

5 

15 

10 

5 

10 

5 

5 

Πίνακας 5.4 

Έστω ότι η ημέρα αναχώρησης είναι η 3 (Τετάρτη). Έστω s = 1, t = 6. 

Τέλος, έστω ότι έχει εφαρμοστεί η λεξικογραφική βελτιστοποίηση του 

προηγούμενου παραδείγματος. Οι τιμές της ετικέτας της κορυφής 6 (κόστος = 

25, ημέρα άφιξης = 5, ώρα άφιξης = 19), αποτελούν τα άνω όρια κατά την 

εφαρμογή της διαδικασίας DFS1. Η τελευταία τιμή (3) είναι το μήκος του 

μονοπατιού. Στην περίπτωση αυτού του παραδείγματος, όλες οι κορυφές 

έχουν μόνιμες ετικέτες, άρα το μοναδικό κριτήριο που αναφέρεται σε κόμβους 

είναι ο αριθμός των ενδιάμεσων σταθμών. 

Ο πίνακας αποστάσεων που προκύπτει από τον αλγόριθμο του Floyd 

για το δίκτυο είναι ο ακόλουθος: 

1 

1 

3 

4 

5 

6 

1 

0 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

1 

0 

2 

1 

3 

2 

3 

1 

2 

0 

1 

1 

2 

4 

2 

1 

1 

0 

2 

1 

5 

2 

3 

1 

2 

0 

1 

6 

3 

2 

2 

1 

1 

0 
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Στα Σχήματα που ακολουθούν, οι κορυφές που απορρίπτονται σημειώνονται 

με γκρίζο χρώμα. 

Έναρξη DFS1: 

k = 1; s = 1; r(s)={2, 3}; k+C(2, 6) = 2+1 <= 3, k+C(3, 6)=2+1 <= 3, άρα οι 

κορυφές είναι αποδεκτές. Επιλέγουμε την κορυφή 2. 

κ=2; Γ(2) = {1, 4}; Η 1 οδηγεί σε κύκλο, απορρίπτεται; k+C(4, 6) = 2+1 <=3, 

αποδεκτή. 

k=3; Γ(4) = {2, 3, 6}; Η 2 οδηγεί σε κύκλο, απορρίπτεται; k+C(3, 6)=3+2>3, 

απορρίπτεται; k+C(6, 6)=3. 

© 

,© •:3 

ι 1 > 
ν. ' / 

(2) (ϊ) © 
^ . ^ . χ ·*-*_·> \ « / 

Βασική Διαδρομή = (1,2, 4, 6); CALL ExpandPath(1, 2, 4, 6); 
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Στα σχήματα που αντιστοιχούν στην ExpandPath, σημειώνουμε μέσα σε 

παρένθεση την ημέρα της πτήσης, και με γκρίζο χρώμα τις απροσπέλαστες 

(λόγω υπέρβασης ορίων) κορυφές. 

Για (1, 2), ακμές: a<i, ημέρα 3; a2 ημέρες 3, 5, 

Εξετάζουμε την a<[. Κόστος = 20, ημέρα άφιξης = 3, ώρα άφιξης = 11, δεκτή. 

© 
ai(3) a2j(3)""--....a2(5) 

Για (2, 4), ακμές: ci ημέρα3; c2 ημέρα 5. 

Εξετάζουμε την Ci. Κόστος = 20 + 20 = 40 >25, απορρίπτεται. 

Εξετάζουμε την c2. Κόστος = 20 + 5 = 25, ημέρα =5, ώρα άφιξης=15, δεκτή. 

cW 
s ' S -

4 1 

.32(5) 

Ϊ2 

Για (4, 6) ακμές: U ημέρα 3, f2 ημέρες 2, 3, 4 

Και οι τέσσερεις διαφορετικές ακμές απορρίπτονται, οπισθοδρόμηση έως την 

κορυφή 1. 

4J (4J 

<£>' (6) ® (£) 

:. 2 ; 

•....32(5) 

Ι'2 

Εξετάζεται η a2(3). Κόστος = 15, ημέρα = 3, ώρα = 12, δεκτή. 
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ctPy-
S Ν · ' 

' A ' 

v 4 y 

3)"'--.....a2(5) 

fi(3^f2'C2) f2£Kf2(4) 

® (D (ST® 

Με όμοιο τρόπο, ο κλάδος αυτός αλλά και ο κλάδος που ξεκινάει με την ακμή 

a2(5) δεν θα δώσουν αποτέλεσμα. 

CtW 

U, 
fi(3)^f2(2) f2fc>.k(4) 

® ' <D (S) (D ® ® 0 ® 0 

H εκτέλεση επιστρέφει στη διαδικασία DFS για τις κορυφές και τις συνδέσεις. 

Η διαδικασία οπισθοδρομεί έως την κορυφή 1 (κ=1). 

Εξετάζεται η κορυφή 3; κ + C(3, 6) = 1 + 2 <=3, δεκτή, k = 2; 

' J "> 

ν Λ. ι \ <* y 
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Συνεχίζοντας όπως παραπάνω, ο κλάδος αυτός οδηγεί στις βασικές 

διαδρομές (1, 3, 4, 6) και (1, 3, 5, 6). 

' Α ^ 

' 1 > 

(2) (3) © [2 ; i s ; 16 

Κάθε φορά που παράγεται μία από αυτές τις διαδρομές, καλείται η 

ExpandPath. Έτσι, για τη βασική διαδρομή (1, 3, 4, 6), η ExpandPath 

περιγράφεται στο σχήμα που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι ούτε αυτή η βασική 

διαδρομή οδηγεί σε αποτέλεσμα, επειδή οι παραγόμενες διαδρομές 

υπερβαίνουν το μέγιστο κόστος κατά την τελευταία διακλάδωση. 

Τ1(3>'''Τ2(3>^2(4) 

® ® (D 

.(4) 

fi(3>-' ί2'*3)Η(4) 

® (è ® 
Στο σχήμα που ακολουθεί, περιγράφεται η ExpandPath για τη βασική 

διαδρομή (1, 3, 5, 6). 

150 



Όπως φαίνεται και στο σχήμα, η βασική διαδρομή (1, 3, 5, 6) αναλύεται στις 

διαδρομές (1, Μ 3 ) , 3, ei(4), 5, gi(5), 6) και (1, ^ ( 4 ) , 3, θί(4), 5, g^ö), 6), με 

κόστος 25, ημέρα άφιξης 5, ώρα άφιξης 5 και μήκος 3. Οι διαδρομές αυτές 

αποτελούν τη λύση του προβλήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

Στο Κεφάλαιο αυτό, θα παρουσιαστεί μια εφαρμογή όπου 

χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος Α1 που αναπτύχθηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Στη συνέχεια, θα αναφέρουμε ορισμένα προβλήματα, συναφή με 

αυτό που αντιμετωπίστηκε σε αυτή τη διατριβή και τα οποία μπορούν να 

μελετηθούν στα πλαίσια των συλλογισμών που παρουσιάστηκαν εδώ. 

6.1. Υπολογιστικά Πειράματα 

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιάσουμε την υλοποίηση του 

αλγορίθμου Α1 που αντιμετωπίζει το πρόβλημα εύρεσης διαδρομής στην 

περίπτωση των αεροπορικών μεταφορών. Επίσης, θα παρουσιαστούν τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από διαφορετικά στιγμιότυπα εισόδου στο 

Γενικό Πρόβλημα. 

Ως γλώσσα προγραμματισμού για την ανάπτυξη της εφαρμογής, 

επιλέχθηκε αρχικά η Microsoft Quick Basic 4.5 και στη συνέχεια η Microsoft < 

Basic 7 (Professional Developement System). Η γλώσσα αυτή, επιλέχθηκε 

κυρίως για δύο λόγους: 

1. Τα χρήσιμα εργαλεία που προσφέρει στην ανάπτυξη αλγορίθμων που 

απαιτούν δυναμικές δομές δεδομένων. Υπενθυμίζεται ότι οι εκδόσεις αυτές 
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αποτελούν μεταγλωττιστές (Compilers) που επιτρέπουν τον εύκολο 

δυναμικό προσδιορισμό διαστάσεων πινάκων (κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης). 

2. Τον εύκολο ορισμό και την απλή χρήση αρχείων, εγγραφών και άλλων 

τέτοιων δομών, καθώς και την προσφορά έτοιμων ρουτινών για την 

ανάπτυξη της επικοινωνίας με το χρήστη (user interface), όπως ρουτίνες 

χειρισμού παραθύρων, ποντικιού κλπ. 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή είναι πραγματικά 

και προέρχονται από προγράμματα πτήσεων (flight schedules) 

συγκεκριμένων Αεροπορικών Εταιρειών. 

Έτσι, αποφασίστηκε να κωδικοποιηθούν 95 αεροδρόμια, τα οποία 

βρίσκονται σε πόλεις της ευρύτερης περιοχής της Ευρώπης. Η λίστα αυτών 

των πόλεων φαίνεται στο Παράρτημα 2. Επίσης, επιλέχθηκαν τυχαία πέντε (5) 

Αεροπορικές Εταιρείες (Πίνακας 6.1) και 800 διαφορετικές συνδέσεις. Οι 

συνδέσεις αυτές αναλύονται σε 2325 πτήσεις. Οι πτήσεις αυτές είναι το 

σύνολο των πτήσεων που προσφερόταν από τις εταιρείες για τις πόλεις που 

κωδικοποιήθηκαν, κατά τις χρονολογίες που φαίνονται στον Πίνακα 6.1. Στον 

ίδιο πίνακα, φαίνονται επίσης ο βαθμός επικινδυνότητας και ο βαθμός 

ακρίβειας των πτήσεων των αντίστοιχων εταιρειών. 

Τα δεδομένα αυτά (πόλεις και πτήσεις), εισήχθησαν από το 

πληκτρολόγιο σε μία βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε με τη χρήση του 

πακέτου DBase ΙΙΙ+. Ακολούθως, με τη χρήση βοηθητικών προγραμμάτων 

μετατράπηκαν σε εγγραφές τυχαίων αρχείων, έτσι ώστε τελικά να 

δημιουργηθούν οι δομές δεδομένων που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 5. 

Εταιρεία Αρ. Πτήσεων Χρονολογία Κίνδυνοι 
Ολυμπιακή 
Lufhthansa 

Malev 
Swiss Air 

Austrian Airi. 

120 
1417 
144 
448 
196 

1993 
1993 
1990 
1993 
1992 

1 
1 
5 
3 
2 

3 
1 
4 
2 
3 

Πίνακας 6.1 
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Οι απαιτήσεις σε χώρο αποθήκευσης (μνήμη και δίσκο) του συνόλου 

των δεδομένων είναι κάτω του 1 Megabyte. Ο περισσότερος από αυτόν το 

χώρο καταναλώνεται για την αποθήκευση των εγγραφών των πτήσεων. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κάθε εγγραφή - πτήση απαιτεί 128 bytes για την 

αποθήκευση της προέλευσης, του προορισμού, της συχνότητας (σε ημέρες), 

της ώρας αναχώρησης και άφιξης, του τύπου οχήματος, τις προσφερόμενες 

θέσεις (Α', Τουριστική κλπ.) και τα προσφερόμενα γεύματα. Αυτό σημαίνει ότι 

για την αποθήκευση 10.000 πτήσεων (ένα σχετικά μεγάλο πλήθος) 

απαιτούνται περίπου 1.28 Μ. Το μέγεθος αυτό είναι αρκετά μικρό, ώστε το 

σύνολο των πτήσεων να μπορεί να αποθηκευτεί ακόμα και σε δίσκο - μνήμης 

(ramdrive). 

Ο κώδικας αναπτύχθηκε σε Η,Ύ 486DX, 33, 40 και 66 Mhz. 

Χρησιμοποιήθηκαν μηχανές ιδιόκτητες και μηχανές που βρίσκονται στο 

Εργαστήριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (5ος όροφος). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι για στο σύνολο των πειραμάτων" που έγιναν, ο 

χρόνος απόκρισης της εφαρμογής είναι πολύ μικρός. Συγκεκριμένα, η πρώτη 

απάντηση (διαδρομή) παράγεται σχεδόν αμέσως, ενώ για όλες τις 

περιπτώσεις το σύνολο των εναλλακτικών διαδρομών παράγεται σε λιγότερο 

από 2 δευτερόλεπτα (χρόνος απόλυτα ικανοποιητικός). 

Στα ακόλουθα παραδείγματα,, για λόγους καλύτερης παρουσίασης, η 

πόλη - προέλευση είναι συνεχώς η Θεσσαλονίκη (κωδικός 82) και η πόλη -

προορισμός είναι η Στουττγάρδη (κωδικός 80). Επίσης, θεωρούμε ότι ο 

χρήστης θέλει να αναχωρήσει οποιαδήποτε ώρα την Πέμπτη, 9/8/1995 και να 

φτάσει στον προορισμό την ίδια ημέρα και οποιαδήποτε ώρα. 

Επίσης σημειώνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις, ο αριθμός των 

εφικτών διαδρομών γίνεται υπερβολικά μεγάλος εάν επιτραπεί μεγάλος 

αριθμός ενδιάμεσων σταθμών (ανταποκρίσεων). Είναι προφανές ότι σε μια 

ρεαλιστική περίπτωση, ο χρήστης είναι σχεδόν αδύνατο να επιλέξει μία 

διαδρομή με τρεις ενδιάμεσους σταθμούς εάν στις εναλλακτικές διαδρομές 

υπάρχει διαδρομή με μόνο έναν ενδιάμεσο σταθμό. Για τους λόγους αυτούς, 
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περιορίζουμε τον αριθμό των ενδιάμεσων σταθμών σε έναν ή (όταν δεν 

υπάρχει τέτοια διαδρομή) σε δύο. Ο περιορισμός αυτός είναι εύκολο να 

μεταβληθεί με μια απλή επέμβαση στον κώδικα. 

Οι ακόλουθες δύο οθόνες, είναι ·το σύνολο των αποτελεσμάτων που 

δίνει ο αλγόριθμος, δηλαδή όλες οι διαδρομές που συνδέουν τις δύο πόλεις, 

όταν δεν τίθεται κανένας περιορισμός. 

Χ 

3 

i 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

82 
15 
82 
15 
82 
27 
82 
27 
82 
27 
82 
27 
82 
27 
82 
82 
93 
82 
93 

o,il43/:t 
lh5173 
oal43/l 
lh51?5 
οal71/1 
lh398 
ο al 77 
11)392 
ο al 77 
lh396 
•oal77 
.1K398 
Ih3?21 
11)398 
öalVl/Ί 
osoa.882 
o'ssolSV. 
osüa882 
11)5825 

15 
88 
15 
80 
27 
80 
27 
80' 
27 
88 
27 
88 
2? 
88 
88 
93 
88 
93 
80 

0930 
1655 
8930 
1950. 
1745 
2140 
05 2 S 
0815 
0525 
1320 
0525 
2140 
•1350 
2140 
1015 
1555 
1815 
1555 
2045 

113H 
1.820 
1138 
2.1 ί 5 
1920 
2225 
0700 
0908 
8780. 
14Ö5 
•0780 
2225 
154Θ 
222 Γ, 

1145 
1655 
1950 
Ibi. 5 
2225 

3· 
3 
"3 
3 
3 
' J 

3 
3 
3 
•3 

3 
3 
Ί< 

• 3 . 

3 
3 
3 
3 
3 

1 

1 

1; 

1 

1 

1 

•1 

8 

1 

1 

284 

284 

231 

231 

231 

. 231 

242 
134 

246 . 

250 

ί»25 

880 

,788 

355 

668 

Ili, 8 

1395'. 
. 450 

• 595 

750 

285 

285 '•·•• 

14Ö 

14i 

140 

148 

.155 
9 θ 

155 

1ί>0 

.428 

595 

. .640 

215 

issa. 

1028 

124Θ 
• 368 

44Ö 

590 

{fin y. key to* c o n t i n u é 

Για λόγους ευκολίας του χρήστη, δίδεται η δυνατότητα προβολής των 

διαδρομών που προκύπτουν σε περισσότερο αναλυτική μορφή, όπως 

φαίνεται στις ακόλουθες δύο οθόνες. 
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WË2Tmr^%m%pœi^m>m-mB5M2m 
EE 

ÛIAÛPOHH 1 
~ΘΕε£ΑηθΝΙΧΗ,π£μτττΐ|,αβ15> οβ191/Ί ΣΪΟΥΤΓΑΡΰΗ„<1145> , 

αιάρχεια: 98 Sema Οχημα:72? Oceeiçïfcy Γεύματα:« '" 

Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Έ Σ T I M E S 

Ανταηυχρίσ&ις: β Συνολικά Κόστος: 134 Συν. Χρόνος: 458 
Κρόνος Πτήσεκν: 98 Αναμονή: 368 Κίνδυνος: 1 Ακρφ&ια: 3 

_Λ>οηγ. < Επόμενη > < OK > 

mttBmxmÊ&^iïïmÊSzmTWÊmtm&AmiiZfc 

ΑΙΑΑΡΟΗΗ 2 
--ΘΕΣΣΑΠΟΝΙΚΗ, Πέμπτη, <1SS5> osa«8B2 BIEHNH,<16S5> 

Ûiapxeia: 68 Aenrâ Οχημα:«88 θ έ σ ε ι ς : c y Γεύματα:«! 
—ΒΙΕΝ»«,Πέμιπη.<2845> lh5825 ΣΤ0νΐΓΑΡ0Η,<2225? 

α ι apice ι α : 188 Λεπτά Oxrn*a:fSB M o c t ç z c Γεύματα:» 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ TIMES 
Au τ ano κ ρ ( σ ε ι ς : 1 Συνολικό Κόστος: 2S8 Συν. Χρόνος: 758 

Χρόνος ΠτήοχΜΐ: 168 Αναμονή: S98 Κίνδυνος: 1 ΑκβίΒ&ια: 3 

Προτιγ. < Επόμενη > < ΟΧ > 

Στις επόμενες δύο οθόνες, φαίνεται το αποτέλεσμα που παράγεται όταν ο 

χρήστης ζητήσει λεξικογραφική βελτιστοποίηση του κόστους. 

HBP1 
1 82 o à l V t / 1 8Η t e i 5 ' i l 4 5 3 0 l.'M .185 98- . . . 95 
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mmmnmnmgimszMmm'iwam w<. 
ÛIAÛPOHH 1 

—ΘΕΒΜΛΟΝΙΧΗ,Πέμπτη, <1B1S> σβ191/Ί ΣΤ0ΫΤΓΛΡΰΗ,<114Ε> 
Οιάρχεια: 9β Λεπτά Οχημα:72? M«cic; : fcy Γεύματα:!» 

SyNOftlKES ΙΙΜΕΣ 
Ανταποκρίσεις: β ΣυυσΑιχά Κόστος: 134 Συν. Χρόνος: 185 
Χρόνος ΠτήσεΜΡ: 9β Αναμουή: 95 Κίνδυνος: 1 Ακρίβεια: 3 

_Προην. < Επόμενη > < OK > 

Εάν ζητηθούν όλες οι εναλλακτικές διαδρομές με τον ίδιο, ελάχιστο, βαθμό 

επικινδυνότητας, το αποτέλεσμα είναι οι ακόλουθες 9 διαδρομές, με βαθμό 

κινδύνου 1. 

Τ 

Συνεχίζοντας, εάν από αυτές τις λιγότερο επικίνδυνες διαδρομές ζητηθούν 

αυτές που έχουν και μεγαλύτερη ακρίβεια, το αποτέλεσμα είναι η διαδρομή 

που ακολουθεί. 
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m^^^^^^r^^^^^'^'^^^^^i^^^ 

~r«lS^ft^IM.Ittjtofnri,<13S«> 1*3*21: , «*ΝΧ*0«ΡΐΗ,«54β> 
ΰιφκει,αϊ l i e »etrtà t%Mt!f»:?3? Matxçicm Γεύματα s st 

—«P»l3{«ô1fPÎIÎ,l«|aït»»*<21«> Ht3*f* εΤΟΪΙΓ8ΐΊίΗ.<2225> 
ΰιάρκεια: 4S αετττό Ώαρα:3:12 Oé#**çsefv> Fèôiàaftres* 

SVMOftIXES ÎIHES 
Ανταποκρίσεις: 1 Suuοδικό Κόστος: 242 Su».« Χροβσςϊ 1395 

Κρόνος Πτήσβι«»; Î55 ή«αμονή: 124β Κί«&Η>οςί 1 ή χ ρ ί β ε ι α : 1 

ïfooiT*, < Enâjttvït > 

Εάν τεθεί η ίδια ακριβώς ερώτηση (λεξικογραφική βελτιστοποίηση κινδύνου 

και ακρίβειας, με τον περιορισμό το αποτέλεσμα να μη συμπεριλαμβάνει τη 

Φρανκφούρτη (κωδικός 27), τότε δεν παράγεται καμία διαδρομή με έναν 

ενδιάμεσο σταθμό: 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, εάν δεν βρεθεί διαδρομή με έναν ενδιάμεσο 

σταθμό, η εφαρμογή αυξάνει αυτόματα τον επιτρεπόμενο αριθμό 

ανταποκρίσεων κατά μία μονάδα, και η διαδικασία παραγωγής διαδρομών 

επαναλαμβάνεται δίνοντας το ακόλουθο αποτέλεσμα: 
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Οι 9 παραπάνω διαδρομές έχουν όλες δύο ενδιάμεσους σταθμούς, 

ελάχιστο βαθμό κινδύνου 1 και μέγιστη ακρίβεια 1. Επίσης, δεν 

συμπεριλαμβάνεται ο κόμβος 27 (Φρανκφούρτη) ως ενδιάμεσος σταθμός. 

6.2 Θέματα για περαιτέρω έρευνα 

Στην παράγραφο αυτή θα αναφέρουμε τρεις κατευθύνσεις κατά τις 

οποίες μπορεί να κινηθεί η μελλοντική ερευνητική προσπάθεια. Οι δύο 

πρώτες, σχετίζονται με την εφαρμογή και τη βελτίωση των αλγορίθμων που 

αναπτύχθηκαν σε αυτή τη διατριβή, ενώ η τρίτη σχετίζεται με συναφή 

προβλήματα, όπως αυτά περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 4. 

Α. Εφαρμογή των αλγορίθμων σε μεγάλη κλίμακα 

Όπως φαίνεται, η εφαρμογή που αναπτύχθηκε και παρουσιάστηκε στην 

προηγούμενη παράγραφο, παρέχει τις διαδικασίες που είναι απολύτως 

απαραίτητες για την επίδειξη του αλγορίθμου Α1, που είναι ο αποδοτικότερος 

από τους αλγορίθμους που αναπτύχθηκαν στο Κεφάλαιο 5. Αυτό σημαίνει ότι 

σε περίπτωση εμπορικής χρήσης του αλγορίθμου, είναι αναγκαίες κάποιες 

επεμβάσεις στον κώδικα. Οι επεμβάσεις αυτές, αναφέρονται κυρίως στο user 

interface, σε ρουτίνες εισαγωγής, αλλαγής ή διαγραφής νέων αεροδρομίων ή 

νέων πτήσεων, καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με τη δικτυακή 

διασύνδεση της εφαρμογής με άλλες μηχανές. 
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Β. Βελτίωση των αλγορίθμων 

Στο Κεφάλαιο 5, αναπτύχθηκαν οι αλγόριθμοι Α1, Α2 και A3 για τη 

λύση του Γενικού Προβλήματος. Σύμφωνα με την υπολογιστική εμπειρία που 

παρουσιάστηκε, οι αλγόριθμοι Α1 και A3 είναι συγκρίσιμοι, με προτιμότερο τον 

Α1 λόγω της σταθερής και αναμενόμενης συμπεριφοράς του. 

Ο αλγόριθμος A3 παρουσιάζει αιχμές μεγάλου χρόνου εκτέλεσης. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εύρεση τουλάχιστον 

δύο εναλλακτικών διαδρομών, μπορεί κατά περίπτωση να απαιτεί υπερβολικά 

πολύ χρόνο. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση αυτή, είναι το πρόβλημα της 

ανίχνευσης εναλλακτικών διαδρομών με το ίδιο μήκος, κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της διαδικασίας labeling. Αυτό θα σήμαινε ότι μετά την εύρεση του 

ελάχιστου λεξικογραφικού μήκους για ένα ζεύγος s- t, η πληροφορία για την 

ύπαρξη ή όχι εναλλακτικών διαδρομών θα ήταν αυτόματα διαθέσιμη, γεγονός 

που θα βελτίωνε ουσιαστικά το συνολικό χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθμου A3. 

Γ. Ανάπτυξη αλγορίθμων για σχετιζόμενα προβλήματα. 

Στο Κεφάλαιο 4, αναφέρθηκε το πρόβλημα της εύρεσης του συνόλου 

των μη κυριαρχούμενων μονοπατιών (non - dominated ή Pareto optimal 

paths). Επειδή το πρόβλημα είναι NP-complete (Current et. al. 1990), η 

ανάπτυξη αποδοτικών αλγορίθμων για την ακριβή εύρεση αυτού του συνόλου 

αποτελεί ανοικτό και σημαντικό πρόβλημα. 

Επιπρόσθετα, στο σύνολο των μη κυριαρχούμενων μονοπατιών είναι 

δυνατόν να υπάρχουν λύσεις που ουσιαστικά δεν αποτελούν καλές λύσεις. 

Έτσι, έστω τα μονοπάτια με τα ακόλουθα μήκη τα οποία είναι όλα μη 

κυριαρχούμενα: 

1. Μι = (3, 5) 

2. Μ 2 =(2,6) 

3. Μ3 = (1,15) 
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Όπως φαίνεται, τα μονοπάτια με μήκος Μι και Μ2 μπορούν 

φυσιολογικά να αποτελούν εναλλακτικές λύσεις, σε αντίθεση με το μονοπάτι με 

μήκος Μ3. Αυτό το μονοπάτι είναι μεν μη κυριαρχούμενο σε σχέση με τα 

υπόλοιπα δύο, αλλά εμφανίζει πολύ μεγάλη τιμή στο δεύτερο χαρακτηριστικό. 

Κατά συνέπεια, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη αλγορίθμων που θα 

απορρίπτουν έγκαιρα λύσεις όπως η Μ3. 

Σημειώνουμε επίσης, ότι στη σχετική αρθρογραφία για το πρόβλημα 

της εύρεσης των μη κυριαρχούμενων μονοπατιών, τα κριτήρια που τίθενται 

είναι σε όλες τις περιπτώσεις αθροιστικά. Ενδιαφέρον λοιπόν παρουσιάζει η 

περίπτωση όπου ανάμεσα στα κριτήρια του προβλήματος, υπάρχουν και 

κριτήρια τύπου minmax. 

Τέλος, αναφερόμαστε και στο πρόβλημα της εύρεσης των Κ καλύτερων 

μονοπατιών. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο περισσότερο αποδοτικός αλγόριθμος 

για αυτό το πρόβλημα είναι ο αλγόριθμος του Yen, που βασίζεται στην 

επαναληπτική εξέταση των παρακάμψεων (deviations) του τρέχοντος 

συντομότερου μονοπατιού. Λόγω αυτού του βασικού χαρακτηριστικού, 

φαίνεται ότι η ανάπτυξη ενός παράλληλου αλγορίθμου θα μπορούσε να 

αντιμετωπίσει το πρόβλημα πολύ και αποτελεί θέμα για μελλοντική 

αντιμετώπιση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Αεροδρόμια στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης 
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27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 

ΔΡΕΣΔΗ 
ΔΟΥΒΛΙΝΟ 
ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ 
ΕΡΦΟΥΡΤΗ 
ΦΑΡΟ 
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 
ΦΡ/ΧΑΦΕΝ 
ΓΕΝΕΥΗ 
ΓΕΝΟΒΑ 
ΓΛΑΣΚΟΒΗ 
ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 
ΓΚΡΑΤΣ 
ΑΜΒΟΥΡΓΟ 
ΑΝΝΟΒΕΡΟ 
ΕΛΣΙΝΚΙ 
ΗΡΑΚΛΙΟΝ 
ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 
ΣΜΥΡΝΗ 

ΤΑΛΙΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΙΡΑΝΑ 
ΤΟΡΙΝΟ 
ΤΟΥΛΟΥΖΗ 
ΤΡΙΕΣΤΗ 
ΤΥΝΙΔΑ 
ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ 
ΒΕΝΕΤΙΑ 
ΒΕΡΟΝΑ 
ΒΙΛΝΙΟΥΣ 
ΒΑΡΣΟΒΙΑ 
ΒΙΕΝΝΗ 
ΖΑΓΚΡΕΜΠ 
ΖΥΡΙΧΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΛΗ 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

ΚΙΕΛΟ 
ΚΙΕΒΟ 
ΚΟΛΟΝΙΑ/ΒΟΝ 
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 
ΛΑΡΝΑΚΑ 
ΛΕΙΠΣΙΑ 
ΛΙΝΤΣ 
ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ 
ΛΟΝΔΙΝΟ 
ΛΟΥΓΚΑΝΟ 
ΛΥΟΝ 
ΜΑΔΡΙΤΗ 
ΜΑΛΑΓΚΑ 
ΜΑΛΤΑ 
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 
ΜΑΣΣΑΛΙΑ 
ΜΙΛΑΝΟ 
ΜΙΝΣΚ 
ΜΟΣΧΑ 
ΜΟΝΑΧΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αρχείο uitest2.bas (Εφαρμογή) 

DECLARE SUB ShowRoutes (arr() AS ANY) 
DECLARE SUB ShowLexOrder () 
DECLARE SUB ExecuteProblem () 
DECLARE SUB LexOrder () 
DECLARE SUB ShowST () 
DECLARE SUB ShowBounds () 
DECLARE SUB ShowMoreBounds () 
DECLARE SUB ShowAIINodes () 
DECLARE SUB ShowAIIAirlines () 
DECLARE SUB ShowNoNodes () 
DECLARE SUB ShowNoAirlines () 
DECLARE SUB ShowSureNodes () 
DECLARE SUB ShowHelp () 
DECLARE SUB showsysinfo () 
DECLARE SUB showEco () 
DECLARE SUB InBoundsMore () 
DECLARE SUB ListBoxNodesSure () 
DECLARE SUB InBounds () 
DECLARE SUB ListBoxAirlines () 
DECLARE SUB ListBoxNodes () 
DEFINTA-Z 
DECLARE SUB InNodés () 
DECLARE SUB dfs () 
DECLARE SUB expandlex () 
DECLARE SUB lexmin (labs() AS DOUBLE) 
DECLARE SUB lexgreater (a() AS DOUBLE, b() AS DOUBLE) 
DECLARE SUB computebestflight () 
DECLARE SUB lexminpaths () 
DECLARE SUB nocomps () 
DECLARE SUB check3 () 
DECLARE SUB mess (s%) 
DECLARE SUB checkdates (d1$, d2$) 
DECLARE SUB cityfind () 
DECLARE SUB prnfrt (ree AS ANY) 
DECLARE SUB prnrt (ree AS ANY) 
DECLARE SUB printfrout (ree AS ANY) 
DECLARE SUB sort (arr() AS ANY, aa, limit) 
DECLARE SUB createsortarrays () 
DECLARE SUB sortmenu () 
DECLARE SUB printroute (arr() AS ANY, limit!, s!) 
DECLARE SUB checkfin () 
DECLARE SUB finalpath () 
DECLARE SUB check2 () 
DECLARE SUB branch () 
DECLARE SUB backtrack () 
DECLARE SUB insta () 
DECLARE SUB finddayofweek (dtel AS STRING, dte2 AS STRING, day AS STRING) 
DECLARE SUB checkfinnode () 
DECLARE SUB finalpathnode () 
DECLARE SUB checklnode () 
DECLARE SUB branchnode () 
DECLARE SUB backnode () 
DECLARE SUB expandmainpath () 

DECLARE SUB AboutDemo () 
DECLARE SUB AbOutUIP () 
DECLARE SUB AbOUtMouse () 
DECLARE SUB AboutAccess () 
DECLARE SUB AboutQuick () 
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DECLARE SUB AboutWindows () 
DECLARE SUB ColorDisplay () 
DECLARE SUB DemoAlert () 
DECLARE SUB DemoDialog () 
DECLARE SUB DemoDialogEZ () 
DECLARE SUB DemoFileNameListBox () 
DECLARE SUB DemoListBox () 
DECLARE SUB DemoWindow () 
DECLARE SUB DemoScrollBar () 
DECLARE SUB DemoResize () 
DECLARE SUB MonoDisplay () 
DECLARE SUB SetupDesktop () 
DECLARE SUB SetupMenu () 
DECLARE FUNCTION GetFileCount% (FileSpecS) 
'SINCLUDE: 'general.bi' 
'SINCLUDE: 'mouse.bi' 
'SINCLUDE: 'menu.bl' 
'SINCLUDE: 'window.bi' 
COMMON SHARED /uitools/ GloMenu AS MenuMiscType 
COMMON SHARED /uitools/ GloTitle() AS MenuTitleType 
COMMON SHARED /uitools/ Gloltem() AS MenultemType 
COMMON SHARED /uitools/ GloWindow() AS windowType 
COMMON SHARED /uitools/ GloButton() AS buttonType 
COMMON SHARED /uitools/ GloEdit() AS EditFieldType 
COMMON SHARED /uitools/ GloStorage AS WindowStorageType 
COMMON SHARED /uitools/ GloWindowStack() AS INTEGER 
COMMON SHARED /uitools/ GloBuffer$() 

DIM SHARED k, K1, b1, b2, b3, kmax, start, fin, dt, kt, skata AS INTEGER 
DIM SHARED nextnode, num AS INTEGER 
DIM SHARED ff, High, punctbound, dangerbound AS INTEGER 
DIM SHARED betweentime, numofarcs, numi AS INTEGER 
DIM SHARED swapptr, numofcrit, counter, m, p, psit, ptr, islexgreater, kati AS INTEGER 
DIM SHARED flagl, flag2, flag3, flag4 AS INTEGER 
DIM SHARED noofnonodes, noofcertainnodes AS INTEGER 

'flagl : forbidden nodes, flag2:sure nodes, flag3.1exmin 

'this is the type of a flight 
TYPE route 

descrAS STRING* 10 
freq AS INTEGER 
numofdays AS INTEGER 
vehtypeASSTRING*5 
class AS STRING* 5 
dep AS STRING * 4 
arr AS STRING* 4 
d AS INTEGER 
a AS INTEGER 
cost AS DOUBLE 
trtimeAS DOUBLE 
meals AS STRING * 5 
danger AS INTEGER 
punctuality AS INTEGER 
offs AS INTEGER 

END TYPE 
TYPE oldroute 

descrAS STRING* 10 
freq AS STRING * 7 
numofdays AS INTEGER 
vehtype AS STRING * 5 
class AS STRING* 5 
depAS INTEGER 
arr AS INTEGER 
d AS INTEGER 
a AS INTEGER 
cost AS DOUBLE 
trtime AS DOUBLE 
meals AS STRING* 5 
danger AS INTEGER 
punctuality AS INTEGER 
offs AS INTEGER 

END TYPE 
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ΤΥΡΕ ρ 
pt AS route 
dAS INTEGER 
a AS INTEGER 
syncostosAS DOUBLE 
synxronos AS DOUBLE 
synxronosaera AS DOUBLE 
synxronosedafous AS DOUBLE 
mhkos AS INTEGER 
syndanger AS INTEGER 
synpunctuality AS INTEGER 

END TYPE 
TYPE finroute 

pal AS ρ 
pa2 AS ρ 
pa3 AS ρ 
pa4 AS ρ 
pa5 AS ρ 
pa6 AS ρ 
pa7 AS ρ 

END TYPE 

TYPE city type 
kodeASSTRING*5 
ame AS STRING* 15 
utc AS STRING* 3 

END TYPE 

TYPE sortrec 
number AS INTEGER 
value AS DOUBLE 

END TYPE 

TYPE finalroute 
costosAS DOUBLE 
synxronos AS DOUBLE 
xronosaera AS DOUBLE 
xronosedafous AS DOUBLE 
mhkos AS INTEGER 
danger AS INTEGER 
punctuality AS INTEGER 

END TYPE 

ADYNAMIC 0 
REDIM SHARED cor(96) AS INTEGER 
REDIM SHARED lis(834) AS INTEGER 
REDIM SHARED addr(834) AS INTEGER 
REDIM SHARED oldaddr(834) AS INTEGER 
REDIM SHARED dist(95, 95) AS INTEGER 

DIM SHARED flight AS route 
DIM SHARED oldflight AS oldroute 
DIM SHARED city AS citytype 
DIM SHARED fr AS finalroute 
DIM SHARED frout AS finroute 

' all randr*.8 files are in d: now 

CALL insta 
DIM SHARED mn(12, 2) AS INTEGER 
DIM SHARED eb$(6), eb1$(6) 
FOR j = 1 TO 2: FOR i = 1 TO 12: READ mn(i, j): NEXT: NEXT 

DATA 0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334 

DATA 0,31,60,91,121,152,182,213,244,274,305,335 

FOR i = 0 TO 6: READ eb$(i): NEXT 
DATA 1,2,3,4,5,6,7 
FOR i = 0 TO 6: READ eb1$(i): NEXT 
DATA "Δευτέρα"."Τρίτη"."Τετάρτη","Πέμπτη","Παρασκευή","Σάββατο"."Κυριακή" 

REDIM SHARED typos(10) AS INTEGER 

FOR i = 1 TO 10: READ typos(i): NEXT 

DATA 0,0,1,0,1,1,0,2,2,0 
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REDIM SHARED nonodes(95) AS INTEGER 
REDIM SHARED certainnodes(95) AS INTEGER 
DIM SHARED dateofdep AS STRING 
DIM SHARED dateofarr AS STRING 
DIM SHARED dayofdep AS INTEGER 
DIM SHARED dayofarr AS INTEGER 
DIM SHARED dayofd AS STRING 
DIM SHARED dayofa AS STRING 
DIM SHARED timeofdep AS STRING 
DIM SHARED timeofarr AS STRING 

'the following variables are the actual measured times and costs 
'and the maximum thresholds 
DIM SHARED maxbetweentime AS DOUBLE 
'df is the difference between two dates 
DIM SHARED df AS DOUBLE 
REDIM SHARED labels(95, 10) AS DOUBLE 
REDIM SHARED seira(8) AS INTEGER 
REDIM SHARED alpha(10) AS DOUBLE, beta(10) AS DOUBLE 
REDIM SHARED swapnodes(95) AS INTEGER 
FOR i = 1 TO 95: swapnodes(i) = i: NEXT 
REDIM SHARED temparr(1, 1) AS DOUBLE 
REDIM SHARED inpath(95) AS INTEGER 
REDIM SHARED bounds(9) AS DOUBLE 
REDIM SHARED noairln(5) AS INTEGER 
REDIM SHARED mainpath(1) AS INTEGER 
REDIM SHARED newcor(1) AS INTEGER 

REDIM SHARED ck(1) AS INTEGER 
REDIM SHARED path(1) AS ρ 
REDIM SHARED cknode(1) AS INTEGER 

REDIM SHARED nosort(1) AS sortrec 
REDIM SHARED mhkossort(l) AS sortrec 
REDIM SHARED costossort(l) AS sortrec 
REDIM SHARED synxronsort(l) AS sortrec 
REDIM SHARED oarxronos(1 ) AS sortrec 
REDIM SHARED ogrxronos(l) AS sortrec 
REDIM SHARED dang(1) AS sortrec 
REDIM SHARED punct(1) AS sortrec 

DIM GloTitle(MAXMENU) AS MenuTitleType 
DIM Gloltem(MAXMENU, MAXITEM) AS MenultemType 
DIM GloWindow(MAXWINDOW) AS windowType 
DIM GloButton(MAXBUTTON) AS buttonType 
DIM GloEdit(MAXEDITFIELD) AS EditFieldType 
DIM GloWindowStack(MAXWINDOW) AS INTEGER 
DIM GloBuffer$(MAXWINDOW + 1,2) 

DIM SHARED DisplayType AS INTEGER 

OPEN "d:paths.dat" FOR RANDOM AS #1 LEN = LEN(fr) 
OPEN "d.mpatfis.dar FOR RANDOM AS #2 LEN = LEN(frout) 
OPEN "newcit.dat" FOR RANDOM AS #3 LEN = LEN(city) 
OPEN "d:randr1.dat" FOR RANDOM AS #4 LEN = LEN(ffight) 
OPEN "d:randr2.dat" FOR RANDOM AS #5 LEN = LEN(oldflight) 

' Initialize 

Menulnit 
Windowlnit 
MouseShow 
MonoDisplay 

' Show Opening alert window 

flag3 = 0 

a$ = "Δοκιμή για το Interface Toolbox Demof 
a$ = a$ + "for|" 
a$ = a$ + "Microsoft BASIC 7.1 Professional Development System|" 
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a$ = a$ + "Copyright (c) 1989-1990 Microsoft Corporation!" 

χ = Alert(4, a$, 9, 10, 14, 70, "Color, "Monochrome", "") 

(F χ = 1 THEN 
DisplayType = TRUE 
ColorDispiay 

END IF 

' Main Loop : Stay in loop until DemoFinished set to ι RUE 

DemoFinished = FALSE 

WHILE NOT DemoFinished 
kbd$ = MenulnkeyS 
WHILE MenuCheck(2) 

GOSUB MenuTrap 
WEND 

WEND 

End Program 

MouseHide 
COLOR 15, 0 
CLOSE 
CLS 
END 

If a menu event occured, call the proper demo, or if Exit, set demoFinished 

MenuTrap: 
menu = MenuCheck(O) 
item = MenuCheck(l) 
SELECT CASE menu 

CASE 1 
SELECT CASE item 

CASE 1 : ExecuteProbiem 
CASE 3: DemoFinished = TRUE 

END SELECT 
CASE 2 

SELECT CASE item 
CASE 1: InNodes 
CASE 2: InBounds 
CASE 3: InBoundsMore 
CASE 4: LexOrder 

END SELECT 
CASE 3 

SELECT CASE item 
CASE1:ShowST 
CASE 2: ShowBounds 
CASE 3: ShowMoreBounds 
CASE 4: ShowLexOrder 
CASE 5: ShowAIINodes 
CASE 6: ShowAIIAirlines 
CASE 7: ShowNoNodes 
CASE 8: ShowSureNodes 
CASE 9: ShowNoAirlines 

END SELECT 
CASE 4 

SELECT CASE item 
CASE1 

sort mhkossortO, ff, numi 
ShowRoutes mhkossortO 

CASE 2 
sort costossortO, ff, numi 
ShowRoutes costossort() 

CASE 3 
sort synxronsortO, ff, numi 
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ShowRoutes synxronsort() 
CASE 4 

sort oarxronos(), ff, numi 
ShowRoutes oarxronos() 

CASE 5 
sort ogrxronos(), ff, numi 
ShowRoutes ogrxronos() 

CASE 6 
sort dang(), ff, numi 
ShowRoutes dang() 

CASE 7 
sort puncto, ff, numi 
ShowRoutes punct() 

CASE 8 
ShowRoutes nosort() 

END SELECT 
CASE 5 

SELECT CASE item 
CASE1: ShowHelp 
CASE 2: showsysinfo 
CASE 3: showEco 

END SELECT 
CASE ELSE 

END SELECT 
RETURN 

REM SSTATIC 
SUB backnode 
inpath(mainpath(k)) = 0 
cknode(k) = 0 
k = k -1 
END SUB 

SUB backtrack 
ck(K1) = 0 
K1 = K1 -1 

END SUB 

SUB branch 
path(K1 + 1).a = mainpath(K1 + 1) 
ck(K1) = ck(K1) + 1 
K1 = K1 + 1 
path(K1).pt = flight 
path(K1).d = path(K1 -1).a 

path(K1).syncostos = path(K1 - 1).syncostos + flight.cost 
path(K1).synxronosaera = path(K1 - 1).synxronosaera + flight.trtime 
path(K1).mhkos = K1 
IF flight.danger > path(K1 - 1).syndangerTHEN 

path(K1).syndanger = flight.danger 
ELSE 

path(K1).syndanger = path(K1 - 1).syndanger 
END IF 
IF flight.punctuality > path(K1 - 1).synpunctuality THEN 

path(K1).synpunctuality = flight.punctuality 
ELSE 

path(K1).synpunctuality = path(K1 - 1).synpunctuality 
END IF 

path(K1).synxronos = path(K1 - 1).synxronos + betweentime + flight.trtime 
path(K1).synxronosedafous = path(K1).synxronos - path(K1).synxronosaera 
CALL checkfin 

END SUB 

SUB branchnode 
cknode(k) = cknode(k) + 1 
k = k + 1 
mainpath(k) = nextnode 
inpath(nextnode) = 1 

173 



CALL checkfinnode 
IFk = kmax + 1 THEN 

550 CALL backnode 
IF cknode(k) = cor(mainpath(k) + 1) - cor(mainpath(k)) THEN GOTO 550 

END IF 
END SUB 

SUB checklnode 
b1 =1 
'IF k = 1 THEN b1 = 1: GOTO 100 
IF inpath(nextnode) = 1 THEN b1 = 0: GOTO 100 
'IF flag3 = 1 THEN IF labels(nextnode, 10) = 0 THEN b1 = 0: GOTO 100 
IF flagl = 1 THEN IF nonodes(nextnode) = 1 THEN b1 = 0: GOTO 100 
IF k > kmax THEN b1 = 0: GOTO 100 
IF dist(nextnode, fin) + k > kmax + 1 THEN b1 = 0 
100 
END SUB 

SUB check2 
IF flight.freq < path(K1).pt.freq THEN dt = 7 ELSE dt = 0 
b2 = 1 
IF flight.arr < flight.dep THEN flight.freq = flight.freq + 1 ' ftanei thn epomenh mera 
IF flight.freq + dt > bounds(1) THEN b2 = 0: GOTO 22' pare epomenh mera 
IF flight.freq = path(K1).pt.freq THEN 

IF VAL(LEFT$(flight.arr, 2)) * 60 + VAL(RIGHT$(flight.arr, 2)) > bounds(2) THEN b2 = 0: GOTO 22 
IF flight.dep <= path(K1).pt.arrTHEN b2 = 0: GOTO 22 

END IF 
IF flight.cost + path(K1).syncostos > bounds(3) THEN b2 = 0: GOTO 22 
IF flight.trtime + path(K1).synxronosaera > bounds(6) THEN b2 = 0: GOTO 22 
IFK1 >1 THEN 

timel = VAL(LEFT$(flight.dep, 2)) * 60 + VAL(RIGHT$(flight.dep, 2)) 
time2 = VAL(LEFT$(path(K1).pt.arr, 2)) * 60 + VAL(RIGHT$(path(K1).pt.arr, 2)) 
betweentime = ABS(time2 - timel) 
IF betweentime > maxbetweentime THEN b2 = 0: GOTO 22 
IF path(K1).synxronosedafous + betweentime > bounds(5) THEN b2 = 0: GOTO 22 

END IF 
22 
END SUB 

SUB check3 
b3 = 1 
ff$ = LEFT$(flight.descr, 2) 
IFff$ = "lh,'THEN 

IFnoairln(1) = 1THENb3 = 0 
ELSE 

IFff$ = "oa"THEN 
IFnoairln(2) = 1 THEN b3 = 0 

ELSE 
IFff$ = "ma"THEN 

IF noairln(3) = 1 THEN b3 = 0 
ELSE 

IFfl$ = "sr"THEN 
IF noairin(4) = 1 THEN b3 = 0 

ELSE 
IFff$ = "os"THEN 

IF noairln(5) = 1 THEN b3 = 0 
END IF 

END IF 
END IF 

END IF 
END IF 
IF flight.punctuality > bounds(9) THEN b3 = 0 
IF flightdanger > bounds(8) THEN b3 = 0 
END SUB 

DEFSNG A-2 
'DEFINTA-Z 
SUBcheckdates(d1$, d2$) 
c% = 1 
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ee1$ = RIGHT$(d1$, 2): mm1$ = MID$(d1$, 4, 2): hh1$ = LEFT$(d1$, 2) 
ee2$ = RIGHT$(d2$, 2): mm2$ = MID$(d2$, 4, 2): hh2$ = LEFT$(d2$, 2) 
eel = VAL(ee1$): mm1 = VAL(mm1$): hh1 = VAL(hh1$) 
ee2 = VAL(ee2$): mm2 = VAL(mm2$): hh2 = VAL(hh2$) 
IF eel - 4 * INT(ee1 / 4) = 0 THEN j = 2 ELSE j = 1 
e1 = eel -1 : d1 = e1 * 365 + INT(e1 / 4) + mn(mm1, j) + hh1 
IF ee2 - 4 * INT(ee2 / 4) = 0 THEN j = 2 ELSE j = 1 
e2 = ee2 -1 : d2 = e2 * 365 + INT(e2 / 4) + mn(mm2, j) + hh2 
df = d 2 - d 1 : 
END SUB 

DEFINTA-Z 
SUB checkfin 

IF flight.a = fin THEN 
CALL finalpath 

200 CALL backtrack 
IF ck(K1) = newcor(K1 + 1) - newcor(K1) THEN GOTO 200 

END IF 
END SUB 

SUB checkfinnode 
IFmainpath(k) = finTHEN 

IF flag2 = 1 THEN 
FOR χ = 2 TO k -1 

IF certainnodes(mainpath(x)) = 0 THEN GOTO 660 
NEXT 

END IF 
CALL finalpathnode 

660 CALL backnode 
IF cknode(k) = cor(mainpath(k) + 1) - cor(mainpath(k)) THEN GOTO 660 

END IF 
END SUB 

SUB ColorDisplay 
DisplayType = TRUE 
MouseHide 
SetupMenu 
MenuSetState 2, 1, 2 
MenuSetState 2, 2, 1 
SetupDesktop 
MenuShow 
MouseShow 

END SUB 

SUB computebestflight 
counter = 1 : currentmin& = 999999: nextnode = 0 
FOR i = oldaddr(m) TO oldaddr(m + 1) -1 

GET #5, i, oldflight 
ff$ = LEFT$(oldflight.descr, 2) 
IFff$ = "!h"THEN 

IF noairln(1) = 1 THEN GOTO 1001 
ELSE 

IF ff$ = "oa" THEN 
IF noairln(2) = 1 THEN GOTO 1001 

ELSE 
IF ff$ = "ma" THEN 

IF noairln(3) = 1 THEN GOTO 1001 
ELSE 

IF ff$ = "sr" THEN 
IF noairln(4) = 1 THEN GOTO 1001 

ELSE 
IFff$ = "os" THEN 

IF noairln(5) = 1 THEN GOTO 1001 
END IF 

END IF 
END IF 

END IF 
END IF 
IF oldflight.danger > bounds(8) THEN 

GOTO 1001 
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ELSE 
temparr(counter, 8) = oldflight.danger 

END IF 
IF oldflight.punctuality > bounds(9) THEN 

GOTO 1001 
ELSE 

temparr(counter, 9) = oldflight.punctuality 
END IF 
'cost 
IF labels(p, 3) + oldflight.cost > bounds(3) THEN 

GOTO 1001 
ELSE 

temparr(counter, 3) = oldflight.cost 
END IF 
'xronosaera 
IF labels(p, 6) + oldflight.trtime > bounds(6) THEN 

GOTO 1001 
ELSE 

temparr(counter, 6) = oldflight.trtime 
END IF 
IF labels(p, 4) + 1 > bounds(4) THEN GOTO 1001 

nextday = labels(p, 1): tt = 1 
IF INSTR(oldflight.freq, RIGHT$(STR$(labels(p, 1)), 1)) > 0 THEN 

IF oldfiight.arr < oldflight.dep THEN GOTO nxd 
IF oldflight.dep > labels(p, 2) THEN 

xre = oldflight.dep - labels(p, 2) 
IF xre < bounds(5) THEN 

temparr(counter, 1) = nextday 
temparr(counter, 2) = oldfiight.arr 
temparr(counter, 5) = xre 

ELSE 
GOTO 1001 

END IF 
ELSE 

GOTO nxd 
END IF 

ELSE 
nxd: nextday = nextday + 1 

IF nextday = 8 THEN nextday = 1 
IF nextday > bounds(1) THEN GOTO 1001 
IF nextday = bounds(1) THEN IF oldfiight.arr > bounds(2) THEN GOTO 1001 
nxt$ = RIGHT$(STR$(nextday), 1) 
tt = t t+1 
IF INSTR(oldflight.freq, nxt$) THEN 

xre = (tt -1 ) * 1440 - ABS(oldflight.dep - labels(p, 2)) 
IFxre<=bounds(5)THEN 

temparr(counter, 1) = nextday 
temparr(counter, 2) = oldfiight.arr 
temparr(counter, 5) = xre 

ELSE 
GOTO 1001 

END IF 
ELSE 

GOTO nxd 
END IF 

END IF 
temparr(counter, 4) = labels(p, 4) + 1 
IF temparr(counter, seira(1)) <= currentmin& THEN currentmin& = temparr(counter, seira(1)) 
counter = counter + 1 

1001 NEXT 
IF counter = 2 THEN ptr = 1 : kati = 1 : GOTO endsub 
IF counter = 1 THEN nextnode = 1: GOTO endsub 

REDIM ok(psit) 
FOR i = 1 TO numofcrit -1 

countl = 0: currmn& = 999999 
FORj = 1 TO counter-1 

IF temparr(j, seira(i)) = currentminâ AND ok(j) = 0 THEN 
countl = countl + 1 
IF temparr(j, seira(i + 1)) <= currmn& THEN currmn& = temparr(j, seira(i + 1)) 
par=j 
IF countl >psitTHEN 

FOR χ = 1 TO psit 

176 



IFok(x) = OTHEN 
kati =j: GOTOendsub 

END IF 
NEXT 

END IF 

'IF countl >= counter -1 THEN par = j : GOTO endsub 
ELSE 

okü) = 1 
'kati = j 

END IF 
NEXT 
IF countl = 1 THEN kati = par: GOTO endsub 
currentmin& = currmn& 

NEXT 

endsub: 
ENDSUB 

SUB createsortarrays 
FOR i = 1 TO numi 

GET#1,i,fr 
nosort(i).number = i 
nosort(i).value = i 
mhkossort(i).number = i 
mhkossort(i).value = fr.mhkos 
costossort(i).number = i 
costossort(i).value = fr.costos 
synxronsort(i).number = i 
synxronsort(i).value = fr.synxronos 
oarxronos(i).number = i 
oarxronos(i).value = fr.xronosaera 
ogrxronos(i).number = i 
ogrxronos(i).value = fr.xronosedafous 
dang(i).number = i 
dang(i).value = fr.danger 
punct(i).number = i 
punct(i).value = fr.punctuality 

NEXT 
ENDSUB 

SUB dfs 
k = 1 : mainpath(k) = start: mainpath(k) = start 
b1 = 1:b3 = 1 
DO WHILE k > 0 

nextnode = lis(cor(mainpath(k)) + cknode(k)) 
CALL check"!node 
IF M = 1 THEN 

321 CALL branchnode 
ELSE 

cknode(k) = cknode(k) + 1 
END IF 

334 IF cknode(k) = cor(mainpath(k) + 1) - cor(mainpath(k)) THEN 
300 CALL backnode 

END IF 
IF cknode(k) = cor(mainpath(k) + 1) - cor(mainpath(k)) THEN GOTO 300 

LOOP 
ENDSUB 

SUB ExecuteProblem 
IF start = 0 OR fin = 0 THEN GOTO endexec 
REDIM labels(95, 10) AS DOUBLE 
REDIM swapnodes(95) AS INTEGER 
FOR i = 1 TO 95: swapnodes(i) = i: NEXT 
MouseHide 
COLOR 15, 0 
CLS 
num = 0: numi = 0 
ff = 1 : maxbetweentime = 999999 
IFflag3 = 1 THEN 

REDIM ck(1) AS INTEGER 
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lexminpaths 
FOR i = 1 TO numofcrit -1 

IF seira(i) <> 1 AND seira(i) <> 2 THEN bounds(seira(i)) = labels(fin, seirad)) 
NEXT 
kmax = labels(fin, 4) -1 

ELSE 
kmax = 2: FOR i = 1 TO skata: bounds(seira(i)) = 999999: NEXT 

END IF 
CLS 
REDIM mainpath(kmax + 1) AS INTEGER 
REDIM newcor(kmax + 1) AS INTEGER 
REDIM ck(kmax + 1) AS INTEGER 
REDIM path(kmax + 1) AS ρ 
REDIM cknode(kmax + 1) AS INTEGER 
COLOR 2, 0,0 

PRINT "No"; TAB(5); "ATTO"; TAB(10); "Πτήση"; TAB(20); "Προς"; TAB(26); "Av."; TAB(32); "Αφ."; TAB(37); "Μέρα"; TAB(43) "Av" 
TAB(46); "Κόοτος"; TAB(55); "Σ.Χρ."; TAB(62); "Xp. Α."; TAB(70); "Xp. E." 
COLOR 7, 0,0 
dfs 
s$ = "Δεν υπάρχουν Διαδρομές ...|" 
IF numi =0THEN 

MouseShow 
χ = Alert(4, s$, 10, 25, 12, 55, "OK", "", "") 
GOTO endexec ' edw alert no routes 

END IF 
DO 
LOOP WHILE INKEYS = "" 
REDIM nosort(numl) AS sortrec 
REDIM mhkossort(numl) AS sortrec 
REDIM costossort(numl) AS sortrec 
REDIM synxronsort(numl) AS sortrec 
REDIM oarxronos(numl) AS sortrec 
REDIM ogrxronos(numl) AS sortrec 
REDIM dang(numl) AS sortrec 
REDIM punct(numl) AS sortrec 
createsortarrays 
endexec: 
Menulnit 
Windowlnit 
MouseShow 
DisplayType = TRUE 
ColorDisplay 
END SUB 

SUB expandmainpath 
OPEN "d:newfli.ttt" FOR RANDOM AS #21 LEN = LEN(flight) 
REDIM newcor(k + 1) AS INTEGER 
newcor(1) = 1 
arith = 0 
FOR i = 1 TO k -1 

FOR j = cor(mainpath(i)) TO cor(mainpath(i) + 1) -1 
IFIis(j) = mainpath(i + 1)THEN 

FOR m = addr(j) TO addrfj + 1) -1 
GET #4, m, flight 
PUT #21,, flight 
arith = arith + 1 

NEXT 
GOTO 15 

END IF 
NEXT: 

15 newcor(i + 1) = arith + 1 
NEXT 

newcor(k + 1 ) = arith 
REDIM flightarr(arith) AS route 
FOR i = 1 TO arith 

GET #21, i, flightarr(i) 
NEXT 
CLOSE 21 

K1 = 1: path(K1).a = start: path(K1).d = start: path(K1).pt.freq = dayofdep 
path(K1).pt.dep = timeofdep$: path(K1).pt.arr = timeofdepS 
path(K1).syndanger = 0: path(K1).synpunctuality = 0: ck(K1) = 0 
DO WHILE K1 >0 
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flight = flightarr(newcor(K1) + ck(K1)) 
2 CALL check3 

IFb3 = 1THEN 
13 CALLcheck2 

!Fb2 = 1 THEN 
CALL branch 

ELSE 
ck(K1)=ck(K1) + 1 

END IF 
ELSE 

ck(K1) = ok(K1) + flight.numofdays 
END IF 

1 IF ck(K1) = newcor(K1 + 1) - newcor(K1) THEN 
20 CALL backtrack 

IF ck(K1) = newcor(K1 + 1) - newcor(K1) THEN GOTO 20 
END IF 

LOOP 
END SUB 

SUB finalpath 
numi = numi + 1 
fr.mhkos = K1 -1 
fr.costos = path(K1).syncostos 
fr.xronosaera = path(K1).synxronosaera 
fr.synxronos = path(K1).synxronos 
fr.xronosedafous = path(K1).synxronosedafous 
fr.danger = path(K1).syndanger 
fr.punctuality = path(K1).synpunctuality 
path(2).pt.d = start 
froutpal = path(2) 
IFK1 =2 THEN GOTO 5 
frout.pa2 = path(3) 
IF K1 = 3 THEN GOTO 5 
frout.pa3 = path(4) 
IF K1 =4 THEN GOTO 5 
frout.pa4 = path(5) 
IF K1 =5 THEN GOTO 5 
frout.pa5 = path(6) 
IF K1 = 6 THEN GOTO 5 
frout.pa6 = path(7) 
IFK1 =7 THEN GOTO 5 
frout.pa7 = path(8) 
5 
PUT #1, n u m i fr 
PUT#2, numl.frout 
PRINT numi; 
FORi = 2TOK1 

PRINT TAB(5); path(i).pt.d; TAB(10); path(i).pt.descr; TAB(20); path(i).pt.a; TAB(26); path(i).pt.dep; " "; TAB(32); path(i).pt.arr; " 
"; TAB(37); path(i).pt.freq; 
NEXT 
PRINT TAB(43); fr.mhkos - 1 ; TAB(46); fr.costos; TAB(55); fr.synxronos; TAB(62); fr.xronosaera; TAB(70); fr.xronosedafous 
IF numi MOD 10 = 0 THEN 

LOCATE 23, 1 : PRINT "Any key to continue ..." 
DO 
LOOP WHILE INKEYS = "" 
CLS : PRINT "No"; TAB(5); "ATTO"; TAB(10); "Πτήση"; TAB(20); "Προς"; TAB(26); "Av."; TAB(32); "Αφ."; TAB(37); "Μέρα"; 

TAB(43); "Αν"; TAB(46); "Κόοτος"; TAB(55); "Σ.Χρ."; TAB(62); "Xp. Α."; TAB(70); "Xp. E." 
END IF 
END SUB 

SUBfinaipathnode 
num = num + 1 

CALL expandmainpath 
END SUB 

DEFSNG C-Z 
SUB finddayofweek (dte1$, dte2$, dayS) 
'Given one date (dte$) find the dayofweek (day$) 
d$ = dte1$:GOSUB10 
d1 =d 
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d$ = dte2$: GOSUB 10 
d2 = d 
df = d2-d1:y = df-7*INT(df/7) 
day$ = eb$(y) 
GOTO 11 
10 eeS = RIGHTS(d$, 2): mm$ = MID$(d$, 4, 2): hh$ = LEFT$(d$, 2) 
ee = VAL(ee$): mm = VAL(mm$): hh = VAL(hh$) 
IF ee - 4 * INT(ee / 4) = 0 THEN j = 2 ELSE j = 1 
e = ee -1 : d = e * 365 + INT(e / 4) + mn(mm, j) + hh 
RETURN 
11 
END SUB 

DEFINTC-Z 
SUB InBounds 

WindowOpen 1,4, 12, 21, 70, 0, 7, 0, 7, 15, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, 1, 
WindowLine 16 
WindowLocate 2, 2 
WindowPrint 2, "Ημερομηνία Αναχώρησης:" 
WindowBox1,30, 3, 56 
WindowLocate 5, 2 
WindowPrint 2, "Ημερομηνία Αφιξης:" 
WindowBox 4, 30, 6, 56 
WindowLocate 8, 2 
WindowPrint 2, "Ώρα Αναχώρησης:" 
WindowBox 7, 30, 9, 56 
WindowLocate 11,2 
WindowPrint 2, "Ώρα Άφιξης:" 
WindowBox 10, 30, 12, 56 
WindowLocate 14, 2 
WindowPrint 2, "Μήκος:" 
WindowBox 13, 30,15, 56 
WindowLocate 0, 11 
WindowPrint 1, " Εισαγωγή Χρόνων και Μέγιστου Μήκους " 
dateofdepS = "" 
dateofarrS = "" 
timeofdepS = "" 
timeofarr$ = "" 
mhkos$ = "" 
EditFieldOpen 1, dateofdep$, 2, 31, 0, 0, 20, 39 
EditFieldOpen 2, dateofarr$, 5, 31, 0, 0, 20, 39 
EditFieldOpen 3, timeofdep$, 8, 31, 0, 0, 20, 39 
EditFieldOpen 4, timeofarrS, 11, 31, 0, 0, 20, 39 
EditFieldOpen 5, mhkos$, 14, 31, 0, 0, 20, 39 
ButtonOpen 1, 2, "Συνέχεια", 17, 10, 19, 20, 1 
ButtonOpen 2, 1, "Επιπλέον Όρια", 17, 23, 21, 35, 1 
ButtonOpen 3, 1, "Cancel", 17, 42,19, 49, 1 
pushButton = 1 
currButton = 0 
currEditField = 1 
ExitFlag = FALSE 
WHILE NOT ExitFlag 

WindowDo currButton, currEditField 
SELECT CASE Dialog(O) 

CASE 0, 3, 4, 5, 20 
CASE 2 

currButton = 0 
currEditField = Dialog(2) 

CASE 9 '(Escape) 
pushButton = 3 
ExitFlag = TRUE 

CASE 6 
SELECT CASE currButton 

CASE 9 
CASE ELSE 

ExitFlag = TRUE 
END SELECT 

' A Button was pushed with mouse. Perform the desired action 
' based on Button 
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CASE1 
currButton = Dialog(1) 
currEditField = 0 
SELECT CASE currButton 

CASE1 
pushButton = 1 
ExitFlag = TRUE 

CASE 2 
pushButton = 2 
ExitFlag = TRUE 

CASE 3 
pushButton = 3 
ExitFlag = TRUE 

CASE ELSE 
END SELECT 

' Tab was hit. Depending upon the current button, or current edit field, 
' assign the new values to currButton, and currEditField 

CASE 7 'tab 
SELECT CASE currButton 

CASEO 
SELECT CASE currEditField 

CASE1 
currEditField = 2 

CASE 2 
currEditField = 3 

CASE 3 
currEditField = 4 

CASE 4 
currEditField = 5 

CASE ELSE 
currButton = 1 
currEditField = 0 

END SELECT 
CASE1 

currButton = 2 
CASE 2 

currButton = 3 
CASE 3 

currButton = 0 
currEditField = 1 

END SELECT 

' Same for Back Tab, only reverse. 

CASE 8 'back tab 
SELECT CASE currButton 

CASEO 
SELECT CASE currEditField 

CASE1 
currButton = 5 
currEditField = 0 

CASE 2 
currEditField = 1 

CASE 3 
currEditField = 2 

CASE 4 
currEditField = 3 

CASE 5 
currEditField = 4 

END SELECT 
CASE1 

currButton = 0 
currEditField = 5 

CASE 3 
currButton = 2 

CASE 2 
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currButton = 1 
END SELECT 

CASE 14'space 
SELECT CASE currButton 

CASE 1 
ExitFlag = TRUE 

CASE 2 
ExitFlag = TRUE 

CASE 3 
ExitFlag = TRUE 

CASE ELSE 
END SELECT 

CASE ELSE 
END SELECT 

WEND 

dateofdepS = EditFieldlnquire(l) 
dateofarrS = EditFieldlnquire(2) 
timeofdep$ = EditFieldlnquire(3) 
timeofarrS = EditFieldlnquire(4) 
mhkosS = EditFieldlnquire(5) 
IF dateofdepS = "" THEN 

d$ = DATES 
d2$ = LEFT$(d$, 2) 
d1$ = MID$(d$, 4. 2) 
d3$ = RIGHT$(d$, 2) 
d1 =VAL(d1$) + 1 
d1$ = STR$(d1) 
IF LEN(d1$) = 1 THEN d1$ = "0" + d1$ 
d1$ = RIGHT$(d1$, 2) 
dateofdepS = d1$ + 7" + d2$ + "/" + d3$ 

END IF 
IF dateofarrS = "" THEN dateofarrS = dateofdepS 
IF timeofarrS = "" THEN timeofarrS = "2359" 
IF timeofdepS = "" THEN timeofdepS = "0000" 
bounds(2) = VAL(LEFT$(timeofarr$, 2)) * 60 + VAL(RIGHT$(timeofarr, 2)) 
CALL finddayofweek(" 06/12/93", dateofdepS, dayofdS) 
CALL finddayofweek("06/12/93", dateofarrS, dayofaS) 
dayofdep = VAL(dayofdS) 
bounds(1) = VAL(dayofa$) 
bounds(4) = VAL(mhkosS) 

WindowClose 1 
SELECT CASE pushButton 

CASE1 
IFflag3 = 0THEN 

bounds(9) = 999999: bounds(8) = 999999: bounds(6) = 999999 
bounds(5) = 999999: bounds(3) = 999999: bounds(4) = 2 

END IF 
CASE 2 

InBoundsMore 
CASE 3 

REDIM bounds(9) AS DOUBLE 
CASE ELSE 

END SELECT 
END SUB 

SUB InBoundsMore 
WindowOpen 1, 4, 12, 21, 70, 0, 7, 0, 7, 15, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, 1, "" 
WindowLine 16 
WindowLocate 2, 2 
WindowPrint 2, "Μέγιστο Κόστος:" 
WindowBox 1, 30, 3, 56 
WindowLocate 5, 2 
WindowPrint 2, "Μέγ. Χρόνος Αέρα:" 
WindowBox 4, 30, 6, 56 
WindowLocate 8, 2 
WindowPrint 2, "Μέγ. Χρόνος Εδάφους:" 
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WindowBox 7, 30, 9, 56 
WindowLocate 11,2 
WindowPrint 2, "Μέγ. Κίνδυνος:" 
WindowBox 10, 30, 12, 56 
WindowLocate 14, 2 
WindowPrint 2, "Μέγ. Ακρίβεια:" 
WindowBox 13, 30, 15, 56 
WindowLocate 0, 16 
WindowPrint 1, " Εισαγωγή Επιπλέον Ορίων " 
kostosî = "" 
xronosaeraS = "" 
xronosedafousS = "" 
kindynosS = "" 
akribeia$ = "" 
EditFieldOpen 1, kostos$, 2, 31, 0, 0, 20, 39 
EditFieldOpen 2, xronosaeraS, 5, 31, 0, 0, 20, 39 
EditFieldOpen 3, xronosedafousS, 8, 31, 0, 0, 20, 39 
EditFieldOpen 4, kindynosS, 11, 31, 0, 0, 20, 39 
EditFieldOpen 5, akribeiaS, 14, 31, 0, 0, 20, 39 
ButtonOpen 1, 2, "Συνέχεια", 17,10, 19, 20,1 
ButtonOpen 2, 1, "Cancel", 17, 42, 19, 49, 1 
pushButton = 1 
currButton = 0 
currEditField = 1 
ExitFlag = FALSE 
WHILE NOT ExitFlag 

WindowDo currButton, currEditField 
SELECT CASE Dialog(O) 

CASE 0, 3, 4, 5, 20 

CASE 2 
currButton = 0 
currEditField = Dialog(2) 

CASE 9 '(Escape) 
pushButton = 3 
ExitFlag = TRUE 

CASE 6 
SELECT CASE currButton 

CASE 9 
CASE ELSE 

ExitFlag = TRUE 
END SELECT 

' A Button was pushed with mouse. Perform the desired action 
' based on Button 

CASE1 
currButton = Dialog(1) 
currEditField = 0 
SELECT CASE currButton 

CASE1 
pushButton = 1 
ExitFlag = TRUE 

CASE 2 
pushButton = 2 
ExitFlag = TRUE 

CASE ELSE 
END SELECT 

' Tab was hit. Depending upon the current button, or current edit field, 
' assign the new values to currButton, and currEditField 

CASE 7 'tab 
SELECT CASE currButton 

CASE0 
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SELECT CASE currEditField 
CASE1 

currEditField = 2 
CASE 2 

currEditField = 3 
CASE 3 

currEditField = 4 
CASE 4 

currEditField = 5 
CASE ELSE 

currButton = 1 
currEditField = 0 

END SELECT 
CASE1 

currButton = 2 
CASE 2 

currButton = 0 
currEditField = 1 

END SELECT 

1 Same for Back Tab, only reverse. 

CASE 8 'back tab 
SELECT CASE currButton 

CASEO 
SELECT CASE currEditField 

CASE1 
currButton = 2 
currEditField = 0 

CASE 2 
currEditField = 1 

CASE 3 
currEditField = 2 

CASE 4 
currEditField = 3 

CASE 5 
currEditField = 4 

END SELECT 
CASE1 

currButton = 0 
currEditField = 5 

CASE 2 
currButton = 1 

END SELECT 

CASE 14'space 
SELECT CASE currButton 

CASE1 
ExitFlag = TRUE 

CASE 2 
ExitFlag = TRUE 

CASE ELSE 
END SELECT 

CASE ELSE 
END SELECT 

WEND 

kostosS = EditFieldlnquire(l) 
xronosaera$ = EditFieldlnquire(2) 
xronosedafous$ = EditFieldlnquire(3) 
kindynosS = EditFieldlnquire(4) 
akribeiaS = EditFieldlnquire(5) 
IF kostos$ = "" THEN kostosS = "999999" 
bounds(3) = VAL(kostosS) 
IF xronosaera$ = "" THEN xronosaera$ = "999999" 
bounds(6) = VAL(xronosaeraS) 
IF xronosedafousS = "" THEN xronosedafousS = "999999" 
bounds(5) = VAL(xronosedafousS) 
IF kindynosS = "" THEN kindynosS = "999999" 
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bounds(8) = VAL(kìndynosS) 
IF akribeiaS = "" THEN akribeiaS = "999999" 
bounds(9) = VAL(akribeiaS) 
WindowClose 1 
SELECT CASE pushButton 

CASE 2 
bounds(9) = 999999: bounds(8) = 999999: bounds(6) = 999999 
bounds(5) = 999999: bounds(3) = 999999 

CASE ELSE 
END SELECT 

END SUB 

SUB InNodes 
WindowOpen 1, 6, 11, 19, 67, 0, 7, 0, 7, 15, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, 1, 
WindowLine 13 
WindowLocate 2, 2 
WindowPrint 2, "Προέλευση." 
WindowBox 1, 14, 3, 56 
WindowLocate 5, 2 
WindowPrint 2, "Προορισμός:" 
WindowBox 4, 14, 6, 56 
WindowLocate 0, 3 

WindowPrint 1, " Εισαγωγή και αποκλεισμός κορυφών και Αερ. Εταιρειών " 
search$ = "" 
replaces = "" 
EditFieldOpen 1, searchS, 2, 15, 0, 0, 40, 39 
EditFieldOpen 2, replaces, 5,15, 0, 0, 40, 39 
ButtonOpen 1,1, "Αποκλεισμός Πόλεων", 9, 2, 0, 0, 2 
ButtonOpen 2, 1, "Αποκλεισμός Αερ. Εταιρειών", 10, 2, 0, 0, 2 
ButtonOpen 3, 1, "Υποχρεωτική Διέλευση", 11, 2, 0, 0, 2 
ButtonOpen 4, 2, "Συνέχεια", 14, 2, 0, 0, 1 
ButtonOpen 5,1, "Cancel", 14, 22, 0, 0, 1 
REDIM nonodes(95) AS INTEGER 
REDIM certainnodes(95) AS INTEGER 
REDIM noiairln(5) AS INTEGER 
REDIM bounds(9) AS DOUBLE 
REDIM labels(95,10) AS DOUBLE 
REDIM seira(8) AS INTEGER 
REDIM inpath(95) AS INTEGER 
REDIM swapnodes(95) AS INTEGER 
FOR i = 1 TO 95: swapnodes(i) = i: NEXT 
flagl = 0 
flag2 = 0 
flag3 = 0 
flag4 = 0 
pushButton = 1 
currButton = 0 
currEditField = 1 
ExitFlag = FALSE 
WHILE NOT ExitFiag 

WindowDo currButton, currEditField 
SELECT CASE Dialog(O) 

CASE 0, 3, 4, 5, 20 

CASE 2 
currButton = 0 
currEditField = Dialog(2) 

CASE 9 '(Escape) 
pushButton = 3 
ExitFlag = TRUE 

CASE 6 
SELECT CASE currButton 

CASE 9 
CASE ELSE 

ExitFlag = TRUE 
END SELECT 

CASE1 
currButton = Dialog(1) 
currEditField = 0 
SELECT CASE currButton 
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CASE1 
IF flag 1 =0THENflag1 
ButtonToggle 1 
pushButton = 1 

CASE 2 
IFflag2 = 0THENflag2 
ButtonToggle 2 
pushButton = 2 

CASE 3 
IF flag4 = 0 THEN flag4 
ButtonToggle 3 
pushButton = 3 

CASE 4 
pushButton = 4 
ExitFlag = TRUE 

CASE 5 
pushButton = 5 
ExitFlag = TRUE 

CASE ELSE 
END SELECT 

CASE 7 'tab 
SELECT CASE currButton 

CASEO 
SELECT CASE currEditField 

CASE 1 
currEditField = 2 

CASE ELSE 
currButton = 1 
currEditField = 0 

END SELECT 
CASE1 

currButton = 2 
CASE 2 

currButton = 3 
CASE 3 

currButton = 4 
CASE 4 

currButton = 5 
CASE 5 

currButton = 0 
currEditField = 1 

END SELECT 

CASE 8 'back tab 
SELECT CASE currButton 

CASEO 
SELECT CASE currEditField 

CASE1 
currButton = 5 
currEditField = 0 

CASE 2 
currEditField = 1 

END SELECT 
CASE1 

currButton = 0 
currEditField = 2 

CASE 3 

currButton = 2 
CASE 4 

currButton = 3 
CASE 2 

currButton = 1 
CASE 5 

currButton = 4 
END SELECT 

CASE 14'space 
SELECT CASE currButton 

CASE 1 
IF flagl = 0 THEN flagl = 1 ELSE flagl = 0 

= 1 ELSE flagl =0 

= 1 ELSEflag2 = 0 

= 1 ELSE flag4 = 0 
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ButtonToggle 1 
CASE 2 

IFflag2 = 0THENflag2 
ButtonToggle 2 

CASE 4 
pushButton = 4 
ExitFlag = TRUE 

CASE 5 
pushButton = 5 
ExitFlag = TRUE 

CASE 3 
IFflag4 = 0THENflag4 
ButtonToggle 3 

CASE ELSE 
END SELECT 

CASE ELSE 
END SELECT 

WEND 

searchS = EditFieldlnquire(l) 
replaces = EditFieldlnquire(2) 
start = VAL(search$) 
fin = VAL(replace$) 
WindowClose 1 
IF pushButton = 4 THEN 

IF flagl = 1 THEN ListBoxNodes 
IF flag2 = 1 THEN ListBoxAirlines 
IF flag4 = 1 THEN ListBoxNodesSure 

END IF 
IF pushButton = 5 THEN start = 0: fin = 0 

END SUB 

SUB insta 
OPEN "cor.dat" FOR INPUT AS #1 
OPEN "lis.dat" FOR INPUT AS #2 
OPEN "naddr.dat" FOR INPUT AS #3 
OPEN "dist.dat" FOR INPUT AS #4 
OPEN "addr.daf FOR INPUT AS #6 
PRINT "please waif 
i = 0 
DO WHILE NOT EOF(1) 

INPUT#1,cor(i + 1) 
i = i + 1 

LOOP 
PRINT"."; 
i = 0 
DO WHILE NOT EOF(2) 

INPUT #2, lis(i + 1) 
i = i + 1 

LOOP 
PRINT"."; 
i = 0 
DO WHILE NOT EOF(3) 

INPUT #3, addr(i + 1) 
i = i + 1 

LOOP 
i = 0 
DO WHILE NOT EOF(6) 

INPUT #6, oldaddr(i + 1) 
i = i + 1 

LOOP 
PRINT"."; 
FORi = 1 TO 95 

FORj = 1 TO 95 
INPUT #4, dist(i, j) 

NEXT 
NEXT 
CLOSE 
cor(96) = 834 
END SUB 

SUB lexgreater (a() AS DOUBLE, b() AS DOUBLE) 

1 ELSEflag2 = 0 

1 ELSE flag4 = 0 
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FOR i = 1 TO numofcrit -1 
IF a(seira(i)) = b(seira(i)) THEN GOTO nxt 
IF a(seira(i)) > b(seira(i)) THEN 

islexgreater = 1 
EXIT FOR 

ELSE 
islexgreater = 0 
EXIT FOR 

END IF 
nxt: NEXT 
END SUB 

SUB lexmin (labsQ AS DOUBLE) 
currentmin& = 999999 
FORj = swapptr + 1 TO 95 

IF labs(swapnodes(j), seira(D) <= currentmin& AND labs(swapnodes(j), 10) = 0 THEN currentmin& = labs(swapnodes(j), 
seira(1)) 
NEXT 
REDIM ok(95) 
FOR i = 1 TO numofcrit -1 

countl = 0: currmn& = 99.9999 
FORj = swapptr+ 1 TO 95 

IF labs(swapnodes(j), seira(i)) = currentmin& AND ok(swapnodes(j)) = 0 AND labs(swapnodes(j), 10) = 0 THEN 
countl = countl + 1 
IF labs(swapnodes(j), seira(i + 1)) <= currmn& THEN currmn& = labs(swapnodes(j), seira(i + 1)) 
par = swapnodes(j): kt = j 

ELSE 
ok(swapnodes(j)) = 1 
"Ptr = j 

END IF 
NEXT 
IF countl = 1 THEN ptr = par: GOTO endlm 
currentmin& = currmn& 

NEXT 
endlm: 
IF countl > 1 THEN 

FOR χ = swapptr + 1 TO 95 
IF labs(swapnodes(x), 10) = 0 AND ok(swapnodes(x)) = 0 THEN 

ptr = swapnodes(x): kt = χ 
EXIT FOR 

END IF 
NEXT 

END IF 
END SUB 

SUB lexminpaths 
REDIM labels(95, 10) AS DOUBLE 
'initialise 
FORi = 1 TO 95 

FORj = 1TO 9 
labels(i,j) = 999999 

NEXT 
NEXT 
labels(start, 10) = 1 Ί =first node permanent 
labels(start, 1) = dayofdep: labels(start, 2) = VAL(LEFT$(timeofdep$, 2)) * 60 + VAL(RIGHT$(timeofdep$, 2)) 
labels(start, 3) = 0: labels(start, 4) = 1 
FORi = 5 T 0 9 

labels(start, i) = 0 
NEXT 

ρ = start: breaker = 0 
swapptr = 1: SWAP swapnodes(l), swapnodes(start) 
numi = 0 
'repeat until BREAK or STOP 
DO 

FOR m = cor(p) TO cor(p + 1 ) -1 
IF labels(lis(m), 10) = 0 AND labels(lis(m), 4) <= bounds(4) AND nonodes(lis(m)) <> 1 THEN 

FOR I = 1 TO 10: alpha(l) = labels(lis(m), I): NEXT 
psit = oldaddr(m + 1) - oldaddr(m) 
REDIM temparr(psit, 10) AS DOUBLE 

computebestflight 
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IF nextnode = 1 GOTO nxtnd 
FORI = 1 TO 10 

IF typos(l) = 1 THEN 
beta(l) = labels(p, !) + temparr(kati, I) 

ELSE 
IFtypos(l) = 2THEN 

IF labels(pr I) > temparr(kati, I) THEN 
mm = labels(p, I) 

ELSE 
mm = temparr(kati, I) 

END IF 
beta(l) = mm 

ELSE 
IF typos(l) = 0 THEN beta(l) = temparr(kati, I) 

END IF 
END IF 

NEXT 

lexgreater alpha(), beta() 
IF:slexgreater= 1 THEN 

FORI=1 TO 10 
labels(lis(m), I) = beta(l) 

NEXT 
END IF 

END IF 
nxtnd: NEXT 

lexmin labels() 

labels(ptr, 10) = 1 
p = ptr 
SWAP swapnodes(swapptr), swapnodes(kt) 
swapptr = swapptr + 1 

IF ρ = fin THEN breaker =1 

LOOP UNTIL breaker =1 
END SUB 

SUB LexOrder 
flag3 = 1 
REDIM seira(8) AS INTEGER 
REDIM xS(9) 
REDIM tmp(8) AS INTEGER 
numofcrit = 0 

x$(1) = " 1 . Ημέρα Άφιξης" 
x$(2) = "2. Ώρα Άφιξης" 
x$(3) = "3. Κόστος" 
xS(4) = "4. Μήκος" 
x$(5)= 
x$(6)= 
x$(7) = 
x$(8) = 
x$(9) = 

"5. Χρόνος Εδάφους" 
"6. Χρόνος Αέρα" 
"7. Κίνδυνος" 
"8. Ακρίβεια" 
"9. Τέλος" 

nxlo: χ = ListBox(x$(), 9, 20) 
IFx = 7 0 R x = 8 THEN choice = χ + 1 ELSE choice = χ 
numofcrit = numofcrit + 1 
tmp(numofcrit) = choice 

SELECT CASE χ 
CASEO 
REDIM seira(8) AS INTEGER 

skata = numofcrit 
numofcrit = 0 
flag3 = 0 

CASE 9 
'numofcrit = numofcrit -1 
REDIM seira(numofcrit) AS INTEGER 
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FOR i = 1 TO numofcrit: seira(i) = tmp(i): NEXT 
bounds(4) = 999999 
flag3 = 1 

CASE ELSE 
GOTO nxlo 
flag3 = 1 

END SELECT 
END SUB 

SUB ListBoxAirlines 
REDIM x$(6) 
REDIM noairln(5) AS INTEGER 

x$(1) = "Lufthansa, Βαθμ.Κινδύνου: 1, Βαθμ.Ακρίβειας: 1" 
x$(2) = "Ολυμπιακή, Βαθμ.Κινδύνου: 1, Βαθμ.Ακρίβειας: 3" 
χ$(3) = "Malev, Βαθμ.Κινδύνου: 5, Βαθμ.Ακρίβειας: 4" 
χ$(4) = "Swiss Air, Βαθμ.Κινδύνου: 3, Βαθμ.Ακρίβειας: 2" 
χ$(5) = "Austrian Airlines, Βαθμ.Κινδύνου: 2, Βαθμ.Ακρίβειας: 3" 
χ$(6) = "Έξοδος" 

nxairl: χ = ListBox(x$(), 6, 80) 
IF χ < 6 THEN IF noairln(x) = 1 THEN noairln(x) = 0 ELSE noairln(x) = 1 

SELECT CASE χ 
CASEO 

REDIM noairln(5) AS INTEGER 
CASE 6 

GOTO endlba 
CASE ELSE 

GOTO nxairl 
END SELECT 

endlba: 
END SUB 

SUB ListBoxNodes 

REDIM x$(95) 
REDIM nonodes(95) AS INTEGER 
noofnonodes = 0 

FORi = 1TO 95 
GET #3, i, city 
x$(i) = STR$(i) + ". " + city.ame + " " + city.utc 

NEXT 

nxlsb: χ = ListBox(x$(), 95, 30) 
IF nonodes(x) = 1 THEN 

nonodes(x) = 0 
noofnonodes = noofnonodes -1 

ELSE 
nonodes(x) = 1 
noofnonodes = noofnonodes + 1 

END IF 

SELECT CASE χ 
CASE 0 

IF noofnonodes > 0 THEN 
REDIM x$(noofnonodes) 
J = 1 
FOR i = 1 TO 95 

IF nonodes(i) = 1 THEN 
GET #3, i, city 
x$(j) = STR$(i) + ". " + city.ame + " " + city.utc 
j = j + 1 

END IF 
NEXT 
χ = ListBox(x$(), noofnonodes, 30) 

IFx = 0THEN 
REDIM nonodes(95) AS INTEGER 
noofnonodes = 0 
flagl = 0 

END IF 
END IF 

CASE ELSE 
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GOTO nxlsb 
END SELECT 

END SUB 

SUB ListBoxNodesSure 

REDINI x$(95) 
REDIM certainodes(95) AS INTEGER 
noofcertainnodes = 0 

FORi = 1 TO 95 
GET #3, i, city 
x$(i) = STR$(i) + ". " + city.arme + " " + city.utc 

NEXT 

nxcrn: χ = ListBox(x$(), 95, 30) 
IF certainnodes(x) = 1 THEN 

certainnodes(x) = 0 
noofcertainnodes = noofcertainnodes -1 

ELSE 
certainnodes(x) = 1 
noofcertainnodes = noofcertainnodes + 1 

END IF 
SELECT CASE χ 

CASEO 
IF noofcertainnodes > 0 THEN 

REDIM xS(noofcertainnodes) 
j = 1 
FOR i = 1 TO 95 

IFcertainnodes(i) = 1 THEN 
GET#3, i, city 
x$(j) = STR$(i) + ". " + city.ame + " " + city.utc 

j = j + 1 
END IF 

NEXT 
χ = ListBox(x$(), noofcertainnodes, 30) 
IFx = 0THEN 

REDIM certainnodes(95) AS INTEGER 
noofcertainnodes = 0 
flag2 = 0 

END IF 
END IF 
CASE ELSE 

GOTO nxcrn 
END SELECT 

END SUB 

SUB MonoDisplay 
DisplayType = FALSE 
MouseHide 
SetupMenu 
MenuSetState 2, 1, 1 
MenuSetState 2, 2, 2 
SetupDesktop 
MenuShow 
MouseShow 

END SUB 

DEFSNGA-Z 
SUB SetupDesktop STATIC 

MouseHide 
WIDTH , 25 
IF DisplayType THEN 

COLOR 15, 1 'Color 
ELSE 

COLOR 15, 0 'Monochrome 
END IF 
CLS 

FORa = 2TO80STEP4 
FOR b = 2 TO 25 STEP 2 
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LOCATE b, a 
PRINT CHR$(250); 

NEXTb 
NEXT a 
MouseShow 

END SUB 

DEFINTA-Z 
SUB SetupMenu 

MenuSet 1 
MenuSet 1 
MenuSet 1 
MenuSet 1 

MenuSet 2 
MenuSet 2 
MenuSet 2 
MenuSet 2 
MenuSet 2 

MenuSet 3 
MenuSet 3 
MenuSet 3, 
MenuSet 3, 
MenuSet 3, 
MenuSet 3 
MenuSet 3 
MenuSet 3 
MenuSet 3, 
MenuSet 3, 

MenuSet 4, 
MenuSet 4, 
MenuSet 4, 
MenuSet 4, 
MenuSet 4, 
MenuSet 4, 
MenuSet 4, 
MenuSet 4, 
MenuSet 4, 

MenuSet 5, 
MenuSet 5, 
MenuSet 5, 
MenuSet 5, 

0, 1, 
1. 1, 
2, 1, 
3, 1, 

0, 1, 
1, 1, 
2, 1, 
3, 1, 
4, 1, 

0, 1, 
1, 1, 
2, 1, 
3, 1, 
4, 1, 
5,1, 
6, 1, 
7, 1, 
8, 1, 
9, 1, 

0, 1, 
1, 1, 
2, 1, 
3, 1, 
4, 1, 
5, 1, 
6, 1, 
7, 1, 
8,1, 

0, 1, 
1, 1, 
2, 1, 
3,1, 

"Εργασίες", 1 
'"Εκτέλεση", 1 
"-", 1 
"Έξοδος", 2 

"Είσοδος", 1 
"Κόμβοι", 1 
"Βασικά Όρια", 1 
"Επιπλέον Όρια", 1 
"Λεξικογραφική Διάταξη", 1 

"Όψεις", 1 
"Προέλευση - Προορισμός", 1 
"Βασικά Όρια", 1 
"Επιπλέον Όρια", 1 
"Λεξικογραφική Διάταξη", 1 
"Λίστα Αεροδρομίων", 1 
"Λίστα Αερ. Εταιρειών", 1 
"Απαγορευμένα Αεροδρόμια", 1 
"Υποχρεωτικά Αεροδρόμια", 1 
"Απαγορευμένες Εταιρείες", 1 

"Διαδρομές", 1 
"Κατά Μήκος", 1 
"Κατά Κόστος", 1 
"Κατά Συνολικό Χρόνο", 1 
"Κατά Συνολικό Χρόνο Αέρα", 1 
"Κατά Συνολικό Χρόνο Εδάφους", 7 
"Κατά Επικινδυνότητα", 7 
"Κατά Ακρίβεια", 7 
"Όχι ταξινόμηση", 1 

"Βοήθεια", 1 
"Σχετικά", 1 
"Σύστημα", 1 
"Θεώρημα", 1 

ShortCutKeySet 1, 10, CHR$(24) ' Ctrl-X 

IFNOTDisplayTypeTHEN 
MenuColor 0, 7, 15, 8, 7, 0, 15 'Best for monochrome and colors 

ELSE 
MenuColor 0,7,4,8,15,0,12 'Best for color 

END IF 

MenuPreProcess 
END SUB 

SUB ShowAIIAirlines 
REDIM x$(5) 
x$(1) = "Lufthansa, 
x$(2) = "Ολυμπιακή, 
x$(3) = "Malev, 
x$(4) = "Swiss Air, 

Βαθμ.Κινδύνου: 1, Βαθμ.Ακρίβειας: 1" 
Βαθμ.Κινδύνου: 1, Βαθμ.Ακρίβειας: 3" 

Βαθμ.Κινδύνου: 5, Βαθμ.Ακρίβειας: 4" 
Βαθμ.Κινδύνου: 3, Βαθμ.Ακρίβειας: 2" 

χ$(5) = "Austrian Airlines, Βαθμ.Κινδύνου: 2, Βαθμ.Ακρίβειας: 3" 

χ = ListBox(x$(), 5, 80) 
END SUB 

SUB ShowAIINodes 
REDIM x$(95) 
FORi = 1 TO 95 
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GET #3, i, city 
x$(i) = STR$(i) + ". " + city.ame + " " + city.utc 

NEXT 

χ = ListBox(x$(), 95, 30) 
END SUB 

SUB ShowBounds 

a$ = T 
a$ = a$ + " B A Z I Κ Α Ο Ρ I A| |" 
a$ = a$ + "|" 
a$ = a$ + "Ημερομηνία Αναχώρησης: " + dateofdep$ + "|" 
a$ = a$ + "Ημερομηνία Άφιξης : " + dateofarr$ + "|" 
a$ = a$ + "Ώρα Αναχώρησης " + timeofdep$ + "|" 
a$ = a$ + "Ώρα Άφιξης " + timeofarr$ + "|" 
a$ = a$ +"Μήκος " + STR$(bounds(4)) + "|" 

χ = Alert(4, a$, 8, 20, 19, 60, "OK", "", "") 
END SUB 

SUB showEco 

END SUB 

SUB ShowHelp 

END SUB 

SUB ShowLexOrder 
IF numofcrit = 0 THEN GOTO endslo 
REDIM x$(numofcrit)ly$(9) 

y$(1) = " 1 . Ημέρα Άφιξης" 
y$(2) = "2. Ώρα Άφιξης" 
y$(3) = "3. Κόστος" 
y$(4) = "4. Μήκος" 
y$(5) = "5. Χρόνος Εδάφους" 
y$(6) = "6. Χρόνος Αέρα" 
y$(7) = "• 
y$(8) = "7. Κίνδυνος" 
y$(9) = "8. Ακρίβεια" 

FOR i = 1 ΤΟ numofcrit -1 
x$(i) = y$(seira(i)) 

NEXT 

χ = ListBox(x$(), numofcrit, 20) 
endslo: 
END SUB 

SUB ShowMoreBounds 
y1$ = STR$(bounds(3)) 
y2$ = STR$(bounds(6)) 
y3$ = STR$(bounds(5)) 
y4$ = STR$(bounds(8)) 
y5$ = STR$(bounds(9)) 

a$ = "|" 
a$ = a$ + "Ε Π Ι Π Λ Ε Ο Ν Ο Ρ Ι Α| |" 
a$ = a$ + "Γ 
a$ = a$ + "Μέγιστο Κόστος : " + y1$ + "I" 
a$ = a$ + "Μέγιστος Χρόνος Αέρα : " + y2$ + "|" 
a$ = a$ + "Μέγιστος Χρόνος Εδάφους : " + y3$ + "|" 
a$ = a$ + "Μέγιστος Κίνδυνος : " + y4$ + "|" 
a$ = a$ + "Μέγιστη Ακρίβεια : " + y5$ + "|" 

Χ = Alert(4, a$, 8, 20, 19, 60, "OK", "", "") 
END SUB 
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SUB ShowNoAirlines 
REDINI x$(5), y$(5) 

y$(1) = "Lufthansa, Βαθμ.Κινδύνου: 1, Βαθμ.Ακρίβειας: 1" 
y$(2) = "Ολυμπιακή, Βαθμ.Κινδύνου: 1, Βαθμ.Ακρίβειας: 3" 
y$(3) = "Malev, Βαθμ.Κινδύνου: 5, Βαθμ.Ακρίβειας: 4" 
y$(4) = "Swiss Air, Βαθμ.Κινδύνου: 3, Βαθμ.Ακρίβειας: 2" 
y$(5) = "Austrian Airlines, Βαθμ.Κινδύνου: 2, Βαθμ.Ακρίβειας: 3" 
j = 0 
FORi = 1 TO 5 

IF noairln(i) = 1 THEN 
j = j + 1 
x$(j) = y$(i) 

END IF 
NEXT 

IF j > 0 THEN χ = ListBox(x$(), j , 80) 
END SUB 

SUB ShowNoNodes 
IF noofnonodes = 0 THEN GOTO endsnn 

REDIM x$(noofnonodes) 

j = 1 
FORi = 1 TO 35 

IF nonodes(i) = 1 THEN 
GET #3, i, city 
x$(j) = STR$(i) + ". " + city.ame + " " + ciry.utc 

END IF 
NEXT 

χ = ListBox(x$(), noofnonodes, 30) 
endsnn: 
END SUB 

SUB ShowRoutes (arr() AS sortrec) 
DIM ree AS ρ 
DIM cityl AS citytype 
DIM city2 AS citytype 

IF numi = 0 THEN GOTO endshr 
arit = 1 
nxtroute: 
a$ = "ΔΙΑΔΡΟΜΗ" + STR$(arit) + "|" 
GET #1, arr(arit).number, fr 
GET #2, arr(arit).number, frout 
ree = frout. pa 1 
GET #3, (reed), cityl 
GET #3, (rec.a), city2 
a$ = a$ + "--" + RTRIM$(city1 .ame) + "," + eb1$(rec.pt.freq) + ",(" + rec.pt.dep + ") " + RTRIMS(rec.pt.descr) + " " + 
RTRIM$(city2.ame) + ",(" + rec.pt.arr + ")|" 
a$ = a$ + "Διάρκεια:" + STR$(rec.pt.trtime) + " λεπτά Όχημα:" + RTRIM$(rec.pt.vehtype) + " Θέσεις:" + RTRIMS(rec.pt.class) ^ 
Γεύματα:" + RTRIM$(rec.pt.meals) + "|" 
lines = 3 
IF fr.mhkos = 1 THEN GOTO syntim 
ree = frout.pa2 
GET #3, (reed), cityl 
GET #3, (rec.a), city2 
a$ = aS + "--" + RTRIM$(city1 .ame) + "," + eb1$(rec.pt.freq) + ",(" + rec.pt.dep + ") " + RTRIM$(rec.pt.descr) + " " + 
RTRIM$(city2.ame) + ",(" + rec.pt.arr + ")|" 
a$ = a$ + "Διάρκεια:" + STRS(rec.pt.trtime) + " λεπτά Όχημα:" + RTRIM$(rec.pt.vehtype) + " Θέσεις:" + RTRIM$(rec.pt.class) -
Γεύματα;" + RTRIM$(reept.meals) + "|" 
lines = 5 
IF fr.mhkos = 2 THEN GOTO syntim 
ree = frout.pa3 
GET #3, (reed), cityl 
GET #3, (reca), city2 
a$ = a$ + "-" + RTR1M$(city1 .ame) + "," + eb1$(rec.pt.freq) + ",(" + rec.pt.dep + ") " + RTRIM$(rec.pt.descr) + " " + 
RTRIM$(city2.ame) + ",(" + rec.pt.arr + ")|" 
a$ = a$ + "Διάρκεια:" + STR$(rec.pt.trtime) + " λεπτά Όχημα:" + RTRIMS(rec.pt.vehtype) + " Θέσεις:" + RTRIM$(rec.pt.class) 
Γεύματα." + RTRIM$(rec.pt.meals) + "|" 
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lines = 8 
IF fr.mhkos = 3 THEN GOTO syntim 

ree = frout.pa4 
GET #3, (reed), cityl 
GET #3, (reca), clty2 
aS = a$ + "--" + RTRIM$(city1.ame) + "," + eb1$(rec.pt.freq) + ",(" + rec.pt.dep + ") " + RTRIM$(rec.pt.descr) + " " + 
RTRIM$(city2.ame) + ",(" + rec.pt.arr + ")|" 
a$ = a$ + "Διάρκεια:" + STR$(rec.pt.trtime) + " λεπτά Οχημα:" + RTRIM$(rec.pt.vehtype) + " Θέσεις:" + RTRIMS(rec.pt.class) + " 
Γεύματα:" + RTRIM$(rec.pt.meals) + "|" 
lines = 11 
IF fr.mhkos = 4 THEN GOTO syntim 
ree = frout.pa5 
GET #3, (reed), cityl 
GET #3, (reca), city2 
a$ = a$ + "-" + RTR!M$(city1.ame) + "," + eb1$(reept.freq) + ",(" + rec.pt.dep + ") " + RTRIMS(rec.pt.descr) + " " + 
RTRIM$(city2.ame) + ",(" + rec.pt.arr + ")|" 
a$ = a$ + "Διάρκεια:" + STR$(rec.pt.trtime) + " λεπτά Όχημα:" + RTRIMS(rec.pt.vehtype) + " Θέσεις:" + RTRIM$(rec.pt.class) + " 
Γεύματα:" + RTRIM$(rec.pt.meals) + "|" 
lines =14 
IF fr.mhkos = 5 THEN GOTO syntim 
ree = frout.pa6 
GET #3, (reed), cityl 
GET #3, (reca), city2 
a$ = a$ + "--" + RTRIMS(cityl.ame) + "," + eb1$(rec.pt.freq) + ",(" + rec.pt.dep + ") " + RTRIMS(recpt.descr) + " " + 
RTRIM$(city2.ame) + ",(" + rec.pt.arr + ")|" 
a$ = a$ + "Διάρκεια:" + STR$(recpt.trtime) + " λεπτά Όχημα:" + RTRIM$(rec.pt.vehtype) + " Θέσεις:" + RTRIM$(recpt.class) + " 
Γεύματα:" + RTRIM$(recpt. meals) + "|" 
lines = 17 
IF fr.mhkos = 6 THEN GOTO syntim 
ree = frout.pa7 
GET #3, (reed), cityl 
GET #3, (reca), city2 
a$ = a$ + "-" + RTRIM$(city1 .ame) + "," + eb1$(recpt.freq) + ",(" + rec.pt.dep + ") " + RTRIMS(rec.pt.descr) + " " + 
RTRIM$(city2.ame) + ",(" + rec.pt.arr + ")|" 
a$ = a$ + "Διάρκεια:" + STR$(reept.trtime) + " λεπτά Όχημα:" + RTRIM$(rec.pt.vehtype) + " Θέσεις:" +_RTRIM$(reept.class) + " 
Γεύματα:" + RTRIM$(reept.meals) + "|" 
lines = 20 

syntim: 
a$ = a$ + " 1" 
a$ = a$ + "ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ|" 
a$ = a$ + "Ανταποκρίσεις:" + STR$(fr.mhkos -1) + " Συνολικό Κόστος:" + STR$(fr.costos) + " Συν. Χρόνος:" + 
STR$(fr.synxronos) + "|" 
a$ = a$ + "Χρόνος Πτήσεων:" + STRS(fr.xronosaera) + " Αναμονή:" + STR$(fr.xronosedafous) + " Κίνδυνος:" + STR$(fr.danger) + 
" Ακρίβεια:" + STRS(fr.punctuality) + "|" 
lines = lines + 5 

χ = Alert(4, a$, 4, 5, 4 + lines, 75, "Προηγ.", "Επόμενη", "OK") 
SELECT CASE χ 

CASE 1 
IFarit> 1 THEN arit = arit-1 
GOTO nxtroute 

CASE 2 
IF arit < numi THEN arit = arit + 1 
GOTO nxtroute 

CASE ELSE 
END SELECT 

endshr: 
END SUB 

SUB ShowST 
IF start = 0 OR fin = 0 THEN GOTO endsst 
GET #3, start, city 
orig$ = city.ame 
GET #3, fin, city 
destS = city.ame 

a$ = T 
a$ = a$ + "Β Α Σ Ι Κ Ο Ι Κ Ο Μ Β Ο l| |" 
a$ = a$ + "Γ 
a$ = a$ + "Προέλευση :" + STRS(start) + " " + orig$ + "|" 
a$ = a$ + "|" 
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a$ = a$ + "Προορισμός :" + STR$(fin) + " " + dest$ + ' 

χ = Alert(4, a$, 6, 20, 15, 60, "OK", "", "") 
endsst: 
END SUB 

SUB ShowSureNodes 
IF noofcertainnodes = 0 THEN GOTO endscn 

REDIMx$(95) 

FORi = 1T0 95 
IF certainnodes(i) = 1 THEN 

GET #3, i, city 
x$(i) = STR$(i) + ". " + city.ame + " " + city.utc 

END IF 
NEXT 

χ = ListBox(x$(), noofcertainnodes, 30) 
endscn: 
END SUB 

SUB showsysinfo 

END SUB 

SUB sort (arr() AS sortrec, Low, High) 
IF Low < High THEN 

' Only two elements in this subdivision; swap them if they are out of 
' order, then end recursive calls: 
IF High-Low =1 THEN 

IF arr(Low).value > arr(High).value THEN 
SWAP arr(Low), arr(High) 

END IF 
ELSE 

' Pick a pivot element at random, then move it to the end: 
Randlndex = INT(RND * (High - Low + 1)) + Low 
SWAP arr(High), arr(Randlndex) 
Partition = arr(High).value 
DO 

' Move in from both sides towards the pivot element: 
i = Low: j = High 

DO WHILE (i < j) AND (arr(i).value <= Partition) 
i = i + 1 

LOOP 
DO WHILE (j > i) AND (arr(j).value >= Partition) 

j = J - 1 
LOOP 

' If we haven't reached the pivot element, it means that two 
1 elements on either side are out of order, so swap them: 
IF i<jTHEN 

SWAP arr(i), arr(j) 
END IF 

LOOP WHILE i < j 

' Move the pivot element back to its proper place in the array: 
SWAP arr(i), arr(High) 

' Recursively call the Quicksort procedure (pass the smaller 
' subdivision first to use less stack space): 
IF (i - Low) < (High - i) THEN 

sort arr(), Low, i -1 
sortarrQ, i + 1, High 

ELSE 
sortarr(), i + 1, High 
sort arr(), Low, i -1 
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END IF 
END IF 

END IF 
END SUB 

Αρχείο CMPL.ABM1.bas (Σύγκριση αλγορίθμων MMP και MMP1) 

DECLARE SUB prp1 () 
DECLARE SUB mmp1 () 
DECLARE SUB dfs (kapa) 
DECLARE SUB findpth () 
DECLARE SUB lab () 
COMMON SHARED n, numofarcs, breaker, ptr, exists 
COMMON SHARED s, t, swapptr, ww, no, fint#, tim# 

'KILL "out2.dat" 
n = 50 

OPEN "out8.dat" FOR APPEND AS #1 
FOR ww = 2 TO INT((.8 * 50 * 49) / 2) STEP 19 
FORmetr = 1 TO 10 
'SDYNAMIC 
2 REDIM adj(n, n) AS INTEGER 
FORI = 1 TOn 

FORj = 1 TOn 
IF I <> j THEN adj(l, j) = 1 ELSE adj(l, j) = 0 

NEXT 
NEXT 

d = .2: m = INT((n * (n -1) * (1 - d)) / 2): mn = 0 
REDIM mx(n): FORj = 1 TO n: mx(j) = n - 1 : NEXT 

1 RANDOMIZE (TIMER): k = INT((n) * RND + 1) 

IF mx(k) = 1 GOTO 1 
RANDOMIZE (TIMER): I = INT((n) * RND + 1) 
IF adj(k, I) = 0 GOTO 1 
adj(k, I) = 0: adj(l, k) = 0: mx(k) = mx(k) -1 : mn = mn + 1 
IF mn <> m GOTO 1 
adj(1, n) = 0 
numofarcs = 0 
FORj = 1 TO n: FOR k = j + 1 TO n: 

IF adj(j, k) = 1 THEN numofarcs = numofarcs + 2: 
NEXT: NEXT 
REDIM SHARED cor(n + 1) 
REDIM SHARED lis(numofarcs) 

cor(1) = 1:ptr = 0:k = 0 
FORi = 1 TOn 

FORj = 1 TOn 
IF adj(i, j) = 1 THEN 

k = k + 1: IF k> numofarcs THEN EXIT FOR 
ptr = ptr + 1 

7 lis(k)=j 
END IF 

NEXT 
cor(i + 1) = ptr + 1 

NEXT 

REDIM SHARED criteria(numofarcs) 
s = 1 'origin 
t = n 'destination 
swapptr = 1 
kati = 99999 
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dfs kati 
IF exists = 0 GOTO 2 

ptr = 0 

•KILL "output.dar 
OPEN "output.dar FOR APPEND AS #1 

REDIM tmp(n, n) 
FORj = 1TO η 

F O R k = j + 1 TO η 
IF adj(j, k) = 1 THEN 

RANDOMIZE (TIMER) 
tmp(j, k) = INT((ww)*RND + 1) 
tmp(k, j) = tmp(j, k) 

END IF 
NEXT 

NEXT 

'FOR j = 1 TO n: FOR k = 1 TO n: PRINT adj(j, k); : NEXT: PRINT : NEXT: PRINT 
'FOR j = 1 TO n: FOR k = 1 TO n: PRINT tmp(j, k); : NEXT: PRINT : NEXT 

kk = 1 
FORj = 1TOn 

FOR k = 1 TO η 
IFtmp(j, k)<>0THEN 

criteria(kk) = tmp(j, k) 
kk = kk + 1 

END IF 
NEXT 

NEXT 

'ERASE adj, tmp 
no = 0 
'start here 
REDIM SHARED labels(n) 
REDIM SHARED templab(n) 

tim# = TIMER 
lab 
PRINT #1, ww; ","; fmW - tim#; 

no = 0 
REDIM SHARED templab(n) 
tim# = TIMER 
mmp1 
fint# = TIMER 
'findpth 
PRINT #1,",";fint#-tim# 
PRINT ww 
NEXT 

NEXT 
CLOSE 

REM SSTATIC 
SUBdfs(kapa) 
REDIM mainpath(n) 
REDIM cknode(n) 
REDIM nodes(n) 
k = 1: mainpath(k) = t 
exists = 0 
DOWHILEk>0 

nextnode = lis(cor(mainpath(k)) + cknode(k)) 
IF nodes(nextnode) = 0 THEN b1 = 1 ELSE b1 = 0: GOTO 444 
IF criteria(cor(mainpath(k)) + cknode(k)) <= kapa THEN 

b2 = 1 
ELSE 

b2 = 0 
END IF 
IF b1 = 1 AND b2 = 1 THEN 

k = k + 1 
mainpath(k) = nextnode: nodes(nextnode) = 1 
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cknode(k -1) = cknode(k -1) + 1 
IF nextnode = s THEN 

exists = 1 
EXIT DO 

END IF 
ELSE 

444 cknode(k) = cknode(k) + 1 
END IF 

IF cknode(k) = cor(mainpath(k) + 1) - cor(mainpath(k)) THEN 
40 cknode(k) = 0 

k = k -1 
END IF 
IF cknode(k) = cor(mainpath(k) + 1) - cor(mainpath(k)) THEN GOTO 40 

LOOP 
END SUB 

SUBfindpth 
DIM mainpath(n) 
DIM cknode(n) 
k = 1: mainpath(k) = t 
DO WHILE k > 0 

nextnode = lis(cor(mainpath(k)) + cknode(k)) 
FORj = 1 TOk 

IF mainpath(j) = nextnode THEN 
b1 =0 
EXIT FOR 

ELSE 
b1 = 1 

END IF 
NEXT 
IF criteria(cor(mainpath(k)) + cknode(k)) > templab(n) THEN 

b2 = 0 
ELSE 

b2 = 1 
END IF 
IF b1 =1 ANDb2 = 1 THEN 

k = k + 1 
mainpath(k) = nextnode 
cknode(k -1) = cknode(k -1) + 1 
IF nextnode = s THEN 

'FORj = kTO 1 STEP-1: PRINT mainpath(j); : NEXT: PRINT 
no = no + 1 
cknode(k) = 0: k = k -1 

END IF 
ELSE 

cknode(k) = cknode(k) + 1 
END IF 

IF cknode(k) = cor(mainpath(k) + 1) - cor(mainpath(k)) THEN 
500 cknode(k) = 0 

k = k -1 
END IF 
IF cknode(k) = cor(mainpath(k) + 1) - cor(mainpath(k)) THEN GOTO 500 

LOOP 
END SUB 

SUB lab 
prp1 
finl# = TIMER 

' findpth 
END SUB 

SUB mmp1 
i1 = 1: \2 = ww 
DO 

kapa = INT((i1 + I2) / 2) 
dfs kapa 
IF exists = 1 THEN 
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i2 = kapa -1 
ρ = kapa 

ELSE 
i l = kapa + 1 

END IF 
LOOP UNTIL i l > i2 
templab(n) = ρ 
END SUB 

SUB prpl 
'initialise 
templab(1) = 0 
FORi = 2TOn 

templari) = 9999 
NEXT 

ρ = s: breaker = 0: swapptr = 1: labels(1) = 1 

cannot = 1 
'repeat until BREAK or STOP 
DO 

FOR m = cor(p) TO cor(p + 1) -1 
IF labels(lis(m)) = 0 THEN 

cannot = 0 
IF templab(p) > criteria(m) THEN 

mm = templab(p) 
ELSE 

mm = criteria(m) 
END IF 
IF templab(lis(m)) > mm THEN templab(lis(m)) = mm 

END IF 
NEXT 

min = 9999 
FOR i = 1 TO η 

IFIabels(i) = OTHEN 
IF templab(i) <= min THEN 

min = templab(i) 
ptr = i 

END IF 
END IF 

NEXT 
ρ = ptr: labels(p) = 1 : swapptr = swapptr + 1 

IF swapptr = t THEN breaker = 1 

LOOP UNTIL breaker = 1 
END SUB 

Αρχείο newtestl.bas (Σύγκριση αλγορίθμων A1 και A3) 

DECLARE SUB dfs () 
DECLARE SUB findpth (pt) 
DECLARE SUB lab (num) 
DECLARE SUB prpg () 
DECLARE SUB prpl (pt) 
DECLARE SUB lexless (ena!(), dyo!(), noi) 
DECLARE SUB lexmin (critarr!(), no) 
DECLARE SUB lexgreater (ena!(), dyo!(), no2) 

COMMON SHARED n, numofarcs, numofcrit, islexgreater, islexless, breaker, ptr 
COMMON SHARED alternatives, finit, prnpth, s, t, exists, pointer, fromprpg, num, ww 
COMMON SHARED tim1#, tim2#, fintimi*, fintim2# 

'KILL "outnew2.dat" 
OPEN "nodenew4.dat" FOR APPEND AS #1 
'n = 50 
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FOR η = 10 TO 100 
FORmetr=1 TO 10 
ADYNAMIC 
2 REDIM adj(n, n) AS INTEGER 
FORI = 1 TO η 

FORj = 1 TO η 
IF I <> j THEN adj(l, j) = 1 ELSE adj(l, j) = 0 

NEXT 
NEXT 

d = .4: m = INT((n * (n -1) * (1 - d)) / 2): mn = 0 
REDIM mx(n): FORj = 1 TO n: mx(j) = η - 1 : NEXT 

1 RANDOMIZE (TIMER): k = INT((n) * RND + 1) 

IFmx(k) = 1 GOT0 1 
RANDOMIZE (TIMER): I = INT((n) * RND + 1) 
IF adj(k, I) = 0 GOTO 1 
adj(k, I) = 0: adj(l, k) = 0: mx(k) = mx(k) -1 : mn = mn + 1 
IF mn <> m GOTO 1 
adj(1, n) = 0 
numofarcs = 0 
FORj = 1 TO n: FOR k = j + 1 TO n: 

IF adj(j, k) = 1 THEN numofarcs = numofarcs + 2: 
NEXT: NEXT 
REDIM SHARED cor(n + 1) 
REDIM SHARED lis(numofarcs) 
REDIM SHARED labels(n) 

cor(1) = 1: ptr = 0: k = 0 
FOR i = 1 TO η 

FORj = 1 TO η 
IFadj(i,j) = 1 THEN 

k = k + 1 : IF k > numofarcs THEN EXIT FOR 
ptr = ptr + 1 

7 lis(k)=j 
END IF 

NEXT 
cor(i + 1) = ptr + 1 

NEXT 
s = 1 'origin 
t = η 'destination 

dfs 
IF exists = 0 GOTO 2 

'numofcrit = 10 'no of criteria 
'wid = 30 'width of values 
ptr = 0 
numofcrit = 10 

'put values to criteria 
REDIM SHARED chteria(numofarcs, numofcrit) 
REDIM SHARED typos(numofcrit) 
RANDOMIZE (TIMER) 
FOR i = 1 TO numofcrit 

typos(i) = INT((2) * RND + 1) 
NEXT 

FOR m = 1 TO numofcrit 
REDIM tmp(n, n) 
FORj = 1 TO η 

F O R k = j + 1 TO η 
IF adj(j, k) = 1 THEN 

RANDOMIZE (TIMER) 
tmp(j, k) = INT((500)*RND + 1) 
tmp(k, j) = tmp(j, k) 

END IF 
NEXT 

NEXT 
'FOR j = 1 TO n: FOR k = 1 TO n: PRINT adj(j, k); : NEXT: PRINT : NEXT: PRINT 
'FORj = 1 TO n: FOR k = 1 TO n: PRINT tmp(j, k); : NEXT: PRINT : NEXT 
kk = 1 
FORj = 1TO η 

FOR k = 1 TO η 
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IF tmp(j, k) <> 0 THEN 
criteria(kk, m) = tmp(j, k) 
kk = kk + 1 

END IF 
NEXT 

NEXT 
NEXT 'm index to criterion 

'ERASE adj, tmp 
'num = 0 
'start here 
REDIM SHARED templab(n, numofcrit) 
fromprpg = 0: finit = 0 
tim# = TIMER 
lab numofcrit 

PRINT #1, n; ","; fintimi« - tim#; ","; 
PRINT n;",";fintim1#-tim#;","; 

REDIM SHARED templab(n, numofcrit) 
tim# = TIMER 
prpg 
fint# = TIMER 
PRINT #1, fintim2# - tim# 

PRINT fintim2# - tim# 

NEXT 
NEXT 
CLOSE 

REM $STATIC 
SUB dfs 
DIM mainpath(n) 
DIM cknode(n) 
k = 1: mainpath(k) = t 
REDIM nodes(n) 
exists = 0 
DO WHILE k > 0 

nextnode = lis(cor(mainpath(k)) + cknode(k)) 
IF nodes(nextnode) = 0 THEN b1 = 1 ELSE b1 = 0 

IF b1 = 1 THEN 
k = k+ 1 
mainpath(k) = nextnode: nodes(nextnode) = 1 
cknode(k -1) = cknodefk -1) + 1 
IF nextnode = s THEN 

exists = 1 
EXIT DO 

END IF 
ELSE 

cknode(k) = cknode(k) + 1 
END IF 

IF cknode(k) = cor(mainpath(k) + 1) - cor(mainpath(k)) THEN 
40 cknode(k) = 0 

k = k -1 
END IF 
IF cknode(k) = cor(mainpatn(k) + 1) - cor(mainpath(k)) THEN GOTO 40 

LOOP 
END SUB 

SUBfindpth(pt) 
DIM mainpath(n) 
DIM cknode(n) 
k = 1: mainpath(k) = t: intypel = 0: intypeil = 0 
alternatives = 0: exists = 0 
DO WHILE k > 0 

nextnode = lis(cor(mainpath(k)) + cknode(k)) 
FORj = 1TOk 

IF mainpathfj) = nextnode THEN 
b1 =0 
EXIT FOR 

ELSE 
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b1 =1 
END IF 

NEXT 
F 0 R j = 1 TOpt 

IF typos(j) = 2 THEN 
intypell = 1 
IF criteria(cor(mainpath(k)) + cknode(k), i) > templab(n, j) THEN 

b2 = 0 
EXIT FOR 

ELSE 
b2 = 1 

END IF 
END IF 

NEXT 
FORj = 1 TOpt 

IF typos(j) = 1 THEN 
intypel = 1 
IF templab(mainpath(k), j) - criteria(cor(mainpath(k)) + cknode(k), j) <> templab(nextnode, j) THEN 

b3 = 0 
EXIT FOR 

ELSE 
b3 = 1 

END IF 
END IF 

NEXT 

IF intypel = 0 THEN b3 = 1 
IF intypell = 0 THEN b2 = 1 
IF b1 = 1 AND b2 = 1 AND b3 = 1 THEN 

k = k + 1 
mainpath(k) = nextnode 
cknode(k -1) = cknode(k -1) + 1 
IF nextnode = s THEN 

IFfromprpg = 1 THEN 
IF alternatives = 1 THEN 

exists = 1 
GOTO 700 

END IF 
alternatives = alternatives + 1: GOTO 701 

END IF 
702 'num = num + 1 

'FORj = kTO 1 STEP - 1 : PRINT mainpath(j); : NEXT: PRINT 
701 cknode(k) = 0: k = k -1 

END IF 
ELSE 

cknode(k) = cknode(k) + 1 
END IF 

IF cknode(k) = cor(mainpath(k) + 1) - cor(mainpath(k)) THEN 
500 cknode(k) = 0 

k = k -1 
END IF 
IF cknode(k) = cor(mainpath(k) + 1) - cor(mainpath(k)) THEN GOTO 500 

LOOP 
700 
END SUB 

SUB iab (num) 
prp1 num 
tim1# = TIMER 
IFfromprpg = 1 THEN 

findpth num 
END IF 
fintim1# = TIMER 

END SUB 

SUB lexgreater (ena!(), dyo!(), no2) 
islexgreater = 1 
FOR i = 1 TO no2 

IFena(i)<dyo(i)THEN 
islexgreater = 0 
EXIT FOR 
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ELSE 
IF ena(i) > dyo(i) THEN EXIT FOR 

END IF 
NEXT 
END SUB 

SUB lexless (ena!(), dyo!(), noi) 
islexless = 1 
FORi= 1 TOnol 

IFena(i)>dyo(i)THEN 
islexless = 0 
EXIT FOR 

ELSE 
IF ena(i) < dyo(i) THEN EXIT FOR 

END IF 
NEXT 
END SUB 

SUB lexmin (critarr!(), no) 
REDIM Ixmn(no), lx(no) 
FOR i = 1 TO no: lxmn(i) = 9999: NEXT 
FOR i = 1 TO η 

IF labels(i) = 0 THEN 
FOR] = 1 TO no: lx(j) = critarrfl, j): NEXT 
lexless lx(), lxmn(), no 
IF islexless = 1 THEN 

ptr = i 
FORj = 1 TO no: lxmn(j) = lx(j): NEXT 

END IF 
END IF 

NEXT 
END SUB 

SUB prp1 (pt) 
'initialise 
FOR i = 1 TO n: labels(i) = 0: NEXT 
FOR i = 1 TO pt: templab(1, i) = 0: NEXT 
labels(1 ) = 1 Ί =first node permanent 
FORi = 2TOn 

FORj = 1 TOpt 
templabfi, j) = 9999 

NEXT 
NEXT 
ρ = 1 : breaker = 0: no = 1 

cannot = 1 
'repeat until BREAK or STOP 
DO 

FOR m = cor(p) TO cor(p + 1) -1 
cannot = 1 
REDIM alpha(pt), beta(pt) 
IFIabels(lis(m)) = OTHEN 

cannot = 0 
FOR I = 1 TO pt 

alpha© = templab(lis(m), I) 
NEXT 
FOR I = 1 TO pt 

IF typos(l) = 1 THEN 
beta(l) = templab(p, I) + criteria(m, I) 

ELSE 
IF templab(p, I) > criteria(m, I) THEN 

mm = templab(p, I) 
ELSE 

mm = criteria(m, I) 
END IF 
beta(l) = mm 

END IF 
NEXT 

lexgreater alpha(), beta(), pt 
IF islexgreater = 1 THEN 
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F0RI = 1 T 0 p t 
templab(lis(m), I) = beta(l) 

NEXT 
END IF 

END IF 
NEXT 

lexmin templabO, pt 
labels(ptr) = 1 : ρ = ptr: no = no + 1 

IF no = η THEN breaker = 1 

LOOP UNTIL breaker = 1 
END SUB 

SUB prpg 
fromprpg = 1 
FOR pointer = 1 TO numofcrit 

lab pointer 
IF exists = 0 THEN 

i = pointer 
fromprpg = 0 
EXIT FOR 

END IF 
NEXT 
tim2# = TIMER 
'fromprpg = 0 
'findpth i 
fintim2# = TIMER 
END SUB 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ -.ENGLISH ABSTRACT 

This Thesis is concerned with creating alternative routes, in air 

transportation networks, when a number of criteria of different types are 

posed (Problem (A)). These criteria are ranked lexicographically, according to 

the importance that a traveler may prefer for each one of them. The problem 

is solved by following an algorithmic approach, under the framework of Graph 

Theory. 

The Thesis consists of six (6) chapters and four appendices. 

In Chapter 1 discusses the current situation in the air-transport world. 

Problem A is posed and a review of Computerized Reservation Systems and 

other vehicle navigation systems is done. 

Chapter 2 presents some elements of Graph Theory together with 

some algorithms for problems related with shortest paths in networks. 

In Chapter 3, a model of the air - transportation network is developed. 

In the same Chapter, we use travel scenarios to formally analyze some 

criteria. 

Some previous research which is concerned with problems similar to 

Problem A is presented in Chapter 4. 

In Chapter 5 we present General Problem (GP) as a multicriteria path 

problem in networks. An analysis of the different type of the criteria follows 

and three algorithms A1, A2 and A3 to solve GP are developed. These 

algorithms are tested and compared in random graphs and the most efficient 

of them (algorithm A1) is transposed to solve Problem A in air transport 

networks. 
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Algorithm A1 is embedded in an application and tested in real data. In 

Chapter 6, some computational experiments using this application are 

presented. In the same chapter, related research topics are discussed. 
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