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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την υλοποίηση ενός 

μεθευρετικού αλγορίθμου βασισμένου στη Γενική Αναζήτηση Μεταβλητής Γειτονιάς, με 

σκοπό την επίλυση του προβλήματος του Πλανόδιου Πωλητή, ένα από τα πλέον 

εφαρμοσμένα προβλήματα διανομής στην περιοχή της βελτιστοποίησης των Logistics. 

Αρχικά, παρατίθεται το απαραίτητο, για την πλήρη κατανόηση του συνόλου της 

διπλωματικής, θεωρητικό υπόβαθρο. Έπειτα, γίνεται η παρουσίαση του μεθευρετικού 

πλαισίου VNS καθώς και των επεκτάσεών του. Από τις τελευταίες επιλέχθηκε η GVNS 

προς υλοποίηση και η οποία περιλαμβάνει τις μεθόδους 2-Opt, Swap, Relocate και k-Shift. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση των μεθόδων  του πλησιέστερου γείτονα  

(Nearest neighbor) και της άπληστης ευρετικής μεθόδου (Greedy Heuristic) για την 

εύρεση μίας αρχικής εφικτής λύσης. Στη συνέχεια, παρατίθεται υπολογιστική μελέτη του 

υλοποιηθέντος αλγορίθμου στα μετροπροβλήματα της TSPLIB (συμμετρικά και 

ασύμμετρα TSPs), με σκοπό τον έλεγχο ακρίβειας και απόδοσης του πρώτου, από την 

οποία επιβεβαιώνονται ορισμένες σημαντικές παρατηρήσεις από τη διεθνή βιβλιογραφία. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Πρόβλημα Πλανόδιου Πωλητή, Ευρετικές Μέθοδοι, Αναζήτηση 

Μεταβλητής Γειτονιάς, Βελτιστοποίηση Logistics 
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Abstract 

This master thesis deals with the implementation of a metaheuristic algorithm 

based on General Variable Neighborhood Search for solving the Traveling Salesman 

Problem one of the most applied distribution problems in the optimization of Logistics. In 

the first part of the thesis, the required theoretical background for the complete 

understanding of the thesis contents is given. It is followed by the presentation of the VNS 

and its variants. GVNS is selected for implementation and includes 2-opt, swap, relocate 

and k-shift. Also, the implementation of the Nearest Neighbor and Greedy Heuristic 

methods was performed, in order to find an initial feasible solution. Next, a computational 

study of the TSPLB's benchmarks is cited, in order to check the accuracy and the efficiency 

of the heuristic. The results of the computational study confirm some important 

observations of the literature. 

 

Keywords: Traveling Salesman Problem, TSP, Variable Neighborhood Search, 

VNS, Heuristic methods, Logistics’ Optimization 
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 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

Η Επιχειρησιακή Έρευνα αποτελεί ένα ευρύ τμήμα των σύγχρονων εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών και σημειώνεται ως η επιστήμη για τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων, με την τελευταία 

να επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης κατάλληλων μαθηματικών μοντέλων και στοχαστικών 

μεθόδων. Επομένως, ένα σημαντικό υποσύνολο της Επιχειρησιακής Έρευνας είναι η 

Βελτιστοποίηση.  

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό και ευμετάβλητο επιχειρησιακό περιβάλλον απαιτείται η 

έγκαιρη και αποδοτική λήψη αποφάσεων, η οποία θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που 

ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο. Πιο συγκεκριμένα, οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν συνδέονται 

με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης και κατά επέκταση με 

τη διαχείριση και τη χρήση των διαθέσιμων και συχνά περιορισμένων. Οπότε, γίνεται άμεσα 

αντιληπτό ότι οι αποφασίζοντες είναι αντιμέτωποι με προβλήματα βελτιστοποίησης, δηλαδή με 

προβλήματα στα οποία ζητείται η εύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης δεδομένων κάποιων 

περιορισμών.  

Μία ιδιαίτερη ζωτικής σημασίας λειτουργία για την επιχείρηση είναι η Διαχείριση της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας, η οποία ορίζει μία επιχείρηση στο σύνολό της (Martin (2007)). Οι 

υπεύθυνοι της εν λόγω λειτουργίας στρέφονται, όπως έχει ήδη σημειωθεί, σε μαθηματικά πρότυπα 

της βελτιστοποίησης και σε μεθόδους της Επιχειρησιακής Έρευνας, ώστε να λάβουν τις πλέον 

αποδοτικές αποφάσεις. 

Σύμφωνα με όσα έχουν προηγηθεί, είναι σχεδόν προφανές το έντονο ερευνητικό 

ενδιαφέρον, το οποίο υπάρχει σχετικά με την ανάπτυξη αποδοτικών μεθόδων βελτιστοποίησης, ή 

καλύτερα αποδοτικών μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας για την επίλυση προβλημάτων 

βελτιστοποίησης. Είναι εξίσου σημαντικό να σημειωθεί, ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

ετών έχει πραγματοποιηθεί μία σημαντική εξέλιξη στην ανάπτυξη αποδοτικών μεθόδων και 

γενικότερα εργαλείων βελτιστοποίησης (Hansen et al. (2010)). Συνεπώς, προβλήματα 

βελτιστοποίησης τα οποία μέχρι πρότινος δεν επιλύονταν, επιλύθηκαν και μάλιστα αρκετά από 

αυτά σε ιδιαίτερα ικανοποιητικούς χρόνους. Ωστόσο, ακόμα και υπό αυτή την εξέλιξη υπάρχουν 

αρκετά προβλήματα, τα οποία επιλύονται προσεγγιστικά με ευρετικές μεθόδους. Ένα από τα αυτά 

τα προβλήματα είναι το Πρόβλημα του Πλανόδιου Πωλητή (Traveling Salesman Problem – TSP). 
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Το TSP αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της Συνδυαστικής 

Βελτιστοποίησης, το οποίο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών καθώς είναι ένα 

πρόβλημα με πολλές εφαρμογές σε διάφορους τομείς. Επιπρόσθετα, λόγω της ευρείας εφαρμογής 

και της έντονης ερευνητικής δραστηριότητας σχετικά με το εν λόγω πρόβλημα, παρουσιάσθηκαν 

αρκετές παραλλαγές του.  

Επιστρέφοντας στην επιχειρησιακή λειτουργία της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 

αξίζει να σημειωθεί ότι η πλέον κλασική και κατά επέκταση σημαντική και κρίσιμη επιχειρησιακή 

δραστηριότητα της πρώτης είναι οι Μεταφορές – Διανομές. Συνεπώς, είναι άμεσα προφανές ότι 

το TSP εφαρμόζεται ευρέως στην περιοχή της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.  

 

 1.2  Σκοπός – Στόχοι 

Η εν λόγω διπλωματική πραγματεύεται την υλοποίηση μιας ευρετικής διαδικασίας για την 

επίλυση στιγμιότυπων του Προβλήματος του Πλανόδιου Πωλητή, η οποία βασίζεται στο 

μεθευρετικό πλαίσιο εργασίας Αναζήτηση Μεταβλητής Γειτονιάς, γνωστό στη διεθνή 

βιβλιογραφία ως Variable Neighborhood Search  και ακριβέστερα στην επέκταση της τελευταίας, 

τη Γενική Αναζήτηση Μεταβλητής Γειτονιάς (General Variable Neighborhood Search). Η επιλογή 

του συγκεκριμένου θέματος πηγάζει τόσο από την επιθυμία του συγγραφέα για την εξειδίκευσή 

του σε θέματα Βελτιστοποίησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας καθώς και από τα στοιχεία που 

σημειώθηκαν κατά το εισαγωγικό σημείωμα του παρόντος κεφαλαίου. 

Ο αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διπλός. Πρωτίστως, στοχεύει στην 

αποτελεσματικότητα του υλοποιηθέντος μεθευρετικού αλγορίθμου υπό την έννοια της 

εγκυρότητας των εντοπιζόμενων λύσεων, και στη συνέχεια στην αποδοτικότητα του τελευταίου η 

οποία βασίζεται στο χρόνο επίλυσης του κάθε στιγμιότυπου. 
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 1.3  Συνεισφορά 

Η συνεισφορά της παρούσας εργασίας δύναται να συνοψισθεί ως ακολούθως: 

1. Αναλυτική παρουσίαση απαραίτητων ορισμών και θεωρημάτων της Θεωρίας 

Γραφημάτων, Θεωρίας Υπολογισμού και Θεωρίας Πολυπλοκότητας. 

2. Αναλυτική απόδοση ορισμών και θεωρημάτων για το Πρόβλημα του Πλανόδιου 

Πωλητή, καταγραφή των οροσήμων στην επίλυση του προβλήματος και εκτενή 

αναφορά των επεκτάσεων του τελευταίου. 

3. Λεπτομερή παρουσίαση του μεθευρετικού πλαισίου της Αναζήτησης Μεταβλητής 

Γειτονιάς και των επεκτάσεών του. 

4. Ανάλυση του υλοποιηθέντος αλγορίθμου στα συστατικά του μέρη, με τη χρήση 

μικρού μεγέθους παραδειγμάτων. 

5. Αξιολόγηση του υλοποιηθέντος αλγορίθμου μέσω της υπολογιστικής μελέτης στα 

μετροπροβλήματα της TSPLIB. 

 

 1.4  Διάρθρωση της μελέτης 

Στην παρούσα υπό-ενότητα σκιαγραφείται η δομή, η οποία ακολουθείται για την ανάπτυξη 

της θεματολογίας της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

Αρχικά, το Κεφάλαιο 1 αποτελεί το εισαγωγικό κεφάλαιο, στο οποίο παρατίθενται 

ορισμένα βασικά ενημερωτικά για τον αναγνώστη στοιχεία, καθώς επίσης οι κύριοι λόγοι 

ανάληψης της παρούσας διπλωματικής και οι βασικοί στόχοι της τελευταίας.  

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται το απαραίτητο θεωρητικό υλικό, με σκοπό την 

ενημέρωση του αναγνώστη, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή κατανόηση των 

παρουσιαζόμενων θεμάτων. Ακριβέστερα, παρατίθεται υλικό σχετικά με τη Θεωρία Γραφημάτων, 

τη Θεωρία Υπολογισμού και τη Θεωρία Πολυπλοκότητας. Ακόμη, δίνονται κάποια βασικά 

στοιχεία για το Πρόβλημα του Πλανόδιου Πωλητή και για τις παραλλαγές του τελευταίου. 

Στη συνέχεια ακολουθεί του Κεφάλαιο 3 στο οποίο δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες 

σχετικά με ευρετικές και μεθευρετικές μεθόδους καθώς και μία συνοπτική περιγραφή της τοπικής 

αναζήτησης. Ακόμη, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο σημειώνονται ορισμένα βασικά στοιχεία για τη 

μεθευρετική διαδικασία Variable Neighborhood Search, η περιγραφή της, όπως επίσης και μερικές 

εκ των σημαντικότερων επεκτάσεων της διαδικασίας.   
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Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφονται τα συστατικά μέρη του προς υλοποίηση μεθευρετικού 

αλγορίθμου, ενώ στο Κεφάλαιο 5 ο τελευταίος ελέγχεται μέσω μίας υπολογιστικής μελέτης για 

την ακρίβεια και την απόδοσή του στα μετροπροβλήματα της βιβλιοθήκης TSPLib.  

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται ορισμένες σημαντικές πληροφορίες για τη Διαχείριση 

της Εφοδιαστικής Αλυσίδας σχετικά με το σημαντικό ρόλο της σε μία επιχείρηση, η σύνδεσή της 

με τη Βελτιστοποίηση καθώς επίσης και οι σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στην περιοχή της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 
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 2  Θεωρητικό υπόβαθρο 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά το θεωρητικό υπόβαθρο, το οποίο 

θεωρείται απαραίτητο για την κατανόηση των όσων θα παρουσιασθούν στο υπόλοιπο της 

παρούσας διπλωματικής. Ακόμη, είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι οι εικόνες και τα περισσότερα 

παραδείγματα σχετικά με αυτές, που παρουσιάζονται στην ενότητα 2.1 του παρόντος κεφαλαίου 

προέρχονται από το σύγγραμμα (Παπαρρίζος, Σαμαράς και Σιφαλέρας (2009)). 

 

 2.1  Θεωρία γραφημάτων 

Στην παρούσα ενότητα σημειώνονται τα απαραίτητα στοιχεία από την περιοχή της 

Θεωρίας Γραφημάτων, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση  των θεμάτων που ακολουθούν. 

 

Ορισμός 2.1 

Γράφος ή γράφημα G καλείται κάθε συνδυασμός G = (N,A), των συνόλων N και A, όπου τα 

στοιχεία του συνόλου N ονομάζονται κόμβοι ή κορυφές ή κοινώς σημεία και εκείνα του A 

αποτελούν ζεύγη στοιχείων του N, συμβολιζόμενα ως (i,j) και ονομάζονται τόξα. 

Στη συνέχεια, αποδίδεται μία εκ των βασικότερων διακρίσεων των γράφων, σύμφωνα με 

την οποία οι γράφοι διακρίνονται σε προσανατολισμένους και μη προσανατολισμένους. 

 

Ορισμός 2.2 

Προσανατολισμένος γράφος καλείται ο γράφος στον οποίο το τόξο (i,j) διαφοροποιείται από το 

τόξο (j,i).  

 

Δηλαδή, στους προσανατολισμένους γράφους η γραμμή ένωσης δύο κόμβων έχει συγκεκριμένη 

κατεύθυνση, για αυτό το λόγο σημειώνεται και ως τόξο. 

 

Ορισμός 2.3 

Μη προσανατολισμένος ονομάζεται ο γράφος, ο οποίος αποτελείται από ακμές αντί για τόξα. 

Δηλαδή, για τα στοιχεία του συνόλου A, ισχύει ότι (i,j) = (j,i). 



 

18 

Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση ενός μη προσανατολισμένου γράφου ο συμβολισμός του 

γίνεται G = (N,E) και γενικότερα αντί για το σύνολο A, που θεωρείται το σύνολο των τόξων, 

χρησιμοποιείται το σύνολο E, το οποίο αποτελεί το σύνολο των ακμών. 

 Ακόμη, σε επίπεδο γραφικής αναπαράστασης των γραφημάτων τονίζεται, ότι 

πραγματοποιείται σύμφωνα με την εποπτική εικόνα των γράφων. Βέβαια, επικρατέστερη μορφή 

απεικόνισης των κόμβων είναι ο κύκλος, ενώ συνηθίζεται και η χρήση τετραγώνων ή τριγώνων. 

Επίσης, συχνά στο εσωτερικό των κόμβων και ακριβέστερα στο κέντρο τους αναγράφεται η 

κωδική ονομασία του κάθε κόμβου. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι σε περιπτώσεις που οι κόμβοι δε 

διαθέτουν συγκεκριμένα ονόματα, τότε στο κέντρο τους αναγράφονται οι θετικοί ακέραιοι 

αριθμοί. Επομένως, σε περιπτώσεις όπου οι κόμβοι δε φέρουν συγκεκριμένα ονόματα, τότε θα 

ονομάζονται 1,2,…,n, όπου n είναι ο πληθικός αριθμός των κόμβων, δηλαδή n = |N|.  

Η αναπαράσταση των τόξων γίνεται με τη χρήση βελών, για παράδειγμα το τόξο (i,j) 

παριστάνεται με ένα βέλος, το οποίο ξεκινά από τον κόμβο i και καταλήγει στον κόμβο j. Συχνά, 

ο κόμβος αρχής καλείται ουρά και ο κόμβος πέρατος κεφάλι, ή γενικά καλούνται άκρα του τόξου. 

Το πλήθος των τόξων είναι m = |A|. Στην περίπτωση των ακμών η απεικόνιση είναι προφανής, 

δηλαδή η ακμή (i,j) παριστάνεται με ένα ευθύγραμμο τμήμα, το οποίο ενώνει τους κόμβους i και 

j. Είναι εμφανές ότι το πλήθος τους ισούται με m = |E|. 

Ακόμη, είναι χρήσιμο να ειπωθεί ότι ένας μη προσανατολισμένος γράφος αποτελεί μία 

ειδική περίπτωση προσανατολισμένων γράφων. Το τελευταίο γίνεται άμεσα αντιληπτό, καθώς με 

αντικατάσταση κάθε ακμής (i,j) του γράφου με τα τόξα (i,j) και (j,i) επιτυγχάνεται μία μετατροπή 

του μη προσανατολισμένου σε προσανατολισμένο. Στη συνέχεια, ακολουθεί γραφική απεικόνιση 

ενός προσανατολισμένου και ενός μη προσανατολισμένου γράφου, ώστε να επιτευχθεί η 

καλύτερη δυνατή κατανόηση από την πλευρά του αναγνώστη. 
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Εικόνα 2-1: Προσανατολισμένος γράφος 

 

 

Εικόνα 2-2: Μη προσανατολισμένος γράφος 

 

 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2-1, ο προσανατολισμένος γράφος αποτελεί ένα συνδυασμό n = |N| = 

5 κόμβων και m = |A| = 9 τόξων. Ακριβέστερα, σημειωνονται οι κόμβοι N = {1,2,3,4,5} και τα 

τόξα A = {(1,2), (1,3), (1,5), (2,1), (2,4), (4,3), (4,5), (5,2), (5,4)}. Ομοίως, στην Εικόνα 2-2 ο μη 

προσανατολισμένος γράφος αποτελείται από n = |N| = 5 και m = |Ε| = 7 ακμές. Πιο συγκεκριμένα, 

οι κόμβοι που περιέχονται στον μη προσανατολισμένο γράφο είναι οι N = {1,2,3,4,5} και οι ακμές 

είναι οι E = {(1,2), (1,3), (2,3), (2,4), (3,4), (3,5), (4,5)}. 

Εστιάζοντας στην περίπτωση των τόξων, παρατίθενται οι ακόλουθοι ορισμοί. 
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Ορισμός 2.4 

Παράλληλα  καλούνται δύο ή περισσότερα τόξα, τα οποία έχουν ως αφετηρία τον ίδιο κόμβο, 

έστω i, και πέρας ομοίως ένα κοινό κόμβο, έστω j. 

 

Ορισμός 2.5 

Το τόξο του οποίου συμπίπτουν η αρχή και το πέρας, καλείται βρόγχος. 

 

Ορισμός 2.6 

Υπεργράφος ή υπεργράφημα ονομάζεται ο γράφος, ο οποίος περιέχει παράλληλα τόξα ή/και 

βρόγχος. 

 

Για την καλύτερη αντίληψη των εννοιών που δόθηκαν στους προηγούμενους ορισμούς, ακολουθεί 

μία εικόνα ενός υπεργράφου. 

 

 

Εικόνα 2-3: Υπεργράφος 

 

Στην Εικόνα 2-3 που παρουσιάζεται ένας υπεργράφος είναι εμφανές, ότι τα τόξα a και b 

είναι παράλληλα καθώς και το τόξο e αποτελεί ένα βρόγχο. Αντιθέτως, τα τόξα d και c δε 

χαρακτηρίζονται ως παράλληλα, καθώς αν και έχουν κοινά άκρα, δε διαθέτουν την ίδια 

κατεύθυνση. Δηλαδή, δεν έχουν ίδια αρχή και ίδιο τέλος όπως δηλώνεται αυστηρά στον ορισμό. 
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Ορισμός 2.7 

Ένα γράφημα λέγεται μικτό όταν περιέχει τόσο τόξα όσο και ακμές. 

 

Ορισμός 2.8 

Δίκτυο καλείται ο γράφος στου οποίου τα τόξα ή/και τους κόμβους έχουν προσαρτηθεί αριθμοί. 

 

Ορισμός 2.9 

Διμερές ονομάζεται το γράφημα, του οποίου το σύνολο N των κόμβων διαμερίζεται στα 

υποσύνολα N1 και N2, με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε τόξο/ακμή να διαθέτει ένα άκρο στο N1 και το 

άλλο στο N2. 

Είναι προφανές ότι και οι διμερής γράφοι διακρίνονται σε προσανατολισμένους και μη 

προσανατολισμένους. Το τελευταίο διαφαίνεται στις δύο επόμενες εικόνες. 

 

 

Εικόνα 2-4: Μη προσανατολισμένο διμερές γράφημα 
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Εικόνα 2-5: Προσανατολισμένο διμερές γράφημα 

 

Στο παρόν σημείο αξίζει να σημειωθεί, ότι ένα τόξο προσπίπτει στα άκρα του καθώς και 

τα τελευταία προσπίπτουν στο τόξο. Ομοίως και στην περίπτωση που ο γράφος αποτελείται από 

ακμές. Επομένως, είναι προφανές ότι αν αφαιρεθεί ένας κόμβος, τότε αφαιρούνται τα τόξα ή οι 

ακμές που προσπίπτουν σε αυτόν. 

 

Ορισμός 2.10 

Υπογράφος ή υπογράφημα ενός γράφου G = (N,A) καλείται ο γράφος 𝐹 =  (𝑁′, 𝐴′), ο οποίος 

προκύπτει από τον G έπειτα αφαίρεσης κόμβων ή/και τόξων από τον τελευταίο, έτσι ώστε  𝑁′  ⊆

 𝑁 και 𝐴′ ⊆ 𝐴. 

Ο προηγούμενος ορισμός ισχύει και στην περίπτωση των ακμών. 

 

Ορισμός 2.11 

Βαθμός κόμβου καλείται το πλήθος των ακμών/τόξων που προσπίπτουν στον κόμβο. 

 

Ορισμός 2.12 

Το πλήθος των τόξων που έχουν ως αφετηρία ένα κόμβο, αποτελεί τον έξω βαθμό του κόμβου. 
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Ορισμός 2.13 

Έσω βαθμός ενός κόμβου ονομάζεται το πλήθος των κόμβων που έχουν ως πέρας τον εν λόγω 

κόμβο. 

Θεωρώντας το γράφο στην Εικόνα 2-1 και ακριβέστερα επιλέγοντας τον κόμβο 2, σημειώνεται 

ότι ο τελευταίος έχει βαθμό 4 και μαλιστα έξω βαθμό 2 ((2,1), (2,4)) και έσω βαθμό επίσης 2 

((1,2), (5,2)). 

 

Ορισμός 2.14 

Απομονωμένος ονομάζεται ο κόμβος που διαθέτει μηδενικό βαθμό. 

 

Ορισμός 2.15 

Φύλλο λέγεται ένας κόμβος με μοναδιαίο βαθμό. 

 

Ορισμός 2.16 

Έστω τοξο (i, j). Ο κόμβος j καλείται έξω γειτονικός κόμβος του i. 

 

Ορισμός 2.17 

Έσω γειτονικός κόμβος του j θα λέγεται ο κόμβος i στην περίπτωση του τόξου (i, j). 

 

Ορισμός 2.18 

Διπλανός ενός κόμβου ονομάζεται ο κόμβος που είναι γειτονικός έξω ή έσω του πρώτου. 

 

Ορισμός 2.19 

Έξω γειτονιά ενός κόμβου καλείται το πλήθος των έξω γειτονικών κόμβων του πρώτου. 

 

Ορισμός 2.20 

Έσω γειτονιά ενός κόμβου ονομάζεται το πλήθος των έσω γειτονικών κόμβων του πρώτου. 
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Ορισμός 2.21 

Γειτονιά ενός κόμβου καλείται η ένωση της έξω και έσω γειτονιάς του κόμβου. 

Για παράδειγμα, η γειτονιά του κόμβου 2 στο γράφημα που απεικονίζεται στην Εικόνα 2-1 είναι 

η {1,4,5}, και πιο συγκεκριμένα η έξω γειτονιά είναι η {1,4} και η έσω γειτονιά είναι η {1,5}. 

 

Ορισμός 2.22 

Αλυσίδα σε ένα γράφο G καλείται η αλληλουχία κόμβων 𝑖𝑘 και τόξων 𝑎𝑘, της μορφής 𝑖1 −  𝑎1 −

 𝑖2 −  𝑎2 − ⋯ − 𝑖𝑟−1 −  𝑎𝑟−1 −  𝑖𝑟, έτσι ώστε η αρχή και το πέρας να είναι κόμβοι του γράφου 

και μάλιστα να ισχύει ότι για κάθε 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑟 − 1, 𝑎𝑘 =  (𝑖𝑘, 𝑖𝑘+1)  ∈ 𝐴 ή 𝑎𝑘 =  (𝑖𝑘+1, 𝑖𝑘)  ∈ 𝐴. 

 

Ακολουθεί η απεικόνιση δύο αλυσίδων, οι οποίες προέρχονται από το γράφο στην Εικόνα 2-1. 

 

 

 

Εικόνα 2-6: Αλυσίδα 1 

 

 

 

 

Εικόνα 2-7: Αλυσίδα 2 
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Στην αλυσίδα που παρουσιάζεται στην Εικόνα 2-6 σημειώνεται η αλληλουχία 1 – (1,3) – 

3 – (4,3) – 4 – (4,5) – 5, ενώ σε εκείνη στην Εικόνα 2-7 η αλληλουχία 1 – (1,3) – 3 – (3,4) – 4 – 

(4,5) – 5 – (5,2) – 2 – (2,4) – 4. Επομένως, όπως γίνεται άμεσα αντιληπτό, σε μία αλυσίδα ενδέχεται 

ένας κόμβος ή ένα τόξο να εμφανίζονται περισσότερες από μία φορές. Ουσιαστικά, δύναται να 

ειπωθεί ότι μία αλυσίδα προκύπτει από ένα γράφο, εμφαρμόζοντας μία συγκεκριμένη διαδικασία, 

σύμφωνα με την οποία λαμβάνεται ένας κόμβος, έστω 𝑖1 έπειτα επιλέγεται ένα τόξο που διαθέτει 

ως ένα άκρο τον κόμβο 𝑖1. Στη συνέχεια της διαδικασίας επιλέγεται το άλλο άκρο του τελευταία 

επιλεγόμενου τόξου, έστω ο κόμβος 𝑖2, έπειτα και πάλι ένα τόξο που έχει ως ένα άκρο τον 𝑖2 και 

με την ίδια λογική συνεχίζει η διαδικασία έως ότου ολοκληρωθεί η αλυσίδα (Παπαρρίζος, 

Σαμαράς και Σιφαλέρας (2009)). 

 

Ορισμός 2.23 

Κλειστή λέγεται μία αλυσίδα της οποίας ο πρώτος και ο τελευταίος κόμβος συμπίπτουν, δηλαδή 

ισχύει 𝑖1 =  𝑖𝑟. 

 

Ορισμός 2.24 

Ανοικτή ονομάζεται η αλυσίδα της οποίας οι κόμβοι αρχής και πέρατος δε συμπίπτουν, δηλαδή 

𝑖1  ≠  𝑖𝑟. 

 

Ορισμός 2.25 

Προσανατολισμένη χαρακτηρίζεται μία αλυσίδα για τα τόξα της οποίας ισχύει ότι 𝑎𝑘 =

 (𝑖𝑘 , 𝑖𝑘+1) ∀𝑘 τέτοιο ώστε 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑟 − 1. 

 

Εναλλακτικά και μάλιστα κάπως πιο περιγραφικά η προσανατολισμένη αλυσίδα αποδίδεται ως η 

αλυσίδα, στην οποία για κάθε δύο διαδοχικούς κόμβους, έστω 𝑖𝑘 και 𝑖𝑘+1, το τόξο 𝑎𝑘 έχει ως ουρά 

το 𝑖𝑘 και ως κεφάλι το 𝑖𝑘+1. Άρα, είναι εμφανές ότι για τις αλυσίδες δεν ισχύει ο μονοσήμαντος 

προσδιορισμός με τη γραφική τους αναπαράσταση. Επομένως, είναι απαραίτητο να σημειώνεται 

και η αλληλουχία των κόμβων και των τόξων. 
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Ορισμός 2.26 

Δρόμος καλείται μία ανοικτή αλυσίδα, της οποίας κάθε κόμβος και τόξο εμφανίζονται ακριβώς 

μία φορά. 

 

Οπότε σύμφωνα με τον ορισμό που σημειώθηκε μόλις, ισχύει ότι η Εικόνα 2-6 απεικονίζει ένα 

δρόμο, σε αντίθεση με την Εικόνα 2-7 όπου ο κόμβος 4 παρουσιάζεται δύο φορές στην 

αλληλουχία, κάτι το οποίο παραβιάζει την προϋπόθεση του ορισμού. Ακόμη, είναι σημαντικό να 

σημειωθεί, ότι σε ένα δρόμο επαρκεί η καταγραφή των τόξων του. 

 

Ορισμός 2.27 

Προς τα εμπρός τόξο σε ένα δρόμο μεταξύ των κόμβων αρχής 𝑖1 και πέρατος 𝑖𝑟, καλείται το τόξο 

(i,j) για το οποίο ο κόμβος i προηγείται του j. 

 

Ορισμός 2.28 

Προς τα πίσω τόξο ονομάζεται το τόξο (i,j) που περιέχεται σε ένα δρόμο μεταξύ των κόμβων 

αρχής 𝑖1 και πέρατος 𝑖𝑟, και μάλιστα ισχύει ότι ο κόμβος j προηγείται του i στην αλληλουχία. 

 

Ορισμός 2.29 

Ένας δρόμος λέγεται προσανατολισμένος αν περιέχει μόνο προς τα εμπρός ή μόνο προς τα πίσω 

τόξα.  

 

 

Ορισμός 2.30 

Μη προσανατολισμένος χαρακτηρίζεται ο δρόμος, ο οποίος περιέχει τόσο προς τα εμπρός όσο 

και προς τα πίσω τόξα. 

 

Στις εικόνες που ακολουθούν απεικονίζονται ένας προσανατολισμένος και ένας μη 

προσανατολισμένος δρόμος.  

 



 

27 

 

Εικόνα 2-8: Προσανατολισμένος δρόμος 

 

 

 

Εικόνα 2-9: Μη προσανατολισμένος δρόμος 

 

Είναι εμφανές ότι στην περίπτωση ενός προσανατολισμένου δρόμου είναι αρκετή η σειριακή 

καταγραφή των κόμβων του. 

 

Ορισμός 2.31 

Κλειστός δρόμος ή κύκλος καλείται ο δρόμος στον οποίο οι κόμβοι αρχής και πέρατος 

ταυτίζονται, δηλαδή 𝑖1 =  𝑖𝑟.  

 

Ορισμός 2.32 

Προσανατολισμένος κύκλος ονομάζεται ο κύκλος που προκύπτει από προσανατολισμένο δρόμο, 

δηλαδή ο κύκλος που περιέχει μόνο προς τα εμπρός ή μόνο προς τα πίσω τόξα. 
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Ορισμός 2.33 

Μη προσανατολισμένος κύκλος καλείται ο κύκλος που περιέχει τόσο προς τα εμπρός όσο και 

προς τα πίσω τόξα.  

 

Ορισμός 2.34  

Κύκλωμα ονομάζεται κάθε προσανατολισμένος κύκλος.  

 

Ορισμός 2.35 

Άκυκλο ονομάζεται κάθε γράφημα που δεν περιλαμβάνει προσανατολισμένους κύκλους. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2-10: Προσανατολισμένος κύκλος 
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Εικόνα 2-11: Μη προσανατολισμένος κύκλος 

 

 

Στις εικόνες που προηγήθηκαν, παρουσιάζονται ένας προσανατολισμένος και ένας μη 

προσανατολισμένος κύκλος, για την καλύτερη δυνατή κατανόηση των ορισμών. 

 

Ορισμός 2.36 

Δύο κόμβοι, έστω i και j ενός γράφου G = (N,A) καλούνται συνδεδεμένοι όταν υπάρχει 

τουλάχιστον ένας δρόμος, προσανατολισμένος ή μη, που διαθέτει ως άκρα τους συγκεκριμένους 

κόμβους.  

 

Ορισμός 2.37 

Συνεκτικός λέγεται ένας γράφος G, του οποίου κάθε ζεύγος κόμβων είναι συνδεδεμένο. 

 

Ορισμός 2.38 

Μη συνεκτικός καλείται ο γράφος G, στον οποίο δεν είναι συνδεδεμένο κάθε ζευγάρι κόμβων. 

 

Ορισμός 2.39 

Συνιστώσες ονομάζονται οι μέγιστοι συνεκτικοί υπογράφοι ενός μη συνεκτικού γράφου. 
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Ορισμός 2.40 

Ισχυρά συνεκτικός καλείται ο γράφος G, στον οποίο κάθε ζεύγος κόμβων, έστω i και j, 

συνδέονται με ένα τουλάχιστον προσανατολισμένο δρόμο τόσο από τον κόμβο i στον j, όσο και 

από τον j στον i. 

 

Ακολουθεί η απεικόνιση ενός ισχυρά συνεκτικού γράφου, για να γίνει ευκολότερα κατανοητή η 

εν λόγω αμφίδρομα προσανατολισμένη σύνδεση κάθε ζεύγους κόμβων. Έπειτα, δίνεται και ένας 

μη συνεκτικός γράφος.  

 

 

 

Εικόνα 2-12: Ισχυρά συνεκτικός γράφος 

 

 

 

Εικόνα 2-13: Μη συνεκτικός γράφος 



 

31 

 

Ορισμός 2.41 

Τομή ενός γράφου G = (N,A) καλείται η διαμέριση του συνόλου των κόμβων N στα υποσύνολα 

N1 και N2 και συμβολίζεται ως [𝑁1, 𝑁2]. 

Να σημειωθεί ότι τομή λέγεται και το πλήθος των τόξων, που διαθέτουν ένα άκρο στο N1 και το 

άλλο στο N2. 

 

Ορισμός 2.42 

s – t τομή χαρακτηρίζεται μία τομή [N1,N2], τέτοια ώστε για τους κόμβους 𝑠, 𝑡 ∈ 𝑁, να ισχύει ότι 

s ∈ N1 και t ∈ N2.  

Για παράδειγμα, στο γράφο που παρουσιάζεται στην Εικόνα 2-12 σημειώνεται μία 2-3 τομή, 

τέτοια ώστε N1 = {1,2,4} και N2 = {3,5}. Τα τόξα της εν λόγω τομής είναι [N1,N2] = {(1,3), (2,3), 

(5,2)}. 

 

Ορισμός 2.43 

Δέντρο ονομάζεται ένα συνεκτικό γράφημα που δεν περιέχει κύκλους. 

Τα δέντρα αποτελούν μία εκ των σημαντικότερων κατηγοριών γραφημάτων, κάτι το οποίο 

διαφαίνεται από την ευρεία χρήση των δενδρών στην περιγραφή των αλγορίθμων της Δικτυακής 

Βελτιστοποίησης. Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η σημείωση ορισμένων βασικών ιδιοτήτων, 

τις οποίες διαθέτουν τα δέντρα. Πιο συγκεκριμένα: 

 Ένα δέντρο διαθέτει τουλάχιστον δύο φύλλα. 

 Κάθε ζεύγος κόμβων συνδέονται με ακριβώς ένα δρόμο.  

 Δέντρο με n κόμβους, διαθέτει n-1 τόξα. 

 

Ορισμός 2.44 

Δάσος καλείται μία συλλογή από δέντρα. 

 

Ορισμός 2.45 

Ριζωμένο δέντρο καλείται το δέντρο το οποίο διαθέτει ένα διακεκριμένο κόμβο, τη ρίζα, στο 

επίπεδο 0 και όλους τους υπόλοιπους κόμβους σε διαδοχικά επίπεδα, τα οποία προφανώς 

αριθμούνται 1,2,3,….  
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Εικόνα 2-14: Δύο δέντρα 

 

 

Εικόνα 2-15: Ένα ριζωμένο δέντρο 

 

Ακριβέστερα, όσα σημειώθηκαν στον Ορισμό 45, φαίνονται στην Εικόνα 2-15 όπου ο κόμβος 1 

είναι η ρίζα και τοποθετείται στο επίπεδο 0, οι κόμβοι 2, 3 και 4 στο επίπεδο 1, οι 5, 6 και 7 στο 

επίπεδο 2 και τέλος, οι κόμβοι 8 και 9 στο επίπεδο 3. 

Έστω ένα δέντρο T με (i,j) ή (j,i) ∈ T και μάλιστα ο κόμβος i να βρίσκεται στο επίπεδο k, ενώ ο j 

στο επίπεδο k + 1, τότε σημειώνονται οι δύο ακόλουθοι ορισμοί. 

 

Ορισμός 2.46 

Ο κόμβος i ∈ (i,j) ∈ T καλείται πατέρας ή αμέσως προηγούμενος του κόμβου j ∈ (i,j) ∈ T. 

 

Ορισμός 2.47 

Ο κόμβος j ∈ (i,j) ∈ T λέγεται παιδί ή αμέσως επόμενος του κόμβου i ∈ (i,j) ∈ T. 
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Να σημειωθεί, επίσης, ότι με P[T,j] αποδίδεται ο συμβολισμός του μοναδικού δρόμου σύνδεσης 

του κόμβου j με τη ρίζα του δένδρου T.   

 

Ορισμός 2.48 

Ο κόμβος i καλείται πρόγονος του j ή ο j απόγονος του i, όταν ο κόμβος i ∈ P[T,j] και i ≠ j. 

 

Στην Εικόνα 2-15 ο κόμβος 2 αποτελεί πρόγονο του κόμβου 8, ενώ ο 5 είναι απόγονος του 2. 

Ακόμη, είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι η ρίζα διαθέτει αποκλειστικά απογόνους, ενώ τα φύλλα 

μόνο προγόνους. 

 

Ορισμός 2.49 

Βάθος ενός δέντρου T, ονομάζεται το μέγιστο επίπεδο h του T. 

 

Ορισμός 2.50 

Βαθμός ενός κόμβου λέγεται το επίπεδο k στο οποίο τοποθετείται ο κόμβος. 

Ακόμη, σημειώνεται ότι το μέγιστο βάθος των κόμβων αποτελεί το βάθος του δέντρου. 

 

Ορισμός 2.51 

Ύψος ενός κόμβου με βαθμό i, που ανήκει σε δέντρο βαθμού h καλείται η διαφόρα h – i, δηλαδή 

η απόστασή του από το χαμηλότερο επίπεδο του δέντρου.  

 

Ορισμός 2.52 

Όταν κάθε κόμβος ενός δέντρου διαθέτει το πολύ δύο παιδιά, τότε το δέντρο καλείται δυαδικό. 

 

Ορισμός 2.53 

Πλήρη δυαδικά δέντρα ονομάζονται τα δέντρα στα οποία σε κάθε επίπεδο βάθους j, με 1 ≤ 𝑗 ≤

ℎ − 1, διαθέτουν το μέγιστο πλήθος κόμβων, δηλαδή 2j. 
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Ορισμός 2.54 

Ισχυρώς πλήρη καλούνται τα δέντρα για τα οποία ισχύει ότι τα φύλλα τους στο τελευταίο 

επίπεδο, βάθους h, συγκεντρώνονται όσο γίνεται αριστερά. (Παπαρρίζος, Σαμαράς και Σιφαλέρας 

(2009)) 

 

 

Εικόνα 2-16: Πλήρη δυαδικά δέντρα 

 

 

 

Εικόνα 2-17: Δυαδικά μη πλήρη δέντρα 
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 2.2  Θεωρία υπολογισμού και πολυπλοκότητας 

 2.2.1 Εισαγωγικά 

 

Η Πληροφορική διακρίνεται σε δύο εξίσου σημαντικές συνιστώσες, την Εφαρμοσμένη 

Πληροφορική και τη Θεωρητική Πληροφορική. Η τελευταία περιέχει ιδιαίτερα χρήσιμους τομείς, 

όπως τη Θεωρία Υπολογισμών και τη Θεωρία Ανάλυσης Αλγορίθμων, με την τελευταία να 

περιλαμβάνει τη Θεωρία Πολυπλοκότητας.  

Αντικείμενο της Θεωρίας Υπολογισμών είναι η εξέταση της δυνατότητας επίλυσης 

προβλημάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σύμφωνα με κάποιο υπολογιστικό μοντέλο. Ακόμη, 

η Θεωρία Πολυπλοκότητας περιλαμβάνει μεθόδους για τη μέτρηση της απόδοσης των 

αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων. 

 

 2.2.2 Θεωρία υπολογισμού 

Η Θεωρία Υπολογισμού, όπως έχει ήδη σημειωθεί, έχει ως αντικείμενο την εξέταση της 

δυνατότητας επίλυσης προβλημάτων από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ιστορικά, περί το 1900 

ο λαμπρός μαθηματικός David Hilbert αναφέρθηκε στην πληρότητα και την αυτοματοποίηση των 

μαθηματικών. Δηλαδή, ο Hilbert υπέθετε ότι κάθε καλώς ορισμένο μαθηματικό πρόβλημα 

διαθέτει μία λύση την οποία μπορούμε να βρούμε. Το τελευταίο προϋπέθετε την ανάπτυξη ενός 

τυπικού μαθηματικού συστήματος, με το οποίο θα μπορούσε να περιγραφεί κάθε μαθηματικό 

πρόβλημα, όπως επίσης και τη δυνατότητα ανάπτυξης αλγορίθμου για την επίλυση κάθε 

προβλήματος. Ωστόσο, το όραμα του Hilbert ακυρώθηκε με την απόδειξη του θεωρήματος της 

Μη Πληρότητας από τον Kurt Gӧdel το 1931, στην οποία έδειξε ότι υπάρχουν θεωρήματα, τα 

οποία σύμφωνα με τα αξιώματα της αριθμητικής για τους ακεραίους, δεν μπορούν να 

αποδειχθούν. Επίσης, ο Alan Turing απέδειξε ότι τα μαθηματικά δεν αυτοματοποιούνται, το οποίο 

σημαίνει ότι υπάρχουν μαθηματικά προβλήματα μη επιλύσιμα. 

Επομένως, στο παρόν σημείο δύναται η αναφορά των βασικών στόχων της Θεωρίας 

Υπολογισμού, οι οποίοι είναι: 

 Η αυστηρά μαθηματική απόδοση των εννοιών “υπολογίσιμη συνάρτηση” και “επιλύσιμο 

πρόβλημα”. 

 Η συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων υπολογιστικών μοντέλων. 
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 Ο διαχωρισμός των υπολογιστικών προβλημάτων σε επιλύσιμα και μη επιλύσιμα.  

 

Σύμφωνα με τους στόχους που προηγήθηκαν είναι εμφανή η βασική διάκριση των 

προβλημάτων σε επιλύσιμα και μη επιλύσιμα. Τα επιλύσιμα προβλήματα διακρίνονται με τη σειρά 

τους ανάλογα με τους υπολογιστικούς πόρους που καταναλώνονται για την επίλυσή τους σε 

ευεπίλυτα (tractable) και δυσεπίλυτα (intractable).  

Βέβαια, εδώ κρίνεται απαραίτητη η απόδοση ορισμένων εννοιών, με σκοπό την καλύτερη 

κατανόηση από την πλευρά του αναγνώστη. 

 

Ορισμός 2.55 

Υπολογιστικό Πρόβλημα καλείται ένα πρόβλημα για το οποίο σημειώνεται ένα σύνολο εισόδων 

I, και κάθε μία εκ των εισόδων αντιστοιχίζεται σε καμία, μία ή περισσότερες εξόδους των οποίων 

οι τιμές προέρχονται από ένα σύνολο O. 

Ουσιαστικά, δύναται να ειπωθεί ότι ένα υπολογιστικό πρόβλημα μπορεί να περιγραφεί πλήρως 

από μία διμελή σχέση R ⊆ AxB.  

 

Ορισμός 2.56 

Στιγμιότυπο (Υπολογιστικού Προβλήματος) είναι ένα μαθηματικό αντικείμενο, το οποίο 

αντιστοιχεί σε δεδομένα εισόδου και μάλιστα με τη διατύπωση ενός ερωτήματος αναμένεται μία 

απάντηση. 

 

Ορισμός 2.57 

Αλγόριθμος ονομάζεται μία σαφώς καθορισμένη μαθηματική διαδικασία με σκοπό την επίλυση 

ενός προβλήματος σε πεπερασμένο αριθμό βημάτων σε μία υπολογιστική μηχανή. 

 

Εναλλακτικά, σημειώνεται ότι ένας αλγόριθμος αποτελεί μία λεπτομερή περιγραφή μίας μεθόδου 

για την επίλυση ενός υπολογιστικού προβλήματος (Sipser (2012)).  

 

Ορισμός 2.58 

Επίλυση Υπολογιστικού Προβλήματος ονομάζεται η εύρεση ενός αλγορίθμου, ώστε για κάθε 

είσοδο 𝑥 ∈ 𝐼 να λαμβάνεται μία έξοδος 𝑦 ∈ 𝑂, τέτοιο ώστε (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑅.  



 

37 

Προφανώς αν δεν υπάρχει y ώστε  (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑅, τότε ο αλγόριθμος πρέπει να επιστρέφει μήνυμα 

που θα ενημερώνει για την αποτυχία. Ακόμη, αν για κάθε είσοδο επιστρέφεται ακριβώς μία έξοδος 

και δεν εντοπίζεται κάποια άλλη, τότε η σχέση R είναι μία συνάρτηση από το I στο O. 

Επιπρόσθετα και όπως έχει προηγηθεί, τα υπολογιστικά προβλήματα διακρίνονται 

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους σε επιλύσιμα και μη επιλύσιμα, και τα πρώτα ως προς τις 

απαιτήσεις τους σε υπολογιστικούς πόρους σε ευεπίλυτα και δυσεπίλυτα. Πέρα των 

συγκεκριμένων διακρίσεων σημειώνεται ακόμη μία, βάσει του ζητούμενου κάθε προβλήματος. 

Πιο συγκεκριμένα, σημειώνονται δύο είδη προβλημάτων, τα οποία είναι: 

 Προβλήματα Βελτιστοποίησης, στα οποία ζητείται η εύρεση της καλύτερης εφικτής 

λύσης. 

 Προβλήματα Απόφασης, στα οποία ζητείται η λήψη ή όχι μιας απόφασης μέσω της 

απόκρισης με “ΝΑΙ” ή “ΟΧΙ”. 

Επίσης, αξίζει να υπογραμμισθεί ότι για την αλγοριθμική επίλυση ενός υπολογιστικού 

προβλήματος ακολουθείται η εξής πορεία μετατροπών:  

 

Πρόβλημα Βελτιστοποίησης  Πρόβλημα Απόφασης  Τυπική γλώσσα με κωδικοποίηση. 

 

Δηλαδή για κάθε πρόβλημα βελτιστοποίησης υπάρχει και ένα πρόβλημα απόφασης, το οποίο 

αντιστοιχεί στο πρώτο με ισοδυναμία (Lewis και Παπαδημητρίου (2005)).  

Στη συνέχεια, επιστρέφοντας στον ορισμό του αλγορίθμου σημειώνεται, ότι αλγόριθμος 

είναι η μέθοδος για την επίλυση ενός προβλήματος σε μία υπολογιστική μηχανή. Η επίλυση του 

προβλήματος γίνεται σε μία μηχανή Turing. Επομένως, κρίνεται αναγκαία η απόδοση της έννοιας 

«Μηχανή Turing». Βέβαια, είναι απαραίτητη η σημείωση ότι οι Μηχανές Turing διακρίνονται σε 

αιτιοκρατικές μηχανές Turing (Deterministic Turing Machine) και μη αιτιοκρατικές μηχανές 

Turing (Non Deterministic Turing Machine). Μία μηχανή Turing γενικότερα αποτελείται από μία 

μονάδα πεπερασμένου ελέγχου, μία ταινία και μία κεφαλή, η οποία χρησιμοποιείται για ανάγνωση 

ή εγγραφή στην ταινία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία θεωρείται απεριόριστη. Στο παρόν 

σημείο, δίνεται ο ορισμός της Αιτιοκρατικής Μηχανής Turing (Sipser (2012)) 
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Ορισμός 2.59 

Αιτιοκρατική μηχανή Turing καλείται μία πεντάδα 𝑀 =  (𝑄, 𝛴, 𝛿, 𝑞0, 𝐹), όπου το Q είναι ένα 

σύνολο καταστάσεων, το Σ ένα αλφάβητο εισόδου και 𝛤 = 𝛴 ∪ {⊔} το αλφάβητο της ταινίας, το 

𝑞0 ∈  𝑄 αποτελεί μία αρχική κατάσταση, το 𝐹 ⊆ 𝑄 μία τελική κατάσταση, η οποία συνήθως 

λαμβάνει μία εκ των τιμών (YES, NO, HALT) και τέλος το 𝛿: (𝑄\𝐹)𝑥𝛤 →  𝑄𝑥𝛤𝑥{𝐿, 𝑅, 𝑆} μία 

συνάρτηση μετάβασης. 

 

Όταν μία μηχανή Turing οδηγηθεί σε μία κατάσταση τερματισμού, τότε τερματίζει η 

λειτουργία της. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι η λειτουργία μίας μηχανής Turing ενδέχεται να 

μην τερματίσει ποτέ. Καθολική μηχανή Turing ονομάζεται οποιαδήποτε μηχανή Turing μπορεί 

να προσομοιώσει κάθε άλλη μηχανή Turing. (Lewis και Παπαδημητρίου, 2005) 

Ακόμη, σημειώνεται ότι η αιτιοκρατική μηχανή Turing αποτελεί προφανώς ένα ισχυρό 

υπολογιστικό μοντέλο, το οποίο δε γίνεται να ενισχυθεί περεταίρω. Ωστόσο, μπορούν να 

υιοθετηθούν επιλογές, οι οποίες προσδίδουν επιπλέον δυνατότητες. Τέτοιες επιλογές μπορεί να 

είναι: 

 Πολλαπλές ταινίες. 

 Ταινία d διαστάσεων. 

 Πολλαπλές Κεφαλές. 

 Μη αιτιοκρατισμός – Μη ντετερμινισμός. 

 

Έτσι, μία σημαντική επέκταση των αιτιοκρατικών μηχανών Turing είναι οι μη αιτιοκρατικές 

μηχανές Turing. Η βασική διαφορά των τελευταίων έγκειται στην ύπαρξη περισσότερων από μία 

δυνατών επιλογών συμπεριφοράς, κάθε φορά που η μηχανή βρίσκεται σε μία δεδομένη κατάσταση 

διαβάζοντας ένα σύμβολο από την ταινία. Βέβαια, ένας αυστηρός ορισμός της είναι ο ακόλουθος: 

 

 

Ορισμός 2.60 

Μη αιτιοκρατική μηχανή Turing καλείται μία εξάδα 𝑀′ =  (𝑄, 𝛴, 𝛿, 𝑞0, 𝐹, 𝛥), όπου τα 

(𝑄, 𝛴, 𝛿, 𝑞0, 𝐹) είναι τα ίδια με εκείνα της αιτιοκρατικής μηχανής Turing 𝑀 =  (𝑄, 𝛴, 𝛿, 𝑞0, 𝐹), ενώ 

το 𝛥 ⊆  ((𝑄 − 𝐹) 𝑥 𝛴) 𝑥 (𝑄 𝑥 (𝛴 ∪ {←, →})).  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επίπεδο εφαρμογής συνηθίζεται ο αλγόριθμος να ταυτίζεται με 

μία αιτιοκρατική μηχανή Turing, ενώ μία ευρετική μέθοδος ταυτίζεται με μία μη αιτιοκρατική 

μηχανή Turing. Μάλιστα, ιδιαίτερα σημαντική είναι η θέση των Church και Turing, σύμφωνα με 

την οποία μία συνάρτηση είναι αλγοριθμικά επιλύσιμη αν και μόνο αν είναι επιλύσιμη από μία 

μηχανή Turing (Sipser (2012)). Η ισοδύναμη απόδοση της συγκεκριμένης θέσης σημειώνει ότι 

μία διαδικασία και γενικά οτιδήποτε δεν αποτελεί αλγόριθμο, αν αυτό δεν μπορεί να εκφρασθεί 

ως μία μηχανή Turing, η οποία τερματίζει για όλες τις εισόδους. 

 

 2.2.3 Θεωρία πολυπλοκότητας 

 

Στην προηγούμενη υποενότητα υπογραμμίσθηκε ότι η Θεωρία Υπολογισμού έχει ως 

αντικείμενο την εξέταση της δυνατότητας επίλυσης προβλημάτων από έναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Επίσης, σημειώθηκε ότι τα προβλήματα διακρίνονται αρχικά σε επιλύσιμα και μη 

επιλύσιμα και στη συνέχεια, τα επιλύσιμα διακρίνονται σε ευεπίλυτα και δυσεπίλυτα. Η τελευταία 

διάκριση αποτελεί βασικό αντικείμενο της Θεωρίας Πολυπλοκότητας, δηλαδή η εξέταση του 

πόσου εύκολα ή δύσκολα είναι ως προς την επίλυσή τους τα επιλύσιμα υπολογιστικά προβλήματα, 

σύμφωνα με την κατανάλωση υπολογιστικών πόρων (χρόνος και χώρος).  

 

Ορισμός 2.61 

Ευεπίλυτα υπολογιστικά προβλήματα καλούνται τα επιλύσιμα προβλήματα, τα οποία απαιτούν 

για την επίλυσή τους εύλογους υπολογιστικούς πόρους. 

 

Τα επιλύσιμα προβλήματα που δεν είναι ευεπίλυτα, καλούνται δυσεπίλυτα. Βέβαια, να σημειωθεί 

ότι η εν λόγω διάκριση γίνεται με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων – συναρτήσεων.  

Επίσης, η Θεωρία Πολυπλοκότητας ορίζει τις κλάσεις προβλημάτων, γνωστές ως κλάσεις 

πολυπλοκότητας (complexity classes), στις οποίες τα προβλήματα διατάσσονται σε κάθε μία μέσω 

κατάλληλης αναγωγής και σύμφωνα με την υπολογιστική δυσκολία του κάθε προβλήματος. Οι εν 

λόγω κλάσεις πολυπλοκότητας είναι οι ακόλουθες (Lewis και Παπαδημητρίου (2005)): 

 Κλάση P (Polynomial). Η συγκεκριμένη κλάση πολυπλοκότητας περιλαμβάνει όλα τα 

προβλήματα τα οποία μπορούν να επιλυθούν σε πολυωνυμικό χρόνο. Συνήθως η 
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συγκεκριμένη κλάση ταυτίζεται με το σύνολο των ευεπίλυτων προβλημάτων. Η τελευταία 

σημείωση είναι γνωστή ως θέση Cook – Karp.  

 Κλάση NP (Non - Deterministic Polynomial). Η κλάση NP περιλαμβάνει όλα εκείνα τα 

προβλήματα, για τα οποία η λύση τους μπορεί να επαληθευτεί σε πολυωνυμικό χρόνο. 

Εναλλακτικά, δύναται να ειπωθεί ότι η κλάση περιλαμβάνει όλα τα προβλήματα, για τα 

οποία είναι εφικτό να βρεθεί λύση σε πολυωνυμικό χρόνο από μία μη αιτιοκρατική μηχανή 

Turing. 

 Κλάση NP-πλήρη (Non – Deterministic Polynomial – Complete). Σε αυτή την κλάση 

ανήκουν προβλήματα, τα οποία συνοψίζουν τη δυσκολία της κλάσης. Πιο συγκεκριμένα, 

σε περίπτωση που εντοπισθεί πολυωνυμικός αλγόριθμος για ένα από τα προβλήματα της 

κλάσης, τότε αυτό συνεπάγεται την ύπαρξη πολυωνυμικών αλγορίθμων για όλα τα 

προβλήματα της κλάσης NP.  

 Κλάση NP-hard (Non-Deterministic Polynomial – hard). Σε αυτή την κλάση περιέχονται 

προβλήματα, τα οποία είναι τουλάχιστον τόσο δύσκολα όσο και τα υπόλοιπα προβλήματα 

της κλάσης NP.  

Στο παρόν σημείο δύναται, να ειπωθεί ότι η κλάση NP – πλήρη περιλαμβάνει NP – hard 

προβλήματα, τα οποία ανήκουν στην κλάση NP. 

 

 

 

 2.3  Το Πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή 

2.3.1 Ιστορικά στοιχεία 

 

Το 1759 ο Leonhard Euler στην εργασία «Solution d’ une question curieuse qui ne parait 

soumise a aucune analyse» μελέτησε το πρόβλημα του Ίππου, γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία 

ως “Knight’s Tour Problem”. Όπως σημειώνεται στη Θεωρία Γραφημάτων, το συγκεκριμένο 

πρόβλημα αποτελεί ένα στιγμιότυπο του γενικότερου προβλήματος της εύρεσης ενός 

Χαμιλτονιανού μονοπατιού ή κύκλου για την περίπτωση της κλειστής διαδρομής του Ίππου.  

Περί τα 1800 τόσο ο Βρετανός μαθηματικός Thomas Kirkman όσο και ο Ιρλανδός 

μαθηματικός Sir William Rowan Hamilton ασχολήθηκαν με προβλήματα που σκιαγραφούσαν το 

πρόβλημα του Πλανόδιου Πωλητή. Πιο συγκεκριμένα, ο Thomas Kirkman  σε μια εργασία του, 

που δημοσιεύθηκε το 1856 στο «Philosophical Transactions of the Royal Society» όρισε το 

ακόλουθο πρόβλημα: 
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«Δοθέντος ενός γράφου πολυέδρου, δύναται πάντα η εύρεση ενός τελικού κυκλώματος, το οποίο να 

διέρχεται από κάθε κόμβο ακριβώς μία φορά;». 

 

Ομοίως το 1856 ο Sir William Rowan Hamilton κατασκεύασε ένα παιχνίδι γνωστό ως 

“Icosian Game”ή «Ο Γύρος του Κόσμου», όπως συνηθίζεται να είναι η χαλαρή απόδοσή του στα 

Ελληνικά. Σκοπός του συγκεκριμένου παιχνιδιού είναι η εύρεση μονοπατιών ή κυκλωμάτων σε 

ένα δωδεκάεδρο γράφο με τρόπο ώστε να ικανοποιούνται συγκεκριμένοι περιορισμοί, όπως 

περιορισμοί γειτνίασης. Βέβαια, ούτε ο Kirkman ούτε ο Hamilton προσέγγισαν με καθαρά 

μαθηματικό τρόπο το πρόβλημα, ωστόσο αποτελούν τους θεμελιωτές του τελευταίου. 

Η μαθηματική προσέγγιση του προβλήματος του Πλανόδιου Πωλητή πραγματοποιήθηκε 

κατά τη δεκαετία του 1930, και πιο συγκεκριμένα ως σημείο έναρξης της μαθηματικής μελέτης 

του προβλήματος θεωρείται η 5 Φεβρουαρίου 1930, με την εργασία  «Das boten problem» του 

Karl Menger. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι η ονομασία «Traveling Salesman Problem» 

εμφανίζεται για πρώτη φορά στο άρθρο J.B. Robinson το 1949, και ακριβέστερα τιτλοφορούταν 

«On the Hamiltonian game (a traveling salesman problem)» Είναι ομοίως σημαντικό να 

υπογραμμισθεί, ότι το περιγραφόμενο πρόβλημα στο άρθρο της Robinson αποτελεί το 

στιγμιότυπο που έλυσαν μερικά χρόνια αργότερα οι Dantzig, Fulkerson και Johnson. 

Το 1954 οι George Dantzig, Delbert Ray Fulkerson και Selmer M. Johnson στο άρθρο τους 

«Solution of a large-scale traveling salesman problem» παρουσίασαν τον τρόπο επίλυσης του 

προβλήματος των 49 πόλεων που περιέγραψε το 1949 η Robinson. Το συγκεκριμένο άρθρο 

αποτελεί την αφετηρία της επιστημονικής αρθρογραφίας για το πρόβλημα του Πλανόδιου 

Πωλητή. 
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2.3.2 Ορισμός και περιγραφή προβλήματος 

 

Στο παρόν σημείο κρίνεται απαραίτητη η παρουσίαση ορισμένων προκαταρκτικών 

ορισμών και θεωρημάτων (Cook (2012)). 

 

Ορισμός 2.62 

Μονοπάτι Hamilton καλείται μονοπάτι, το οποίο διέρχεται από όλους τους κόμβους του γράφου 

ακριβώς μία φορά. 

 

Ορισμός 2.63 

Κύκλωμα Hamilton καλείται το κύκλωμα, το οποίο διέρχεται από όλους τους κόμβους του 

γράφου ακριβώς μία φορά. 

 

Θεώρημα 2.1 (Dirac 1952) 

Έστω G ένας γράφος με n ≥ 3 κόμβους. Αν ο κάθε κόμβος έχει βαθμό τουλάχιστον 
𝑛

2
, τότε ο G 

διαθέτει ένα κύκλωμα. 

 

Θεώρημα 2.2 (Ore 1960) 

Έστω G ένας γράφος n κόμβων. Αν το άθροισμα των βαθμών κάθε ζεύγους μη γειτονικών κόμβων 

είναι τουλάχιστον n-1, τότε υπάρχει μονοπάτι Hamilton στο G. 

 

Θεώρημα 2.3 

Έστω G ένας γράφος. Αν ο G είναι πλήρης τότε είναι Χαμιλτονιανός γράφος. 

 

 

Θεώρημα 2.4 

Έστω G ένας γράφος. Αν ο G είναι πλήρης με n κόμβους και ο n είναι περιττός, τότε ο G έχει 

(𝑛−1)!

2
  το πλήθος κύκλους Hamilton, και μάλιστα ξένους ως προς τις ακμές.  
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Τα προηγούμενα τέσσερα θεωρήματα αποτελούν συνθήκες ώστε ένας γράφος να είναι γράφος 

Hamilton, δηλαδή να περιέχει τουλάχιστον ένα μονοπάτι ή κύκλο Hamilton. Ωστόσο, το ερώτημα: 

«Ποια είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη, ώστε ένας γράφος να είναι Hamilton;» αποτελεί ένα 

NP – complete πρόβλημα. 

Επομένως, δεδομένου των ανωτέρω στοιχείων δίνεται η απόδοση του ακόλουθου ορισμού 

για το πρόβλημα του Πλανόδιου Πωλητή. 

 

Ορισμός 2.64 

Δοθέντος ενός πεπερασμένου συνόλου πόλεων και του κόστους μετάβασης μεταξύ των πρώτων, 

να βρεθεί ο ελάχιστος κύκλος Hamilton.  

 

Ο προηγούμενος ορισμός υιοθετώντας μία πιο περιγραφική προσέγγιση μετασχηματίζεται στον 

ακόλουθο: 

 

Ορισμός 2.65 

Δοθέντος ενός πεπερασμένου συνόλου πόλεων και του κόστους διαδρομής (ή της απόστασης) 

μεταξύ κάθε πιθανού ζεύγους πόλεων, το TSP αφορά την εύρεση της βέλτιστης δυνατής 

διαδρομής, η οποία διέρχεται από όλες τις πόλεις ακριβώς μία φορά και καταλήγει στην πόλη- 

αφετηρία, με τρόπο που ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος διαδρομής (ή τη συνολική απόσταση). 

 

Επομένως, εστιάζοντας στην περιοχή της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς και το TSP 

βρίσκει ευρεία εφαρμογή στην τελευταία, δύναται να ειπωθεί ότι το εν λόγω πρόβλημα σχετίζεται 

με την εύρεση της βέλτιστης διαδρομής, υπό την έννοια του χρόνου ή της απόστασης ή 

οποιασδήποτε άλλης μορφής κόστους, από ένα αρχικό σημείο όπως ένα εργοστάσιο ή κέντρο 

διανομής ενός οχήματος, πωλητή ή άλλης οντότητας, το οποίο εφόσον επισκεφθεί κάθε πόλη ή 

πελάτη ακριβώς μία φορά, επιστρέφει στο αρχικό σημείο. 
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2.3.3 Κατηγοριοποίηση του Προβλήματος του Πλανόδιου Πωλητή 

 

Το πρόβλημα του Πλανόδιου Πωλητή διακρίνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Αρχικά, 

παρουσιάστηκε το συμμετρικό TSP (symmetric TSP) και έπειτα το ασύμμετρο TSP (asymmetric 

TSP). Υπενθυμίζεται ότι G = (N,A) είναι ένας γράφος, με N να είναι το σύνολο των κόμβων και 

A ή E το σύνολο των τόξων ή ακμών. 

 Συμμετρικό TSP.  Αν cij είναι το κόστος διαδρομής ή μετάβασης από την πόλη-κόμβο i 

στην πόλη-κόμβο j και cji το αντίστοιχο κόστος από το j στο i, με (i,j),(j,i) ∈ A και i,j ∈ N, 

τότε αν cij = cji, το πρόβλημα χαρακτηρίζεται ως συμμετρικό.  

 Ασύμμετρο TSP.  Σύμφωνα με τον προηγούμενο συμβολισμό, αν cij ≠ cji, τότε το 

πρόβλημα χαρακτηρίζεται ως ασύμμετρο. 

 

2.3.4 Μαθηματική μορφοποίηση του προβλήματος του πλανόδιου πωλητή 

 

Στην περίπτωση του συμμετρικού προβλήματος του Πλανόδιου Πωλητή, για να επιτευχθεί 

η διαμόρφωση του μαθηματικού προτύπου κρίνεται απαραίτητη η υπόθεση, ότι οι κόμβοι 

προέρχονται από ένα μη διατεταγμένο και πλήρη γράφο. 

Έστω ότι i = 1 είναι ο κόμβος αφετηρίας, επομένως είναι i = 2,…,n οι κόμβοι οι οποίοι 

αντιστοιχούν στις πόλεις των πελατών. Επίσης, κάθε μη διατεταγμένο ζεύγος (i,j) με i ≠ j, i = 

1,…,n και j = 1,…,n αντιστοιχεί σε ένα σύνδεσμο ή ακμή του γράφου, δηλαδή παριστάνει μία οδό 

μετάβασης από την πόλη i στη j. Σε κάθε τέτοιο σύνδεσμο προσαρτάται ένα βάρος cij, το οποίο 

παριστάνει κάποιου είδους κόστος. Ακόμη, θεωρείται ότι έχει προηγηθεί η εφαρμογή του 

αλγορίθμου των Floyd και Warshall για την εύρεση όλων των διαδρομών μεταξύ όλων των ζευγών 

των πόλεων κόμβων (Μυγδαλάς και Μαρινάκης (2008)). Οπότε τα βάρη cij που προσαρτώνται 

αντιστοιχούν στις διαδρομές ελαχίστου κόστους. Δηλαδή, το γράφημα δομείται με τους 

συνδέσμους να παριστάνουν τις πιο οικονομικές διαδρομές μεταξύ των πόλεων. 
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Άρα σύμφωνα με τα παραπάνω τα βάρη πρέπει να ικανοποιούν δύο βασικές συνθήκες: 

 

1. Συμμετρία: cij = cji, ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁, 𝑖 ≠ 𝑗. 

2. Τριγωνική Ανισότητα: cij ≤ cik + ckj, 𝑖, 𝑗, 𝑘 ∈ 𝑁, 𝑖 ≠ 𝑗. 

 

Οπότε ορίζοντας τις δυαδικές μεταβλητές: 

                   1, αν επιλεχθεί η διαδρομή (i,j) 

xij =  

         0, διαφορετικά, 

 

 

Διαμορφώνεται το ακόλουθο μαθηματικό μοντέλο. 

min ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

s.t. 

1. ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 2, 𝑖 = 1, … , 𝑛𝑛
𝑗=1  

2. ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑗∈𝑉𝑐𝑖∈𝑉  ≥ 1, ∀ 𝑉 ∁ 𝑁, 𝑉 ≠  ∅ 

3. 𝑥𝑖𝑗 ∈  {0,1}, ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁, 𝑖 ≠ 𝑗. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη οικογένεια περιορισμών χρησιμοποιείται έτσι ώστε στην 

τελική λύση κάθε κόμβος να περιέχεται σε δύο ακριβώς συνδέσμους, κάτι το οποίο αντιστοιχεί 

στην επίσκεψη  και την αποχώρηση του πωλητή στην και από, αντίστοιχα, κάθε πόλη. Επίσης, η 

δεύτερη οικογένεια περιορισμών χρησιμοποιείται ώστε να επιτευχθεί η εξάλειψη των υποκύκλων, 

που δε διέρχονται από κάθε κόμβο. Αυτό επιτυγχάνεται γιατί επιβάλλεται σε κάθε πιθανό 

υποκύκλο, που ενδέχεται να δημιουργηθεί από ένα μη κενό υποσύνολο κόμβων 𝑉 ∁ 𝑁, να έχει ένα 

σύνδεσμο ή μία ακμή τουλάχιστον που οδηγεί σε κόμβο, ο οποίος ανήκει στο συμπληρωματικό 

του V, το 𝑉𝑐 = 𝑁\𝑉. 

Στην περίπτωση του ασύμμετρου TSP ισχύει ότι cij ≠ cji,το οποίο υποδεικνύει ότι (i,j) ≠ 

(j,i) και κατά επέκταση ότι ο γράφος περιέχει τόξα αντί για ακμές. Συνεπώς, το μαθηματικό 

μοντέλο στη συγκεκριμένη περίπτωση λαμβάνει τη μορφή: 
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min ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

s.t. 

1. ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1,    𝑖 = 1, … , 𝑛𝑛
𝑗=1  

2. ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1,    𝑗 = 1, … , 𝑛𝑛
𝑖=1  

3. ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗  ≥ 1,   ∀ 𝑉∁ 𝑁, 𝑉 ≠ ∅𝑗∈𝑉𝑐𝑖∈𝑉  

4. 𝑥𝑖𝑗 ∈  {0,1}, ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁, 𝑖 ≠ 𝑗. 

 

Παρατηρώντας τα δύο μαθηματικά μοντέλα είναι εμφανής η μεταξύ τους διαφορά. Πιο 

συγκεκριμένα, η οικογένεια περιορισμών ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 2, 𝑖 = 1, … , 𝑛𝑛
𝑗=1  του συμμετρικού μοντέλου 

αντικαθίσταται από τις ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1,    𝑖 = 1, … , 𝑛𝑛
𝑗=1  και ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1,    𝑗 = 1, … , 𝑛𝑛

𝑖=1  στο ασύμμετρο 

μοντέλο. Μάλιστα η πρώτη οικογένεια περιορισμών του ασύμμετρου μοντέλου χρησιμοποιείται, 

έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο πωλητής εξέρχεται από την πόλη i προς την πόλη j μέσω της 

χρήσης ενός ακριβώς τόξου. Ομοίως, η δεύτερη οικογένεια περιορισμών χρησιμοποιείται ώστε να 

εξασφαλισθεί ότι ο πωλητής εισέρχεται στην πόλη  j από την πόλη i μέσω της χρήσης ακριβώς 

ενός τόξου. 

Επίσης, παρατηρώντας τα δύο μαθηματικά μοντέλα γίνεται αντιληπτό ότι η οικογένεια 

περιορισμών ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗  ≥ 1𝑗∈𝑉𝑐𝑖∈𝑉 , αυξάνει ταχύτατα σε σχέση με τον αριθμό των κόμβων. Το 

συγκεκριμένο μειονέκτημα είναι εφικτό να αποφευχθεί με την υιοθέτηση ορισμένων ακόμα 

υποθέσεων. Αρχικά, θεωρείται ότι στην πόλη-αφετηρία παράγεται μία μονάδα ενός αγαθού για 

κάθε μία εκ των πόλεων-πελατών. Μία σημαντική διευκρίνιση αποτελεί η αδυναμία ανάμιξης των 

αγαθών. Ακόμη, έστω ότι υπάρχει ένας επιπρόσθετος πελάτης 𝑛0 = 𝑛 + 1, δηλαδή θεωρείται ένα 

αντίγραφο της πόλης-αφετηρίας καθώς και των τόξων που αντιστοιχούν στην τελευταία. Με τον 

προηγούμενο τρόπο ορίζονται οι μεταβλητές 𝑦𝑖𝑗
𝑘  για κάθε τόξο (i,j), και κάθε μία παριστάνει την 

ποσότητα του αγαθού που διακινείται στο τόξο με προορισμό τον πελάτη k, με k =2,…, 𝑛0. Έτσι, 

το μαθηματικό μοντέλο για την περίπτωση του ασύμμετρου TSP γίνεται: 
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min ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑛0

𝑗=1,𝑖≠𝑗

𝑛0

𝑖=1

 

s.t. 

1. ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1,    𝑖 = 1, … , 𝑛
𝑛0
𝑗=1  

2. ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1,    𝑗 = 2, … , 𝑛0
𝑛
𝑖=1  

 

                                                                              1,  αν i = 1, 

 

3. ∑ 𝑦𝑖𝑗
𝑘𝑛0

𝑗=1,𝑗≠𝑖 −  ∑ 𝑦𝑗𝑖
𝑘𝑛0

𝑗=1,𝑗 =                              -1, αν i = k, ∀𝑖, 𝑘 ∈ 𝑁 

 

                                                                              0,  διαφορετικά. 

 

4. 𝑦𝑖𝑗
𝑘  ≤  𝑥𝑖𝑗 ,    ∀𝑖, 𝑗, 𝑘 ∈ 𝑁, 𝑖 ≠ 𝑗 

5. 𝑦𝑖𝑗
𝑘  ≥ 0,    ∀𝑖, 𝑗, 𝑘 ∈ 𝑁, 𝑖 ≠ 𝑗 

6. 𝑥𝑖𝑗  ∈ {0,1}, ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁, 𝑖 ≠ 𝑗. 

 

Στο συγκεκριμένο μοντέλο ουσιαστικά η αντικειμενική συνάρτηση και οι περιορισμοί (1), (2) και 

(6) έχουν μείνει ίδιοι όπως και στο αρχικό μοντέλο.  Οι περιορισμοί του αρχικού μοντέλου, οι 

οποίοι δημιουργούν το μειονέκτημα που αναφέρθηκε προηγουμένως, αντικαθίστανται στο νέο 

μοντέλο από τους περιορισμούς (3), (4) και (5). Η οικογένεια περιορισμών (3) στο νέο μοντέλο 

είναι γνωστή και ως “εξισώσεις ισορροπίας ροής” και χρησιμοποιούνται ώστε να εξασφαλίσουν, 

ότι κάθε μονάδα αγαθού που προορίζεται για τον πελάτη  k, δεν παραδίδεται σε ενδιάμεσους 

κόμβους. Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί ουσιαστικά είναι η διαφορά εκροή από την πόλη i – εισροή 

στην πόλη i για κάθε πόλη i. Ακόμη, η οικογένεια περιορισμών (4) χρησιμοποιούνται ώστε το 

αγαθό που προορίζεται για τον πελάτη k, να κατευθύνεται μόνο πάνω στα τόξα-διαδρομές που 

έχουν επιλεγεί. 

Επίσης, με τη χρήση των οικογενειών των περιορισμών (1) και (2) στο τελευταίο μοντέλο 

επιτυγχάνεται ο αναγκαστικός ορισμός, ότι σε κάθε πόλη θα αντιστοιχεί ένα τόξο εισόδου και ένα 

τόξο εξόδου. Το τελευταίο δεν ισχύει για την πόλη-αφετηρία i = 1, καθώς στη συγκεκριμένη 
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απαιτείται η ύπαρξη ενός μόνο τόξου εξόδου, ενώ στο αντίγραφό της 𝑛0 απαιτείται ένα μόνο τόξο 

εισόδου. 

Η απαίτηση για τις ροές στην οικογένεια περιορισμών (4) του τελευταίου μοντέλου 

δηλώνεται, ώστε να είναι εφικτή η παράδοση των αγαθών στους δηλωμένους περιορισμούς-

πελάτες, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μόνο αν τα αγαθά μεταφερθούν μέσω των, επιλεγμένων 

στη βέλτιστη λύση, διαδρομών. Ουσιαστικά, σε κάθε εφικτή λύση θα πρέπει ν καθορίζεται μία 

πλήρη διαδρομή από την πόλη-αφετηρία προς κάθε πελάτη (και τον  𝑛0). Άρα, απαιτούνται 𝑛0 −

1 τόξα για τον καθορισμό μίας τέτοιας διαδρομής, όπως αυτής που προαναφέρθηκε. Επομένως, 

εφόσον τα βάρη cij έχουν θετικό πρόσημο, η ελαχιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης 

αποτρέπει τη χρήση περισσότερων τόξων και κατά επέκταση η τελική και βέλτιστη λύση θα 

περιέχει ακριβώς n τόξα, και μάλιστα με ταύτιση της πόλης-αφετηρίας με το αντίγραφό της, θα 

έχει υπολογισθεί ο ζητούμενος κύκλος. 

 

2.3.5 Ορόσημα στην επίλυση στιγμιότυπων του προβλήματος του πλανόδιου 

πωλητή 

 

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται μία συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων 

στιγμών στην ιστορία της επίλυσης στιγμιότυπων του προβλήματος του Πλανόδιου Πωλητή. 

Επίσης, είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι ο πίνακας με τα ορόσημα προέρχεται από το άρθρο 

(Klanšek (2011)). 

 

 

Πίνακας 2-1: Ορόσημα στην επίλυση του TSP 

Έτος Ερευνητική Ομάδα Μέγεθος TSP 

(σε κόμβους) 

1954 Dantzig, Fulkerson και Johnson 49 

1971 Held και Karp 64 

1975 Camerini, Fratta και Maffioli 67 

1977 Grӧtschel 120 

1980 Crowder και Padberg 318 
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1987 Padberg και Rinaldi 532 

1987 Grӧtschel και Holland 666 

1991 Padberg και Rinaldi 2392 

1995 Applegate, Bixby, Chvẚtal και Cook 7397 

1998 Applegate, Bixby, Chvẚtal και Cook 13509 

2001 Applegate, Bixby, Chvẚtal και Cook 15112 

2004 Applegate, Bixby, Chvẚtal, Cook και Helsgaun 24978 

2007 Cook, Espinoza και Goycoolea 33810 

2009 Applegate, Bixby, Chvẚtal, Cook, , Espinoza Goycoolea και 

Helsgaun 

85900 

 

 

 

2.3.6 Επεκτάσεις του προβλήματος του πλανόδιου πωλητή 

 

Όπως έχει ήδη σημειωθεί το πρόβλημα του Πλανόδιου Πωλητή αποτελεί ένα από τα πλέον 

κλασικά και σημαντικά προβλήματα της Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης, το οποίο δεδομένου της 

πληθώρας τω εφαρμογών το, μεγάλη μερίδα του ερευνητικού κοινού της Βελτιστοποίησης έχει 

επικεντρωθεί στη μελέτη του πρώτου. Επομένως, είναι σχεδόν αναμενόμενη η ύπαρξη αρκετών 

επεκτάσεων του αρχικού προβλήματος, οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν γενικεύσεις του 

τελευταίου. Ακολουθούν οι υπάρχουσες επεκτάσεις του προβλήματος συνοδευόμενες από 

σύντομες περιγραφές. 

 Πολλαπλό Πρόβλημα του Πλανόδιου Πωλητή (Multiple Traveling Salesman Problem –

mTSP): Το συγκεκριμένο πρόβλημα αποτελεί μία γενίκευση του προβλήματος του 

Πλανόδιου Πωλητή και το οποίο προϋποθέτει την ύπαρξη m το πλήθος πωλητών. 

Ουσιαστικά, δύναται να θεωρηθεί ως μία απλοποίηση του προβλήματος Δρομολόγησης 

Οχημάτων και μάλιστα θεωρείται καταλληλότερο για πρακτικές εφαρμογές, υπό την 

έννοια των χαρακτηριστικών  του προβλήματος σε σχέση με το αρχικό. Αξίζει, επίσης, να 

σημειωθεί, ότι υπάρχουν ορισμένες παραλλαγές του συγκεκριμένου προβλήματος, όπως 

για παράδειγμα: 

o Το πλήθος των πωλητών μπορεί να μην είναι προκαθορισμένο, αλλά να αποτελεί 

μία μεταβλητή του προβλήματος. 
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o Όταν το πλήθος των πωλητών δεν είναι προκαθορισμένο, τότε σε κάθε πωλητή 

αντιστοιχίζεται ένα κόστος, το οποίο επιβαρύνει το σύνολο όταν ο συγκεκριμένος 

πωλητής χρησιμοποιείται στη λύση. 

 Εκτεταμένου Χρονικού Ορίζοντα TSP (Period TSP): Πρόκειται για μία ακόμη γενίκευση 

του αρχικού προβλήματος, η οποία αντιστοιχεί σε μία χρονική περίοδο d ημερών, με το d 

να είναι προκαθορισμένο. Ουσιαστικά, ζητείται η εύρεση d κύκλων Hamilton, δηλαδή 

τέτοιων ώστε κάθε πόλη-κόμβος να επισκέπτεται συγκεκριμένες φορές από τον πωλητή 

εντός της δεδομένης χρονικής περιόδου και με αντικειμενικό στόχο την ελαχιστοποίηση 

του συνολικού μήκους των διαδρομών. 

 Μετακινούμενου Στόχου TSP (Moving Target TSP): Στη συγκεκριμένη γενίκευση 

θεωρείται ένα σύνολο n το πλήθος αντικειμένων 𝑋 =  {𝑥1, … , 𝑥𝑛} τα οποία τοποθετούνται 

αρχικά στα σημεία του συνόλου 𝑃 =  {𝑝1, … , 𝑝𝑛}. Ακόμη, θεωρείται ότι κάθε αντικείμενο 

𝑥𝑖 απομακρύνεται από το σημείο 𝑝𝑖 με μία ταχύτητα 𝑢𝑖. Ο πωλητής ξεκινάει από ένα 

σημείο-αφετηρία και κινούμενος με ταχύτητα v έχει ως στόχο να διέλθει από όλα τα 

αντικείμενα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. 

 Περιορισμένων Πόρων TSP (Resource Constrained TSP): Η εν λόγω γενίκευση του 

αρχικού προβλήματος του πλανόδιου πωλητή διαφοροποιείται ως προς τα προσαρτημένα 

βάρη σε κάθε ακμή (i,j) ενός γράφου G. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε διαδρομή πέρα από 

το κόστος της δίνεται και μία ποσότητα 𝑟𝑖𝑗. Επομένως, αντικειμενικός σκοπός του 

παρόντος προβλήματος είναι η εύρεση ενός κύκλου Hamilton, λαμβανομένου και του νέου 

περιορισμού. 

 Μαύρο και Λευκό TSP (Black and White TSP): Στη συγκεκριμένη γενίκευση θεωρείται 

ο διαχωρισμός του συνόλου των κόμβων N του γράφου G σε δύο υποσύνολα, έστω B και 

W. Ακόμη, για συμβολικούς λόγους, θεωρείται ότι τα στοιχεία του B ονομάζονται μαύροι 

κόμβοι (black nodes) και όμοια εκείνα του W ονομάζονται λευκοί κόμβοι (white nodes). 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η εφικτότητα της ύπαρξης ενός κύκλου στο συγκεκριμένο 

γράφημα G, εξαρτάται από την ισχύ των ακόλουθων συνθηκών. 

o Το πλήθος των λευκών κόμβων μεταξύ δύο συνεχόμενων μαύρων κόμβων δεν 

πρέπει να ξεπερνά ένα συγκεκριμένο αριθμό 𝑙1. 

o Δύο συνεχόμενοι μαύροι κόμβοι δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο 

από μία συγκεκριμένη απόσταση 𝑙2. 

Σε περίπτωση που ικανοποιούνται οι ανωτέρω συνθήκες, τότε το ζητούμενο του 

συγκεκριμένου προβλήματος είναι η εύρεση ενός κύκλου Hamilton ελαχίστου κόστους G. 

 Πρόβλημα Επικάλυψης Χώρου από τον Πωλητή (Covering Salesman Problem): Το 

πρόβλημα επικάλυψης χώρου από τον πωλητή αποτελεί μία ακόμα γενίκευση του αρχικού 

TSP, στο οποίο ζητείται η εύρεση ενός ελαχίστου μήκους κύκλου L στο γράφο G, τέτοιον 

ώστε οι κόμβοι-πόλεις του L να μην απέχουν από τον κάθε κόμβο-πόλη i του γράφου G 

περισσότερο αλλά ούτε και λιγότερο από ένα προκαθορισμένο όριο. 

 Επιλεκτικό TSP (Selective TSP): Στην παρούσα γενίκευση σε κάθε κόμβο 𝑖 ∈ 𝑁 του 

γράφου 𝐺 =  (𝑁, 𝐴) προσαρτάται ένα βάρος 𝑤𝑖. Επομένως, αντικειμενικός σκοπός του 

επιλεκτικού TSP είναι η εύρεση ενός κύκλου ελαχίστου μήκους με τρόπο που μεγιστοποιεί 

τη συνολικό άθροισμα των βαρών 𝑤𝑖. 
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 Μεγίστου Κόστους TSP (Maximum TSP): Σκοπός της συγκεκριμένης γενίκευσης είναι η 

εύρεση ενός κύκλου Hamilton μεγίστου κόστους. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα κλασικό 

TSP, το οποίο επιλύεται επιλέγοντας στους υπολογισμούς τα αντίστροφα κόστη.   

 Στοχαστικό TSP (Stochastic TSP): Η εν λόγω γενίκευση αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα και ίσως το σημαντικότερο στοχαστικό πρόβλημα στην περιοχή της 

Δρομολόγησης. Η βασική διαφορά του συγκεκριμένου προβλήματος με το αρχικό έγκειται 

στο πλήθος των κόμβων, που έχει επισκεφθεί ο πωλητής, το οποίο αποτελεί μία τυχαία 

μεταβλητή του προβλήματος. 

 Ταξινομημένης Ομαδοποίησης TSP (Ordered Cluster TSP): Στην παρούσα γενίκευση 

πραγματοποιείται διαχωρισμός των στοιχείων του συνόλου N σε z το πλήθος ομάδες, 

𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑧. Στη   𝑋1 υπάρχει μόνο ένας κόμβος, ο οποίος αποτελεί και την αφετηρία του 

πωλητή και στην οποία μάλιστα πρέπει να επιστρέψει ο πωλητής στο πέρας της διαδρομής. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο πωλητής θα πρέπει να επισκεφθεί τους κόμβους σύμφωνα με 

την αριθμητική σειρά των ομάδων στις οποίες βρίσκονται, δηλαδή πρώτα θα επισκεφθεί ο 

πωλητής τους κόμβους της ομάδας 𝑋2, έπειτα της 𝑋3 έως ότου καταλήξει στον μοναδικό 

κόμβο-πόλη της 𝑋1. Αντικειμενικός σκοπός και στην παρούσα περίπτωση είναι η 

ελαχιστοποίηση του κόστους της συνολικής διαδρομής. 

 TSP με Χρήση Χρονικών Παραθύρων (TSP with Time Windows): Στη συγκεκριμένη 

γενίκευση για κάθε (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴 δίνονται τα στοιχεία cij, όπου το καθένα παριστάνει το 

κόστος για τη διαδρομή από το i στο j και tij, με το κάθε ένα να παριστάνει με τη σειρά του 

τον απαιτούμενο χρόνο για τη μετάβαση από τον κόμβο i στον κόμβο j. Επίσης, για κάθε 

κόμβο 𝑖 ∈ 𝑁 δίνονται τα στοιχεία {𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝑠𝑖} για τα οποία ισχύουν οι σχέσεις: 

o 𝑎𝑖 ≤ 𝑏𝑖, 

o 0 ≤ 𝑠𝑖 ≤ 𝑏𝑖 − 𝑎𝑖. 

Από τα παραπάνω στοιχεία σημειώνεται, ότι το 𝑠𝑖 αντιπροσωπεύει το χρόνο εξυπηρέτησης 

του κόμβου i, ενώ τα [𝑎𝑖 , 𝑏𝑖] παριστάνουν το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου μπορεί 

να ξεκινήσει και πρέπει να ολοκληρωθεί η εξυπηρέτηση του κόμβου i. Δηλαδή, ακόμη και 

στην περίπτωση που ο πωλητής φθάσει νωρίτερα στον κόμβο i, θα πρέπει να περιμένει τη 

χρονική στιγμή 𝑎𝑖, ώστε να ξεκινήσει την εξυπηρέτηση. Προφανώς, αντικειμενικός 

σκοπός και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η εύρεση ενός κύκλου Hamilton ελαχίστου 

μήκους, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι παραπάνω περιγραφόμενοι περιορισμοί. 

 Χρονικώς Εξαρτώμενο TSP (Time Dependent TSP): Η συγκεκριμένη γενίκευση του 

αρχικού TSP διαφοροποιείται από το τελευταίο ως προς το κόστος κάθε τόξου, το οποίο 

εξαρτάται στη γενική περίπτωση από τη θέση του τόξου στη διαδρομή. Δηλαδή, το κόστος 

μετάβασης από τον κόμβο i στον κόμβο j εξαρτάται από τη χρονική στιγμή που ο πωλητής 

επισκέφθηκε τον κόμβο i. Έτσι, τα κόστη συμβολίζονται ως 𝑐𝑖𝑗
𝑡 και παριστάνουν το κόστος 

μετάβασης από τον i στον j τη χρονική στιγμή t. Αντικειμενικός σκοπός στο παρόν 

πρόβλημα είναι η εύρεση μίας διαδρομής (𝑝(1), 𝑝(2), … , 𝑝(𝑛), 𝑝(1)), τέτοιας ώστε να 

ελαχιστοποιείται το συνολικό άθροισμα των τιμών κόστους, ∑ 𝑐𝑝(𝑖)𝑝(𝑖+1)
t𝑛

𝑖=1 . Τέλος, είναι 

προφανές ότι αν 𝑐𝑖𝑗
1 = 𝑐𝑖𝑗

2 = ⋯ = 𝑐𝑖𝑗
𝑛 , τότε το πρόβλημα υποβαθμίζεται στο απλούστερο 

αρχικό TSP. Το συγκεκριμένο πρόβλημα παρουσιάσθηκε πρώτη φορά σε πλήρη 
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περιγραφή το 1978 (Picard και Queyranne (1978)) ως ένα γενικότερο μαθηματικό μοντέλο 

του TSP. Μάλιστα στην εν λόγω εισαγωγική εργασία παρατίθενται τρεις μαθηματικές 

μορφοποιήσεις ακεραίου προγραμματισμού. Στο παρόν σημείο, θεωρείται απαραίτητη η 

διευκρίνιση ότι το TDTSP περιεγράφηκε ως ένα μαθηματικό μοντέλο για την επίλυση του 

προβλήματος προγραμματισμού της παραγωγής  με χρονικά εξαρτημένες απαιτήσεις 

προσωπικού (Fox, 1973). Ακόμη, σημειώνεται ότι ως πηγή έμπνευσης  του TDTSP 

σημειώνεται το πρόβλημα προγραμματισμού μίας μηχανής (one machine scheduling 

problem) (Picard και Queyranne (1978)), (Godinho et al. (2011)).  Τέλος, το TDTSP, όπως 

προαναφέρθηκε, αποτελεί μία σημαντική αλλά και σύνθετη γενίκευση του αρχικού TSP. 

Η σπουδαιότητα της εν λόγω γενίκευσης οφείλεται στην πληθώρα των πρακτικών 

εφαρμογών του. Ο χαρακτηρισμός του προβλήματος προκύπτει από το γεγονός ότι ενώ 

ακόμη και σήμερα στιγμιότυπα του TSP με χιλιάδες κόμβους επιλύονται ταχύτατα, 

υπάρχουν στιγμιότυπα του TDTSP με λιγότερους από 60 κόμβους, τα οποία είναι ιδιαίτερα 

απαιτητικά για την επίλυσή τους (Abeledo et al. (2010)). Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι το 

TDTSP χρησιμοποιείται για να περιγράψει ή να αναφερθεί σε μία ευρεία ποικιλία 

προβλημάτων, στα οποία τα κόστη ή οι χρόνοι μετάβασης ή οι ταχύτητες μετάβασης 

αποτελούν μεταβλητές. Επομένως, κάθε πρακτικό πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί 

διαφορετικά ανάλογα με τις ισχύουσες παραδοχές και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

του εν λόγω προβλήματος (Miranda Bront (2012)). Ορισμένες παραλλαγές του TDTSP 

είναι:  

 Εξαρτώμενοι από τη θέση χρόνοι μετάβασης (Position Dependent Travel Times). 

Στη συγκεκριμένη παραλλαγή διαφέρουν ανάλογα με τη θέση της διόδου μετάβασης 

(τόξο) στη διαδρομή. Δηλαδή, σημειώνεται ότι 𝑐𝑖𝑗(𝑘) = 𝑐𝑖𝑗
𝑘  όταν το (i,j) βρίσκεται στη 

k θέση της συνολικής διαδρομής. Αυτή η παραλλαγή βρίσκει ευρεία εφαρμογή σε 

προβλήματα προγραμματισμού μιας μηχανής με ακολουθιακά εξαρτώμενους χρόνους 

εκκίνησης (Picard και Queyranne (1978)), (Fox  (1973)), (Miranda Bront (2012)), 

καθώς αποτελεί και μία ιδιαίτερα σημαντική γενίκευση του Traveling Delivery 

Problem – TDP, του οποίου αντικειμενικός σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση του μέσου 

χρόνου αναμονής των πελατών για εξυπηρέτηση, με την προϋπόθεση ότι θα 

εξυπηρετηθούν όλοι οι πελάτες. 

 Χρονικά εξαρτώμενοι χρόνοι μετάβασης (Time Dependent Travel Times). Στην 

παρούσα παραλλαγή θεωρείται ότι οι χρόνοι μετάβασης κάθε τόξου εξαρτώνται από 

τη χρονική στιγμή της άφιξης του πωλητή στο πρώτο άκρο αυτών, δηλαδή στον πρώτο 

κόμβο. Η συγκεκριμένη παραλλαγή παρουσιάσθηκε το 1992 ως παραλλαγή του 

Χρονικά Εξαρτημένου Προβλήματος Δρομολόγησης Οχημάτων (Malandraki και 

Daskin (1992)), και η οποία προφανώς επεκτείνεται στο TDTSP. Αντικειμενικός 

σκοπός στην εν λόγω παραλλαγή είναι η ελαχιστοποίηση της διάρκειας της διαδρομής 

με αρχή και πέρας τον κόμβο-αφετηρία και με βασική προϋπόθεση τη διέλευση από 

όλους τους κόμβους ακριβώς μία φορά. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια μετάβασης 

από τον ένα κόμβο στον άλλο, ο χρόνος μετάβασης δεν μεταβάλλεται.  
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 Χρονικά εξαρτημένες ταχύτητες μετάβασης (Time Dependent Travel Speeds). Στην 

παρούσα εκδοχή του TDTSP το στοιχείο που μεταβάλλεται σύμφωνα με το χρόνο είναι 

οι ταχύτητες μετάβασης, οι οποίες προφανώς και επηρεάζουν τους χρόνους μετάβασης. 

(Miranda Bront (2013)). 

 

 

 

 

 

 

3. Ευρετικές και μεθευρετικές μέθοδοι 

3.1 Γενικά   

  

Στην υποενότητα της Θεωρίας Υπολογισμού στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας 

διπλωματικής σημειώνονται οι αιτιοκρατικές και οι μη αιτιοκρατικές μηχανές Turing. Μάλιστα 

υπογραμμίζεται ότι οι πρώτες ταυτίζονται με τους ακριβείς αλγορίθμους και οι δεύτερες με τις 

ευρετικές μεθόδους, οι οποίες υπό τη χαλαρή έννοια του όρου αναφέρονται ως ευρετικοί 

αλγόριθμοι. Στο παρόν σημείο κρίνεται αναγκαία η απόδοση της πλήρης έννοιας του όρου 

«ευρετικός αλγόριθμος». 

 

Ορισμός 3.1 

Ευρετική μέθοδος ή ευρετικός αλγόριθμος (heuristic or heuristic algorithm) καλείται η 

διαδικασία, ή γενικά η τεχνική, για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, εντοπίζοντας είτε 

μία ικανοποιητική εφικτή λύση είτε προσεγγιστικά την ολικά βέλτιστη σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. 

Είναι χρήσιμο να ειπωθεί ότι οι ευρετικοί αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται συχνά για την 

αρχικοποίηση των κλασσικών αλγορίθμων, με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης των τελευταίων. 

Το τελευταίο αποτελεί ένα εκ των βασικότερων στοιχείων, το οποίο υποδεικνύει τη 

σημαντικότητα αυτών των μεθόδων. Μάλιστα, τονίζεται ότι το ισχυρότερο χαρακτηριστικό των 

ευρετικών μεθόδων είναι η ταχύτητα. Δηλαδή, παρατηρείται μία ελάχιστη απόκλιση ως προς την 

ποιότητα, η οποία συνήθως καλύπτεται πλήρως από την ιδιαίτερα ικανοποιητική, από πλευρά 

ταχύτητας, απόδοση. 
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Μια σημαντική κατηγορία των ευρετικών μεθόδων είναι οι ευρετικοί αλγόριθμοι 

αναζήτησης, για την εύρεση βέλτιστων ή συνήθως προσεγγιστικών, στη βέλτιστη, λύσεων. 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η εν λόγω εύρεση επιτυγχάνεται σε πολυωνυμικό χρόνο. Ωστόσο, 

είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι οι ευρετικοί αλγόριθμοι είναι πιθανό να μην καταφέρουν να 

εντοπίσουν κάποια λύση ή να μην τερματίσουν, το οποίο οφείλεται και πάλι στην αδυναμία 

εντοπισμού λύσης, σε κάποια στιγμιότυπα. 

Στο παρόν σημείο, δεδομένου ότι έχουν αναφερθεί τα απαραίτητα βασικά στοιχεία για 

τους ευρετικούς αλγορίθμους, πραγματοποιείται η απόδοση της έννοιας του ορισμού της 

μεθευρετικής διαδικασίας. 

 

Ορισμός 3.2 

Μεθευρετική διαδικασία καλείται ένα γενικού σκοπού πλαίσιο εργασίας για την ανάπτυξη 

ευρετικών μεθόδων επίλυσης προβλημάτων, το οποίο χαρακτηρίζεται για την ανεξαρτησία του 

από τα προς επίλυση προβλήματα. 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε για τις μεθευρετικές διαδικασίες γίνεται εμφανές, ότι οι 

τελευταίες αποτελούν αφηρημένες διαδικασίες, δηλαδή στρατηγικές για την επίλυση κάποιου 

προβλήματος. 

Ακολουθώντας τη στρατηγική επίλυσης που ορίζει μία μεθευρετική διαδικασία, είναι 

πιθανή η εύρεση ικανοποιητικών λύσεων με λιγότερη υπολογιστική προσπάθεια σε σχέση με 

ακριβείς αλγορίθμους ή απλές ευρετικές μεθόδους. Σημειώνεται ότι είναι πιθανός ο εντοπισμός 

ικανοποιητικών λύσεων και όχι απαραίτητα των βέλτιστων, δεδομένου ότι οι μεθευρετικές 

διαδικασίες αποτελούν μη αιτιοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες οδηγούν στην παραγωγή 

προσεγγιστικά βέλτιστων λύσεων. 

Οι μεθευρετικές διαδικασίες διακρίνονται ως προς την προσέγγιση της στρατηγικής που 

ακολουθούν για την αναζήτηση των λύσεων. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει διαδικασίες που 

βασίζονται σε βελτιώσεις της τοπικής αναζήτησης, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει διαδικασίες 

βασιζόμενες στη μάθηση. Παραδείγματα διαδικασιών που αποτελούν βελτιώσεις της τοπικής 

αναζήτησης είναι μεταξύ άλλων οι simulated annealing (Kirkpatrick (1983)), tabu search 

(Kernighan & Lin  (1970)) και variable neighborhood search (Mladenovic και Hansen (1997)). 
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Αντίστοιχα για τη δεύτερη κατά σειρά αναφοράς κατηγορία σημειώνονται η βασιζόμενη στην 

αποικία μυρμηγκιών βελτιστοποίηση και οι γενετικοί αλγόριθμοι.   

Στην παρούσα διπλωματική εργασία δίνεται έμφαση στη μεθευρετική διαδικασία Variable 

Neighborhood Search, η οποία αποτελεί βελτίωση της τοπικής αναζήτησης. Έτσι, θεωρείται 

θεμιτή η αναφορά ορισμένων βασικών στοιχείων για την ευρετική μέθοδο της τοπικής 

αναζήτησης, πριν πραγματοποιηθεί εκτενής αναφορά στη VNS. 

 

3.1.1 Τοπική Αναζήτηση  

 

Η τοπική αναζήτηση, ή local search όπως σημειώνεται στη διεθνή βιβλιογραφία, αποτελεί 

την πλέον χρησιμοποιημένη ευρετική μέθοδο για την επίλυση NP-hard προβλημάτων 

βελτιστοποίησης. Η βασική τεχνική της μεθόδου είναι η μετάβαση από λύση σε λύση εντός μίας 

περιοχής ή γειτονιάς εναλλακτικών λύσεων, μέχρι να εντοπίσουν μία βέλτιστη λύση ή να 

ικανοποιηθεί  κάποιο κριτήριο τερματισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, η τοπική αναζήτηση είναι η βασική ιδέα αρκετών μεθόδων, οι οποίες 

ξεκινάνε  με μία υποψήφια, όπως καλείται, λύση και επαναληπτικά πραγματοποιούν μεταβάσεις 

σε γειτονικές λύσεις. Οι εν λόγω μεταβάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε γειτονικά 

σημεία και μάλιστα η επιλογή κάθε επόμενου σημείου πραγματοποιείται βάσει της πληροφορίας 

που υπάρχει για κάθε ένα εκ των γειτονικών σημείων. Δηλαδή, δύναται να ειπωθεί ότι η μετάβαση 

ακολουθεί μία τροχιά. 

Οι μέθοδοι τοπικής αναζήτησης είναι προσεγγιστικές, υπό την έννοια ότι ενδέχεται να 

τερματίσουν ακόμη και αν δεν έχει εντοπισθεί η βέλτιστη λύση, κάτι το οποίο συμφωνεί με τον 

ορισμό και τα χαρακτηριστικά των ευρετικών μεθόδων. Ωστόσο, αξίζει να τονισθεί ότι οι μέθοδοι 

τοπικής αναζήτησης δύναται να επιστρέψουν έγκυρη λύση ακόμη και στην περίπτωση που 

διακοπεί η εκτέλεσή τους πριν τη χρονική στιγμή του αναμενόμενου τερματισμού.   
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3.2 Η Αναζήτηση Μεταβλητής Γειτονιάς    

 

3.2.1 Γενικά  

 

Η VNS αποτελεί μία μεθευρετική διαδικασία, η οποία εφευρέθηκε από τους Pierre Hansen 

και Nenad Mladenovic και παρουσιάσθηκε πρώτη φορά το 1997 στο επιστημονικό περιοδικό 

Computers and Operations Research. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πλαίσιο εργασίας, το οποίο 

παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης ευρετικών αλγορίθμων για την επίλυση προβλημάτων 

συνδυαστικής και ολικής βελτιστοποίησης.  

Η κεντρική ιδέα της VNS περιλαμβάνει τη συστηματική αλλαγή γειτονιάς, η οποία 

επιτυγχάνεται μέσω δύο φάσεων. Η πρώτη είναι μία φάση καθόδου, η οποία αποσκοπεί στη 

εύρεση ενός τοπικού βέλτιστου και η δεύτερη είναι μία φάση διαταραχής, ώστε να διαφύγει από 

τη συγκεκριμένη περιοχή. 

Ουσιαστικά, η VNS αποτελεί μία επαναληπτική εφαρμογή της τοπικής αναζήτησης με τη 

βασική διαφοροποίηση ότι δεν ακολουθεί μία προκαθορισμένη τροχιά. Στη VNS μελετιούνται 

όλο και πιο μακρινές, από εκείνη της τρέχουσας λύσης, γειτονιές και πραγματοποιούνται άλματα, 

δηλαδή μεταβάσεις αν και μόνο αν η λύση στη μεταβαίνουσα γειτονιά επιφέρει κάποια βελτίωση. 

 

3.2.2 Περιγραφή της VNS 

 

Έστω ένα πεπερασμένο σύνολο προ-επιλεγμένων δομών γειτνίασης Nk (k=1,…, kmax) και 

ένα σύνολο λύσεων Nk(x) στην k γειτονιά για κάθε λύση x. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί 

ευρετικοί αλγόριθμοι τοπικής αναζήτησης χρησιμοποιούν κατά βάση  μόνο μία δομή γειτνίασης, 

δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις τίθεται kmax = 1. Σύμφωνα με τους εισηγητές της VNS, όταν 

επιλέγονται περισσότερες δομές γειτνίασης, πρέπει να δοθούν απαντήσεις στα ακόλουθα τρία 

ερωτήματα (Mladenovic και Hansen (1997); Hansen et al. (2010)): 

 Τι και πόσες δομές γειτνίασης πρέπει να χρησιμοποιηθούν; 

 Ποια θα πρέπει να είναι η σειρά τους στην αναζήτηση; 

 Ποια στρατηγική αναζήτησης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά την αλλαγή γειτονιάς; 
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Τα παραπάνω ερωτήματα απαντώνται από τους κανόνες, που αποτελούν ουσιαστικά το πλαίσιο 

της VNS. Η βασική περιγραφή της VNS συνοψίζεται σε δύο βήματα (Hansen και Mladenovic 

(1999)): 

 Βήμα Αρχικοποίησης:  

o Επιλογή ενός συνόλου δομών γειτνίασης Nk, k = 1,…,kmax που θα χρησιμοποιηθεί 

στην αναζήτηση. 

o Εύρεση μίας αρχικής λύσης x. 

o Καθορισμός ενός κριτηρίου τερματισμού.  

 Κύριο Βήμα: 

1) Τίθεται k = 1. 

2) Έως ότου γίνει k = kmax, επαναλαμβάνονται τα κάτωθι βήματα: 

a. Ανακίνηση: Παραγωγή ενός τυχαίου σημείου x΄ από τη k γειτονιά του x, 

με 𝑥 ∈  𝑁𝑘(𝑥). 

b. Τοπική Αναζήτηση: Εφαρμογή μίας μεθόδου τοπικής αναζήτησης με 

αρχική λύση τη x΄. Το τοπικό βέλτιστο που θα εντοπισθεί, συμβολίζεται με 

x΄΄. 

c. Απόφαση Μετάβασης: Αν το τοπικό βέλτιστο (x΄΄) είναι καλύτερο από την 

υπάρχουσα λύση (x), τότε γίνεται η μετάβαση 𝑥 ← 𝑥΄΄ και η αναζήτηση 

συνεχίζεται με τη δομή N1. Αντίθετα, τίθεται k = k + 1. 

Βέβαια, είναι αξιοσημείωτο ότι το κύριο βήμα μπορεί να επαναλαμβάνεται έως ότου 

ικανοποιηθεί κάποιο άλλο κριτήριο τερματισμού, όπως για παράδειγμα ένα μέγιστο όριο 

επαναλήψεων ή ένα άνω χρονικό όριο της CPU. Επιπρόσθετα, αξίζει ιδιαίτερης προσοχής το 

σημείο 2.a, επίσης στο κύριο βήμα της VNS, κατά το οποίο παράγεται, τυχαία, ένα σημείο x΄ και 

όχι με κάποιο αιτιοκρατικό κανόνα, έτσι ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κύκλωσης. Τα 

τελευταία οφείλονται κατά μεγάλο ποσοστό στο γεγονός ότι πολλές διαδοχικές δομές γειτνίασης 

μπορεί συχνά να είναι εμφωλευμένες μεταξύ τους. Γενικά, όπως σημειώνεται από τους εισηγητές 

της VNS, δύναται να ειπωθεί ότι η τελευταία βασίζεται σε τρεις βασικές προτάσεις (Hansen, 

Mladenovic και Moreno-Perez (2009)).  

 

Πρόταση 3.1 

Ένα τοπικό ελάχιστο μίας δομής γειτνίασης δεν είναι απαραίτητο να σχετίζεται και με κάποια 

άλλη δομή. 
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Πρόταση 3.2 

Ένα ολικό ελάχιστο αποτελεί ένα τοπικό ελάχιστο, που σχετίζεται με όλες τις πιθανές δομές 

γειτνίασης. 

 

Πρόταση 3.3 

Τα τοπικά ελάχιστα, σε πολλά προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με μία ή περισσότερες δομές 

γειτνίασης Nk, είναι σχετικά κοντά το ένα με το άλλο. 

 

Στο παρόν σημείο, είναι ενδιαφέρον να επισημανθεί ότι ενώ οι πρώτες δύο προτάσεις είναι 

προφανείς, η τρίτη αποτελεί ένα εμπειρικό αποτέλεσμα. Το τελευταίο αναφέρει ότι συνήθως ένα 

τοπικό βέλτιστο παρέχει κάποια πληροφόρηση σχετικά με το ολικό βέλτιστο, υπό την έννοια ότι 

μερικές μεταβλητές μπορεί να έχουν τις ίδιες τιμές σε δύο διαφορετικές λύσεις. Ωστόσο, δεν 

παρέχονται πληροφορίες για το ποιες είναι οι εν λόγω μεταβλητές. 

 

 

3.2.3 Επεκτάσεις της VNS  

 

Η VNS έχει υπάρξει ένα ισχυρό εργαλείο για την προσεγγιστική επίλυση δύσκολων 

προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης (Hansen et al. (2010)). Ωστόσο, όπως σημειώνεται 

στη διεθνή βιβλιογραφία οι δυνατότητες των εργαλείων επίλυσης τέτοιων προβλημάτων είναι 

εκείνες που θέτουν περιορισμούς στην επίλυση μεγαλύτερης διάστασης προβλημάτων (Hansen 

και Mladenovic (1999)) .  

Αξίζει δε, να σημειωθεί η επικρατούσα άποψη σχετικά με τις ευρετικές μεθόδους 

επίλυσης, σύμφωνα με την οποία τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα των 

τελευταίων γίνονται πλήρως εμφανείς κατά την εφαρμογή αυτών των μεθόδων για τη επίλυση 

μεγάλων στιγμιότυπων των προβλημάτων. Συνεπώς, μία περιοχή έντονου ερευνητικού 

ενδιαφέροντος παραμένει η ανάπτυξη αποδοτικών εργαλείων επίλυσης. Με βάση τα παραπάνω, 

οι Hansen και Mladenovic εστίασαν στη βελτίωση της βασικής VNS, με αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη ορισμένων επεκτάσεων της μεθευρετικής μεθόδου. 

Στο παρόν σημείο και πριν την παρουσίαση των επεκτάσεων της VNS θεωρείται σκόπιμη 

η αναφορά των βασικών σχημάτων της τελευταίας. Ο σκοπός της εν λόγω ένθετης αναφοράς είναι 
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διπλός. Καταρχάς, πραγματοποιείται για την ενημέρωση του αναγνώστη σχετικά με τον τρόπο 

που δομούνται τα στοιχεία που προηγήθηκαν κατά την περιγραφή της διαδικασίας, και 

δευτερευόντως  αποσκοπεί στην αποσαφήνιση της διάκρισης μεταξύ των βασικών σχημάτων και 

των επεκτάσεων της VNS.  

Αρχικά για τα βασικά σχήματα, είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι τα πρώτα προκύπτουν 

από το διαφορετικό τρόπο χρήσης των τριών βασικών προτάσεων, που έχουν ήδη αναφερθεί στην 

προηγούμενη υποενότητα. Οι διαφορετικοί τρόποι χρήσης είναι οι κάτωθι: 

 Αιτιοκρατικός. 

 Στοχαστικός. 

 Συνδυαστικός.  

Βέβαια, πέρα από τους διαφορετικούς τρόπους χρήσης που έχουν σημειωθεί, υπάρχει μία 

συνάρτηση της μεθόδου που υφίσταται σε κάθε σχήμα, καθώς αποτελεί τη βασική λογική της 

μεθόδου. Η εν λόγω συνάρτηση είναι εκείνη της αλλαγής γειτονιάς και ουσιαστικά πρόκειται για 

μία δομή ελέγχου, σύμφωνα με την οποία πραγματοποιείται η αλλαγή αν και μόνο αν 

επιτυγχάνεται κάποια βελτίωση. Η αναφερθείσα συνάρτηση αποδίδεται αλγοριθμικά ως εξής: 

 

 

Εικόνα 3-1: Ψευδοκώδικας αλλαγής γειτονιάς 

 

Να σημειωθεί ότι οι εικόνες του τρέχοντος κεφαλαίου προέρχονται από τα άρθρα (Hansen et al. 

(2009); Hansen et al. (2010)). 

 

Έτσι, σύμφωνα με τα όσα έχουν προηγηθεί δύναται να παρουσιασθούν τα βασικά 

σχήματα, τα οποία είναι: 

1. Variable Neighborhood Descent (VND). Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί τον 

αιτιοκρατικό τρόπο χρήσης των τριών βασικών προτάσεων. Πιο συγκεκριμένα, η αλλαγή 
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των γειτονιών πραγματοποιείται με αιτιοκρατικό τρόπο. Η VND αλγοριθμικά 

αναπαρίσταται ως ακολούθως. 

 

Εικόνα 3-2: Ψευδοκώδικας κατάβασης μεταβλητής γειτονιάς 

 

 

2. Reduced VNS (RVNS). Η RVNS είναι η μέθοδος στην οποία η ανανέωση των γειτονιών 

γίνεται με στοχαστικό τρόπο. Ακριβέστερα, επιλέγεται τυχαία ένα σημείο x΄ από την k 

γειτονιά 𝑁𝑘(𝑥′) και η αλλαγή λαμβάνει χώρα μόνο αν υπάρχει κάποια βελτίωση. Η 

προηγούμενη διαδικασία εκτελείται επαναληπτικά έως ότου ικανοποιηθεί κάποιο κριτήριο 

τερματισμού, όπως για παράδειγμα ένα άνω χρονικό όριο της CPU. Η τυχαία επιλογή που 

σημειώνεται, πραγματοποιείται με τη ρουτίνα Shake, η οποία περιγράφεται αλγοριθμικά 

ως:  

 

Εικόνα 3-3: Ψευδοκώδικας διαταραχής για στοχαστική ανανέωση γειτονιών 

 

Έτσι, η RVNS διαμορφώνεται σε μορφή ψευδοκώδικα όπως κάτωθι: 
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Εικόνα 3-4: Ψευδοκώδικας της RVNS 

 

Στο παρόν σημείο είναι θεμιτό, να αναφερθεί ότι η RVNS είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, όταν υπάρχουν 

προς επίλυση μεγάλης διάστασης προβλήματα, στα οποία η τοπική αναζήτηση κοστίζει 

περισσότερο. Ακόμη, αναφέρεται ότι σύμφωνα με εμπειρικές παρατηρήσεις οι καλύτερες τιμές 

για την παράμετρο kmax είναι 2 ή 3. Τέλος, ενώ η RVNS είναι παρόμοια με τη μέθοδο Monte Carlo, 

είναι πιο συστηματική και μάλιστα σε συνεχή min-max προβλήματα παρουσιάζει 30% καλύτερα 

αποτελέσματα (Hansen et al., 2009).  

 

3. Basic VNS (BVNS).  Η βασική VNS είναι η μέθοδος, η οποία συνδυάζει τον αιτιοκρατικό 

και στοχαστικό τρόπο αλλαγής των γειτονιών. Αρχικά, επιλέγεται τυχαία μία αρχική λύση, 

στη συνέχεια εντοπίζεται μία κατεύθυνση έντονης καθόδου, όπως σημειώνεται, από το 

αρχικό x, εφαρμόζοντας τοπική αναζήτηση, η οποία αποτελεί το αιτιοκρατικό μέρος της 

διαδικασίας. Τέλος, πραγματοποιείται η αλλαγή γειτονιάς και συνολικά η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται έως ότου k = kmax και εντός ενός χρονικού διαστήματος, το οποίο δε 

ξεπερνά ένα άνω χρονικό όριο. Για την τυχαία επιλογή της αρχικής λύσης χρησιμοποιείται 

η συνάρτηση Shake(x, k) και η τοπική αναζήτηση επιτυγχάνεται μέσω μίας συνάρτησης, 

την οποία οι Hansen και Mladenovic χαρακτηρίζουν ως BestImprovement(x) και 

αλγοριθμικά αποδίδεται ως ακολούθως: 

 

 

Εικόνα 3-5: Ψευδοκώδικας της διαδικασίας καλύτερης βελτίωσης 
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Έτσι, συνολικά σε μορφή ψευδοκώδικα η BVNS είναι: 

 

 

Εικόνα 3-6: Ψευδοκώδικας της BVNS 

 

4. General VNS (GVNS). Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί, όπως δηλώνει και η ονομασία 

της, μία γενίκευση της βασικής VNS. Η διαφοροποίηση που σημειώνεται στη GVNS 

αφορά το κομμάτι της τοπικής αναζήτησης. Πιο συγκεκριμένα, η GVNS για την τοπική 

αναζήτηση χρησιμοποιεί τη μέθοδο VND. Αυτή η διαφοροποίηση έχει οδηγήσει σε 

σημαντικά αποτελέσματα. 

 

Εικόνα 3-7: Ψευδοκώδικας της GVNS 

 

Στο σημείο αυτό και εφόσον έχουν παρουσιασθεί τα βασικά σχήματα καθώς και μία γενίκευση 

ενός εκ των πρώτων και πιο συγκεκριμένα της BVNS δύναται η παρουσίαση ορισμένων 

σημαντικών επεκτάσεων της VNS. 
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 Skewed VNS (SVNS). Η SVNS εστιάζει στο πρόβλημα της εξερεύνησης περιοχών που 

απέχουν αρκετά από την τρέχουσα  λύση. Δηλαδή, όταν έχει εντοπισθεί η βέλτιστη λύση 

σε μία ευρύτερη περιοχή, είναι αναγκαία η μετακίνηση σε μία αρκετά απομακρυσμένη 

περιοχή με σκοπό την εύρεση μίας καλύτερης λύσης. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι λύσεις 

στις απομακρυσμένες περιοχές λαμβάνονται τυχαία και ενδεχομένως να διαφέρουν αρκετά 

από την τρέχουσα, είναι επίσης πιθανό η VNS να εκφυλιστεί και με αποτέλεσμα να μην 

είναι ιδιαίτερα αποδοτική. Για το συγκεκριμένο λόγο είναι αναγκαίο να διατηρείται η 

μέθοδος ενήμερη για τη βέλτιστη λύση κάθε περιοχής, καθώς και με κάποιο συγκεκριμένο 

τρόπο να καθορίζεται η απόσταση μεταξύ των περιοχών και ακριβέστερα των τοπικών 

βέλτιστων. Έτσι, η SVNS περιλαμβάνει σχετικές ρουτίνες, τις KeepBest(x, x΄) και 

NeighborhoodChangeS(x, x΄, k, a) οι οποίες σε μορφή ψευδοκώδικα είναι 

 

 

Εικόνα 3-8 Ψευδοκώδικας επιλογής βελτιωμένης λύσης 

 

 

 

Εικόνα 3-9: Ψευδοκώδικας Αλλαγής Γειτονιάς στη SVNS 

 

και η χρήση των οποίων αποσκοπεί στην κάλυψη των παραπάνω λεπτομερειών. Ακόμη, 

είναι αξιοσημείωτη η χρήση της συνάρτησης ρ(x, x΄΄) έτσι ώστε να υπολογίζεται η 

απόσταση η απόσταση μεταξύ της τρέχουσας λύσης x και του τοπικού βέλτιστου x΄΄. 

Επίσης, η παράμετρος a, που τροφοδοτεί τη ρουτίνα NeighborhoodChangeS(), πρέπει να 

επιλεχθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εφικτή η μετάβαση σε περιοχές που απέχουν 

αρκετά από την περιοχή του x. Η επιλογή καλών τιμών για την a προκύπτει από 

πειραματικές δοκιμές για κάθε περίπτωση. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που η τιμή της 
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ρ(x, x΄΄) είναι μικρή, τότε είναι προτιμότερη η επιλογή μικρών τιμών του a, ώστε να 

αποφεύγονται συχνές μεταβάσεις σε κοντινές, ως προς την τρέχουσα λύση, λύσεις. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Skewed VNS συνοψίζεται αλγοριθμικά όπως παρακάτω: 

 

 

Εικόνα 3-10: Ψευδοκώδικας της SVNS 

 

 Variable Neighborhood Decomposition Search (VNDS). Η VNDS αποτελεί μία 

επέκταση της BVNS. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω μέθοδος βασίζεται στη λογική της 

αποσύνθεσης του προβλήματος σε αρκετά μικρότερου μεγέθους. Ο ψευδοκώδικας της 

VNDS είναι ο ακόλουθος: 

 

Εικόνα 3-11: Ψευδοκώδικας της VNDS 
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Στο ψευδοκώδικα που προηγήθηκε σημειώνονται ορισμένα νέα στοιχεία, όπως η 

παράμετρος 𝑡𝑑, η οποία παριστάνει τον επιτρεπόμενο χρόνο για την επίλυση κάθε υπό-

προβλήματος. Ομοίως, και δίχως βλάβη της γενικότητας, αν θεωρηθεί ότι το σύνολο της 

λύσης, x, είναι ένα σύνολο ιδιοτήτων τότε το σύνολο y είναι εκείνο στο οποίο ανατίθενται 

οι ιδιότητες της τυχαίας λύσης x΄, που δεν αποτελούν ιδιότητες της x. Έπειτα, είναι 

εμφανές ότι καλείται η BVNS, η οποία τροφοδοτείται με την x΄ ως αρχική λύση έτσι ώστε 

να πραγματοποιηθεί η εύρεση ενός τοπικού βέλτιστου, έστω y΄, στην περιοχή του y. Στη 

συνέχεια, ορίζεται το σύνολο x΄΄, το οποίο ορίζεται ως λύση της περιοχής 𝑆(𝑥′′ =

 (𝑥′/𝑦′ ) ∪ 𝑦′ ). Επιπρόσθετα, είναι αξιοσημείωτο ότι η εκμετάλλευση ορισμένων 

συνοριακών καταστάσεων δύναται να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της λύσης. 

Ακριβέστερα, το αμέσως προηγούμενο επιτυγχάνεται με κλήση της συνάρτησης 

FirstImprovement με βασική παράμετρο την αρχική λύση x΄΄. Βέβαια, είναι αναγκαίο να 

τονισθεί ότι αν η παραπάνω διαδικασία σημειωθεί ως αρκετά χρονοβόρα, τότε 

προτείνεται η εκτέλεση μόνο λίγων επαναλήψεων της τοπικής αναζήτησης.  

 Parallel VNS (PVNS). Όπως σημειώνεται η παραλληλοποίηση μίας μεθευρετικής 

διαδικασίας δύναται και μάλιστα αναμένεται, να οδηγήσει σε μείωση του υπολογιστικού 

χρόνου ή να αυξήσει την έκταση της αναζήτησης στο χώρο που πραγματοποιείται η 

τελευταία (Moreno-Perez et al., 2004). Έτσι, και στην περίπτωση της VNS έχουν προταθεί 

αρκετοί παράλληλοι ευρετικοί αλγόριθμοι. Πιο συγκεκριμένα, έχουν προταθεί αρκετοί 

τρόποι παραλληλοποίησης της VNS με σκοπό την επίλυση του προβλήματος του p-μέσου. 

Ορισμένες από τις πλέον γνωστές εκδοχές, οι οποίες έχουν επιτυχώς δοκιμασθεί είναι: 

o Παραλληλοποίηση της τοπικής αναζήτησης. 

o Αύξηση του πλήθους των λύσεων από την τρέχουσα γειτονιά και εφαρμογή της 

τοπικής αναζήτησης παράλληλα σε κάθε μία από αυτές. 

o Ομοίως με την προηγούμενη διαδικασία, αλλά με τη διαφορά ότι στη συγκεκριμένη 

πραγματοποιείται ανανέωση της πληροφορίας σχετικά με τη βέλτιστη λύση που έχει 

εντοπισθεί. 

Σημειώνεται ότι η δεύτερη εκδοχή εμφανίζει καλύτερα αποτελέσματα (Hansen et al., 

2009). Για περισσότερες πληροφορίες προτείνεται στον αναγνώστη το άρθρο των Moreno-

Perez, Hansen και Mladenovic που δημοσιεύθηκε το 2005 με τίτλο “Parallel Variable 

Neighborhood Search”. 
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 Primal-Dual VNS (PD-VNS). Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που είναι γνωστό ένα 

κάτω όριο της τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης, τότε δύναται να προσδιορισθεί μία 

εγγυημένη απόδοση ενός ευρετικού αλγορίθμου (Hansen et al., 2009). Συνεπώς, μία 

βασική προσέγγιση αφορά τη χαλάρωση των περιορισμών εφικτότητας  στις μεταβλητές 

του πρωτεύοντος προβλήματος σύμφωνα με τη μαθηματική μορφοποίησή. Ωστόσο, είναι 

αξιοσημείωτο ότι σε περιπτώσεις μεγάλης διάστασης στιγμιότυπων προβλημάτων, ακόμη 

και η εν λόγω χαλάρωση δεν εγγυάται τη βέλτιστη , υπό την ακριβή έννοια του όρου, 

επίλυση του προβλήματος από τους γνωστούς λύτες (Hansen et al., 2009). Έτσι, 

πραγματοποιείται μία επίλυση με ευρετικό τρόπο του δυϊκού προβλήματος χαλάρωσης. 

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η εξασφάλιση ορίων για το πρωτεύον πρόβλημα. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις που ζητείται η εύρεση ακριβούς βέλτιστης λύσης μέσω 

μίας B&B μεθοδολογίας, δεδομένης μιας προσεγγιστικής λύσης του χαλαρού δυϊκού 

προβλήματος, τότε προκύπτει ένα πρόβλημα, το οποίο αφορά τη δυσκολία της 

διακλάδωσης (branching). Με βάση τα παραπάνω, η PD VNS αποτελεί ένα πιθανό και 

γενικό τρόπο για την επίτευξη τόσο εγγυημένων ορίων όσο και μίας ακριβούς  λύσης. Η 

διαδικασία συνοψίζεται στο ψευδοκώδικα που ακολουθεί:  

 

 

Εικόνα 3-12: Ψευδοκώδικας της Primal-Dual VNS 

 

 

 

 Variable Neighborhood Formulation Space Search (VN- FSS). Ο πλέον συνήθης 

τρόπος αντιμετώπισης ενός προβλήματος βελτιστοποίησης αφορά την αναζήτηση σε ένα 

σύνολο εφικτών λύσεων, βάσει μίας δοθείσας μαθηματικής μορφοποίησης του πρώτου. 

Βέβαια, είναι πλέον γεγονός ότι ένα συγκεκριμένο πρόβλημα δύναται να αποδοθεί 

μαθηματικά με διαφορετικές μορφοποιήσεις. Έτσι, σημειώνεται μία πιθανή επέκταση στις 

αναζητήσεις με διαδοχικές μεταπηδήσεις μεταξύ των διαφορετικών μορφοποιήσεων 

(Hansen et al., 2009). Επίσης, όπως είναι γνωστό κάθε μορφοποίηση επιδέχεται κάποια 

κλασική μέθοδο αναζήτησης, η οποία δεχόμενη μία αρχική λύση οδηγεί σε κάποια τελική. 

Ακόμη, σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις όπου οι αναζητήσεις, που πραγματοποιούνται στις 

διαφορετικές μορφοποιήσεις, παρουσιάζουν διαφορές στον τρόπο λειτουργίας τους, τότε 

κάθε λύση που προέρχεται από μία μορφοποίηση είναι εύκολα μεταφράσιμη σε μία άλλη 

μορφοποίηση. Επομένως, για τέτοιες περιπτώσεις δύναται η ανάπτυξη μίας διαδικασίας 

κατά την οποία είναι εφικτή η εναλλαγή των μορφοποιήσεων και η χρήση της λύσης της 

μίας μορφοποίησης ως αρχική λύση της επόμενης μορφοποίησης. Στο σημείο αυτό 
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ακολουθούν οι ψευδοκώδικες, για τη ρουτίνα αλλαγής μορφοποιήσεων και την 

ενσωμάτωση της τελευταίας σε μία διαδικασία VNS. 

 

 

Εικόνα 3-13: Ψευδοκώδικας της Αλλαγής Μορφοποίησης Προβλήματος 

 

 

Εικόνα 3-14: Ψευδοκώδικας της VNFSS 

 

 VNS Branching. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία προτάθηκε για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων μικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού. Ακριβέστερα, το 2006 οι 

Hansen, Mladenovic και Urosevic στο άρθρο τους “Variable neighborhood search and 

local branching” ανέπτυξαν μία γενίκευση της VNS για την επίλυση των 0-1 MILPs, και 

επίσης, χρησιμοποίησαν το γνωστό λύτη CPLEX, ώστε να εντοπίσουν τη βέλτιστη λύση 

στη γειτονιά (Hansen et al., 2010).  
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4 Υλοποίηση μεθευρετικού αλγορίθμου βασισμένου στη GVNS  

 

4.1 Γενικά 

 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση του υλοποιηθέντος μεθευρετικού 

VNS αλγορίθμου, που προτείνεται για την επίλυση του προβλήματος του Πλανόδιου Πωλητή. 

Όπως έχει ήδη σημειωθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, το μεθευρετικό πλαίσιο της VNS ορίζει 

την ακόλουθη αυστηρή, ως προς τη σειρά, αλληλουχία βημάτων: 

1. Εύρεση αρχικής εφικτής λύσης 

2. Βελτίωση της ευρεθείσας, κατά το 1ο βήμα, λύσης. 

3. Διαταραχή. 

4. Επανάληψη από το βήμα 2 κι έπειτα, έως ότου ικανοποιηθεί κάποιος περιορισμός ή γενικά 

κάποιο κριτήριο τερματισμού. 

Έτσι, με γνώμονα τα ανωτέρω βήματα πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση ενός μεθευρετικού 

GVNS (General Variable Neighborhood Search) αλγορίθμου με αρχικοποίηση, είτε με την 

ευρετική μέθοδο του Πλησιέστερου Γείτονα (Nearest Neighbor Heuristic) είτε με την Άπληστη 

ευρετική μέθοδο (Greedy Heuristic). Κατά τη φάση της βελτίωσης της αρχικής λύσης γίνεται 

χρήση τεσσάρων δομών γειτνίασης, δηλαδή τεσσάρων μεθόδων τοπικής αναζήτησης. Οι 

τελευταίες είναι η μέθοδος εναλλαγής (swap), η μέθοδος τομής 2 ακμών (2-opt), η μέθοδος 

επανατοποθέτησης (relocate) και η μετατόπιση k-στοιχείων με βήμα 1 (1 step k-shift ή k-shift).  

Είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι οι δομές γειτνίασης υλοποιούν το best improvement, δηλαδή 

πραγματοποιούν όλες τις δυνατές αναζητήσεις, με σκοπό την εύρεση της καλύτερης λύσης.  Η 

συγκεκριμένη υλοποίηση επιλέχθηκε γιατί σε περιπτώσεις που έχει βρεθεί μία αρχική λύση με τις 

μεθόδους Nearest neighbor και Greedy, η εκδοχή του best improvement οδηγεί κατά μέση 

απόδοση ταχύτερα σε καλύτερες λύσεις (Mladenovic και Hansen (2005)).  

Στο παρόν σημείο και πριν την παρουσίαση των συστατικών μερών του αλγορίθμου, είναι 

απαραίτητο να σημειωθεί ο τρόπος αναπαράστασης της λύσης. Στη διεθνή βιβλιογραφία 

καταγράφονται τρεις τρόποι: 

 Μονοδιάστατο διάνυσμα με στοιχεία την αλληλουχία των κόμβων. 

 Αλληλουχία των ακμών ή των τόξων, και  

 Αλυσίδα.  
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Στην παρούσα εργασία επιλέγεται ο πλέον διαδεδομένος τρόπος, ο οποίος είναι η αναπαράσταση 

με αλληλουχία κόμβων. Δηλαδή, γίνεται χρήση ενός μονοδιάστατου διανύσματος n θέσεων, όπου 

n είναι το πλήθος των κόμβων του προβλήματος, ονόματι tour = {x,x,x,…,x} το οποίο περιέχει 

την τελική διαδρομή που αντιστοιχεί στην καλύτερη ευρεθείσα λύση. 

 

4.2 Μέθοδοι Αρχικοποίησης και Βελτίωσης  

 

4.2.1 Μέθοδοι Αρχικοποίησης  

 

4.2.1.1 Ευρετική Μέθοδος Πλησιέστερου  Γείτονα (Nearest Neighbor Heuristic) 

 

Η μέθοδος του Πλησιέστερου Γείτονα αποτελεί μία από τις πρώτες και πλέον απλές 

μεθόδους για την επίλυση του προβλήματος του Πλανόδιου Πωλητή, η οποία προτάθηκε από τον 

Δρ. Flood το 1956. Βέβαια, με την εμφάνιση σύνθετων μεθευρετικών πλαισίων και το διαχωρισμό 

των τοπικών τελεστών αναζήτησης σε κατασκευαστικούς και τελεστές βελτίωσης, η μέθοδος 

Nearest Neighbor (NN) έχει τοποθετηθεί στο σύνολο των κατασκευαστικών τελεστών. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση ότι κατά μέση απόδοση ο NN παράγει μία διαδρομή 25% 

μεγαλύτερη από την πλέον σύντομη για ένα καθορισμένο πλήθος πόλεων, τυχαία τοποθετημένων 

σε ένα επίπεδο (Johnson D.S. και McGeoch L.A. (1995)). 

Για την κατασκευή ενός εφικτής λύσης για το TSP, η μέθοδος του NN ξεκινά τυχαία από 

έναν κόμβο του γραφήματος και το συνδέει με τον πλησιέστερο ως ενός αυτόν κόμβο, με τη 

βασική προϋπόθεση ότι ο τελευταίος δεν έχει ήδη επισκεφθεί. Στη συνέχεια, ο κόμβος που μόλις 

συνδέθηκε στη σχηματιζόμενη διαδρομή συνδέεται με τον πλησιέστερο ως ενός αυτόν μη  

συνδεδεμένο κόμβο και η συγκεκριμένη διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθεί η 

διαδρομή, δηλαδή να έχουν επισκεφθεί όλοι οι κόμβοι. Με σκοπό την καλύτερη οπτική απόδοση 

της ανωτέρω περιγραφής, ακολουθεί η λειτουργία ενός μεθόδου σε βήματα. 

 

 Βήμα 1: Επιλογή τυχαίου κόμβου ως αφετηρία. 

 Βήμα 2: Μετάβαση στον πλησιέστερο μη συνδεδεμένο κόμβο. 
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 Βήμα 3: Αν υπάρχουν κόμβοι που δεν έχουν επισκεφθεί, τότε επαναλαμβάνεται το 

Βήμα 2. 

 Βήμα 4: Επιστροφή στον αρχικό κόμβο. 

 

Στο παρόν σημείο κρίνεται απαραίτητο να δοθεί ένα μικρό παράδειγμα με την εφαρμογή 

του NN, με σκοπό την επίτευξη ενός πλήρους κατανόησης ενός μεθόδου από τον αναγνώστη.  

 

Έστω ότι ζητείται η κατασκευή ενός εφικτής λύσης σε ένα TSP 7 πόλεων, οι οποίες είναι 

τοποθετημένες ενός φαίνεται στο ακόλουθο πλήρες γράφημα: 

 

 

 

Εικόνα 4-1: Πλήρης γράφος 7 πόλεων 

 

 

Για το παραπάνω γράφημα δίνονται τα βάρη των ακμών, τα οποία παριστάνουν ενός αποστάσεις 

μεταξύ των πόλεων: 

 

 

Επιλέγεται ως αφετηρία ενός διαδρομής ο κόμβος 1. Σύμφωνα με τον πίνακα που προηγήθηκε, ο 

πλησιέστερος κόμβος στον κόμβο 1 είναι ο κόμβος 3. Άρα, πραγματοποιείται η μετάβαση: 
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Εικόνα 4-2: Πρώτη μετάβαση του NN στο παράδειγμα των 7 πόλεων 

 

Έτσι, συμβολίζοντας με z την αντικειμενική τιμή του προβλήματος και σημειώνοντας ότι ξεκινάει 

με μηδενική τιμή, γίνεται z = z + distance(1,3) = 0 + 2 = 2. Συνεχίζοντας, είναι εμφανές από τα 

δεδομένα ότι ο πλησιέστερος στον κόμβο 3 είναι ο κόμβος 7 με απόσταση ίση με 1 και κατά 

επέκταση σημειώνεται η μετάβαση: 

 

 

 

Εικόνα 4-3: Δεύτερη μετάβαση του NN στο παράδειγμα των 7 πόλεων 

 

Για την αντικειμενική τιμή πραγματοποιείται ο υπολογισμός z = z + distance(3,7) = 2 + 1 = 3. Με 

το ίδιο  σκεπτικό προκύπτουν και τα ακόλουθα στιγμιότυπα μεταβάσεων: 
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Εικόνα 4-4: Τρίτη μετάβαση του NN του παραδείγματος 7 πόλεων 

 

Αντικειμενική τιμή: z = z + distance(7,6) = 3 + 2 = 5. 

 

 

 

Εικόνα 4-5: Τέταρτη μετάβαση του NN του παραδείγματος των 7 πόλεων 

 

Αντικειμενική τιμή: z = z + distance(6,7) = 5 + 7 = 12. 
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Εικόνα 4-6: Πέμπτη μετάβαση του NN του παραδείγματος των 7 πόλεων 

 

Αντικειμενική τιμή: z = z + distance(5,2) = 12 + 5 = 17.  

 

 

 

Εικόνα 4-7: Έκτη μετάβαση του NN του παραδείγματος των 7 πόλεων 

 

Αντικειμενική τιμή: z = z + distance(2,4) = 17+ 5 = 22.  
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Εικόνα 4-8: Τελική λύση με τον NN του παραδείγματος των 7 πόλεων 

 

 

Αντικειμενική τιμή: z = z + distance(4,1) = 22 + 5 = 27.  Έτσι, έχει παραχθεί μία εφικτή λύση του 

προβλήματος με τη διαδρομή να είναι η Tour = {1, 3, 7, 6, 5, 2, 4} και με κόστος z = 27. Αξίζει 

να σημειωθεί, ότι ακριβώς η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση ενός ασύμμετρου 

TSP. 

 

4.2.1.2 Ευρετική Άπληστη Μέθοδος (Greedy Heuristic) 

 

Η άπληστη ευρετική μέθοδος ανήκει στην κατηγορία των κατασκευαστικών μεθόδων. Η 

λειτουργία είναι όμοια με εκείνη των κλασσικών άπληστων αλγορίθμων, δηλαδή επιλέγει 

επαναλαμβανόμενα την πλέον συμφέρουσα από άποψη κόστους ακμή και την προσθέτει στη 

διαδρομή, αρκεί να μη σχηματίζεται κυκλική διαδρομή με λιγότερους από n κόμβους. 

Ουσιαστικά, σε πρώτη φάση ταξινομούνται κατά αύξουσα σειρά όλες οι ακμές, έπειτα η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου η διαδρομή περιέχει n διαφορετικούς κόμβους, επιλέγονται 

μία-μία οι ταξινομημένες ακμές και ελέγχεται αν ικανοποιεί τον περιορισμό που προαναφέρθηκε. 

Ακόμη, σημειώνεται ότι η Greedy παράγει λύση 15-20% χειρότερη από το κάτω όριο των Held-

Karp (Johnson D.S. και McGeoch L.A. (1995)). 
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4.2.2 Μέθοδοι Βελτίωσης  

 

4.2.2.1 Κατάβαση Μεταβλητής Γειτονιάς (Variable Neighborhood Descent) και 

Διαδικασία Διαταραχής (Shaking) 

 

Σύμφωνα με τη βασική περιγραφή της Αναζήτησης Μεταβλητής Γειτονιάς (VNS) 

σημειώνεται, ότι η τοπική αναζήτηση στα πλαίσια της τελευταίας πραγματοποιείται είτε με 

ντετερμινιστικό (αιτιοκρατικό) ή στοχαστικό τρόπο, είτε με συνδυαστικό. 

Το μεθευρετικό σχήμα της Γενικής Αναζήτησης Μεταβλητής Γειτονιάς (GVNS), το οποίο 

υλοποιείται στην παρούσα διπλωματική εργασία, διεξάγει την τοπική αναζήτηση με 

ντετερμινιστικό τρόπο. Ακριβέστερα, γίνεται χρήση της Κατάβασης Μεταβλητής Γειτονιάς 

(VND). 

Η υλοποιηθείσα VND χρησιμοποιεί τέσσερις δομές γειτνίασης, τις οποίες διατρέχει με 

σκοπό τη βελτίωση μίας δεδομένης αρχικής εφικτής λύσης. Οι εν λόγω δομές γειτνίασης είναι η 

τομή 2 ακμών (2-Opt), η εναλλαγή 2 κόμβων (Swap), η επανατοποθέτηση (Relocate) και 

εμπρόσθια ή οπισθοδρομική μετατόπιση k-στοιχείων με βήμα 1 ( forward or backward 1 step k-

Shift ή k-Shift).  Οι ίδιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται και κατά τη διαταραχή σε περιπτώσεις 

εύρεσης ενός τοπικού ελαχίστου με σκοπό την αποφυγή από αυτό, ώστε να δύναται ο εντοπισμός 

καλύτερης τιμής. Η διαταραχή ξεκινάει με την πρώτη μέθοδο της VND και συνεχίζει με αυτή στην 

περίπτωση που απέδωσε όπως σημειώθηκε προηγουμένως, ειδάλλως μεταβαίνει στην επόμενη 

μέθοδο. Στη συνέχεια, δίνεται μία συνοπτική ανάλυση της κάθε δομής γειτνίασης. 

 

4.2.2.2 2-Opt 

 

Η 2-Opt αποτελεί μία εκ των πλέον κλασσικών τελεστών τοπικής αναζήτησης, η οποία προτάθηκε 

από τον G.A. Croes το 1958. Η βασική λειτουργία της αφορά την αποκοπή δύο ακμών από την 

έχουσα κυκλική διαδρομή, η οποία δημιουργεί 2 υποδιαδρομές, με τις τελευταίες να ενώνονται 

στη συνέχεια με συγκεκριμένο τρόπο. Σκοπός της ανωτέρω διαδικασίας είναι η δημιουργία μίας 

νέας βελτιωμένης κυκλικής διαδρομής. Ακολουθεί σχηματική απεικόνιση  της λειτουργίας της 2-

Opt. 
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Έστω ότι έχει προκύψει από μία μέθοδο αρχικοποίησης η λύση που φαίνεται στην κάτωθι εικόνα: 

 

 

 

Εικόνα 4-9: Μία αρχική εφικτή λύση ενός TSP 7 πόλεων 

 

Αρχικά, σημειώνεται η διαδρομή tour = {1,2,3,4,5,6,7}. Με την εφαρμογή της 2-Opt με τομή των 

ακμών (3,4) και (6,7) λαμβάνεται η ακόλουθη νέα λύση, η οποία σημειώνεται ως tour = 

{1,2,6,5,4,3,7}: 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4-10: Στιγμιότυπο λύσης με τον 2-Opt για το TSP των 7 πόλεων 
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Όπως φαίνεται πραγματοποιείται η τομή των ακμών (ή τόξων για ασύμμετρα προβλήματα) και 

γίνεται η επανένωση (i,j) και (i+1,j+1), ενώ επίσης στην περίπτωση των ασύμμετρων 

στιγμιότυπων παρατηρείται και αλλαγή φοράς για τα τόξα που βρίσκονται μεταξύ των κόμβων 

i+1 και j. 

 

 

4.2.2.3 Εναλλαγή 2 κόμβων (Swap) 

 

Η Swap είναι μία δομή γειτνίασης που για κάθε κόμβο, έστω i, της διαδρομής εξετάζεται 

αν η εναλλαγή του με κάποιον από τους κόμβους, από i+1 μέχρι και n, οδηγεί σε βελτιωμένη από 

άποψη κόστους διαδρομή. Ένα στιγμιότυπο της λειτουργίας της swap δίνεται κάτωθι: 

 

Έστω ότι έχει προκύψει από μία μέθοδο αρχικοποίησης η λύση που φαίνεται στην κάτωθι εικόνα: 

 

 

 

Εικόνα 4-11: Μία αρχική εφικτή λύση ενός TSP 7 πόλεων 

 

Με την εφαρμογή της Swap με εναλλαγή των κόμβων i = 3 και j = 6 λαμβάνεται η ακόλουθη νέα 

λύση, για την οποία το διάνυσμα της διαδρομής γίνεται tour = {1,2,6,4,5,3,7}: 
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Εικόνα 4-12: Στιγμιότυπο λύσης με τη Swap για το TSP των 7 πόλεων 

 

 

 

4.2.2.4 Επανατοποθέτηση (Relocate) 

 

Η μέθοδος της επανατοποθέτησης αποτελεί μία ακόμα εύκολη ως προς τη λειτουργία και 

απλή ως προς την κατανόηση δομή γειτνίασης. Η κύρια λειτουργία της αφορά την επιλογή ενός 

κόμβου, την αφαίρεσή του από την έχουσα κυκλική διαδρομή και την επανατοποθέτησή του στη 

θέση ενός εκ των υπολοίπων κόμβων της διαδρομής. Βέβαια για την επιτυχή επανατοποθέτηση 

του κόμβου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μία οπισθοδρομική μετατόπιση ορισμένων στοιχείων 

κατά μία θέση.  

Ακριβέστερα, θεωρείται ότι αφαιρείται ο κόμβος i και ζητείται να επανατοποθετηθεί στη 

θέση του κόμβου j, τότε οι κόμβοι από τον i+1 έως και τον κόμβο j, θα μετατοπισθούν κατά μία 

θέση οπισθοδρομικά. Με σκοπό την κατανόηση της ανωτέρω περιγραφής της μεθόδου ακολουθεί 

σχηματική απεικόνιση της λειτουργίας της relocate. 

 

Έστω ότι έχει προκύψει από μία μέθοδο αρχικοποίησης η λύση που φαίνεται στην κάτωθι εικόνα: 
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Εικόνα 4-13: Μία αρχική εφικτή λύση ενός TSP 7 πόλεων 

 

Με την εφαρμογή της Relocate με επανατοποθέτηση του κόμβου i = 2 στη θέση του j = 5 

προκαλείται οπισθοδρομική μετατόπιση με βήμα 1 των στοιχείων 3, 4 και 5 και λαμβάνεται η 

ακόλουθη νέα λύση, με tour = {1,3,4,5,2,6,7}: 

 

 

 

Εικόνα 4-14: Στιγμιότυπο λύσης με τη Relocate για το TSP των 7 πόλεων 

 

 

4.2.2.5 Μετατόπιση k-στοιχείων με βήμα 1 (1 step k-Shift ή k-Shift) 

 

Η μέθοδος της μετατόπισης k στοιχείων επιλέγει ένα υποσύνολο k-στοιχείων από το 

σύνολο των κόμβων της κυκλικής διαδρομής και πραγματοποιεί μία μετατόπιση (εμπρόσθια ή 

οπισθοδρομική) αυτών κατά μία θέση. Στο τέλος, επιλέγεται ποια από τις δύο κατευθύνσεις 

μετατόπισης οδηγεί σε βελτιωμένη κυκλική διαδρομή. Ακολουθούν σχηματικές απεικονίσεις και 

για τις δύο περιπτώσεις. 
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Έστω ότι έχει προκύψει από μία μέθοδο αρχικοποίησης η λύση που φαίνεται στην κάτωθι εικόνα: 

 

 

 

Εικόνα 4-15: Μία αρχική εφικτή λύση ενός TSP 7 πόλεων 

 

Με την εφαρμογή της k-Shift για k = 3 και i = 4, δηλαδή μετατόπιση των κόμβων 4, 5 και 6 

προκύπτουν οι ακόλουθες διαδρομές:  

 

 



 

81 

 

Εικόνα 4-16: Στιγμιότυπο με την k-Shift για το TSP των 7 πόλεων 

 

Η πρώτη είναι η διαδρομή που προήλθε με την εμπρόσθια μετατόπιση, σημειώνεται ως tour = 

{1,2,3,6,4,5,7} και η δεύτερη είναι αποτέλεσμα της οπισθοδρομικής μετατόπισης και συνοψίζεται 

συμβολικά ως tour = {1,2,3,5,6,4,7}. Τελικά, επιλέγεται η καλύτερη από άποψη κόστους 

μετατόπιση. 
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4.3 Οι ρουτίνες του προγράμματος 

 

Η υλοποίηση του ευρετικού αλγορίθμου πραγματοποιήθηκε στη γλώσσα 

προγραμματισμού Fortran, με βασικό κορμό το πρότυπο Fortran 90 και χρήση στοιχείων από τα 

νεότερα πρότυπα, στο προγραμματιστικό περιβάλλον του Visual Studio 2013. Για την 

ολοκλήρωση της υλοποίησης  ήταν απαραίτητη η ανάπτυξη ορισμένων modules τα οποία 

περιέχουν τις αναγκαίες ρουτίνες.  

 

 Read_TSPLIB_module: Το συγκεκριμένο module περιλαμβάνει την υπορουτίνα 

Read_TSPLIB, η οποία χρησιμοποιείται για την ανάγνωση των μετροπροβλημάτων της 

TSPLIB.  

 NNH_module: Περιλαμβάνει τη ρουτίνα NNH, η οποία αποτελεί την υλοποίηση της 

μεθόδου του Πλησιέστερου Γείτονα. 

 Greedy_Heuristic_module: Αυτό το module όπως φαίνεται και από την ονομασία του, 

περιέχει την υπορουτίνα Greedy_Heuristic, με την τελευταία να αποτελεί την υλοποίηση 

της Άπληστης Ευρετικής μεθόδου. 

 VNS_Module: Το συγκεκριμένο module αποτελεί το βασικό κορμό της υλοποίησης στον 

οποίο περιέχεται η υπορουτίνα VNS, η οποία καλεί τις υπορουτίνες της VND και της 

Shaking. 

 VND_Module: Περιλαμβάνει  την υπορουτίνα VND, η οποία αποτελεί την υλοποίηση της 

Variable Neighborhood Descent.  

 Shaking_Module: Περιέχει την υπορουτίνα της Shaking, η οποία καλεί τις εκδοχές 

shaking των τεσσάρων δομών γειτνίασης.  

 TwoOpt_Module και TwoOpt_Shaking_Module: Τα συγκεκριμένα module περιέχουν 

αντίστοιχα τις υπορουτίνες TwoOpt και TwoOpt_Shaking, οι οποίες υλοποιούν τη δομή 

γειτνίασης του 2-Opt καθώς και τη shaking εκδοχή της τελευταίας αντίστοιχα. 

 Relocate_Module και Relocate_Shaking_Module: Περιέχουν αντίστοιχα τις υπορουτίνες 

Relocate  και Relocate_Shaking, οι οποίες κατά αντιστοιχία υλοποιούν τη δομή 

επανατοποθέτησης και τη shaking εκδοχή της τελευταίας.  

 Swap_Module και Swap_Shaking_Module: Τα δύο συγκεκριμένα modules περιέχουν τις 

υπορουτίνες Swap και Swap_Shaking αντίστοιχα, οι οποίες υλοποιούν τις σχετικές δομές. 
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 kShift_Module και kShift_Shaking_Module: Περιέχουν τις υπορουτίνες kShift και 

kShift_Shaking αντίστοιχα οι οποίες ομοίως αντίστοιχα υλοποιούν τις σχετικές μεθόδους.  

 Objective_Function_Module: Αυτό το module περιλαμβάνει την υπορουτίνα 

Objective_Function, η οποία υπολογίζει από την αρχή το κόστος μίας δοθείσας διαδρομής. 

Χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο στις ανανεώσεις κόστους που πραγματοποιούνταν από 

τις δομές γειτνίασης. 

 Check_feasibility_module: Το συγκεκριμένο module περιέχει την υπορουτίνα 

Check_feasibility, η οποία χρησιμοποιήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια των ελέγχων 

ορθότητας. Εξετάζει αν στην σχηματιζόμενη διαδρομή περιέχονται οι κόμβοι ακριβώς μία 

φορά. 

 

5 Υπολογιστική Μελέτη στα Μετροπροβλήματα της TSPLIB 

 

5.1 Τα μετροπροβλήματα της βιβλιοθήκης TSPLIB 

 

Η TSPLIB είναι μία βιβλιοθήκη μετροπροβλημάτων (benchmarks), δηλαδή δειγμάτων 

στιγμιότυπων του προβλήματος του πλανόδιου πωλητή, τα οποία συγκεντρώθηκαν από διάφορες 

πηγές και χρησιμοποιούνται από το ερευνητικό κοινό για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας 

αλλά και της απόδοσης των παραγόμενων μεθόδων επίλυσης.  

Πιο συγκεκριμένα, η TSPLIB περιλαμβάνει μετροπροβλήματα τόσο για Travelling Salesman 

Problem – TSP, όσο και για σχετικά, με το τελευταίο, προβλήματα. Δηλαδή, περιλαμβάνονται 

στιγμιότυπα των ακόλουθων κλάσεων προβλημάτων: 

 Symmetric Travelling Salesman Problem – sTSP 

 Asymmetric Travelling Salesman Problem – aTSP 

 Hamiltonian Cycle Problem – HCP 

 Sequential Ordering Problem – SOP 

 Capacitated Vehicle Routing Problem – CVRP. 
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5.1.1 Μορφοποίηση των αρχείων της TSPLIB 

 

Αρχικά κρίνεται απαραίτητο να σημειωθεί, ότι κάθε αρχείο της TSPLIB διακρίνεται σε 

δύο τμήματα, το τμήμα προδιαγραφών (specification part) και το τμήμα δεδομένων (data part). 

Μάλιστα, σημειώνεται ότι στο τμήμα των προδιαγραφών παρουσιάζονται, σχετικές με τη 

μορφοποίηση του αρχείου, πληροφορίες, ενώ στο τμήμα των δεδομένων σημειώνονται πρόσθετες 

πληροφορίες, οι οποίες είναι τα δεδομένα του προβλήματος. 

Εστιάζοντας, πρώτα, στο τμήμα προδιαγραφών σημειώνεται η βασική μορφή <keyword> : 

<value>. Στην τελευταία, στο <keyword> καθορίζεται ένα αλφαριθμητικό, το οποίο αποτελεί μία 

λέξη κλειδί. Ομοίως, το <value> δηλώνει τον τύπο των δεδομένων, δηλαδή καθορίζει αν τα 

τελευταία είναι αλφαριθμητικά ή αριθμητικά. Αξίζει να υπογραμμισθεί, ότι οι όροι <string>, 

<integer> και <real> αντιστοιχούν στους γνωστούς τύπους δεδομένων. Στη συνέχεια, αποδίδονται 

όλες οι διαθέσιμες λέξεις κλειδιά της βιβλιοθήκης, όπως ακριβώς σημειώνονται στην τεκμηρίωση 

της τελευταίας: 

 NAME : <string>. Το όνομα του αρχείου δεδομένων. 

 TYPE : <string>. Το συγκεκριμένο καθορίζει τον τύπο των δεδομένων. Οι υπάρχοντες 

τύποι είναι: 

o TSP. Δεδομένα για το Symmetric TSP. 

o ATSP. Δεδομένα για το Asymmetric TSP. 

o SOP. Δεδομένα για το Sequential Ordering Problem.  

o HCP. Δεδομένα για το Hamiltonian Cycle Problem. 

o CVRP. Δεδομένα για το Capacitated Vehicle Routing Problem. 

o TOUR. Μία συλλογή από διαδρομές. 

 COMMENT : <string>. Αφορά πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες συνήθως αφορούν 

στοιχεία του δημιουργού του προβλήματος, όπως για παράδειγμα το όνομα του 

τελευταίου. 

 DIMENSION : <integer>.  Σημειώνεται η διάσταση του προβλήματος, η οποία στην 

περίπτωση των TSP και ATSP είναι το πλήθος των κόμβων, ενώ σε εκείνη του CVRP είναι 

το πλήθος τόσο των κόμβων όσο και των αποθηκών. 

 CAPACITY : <integer>. Καθορίζει τη χωρητικότητα των φορτηγών στο CVRP.  

 EDGE_WEIGHT_TYPE : <string>. Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο δίνονται τα 

βάρη/αποστάσεις των ακμών. Οι τιμές που σημειώνονται είναι οι ακόλουθες: 

o EXPLICIT. Τα βάρη αναφέρονται ρητά σε κάποιο σχετικό σημείο. 

o EUC_2D. Τα βάρη αποτελούν Ευκλείδειες αποστάσεις στο δισδιάστατο χώρο. 

o EUC_3D. Τα βάρη αποτελούν Ευκλείδειες αποστάσεις στο τρισδιάστατο χώρο. 

o MAX_2D. Τα βάρη είναι οι μέγιστες αποστάσεις στο δισδιάστατο χώρο. 

o MAX_3D. Τα βάρη είναι οι μέγιστες αποστάσεις στο τρισδιάστατο χώρο. 
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o MAN_2D. Τα βάρη αποτελούν τις αποστάσεις Manhattan στο δισδιάστατο χώρο. 

o MAN_3D. Τα βάρη είναι οι αποστάσεις Manhattan στο τρισδιάστατο χώρο. 

o CEIL_2D. Τα βάρη αποτελούν τις στρογγυλοποιημένες προς τα πάνω Ευκλείδειες 

αποστάσεις στο δισδιάστατο χώρο. 

o GEO. Τα βάρη αποτελούν τις γεωγραφικές αποστάσεις.  

o ATT. Συγκεκριμένη συνάρτηση απόστασης για τα στιγμιότυπα att48 και att532.  

o XRAY1. Ειδική συνάρτηση απόστασης για τα προβλήματα κρυσταλλογραφίας 

(Έκδοση 1). 

o XRAY2.  Ειδική συνάρτηση απόστασης για τα προβλήματα κρυσταλλογραφίας 

(Έκδοση 2).  

o SPECIAL. Ειδική συνάρτηση απόστασης. 

 EDGE_WEIGHT_FORMAT: <string>. Περιγράφει τη μορφοποίηση των βαρών των 

ακμών στην περίπτωση που τα τελευταία δηλώνονται ρητά. Οι λαμβανόμενες τιμές είναι: 

o FUNCTION. Τα βάρη των ακμών δίνονται μέσω μίας συνάρτησης. 

o FULL_MATRIX. Τα βάρη των ακμών δίνονται σε ένα πλήρη πίνακα. 

o UPPER_ROW. Τα βάρη δίνονται από έναν άνω τριγωνικό πίνακα, ο οποίος δε 

διαθέτει στοιχεία στην κύρια διαγώνιο. 

o LOWER_ROW. Τα βάρη δίνονται από ένα κάτω τριγωνικό πίνακα, ο οποίος δε 

διαθέτει στοιχεία στην κύρια διαγώνιο. 

o UPPER_DIAG_ROW. Τα βάρη δίνονται από ένα άνω τριγωνικό πίνακα με 

στοιχεία και στην κύρια διαγώνιο. 

o LOWER_DIAG_ROW. Τα βάρη δίνονται από ένα κάτω τριγωνικό πίνακα με 

στοιχεία και στην κύρια διαγώνιο. 

o UPPER_COL. Τα βάρη δίνονται ως τα στοιχεία ενός άνω τριγωνικού πίνακα, ο 

οποίος δεν έχει στοιχεία στην κύρια διαγώνιο. 

o LOWER_COL. Τα βάρη δίνονται ως τα στοιχεία ενός κάτω τριγωνικού πίνακα, ο 

οποίος δε διαθέτει στοιχεία στην κύρια διαγώνιο.  

o UPPER_DIAG_COL. Τα βάρη δίνονται από έναν άνω τριγωνικό πίνακα.  

o LOWER_DIAG_COL. Τα βάρη δίνονται από ένα κάτω τριγωνικό πίνακα.  

Να σημειωθεί ότι όπου υπάρχει “_ROW” σημαίνει ότι τα στοιχεία τοποθετούνται με τη σειρά που 

ορίζουν οι γραμμές του πίνακα, ενώ όταν υπάρχει το “_COL” ορίζεται η σειρά σύμφωνα με τις 

στήλες του τελευταίου. 

 EDGE_DATA_FORMAT: <string>. Το συγκεκριμένο περιγράφει τη μορφοποίηση την 

οποία ακολουθούν οι δοθείσες ακμές, στις περιπτώσεις που ο γράφος δεν είναι πλήρης. Οι 

τιμές που δύναται να λάβει είναι: 

o EDGE_LIST. Ο γράφος δίνεται μέσω μίας λίστας ακμών. 

o ADJ_LIST. Ο γράφος δίνεται ως μία λίστα γειτονιάς. 

 NODE_COORD_TYPE: <string>. Καθορίζει αν κάθε κόμβος συνδέεται με 

συντεταγμένες. Ακριβέστερα, σημειώνονται οι τιμές: 

o TWOD_COORDS. Οι κόμβοι καθορίζονται από συντεταγμένες του δισδιάστατου 

χώρου. 
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o THREED_COORDS. Οι κόμβοι καθορίζονται από συντεταγμένες του 

τρισδιάστατου χώρου.  

o NO_COORDS. Οι κόμβοι δεν καθορίζονται από συντεταγμένες. 

Να σημειωθεί ότι η εξ’ ορισμού τιμή είναι η “ NO_COORDS ”. Ακόμη, να υπογραμμισθεί ότι οι 

συντεταγμένες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για τη γραφική παρουσίαση ενός γράφου είτε 

για τον υπολογισμό των αποστάσεων. 

 DISPLAY_DATA_TYPE: <string>. Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 

παραχθεί ένας γράφος. Έτσι, σημειώνονται οι ακόλουθες δυνατές τιμές: 

o COORD_DISPLAY. Η απεικόνιση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

συντεταγμένες των κόμβων. 

o TWOD_DISPLAY. Η απεικόνιση γίνεται σύμφωνα με δοθείσες και ακριβείς 

συντεταγμένες του δισδιάστατου χώρου. 

o NO_DISPLAY. Σημειώνεται στην περίπτωση που είναι αδύνατη η γραφική 

απεικόνιση. 

Να αναφερθεί, ακόμη, ότι στην περίπτωση που σημειώνονται οι συντεταγμένες τότε η εξ’ ορισμού 

τιμή είναι η “COORD_DISPLAY”, ειδάλλως η “NO_DISPLAY”. 

 EOF. Αποτελεί προαιρετικό στοιχείο, το οποίο χρησιμοποιείται για τον τερματισμό των 

δεδομένων εισόδου. 

Στη συνέχεια, εστιάζοντας στο τμήμα δεδομένων σημειώνεται αρχικά ότι πρόκειται για το 

τμήμα στο οποίο παρουσιάζονται τα επιπρόσθετα δεδομένα, που χρειάζονται. Τα εν λόγω 

επιπρόσθετα δεδομένα δίνονται στα αντίστοιχα τμήματα δεδομένων τα οποία ακολουθούν το 

τμήμα προδιαγραφών. Κάθε τμήμα δεδομένων ξεκινάει με την αντίστοιχη λέξη-κλειδί. Έτσι, 

σημειώνονται τα ακόλουθα: 

 NODE_COORD_SECTION. Στο παρόν τμήμα δίνονται οι συντεταγμένες των κόμβων, 

στο οποίο κάθε γραμμή έχει τη μορφή: 

o <integer> <real> <real>, αν NODE_COORD_TYPE = TWOD_COORDS ή  

o <integer> <real> <real> <real>, αν NODE_COORD_TYPE = 

THREED_COORDS. 

Προφανώς με το <integer> σημειώνεται ο αριθμός-ονομασία του κόμβου και το <real> αντιστοιχεί 

στις συντεταγμένες του τελευταίου. 

 DEPOT_SECTION. Το συγκεκριμένο τμήμα περιέχει μία λίστα με πιθανούς 

εναλλακτικούς κόμβους-αποθήκες. Επίσης, σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη λίστα 

τερματίζει με τον ακέραιο -1. 

 DEMAND_SECTION. Αφορά στιγμιότυπα του CVRP και μάλιστα η ζήτηση για κάθε 

κόμβο δίνεται στη μορφή: 
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o <integer> <integer>, δηλαδή αναφέρονται ο αριθμός του κόμβου και δίπλα του το 

μέγεθος της ζήτησης του τελευταίου. 

Στο παρόν σημείο, να τονισθεί ότι και οι κόμβοι-αποθήκες σημειώνονται όπως ανωτέρω με τη 

μόνη διαφορά ότι φέρουν μηδενική ζήτηση. 

 EDGE_DATA_SECTION. Όπως έχει σημειωθεί στο τμήμα προδιαγραφών, υπάρχουν δύο 

επιτρεπόμενες μορφοποιήσεις που υπαγορεύονται από το στοιχείο 

EDGE_DATA_FORMAT. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνονται οι μορφοποιήσεις: 

o <integer> <integer>, αν EDGE_DATA_FORMAT = EDGE_LIST, 

o <integer> <integer> <integer> …<integer> -1, για κάθε κόμβο αν 

EDGE_DATA_FORMAT = ADJ_LIST. 

Δηλαδή, στη δεύτερη περίπτωση για κάθε κόμβο, έστω i, σημειώνεται σε μία γραμμή ο ακέραιος 

αριθμός του i και στη συνέχεια οι ακέραιοι αριθμοί των κόμβων που εμπίπτουν στη γειτονιά του 

i. Κάθε γραμμή ολοκληρώνεται με τον ακέραιο -1. Ομοίως, η λίστα ολοκληρώνεται με το -1. 

 FIXED_EDGES_SECTION. Στο συγκεκριμένο τμήμα παρουσιάζεται η λίστα με τις 

ακμές/τόξα, τα οποία απαιτείται να εμφανισθούν σε μία λύση. Η λίστα λαμβάνει την 

ακόλουθη μορφή: 

o <integer> <integer>, το οποίο παριστάνει τους δύο κόμβους που συνδέονται με 

ακμή, ή την ουρά και το κεφάλι αντίστοιχα για την περίπτωση των τόξων. 

Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, αντίστοιχα και στο συγκεκριμένο τμήμα, ο τερματισμός 

δηλώνεται με τον ακέραιο -1. 

 DISPLAY_DATA_SECTION. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 

αναπαράστασης ενός γράφου. Πιο συγκεκριμένα: 

o <integer> <real> <real>, αν DISPLAY_DATA_TYPE = TWOD_DISPLAY. 

Προφανώς η προηγούμενη μορφοποίηση γίνεται ανά γραμμή για κάθε κόμβο, ο οποίος 

σημειώνεται με έναν ακέραιο ακολουθούμενο από τις αντίστοιχες, πραγματικού τύπου, 

συντεταγμένες στο δισδιάστατο χώρο. 

 TOUR_SECTION. Στο συγκεκριμένο τμήμα καθορίζεται μία συλλογή από διαδρομές, 

κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζεται ως μία λίστα διαδοχικών κόμβων, δηλαδή 

ακεραίων, σύμφωνα με τη σειρά επίσκεψής τους στη διαδρομή. 

Αξίζει να τονισθεί ότι κάθε διαδρομή ολοκληρώνεται με τον ακέραιο -1, όπως επίσης με ένα 

επιπρόσθετο στοιχείο -1, ολοκληρώνεται και το παρόν τμήμα. 

 EDGE_WEIGHT_SECTION. Τα βάρη των ακμών δίνονται σύμφωνα με τη μορφοποίηση 

που καθορίζεται από το στοιχείο EDGE_WEIGHT_FORMAT. Επομένως, στο παρόν 

τμήμα παρέχονται ολοκληρωμένα δεδομένα σε μορφή πίνακα. 
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5.1.2 Παρουσίαση των προβλημάτων της TSPLIB 

 

Στην παρούσα υπό-ενότητα παρουσιάζονται τα στιγμιότυπα των προβλημάτων TSP που 

περιέχονται στη βιβλιοθήκη TSPLIB. Ακριβέστερα, δίνεται μία λίστα με τα ονόματα των 

προβλημάτων, τον τύπο των αποστάσεων καθώς και πληροφορίες είτε για το βέλτιστο μήκος των 

διαδρομών είτε για κάτω ή άνω όρια σχετικά με το μήκος. 

Για το συμμετρικό TSP σημειώνεται ο ακόλουθος πίνακας: 

 

Πίνακας 4-1: Τα συμμετρικά προβλήματα της TSPLIB 

Name #cities Type Optimum 

a280 280 EUC_2D 2579 

ali535 535 GEO 202339 

att48 48 ATT 10628 

att532 532 ATT 27686 

bayg29 29 GEO 1610 

bays29 29 GEO 2020 

berlin52 52 EUC_2D 7542 

bier127 27 EUC_2D 118282 

brazil58 58 MATRIX 25395 

brd14051 14051 EUC_2D 469385 

brg180 180 MATRIX 1950 

burman14 14 GEO 3323 

CH130 130 EUC_2D 6110 

CH150 150 EUC_2D 6528 

d198 198 EUC_2D 15780 

d439 439 EUC_2D 35002 

d657 657 EUC_2D 48912 

d1291 1291 EUC_2D 50801 

d1655 1655 EUC_2D 62128 

d2103 2103 EUC_2D 80450 



 

89 

d15112 15112 EUC_2D 1573084 

d18512 18512 EUC_2D 645238 

dantzig42 42 MATRIX 699 

djs1000 1000 CEIL_2D 18659688 

djs1000 1000 EUC_2D 18660188 

eil51 51 EUC_2D 426 

eil76 76 EUC_2D 538 

eil101 101 EUC_2D 629 

fl417 417 EUC_2D 11861 

fl1400 1400 EUC_2D 20127 

fl1577 1577 EUC_2D 22249 

fl3795 3795 EUC_2D 28772 

fnl4461 4461 EUC_2D 182566 

fri26 26 MATRIX 937 

gil262 262 EUC_2D 2378 

gr17 17 MATRIX 2085 

gr21 21 MATRIX 2707 

gr24 24 MATRIX 1272 

gr48 48 MATRIX 5046 

gr96 96 GEO 55209 

gr120 120 MATRIX 6942 

gr137 137 GEO 69853 

gr202 202 GEO 40160 

gr229 229 GEO 134602 

gr431 431 GEO 171414 

gr666 666 GEO 294358 

hk48 48 MATRIX 11461 

kroA100 100 EUC_2D 21282 

kroB100 100 EUC_2D 22141 

kroC100 100 EUC_2D 20749 
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kroD100 100 EUC_2D 21294 

kroE100 100 EUC_2D 22068 

kroA150 150 EUC_2D 26524 

kroB150 150 EUC_2D 26130 

kroA200 200 EUC_2D 29368 

kroB200 200 EUC_2D 29437 

lin105 105 EUC_2D 14379 

lin318 318 EUC_2D 42029 

linhp318 318 EUC_2D 41345 

nrw1379 1379 EUC_2D 56638 

p654 654 EUC_2D 34643 

pa561 561 MATRIX 2763 

pcb442 442 EUC_2D 50778 

pcb1173 1173 EUC_2D 56892 

pcb3038 3038 EUC_2D 137694 

pla7397 7397 CEIL_2D 23260728 

pla33810 33810 CEIL_2D 66048945 

pla85900 85900 CEIL_2D 142382641 

pr76 76 EUC_2D 108159 

pr107 107 EUC_2D 44303 

pr124 124 EUC_2D 59030 

pr136 136 EUC_2D 96772 

pr144 144 EUC_2D 58537 

pr152 152 EUC_2D 73682 

pr226 226 EUC_2D 80369 

pr264 264 EUC_2D 49135 

pr299 299 EUC_2D 48191 

pr439 439 EUC_2D 107217 

pr1002 1002 EUC_2D 259042 

pr2392 2392 EUC_2D 378032 
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rat99 99 EUC_2D 1211 

rat195 195 EUC_2D 2323 

rat575 575 EUC_2D 6773 

rat783 783 EUC_2D 8806 

rd100 100 EUC_2D 7910 

rd400 400  EUC_2D 15281 

rl1304 1304 EUC_2D 252948 

rl1323 1323 EUC_2D 270199 

rl1889 1889 EUC_2D 316536 

rl5915 5915 EUC_2D 565590 

rl5934 5934 EUC_2D 556045 

rl11849 11849 EUC_2D 923288 

si175 175 MATRIX 21407 

si535 535 MATRIX 48450 

si1032 1032 MATRIX 92650 

st70 70 EUC_2D 675 

swiss42 42 MATRIX 1273 

ts225 225 EUC_2D 126643 

tsp225 225 EUC_2D 3916 

u159 159 EUC_2D 42080 

u574 574 EUC_2D 36905 

u724 724 EUC_2D 41910 

u1060 1060 EUC_2D 224094 

u1432 1432 EUC_2D 152970 

u1817 1817 EUC_2D 57201 

u2152 2152 EUC_2D 64253 

u2319 2319 EUC_2D 234256 

ulysses16 16 GEO 6859 

ulysses22 22 GEO 7013 

usa13509 13509 EUC_2D 19982859 
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vm1084 1084 EUC_2D 239297 

vm1748 1748 EUC_2D 336556 

 

Για την περίπτωση του ασύμμετρου TSP σημειώνεται ο κάτωθι πίνακας: 

 

Πίνακας 4-2: Τα ασύμμετρα προβλήματα της TSPLIB 

Name #cities Type Optimum 

br17 17 MATRIX 39 

ft53 53 MATRIX 6905 

ft70 70 MATRIX 38673 

ftv33 34 MATRIX 1286 

ftv35 36 MATRIX 1473 

ftv38 39 MATRIX 1530 

ftv44 45 MATRIX 1613 

ftv47 48 MATRIX 1778 

ftv55 56 MATRIX 1608 

ftv64 65 MATRIX 1839 

ftv70 71 MATRIX 1950 

ftv90 91 MATRIX 1579 

ftv100 101 MATRIX 1788 

ftv110 111 MATRIX 1958 

ftv120 121 MATRIX 2166 

ftv130 131 MATRIX 2307 

ftv140 141 MATRIX 2420 

ftv150 151 MATRIX 2611 

ftv160 161 MATRIX 2683 

ftv170 171 MATRIX 2755 

kro124 100 MATRIX 36230 

p43 43 MATRIX 5620 

rbg323 323 MATRIX 1326 
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rbg358 358 MATRIX 1163 

rbg403 403 MATRIX 2465 

rbg443 443 MATRIX 2720 

ry48p 48 MATRIX 14422 

 

 

5.2 Υπολογιστικά Πειράματα 

Στην παρούσα υποενότητα δίνονται τα αποτελέσματα των υπολογιστικών πειραμάτων, 

που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό τον έλεγχο του υλοποιημένου GVNS ευρετικού αλγορίθμου, 

ο οποίος περιεγράφηκε στο αμέσως προηγούμενο κεφάλαιο. Η εκτέλεση των πειραμάτων έγινε σε 

ένα laptop ACER Aspire V3-571G, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Επεξεργαστής: Intel Core i7-3610QM 2.3GHz (Turbo Boost up to 3.3GHz) 

 RAM: 4 GB 

 Λειτουργικό Σύστημα: 64-bit Windows 8 Pro. 

Ακόμη, κρίνεται απαραίτητο να σημειωθεί ότι για την υπολογιστική μελέτη τέθηκαν ορισμένες 

ρυθμίσεις στον Intel Visual Fortran Compiler. Οι τελευταίες είναι οι κάτωθι: 

 Optimization: Maximize Speed plus Higher Level Optimization (/O3) 

 Favor Size or Speed: Favor Fast Code 

 Interprocedural Optimization: Multi-file (/Qipo). 

 

Επίσης, είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα των πειραμάτων 

παρουσιάζονται, καταρχάς, διακεκριμένα σε συμμετρικά και ασύμμετρα και στη συνέχεια 

εστιάζοντας στα συμμετρικά στιγμιότυπα, τα αποτελέσματα των τελευταίων διαχωρίζονται 

σύμφωνα με την κατασκευαστική μέθοδο της αρχικής εφικτής λύσης  που χρησιμοποιείται (NN ή 

Greedy). Στον ακόλουθο πίνακα, δίνονται με τη σειρά το όνομα του συμμετρικού στιγμιότυπου, 

η βέλτιστη λύση, η υπολογισθείσα από τον ευρετικό αλγόριθμο λύση, το ποσοστιαίο σφάλμα υπό 

την έννοια της διαφοράς της τελευταίας από τη βέλτιστη λύση και αναγράφεται και το χρονικό 

όριο των έξι λεπτών ή ο χρόνος που χρειάστηκε για τις περιπτώσεις όπου ο ευρετικός αλγόριθμος 

κατάφερε να εντοπίσει βέλτιστη λύση.  
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Πίνακας 4-3: Υπολογιστικά αποτελέσματα των συμμετρικών TSP της TSPLIB 

Instance zOpt zValue Error % CPU_time 

a280  2579 2747 6.5 360.00 

ali535 202339 218776 8.1 360.00 

att48 10628 11010 3.6 360.00 

att532 27686 29273 5.7 360.00 

bayg29 1610 1610 0.0 0.00 

bays29 2020 2020 0.0 0.00 

berlin52 7542 7944 5.3 360.00 

bier127 118282 123115 4.1 360.00 

brazil158 25395 25395 0.0 0.02 

brd14051 469385 518413 10.4 360.00 

brg180 1950 2250 15.4 360.00 

burma14 3323 3454 3.9 360.00 

ch130 6110 6418 5.0 360.00 

ch150 6528 6747 3.4 360.00 

d198 15780 16010 1.5 360.00 

d493 35002 36555 4.4 360.00 

d657 48912 51920 6.1 360.00 

d1291 50801 54480 7.2 360.00 

d1655 62128 65975 6.2 360.00 

d2103 80450 81618 1.5 360.00 

d15112 1573084 1741462 10.7 360.00 

d18512 645238 705720 9.4 360.00 

dantzig42 699 699 0.0 0.03 

dsj1000 

(CEIL_2D) 

18659688 20538863 10.1 360.00 

dsj1000 

(EUC_2D) 

18660188 20538863 10.1 360.00 

eil51 426 430 0.9 360.00 
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eil76 538 547 1.7 360.00 

eil101 629 660 4.9 360.00 

fl417 11861 12815 8.0 360.00 

fl1400 20127 21445 6.5 360.00 

fl1577 22249 23548 5.8 360.00 

fl3795 28772 30718 6.8 360.00 

fnl4461 182566 198859 8.9 360.00 

fri26 937 953 1.7 360.00 

gil262 2378 2516 5.8 360.00 

gr17 2085 2085 0.0 0.00 

gr21 2707 2707 0.0  0.00 

gr24 1272 1289 1.3 360.00 

gr48 5046 5101 1.1 360.00 

gr96 55209 56876 3.0 360.00 

gr120 6942 7237 4.2 360.00 

gr137 69853 73477 5.2 360.00 

gr202 40160 43351 7.9 360.00 

gr229 134602 139906 3.9 360.00 

gr431 171414 182291 6.3 360.00 

gr666 294358 311718 5.9 360.00 

hk48 11461 11811 3.1 360.00 

kroA100 21282 21912 3.0 360.00 

kroB100 22141 22257 0.5 360.00 

kroC100 20749 21028 1.3 360.00 

kroD100 21294 22390 5.1 360.00 

kroE100 22068 22562 2.2 360.00 

kroA150 26524 27402 3.3 360.00 

kroB150 26130 26903 3.0 360.00 

kroA200 29368 29977 2.1 360.00 

kroB200 29473 32101 9.0 360.00 
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lin105 14379 14601 1.5 360.00 

lin318 42029 45132 7.4 360.00 

linhp318 41345 61127 47.8 360.00 

nrw1379 56638 59591 5.2 364.59 

p654 34643 35705 3.1 360.00 

pa561 2763 2791 7.5 368.58 

pcb442 50778 53400 5.2 360.00 

pcb1173 56892 59993 5.5 360.00 

pcb3038 137694 147599 7.2 360.00 

pla7397 23260728 25587098 10.0 360.00 

pr76 108159 113568 5.0 360.00 

pr107 44303 44577 0.6 360.00 

pr124 59030 59570 0.9 360.00 

pr136 96772 100334 3.7 360.00 

pr144 58537 60993 4.2 360.00 

pr152 73682 75193 2.1 360.00 

pr226 80369 81908 1.9 360.00 

pr264 49135 52791 7.4 360.00 

pr299 48191 49434 2.6 360.00 

pr439 107217 116534 8.7 360.00 

pr1002 259045 277948 7.3 360.00 

pr2392 378032 400824 6.0 360.00 

rat99 1211 1277 5.5 360.00 

rat195 2323 2411 3.8 360.00 

rat575 6773 7146 5.5 360.00 

rat783 8806 9313 5.8 360.00 

rd100 7910 8101 2.4 360.00 

rd400 15281 16027 4.9 360.00 

rl1304 252948 275853 9.1 360.00 

rl1323 270199 292394 8.2 360.00 
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rl1889 316536 338979 7.1 360.00 

rl5915 565530 637305 12.7 360.00 

rl15934 556045 611807 10.0 360.00 

rl11849 923288 1030724 11.6 360.00 

si175 21407 21616 1.0 360.00 

si535 48450 48880 0.9 360.00 

si1032 92650 92890 0.3 360.00 

st70 675 692 2.5 360.00 

swiss42 1273 1273 0.0 0.00 

ts225 126643 133046 5.1 360.00 

tsp225 3916 4067 3.9 360.00 

u159 42080 43204 2.7 360.00 

u574 36905 40032 8.5 360.00 

u724 41910 44356 5.8 360.00 

u1060 224094 242709 8.3 360.00 

u1432 152970 162609 8.3 360.00 

u1817 57201 61074 6.8 360.00 

u2152 64253 68989 7.4 360.00 

u2319 234256 241197 3.0 360.00 

ulysses16 6859 6859 0.0 0.00 

ulysses22 7013 7013 0.0 0.00 

usa13509 19982859 22176267 10.9 360.00 

vm1084 239297 250924 4.9 360.00 

vm1748 336556 356767 6.0 360.00 

  

Από τα αποτελέσματα της επίλυσης των συμμετρικών προβλημάτων της TSPLIB 

προκύπτουν ορισμένα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία, τα οποία είναι: 

 

 Average_Error = 4.9% 

 Min_Error = 0%  

 Max_Error = 15.4% 
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 Error_sd = 33% 

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι ο  βασισμένος στη GVNS ευρετικός αλγόριθμος, που υλοποιήθηκε, 

είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην επίλυση συμμετρικών στιγμιότυπων του προβλήματος του 

πλανόδιου πωλητή. Το τελευταίο διαφαίνεται τόσο από την μικρή τιμή του μέσου σφάλματος 

αλλά και από την ιδιαίτερα μικρή τυπική απόκλιση που σημειώνεται. Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί 

ότι στα 9 από 10 προβλήματα με διάσταση μικρότερη των 45 πόλεων, ο αλγόριθμος εντόπισε τη 

βέλτιστη λύση σχεδόν αμέσως, αφού ο χρόνος της CPU κυμαίνεται μεταξύ 0 – 0.3 δευτερολέπτων. 

 

Στη συνέχεια, δίνονται τα αποτελέσματα από την εκτέλεση των πειραμάτων με τα ασύμμετρα 

στιγμιότυπα.  

 

Πίνακας 4-4: Υπολογιστικά αποτελέσματα των ασύμμετρων TSP της TSPLIB 

Instance zOpt zValue Error CPU_Time 

br17 39 39 0.0  360.00 

ft53 6905 8260 19.6 360.00 

ft70 38673 42129 8.9 360.00 

ftv33 1286 1470 14.3 360.00 

ftv35 1473 1525 3.5 360.00 

ftv38 1530 1606 5.0 360.00 

ftv44 1613 1684 4.4 360.00 

ftv47 1776 2037 14.7 360.00 

ftv55 1608 1948 21.1 360.00 

ftv64 1839 2247 22.2 360.00 

ftv70 1950 2232 14.5 360.00 

ftv170 2755 3599 30.6 360.02 

kro124p 36230 39725 30.6 360.02 

p43 5620 5626 0.1 360.00 

rbg323 1326 2400 81.0 360.10 

rbg358 1163 1441 23.9 360.05 

rbg403 2465 4252 72.5 360.60 
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rbg443 2720 4953 82.1 360.25 

ry48p 14422 15292 6.0 360.00 

 

Όπως και στην περίπτωση των συμμετρικών αποτελεσμάτων, ομοίως και στην περίπτωση των 

ασύμμετρων προκύπτουν τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία: 

 

 

 Average_Error = 22.8%  

 Min_Error = 0% 

 Max_Error = 82.1% 

 Error_sd = 26.2% 

 

Σε αντίθεση με την περίπτωση των αποτελεσμάτων των συμμετρικών προβλημάτων, στα 

αποτελέσματα των ασύμμετρων προβλημάτων παρατηρείται  μεγαλύτερο μέσο σφάλμα, αλλά 

μικρότερη τυπική απόκλιση. Η παρατηρηθείσα υψηλότερη τιμή στο μέσο σφάλμα δικαιολογείται 

σε μεγάλο βαθμό καθώς απαιτούνται περισσότεροι έλεγχοι και υπολογισμοί δεδομένης της 

διαφοράς των αποστάσεων των τόξων (i, j) και (j, i). 

 

Τα αποτελέσματα των συμμετρικών και ασύμμετρων προβλημάτων της TSPLIB που 

παρουσιάσθηκαν προηγουμένως προέρχονται από έναν μεθευρετικό αλγόριθμο, ο οποίος 

χρησιμοποιεί τη μέθοδο Nearest Neighbor για την εύρεση αρχικής εφικτής λύσης.  Κάτωθι 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την επίλυση των συμμετρικών προβλημάτων με τον 

μεθευρετικό αλγόριθμο, ο οποίος χρησιμοποιεί ως μέθοδο αρχικοποίησης τη Greedy.  
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Πίνακας 4-5: Υπολογιστικά αποτελέσματα των συμμετρικών TSP της TSPLIB με αρχική 

λύση με τον Greedy 

Instance zOpt zValue Error CPU_time 

a280  2579 2798 8.5 360.00 

ali535 202339 219904 8.7 360.00 

att48 10628 10628 0.0 0.05 

att532 27686 29369 6.1 360.00 

bayg29 1610 1610 0.0  0.00 

bays29 2020 2026 0.3 360.00 

berlin52 7542 7775 3.1 360.00 

bier127 118282 121261 2.5 360.00 

brazil158 25395 25395 0.0  0.03 

brg180 1950 2100 7.7 360.00 

burma14 3323 3454 3.9 360.00 

ch130 6110 6414 5.0 360.00 

ch150 6528 6860 5.1 360.00 

d198 15780 16119 2.1 360.00 

d493 35002 37324 6.6 360.00 

d657 48912 52472 7.3 360.00 

d1291 50801 57986 14.1 360.00 

d1655 62128 70495 13.5 360.00 

d2103 80450 95124 18.2 360.00 

d15112 1573084 1741462 10.7 360.00 

d18512 645238 705720 9.4 360.00 

dantzig42 699 714 2.1 360.00 

dsj1000 

(CEIL_2D) 

18659688 20169940 8.1 360.00 

dsj1000 

(EUC_2D) 

18660188 20169940 8.1 360.00 

eil51 426 440 3.3 360.00 
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eil76 538 546 1.5 360.00 

eil101 629 645 2.5 360.00 

fl417 11861 12349 4.1 360.00 

fl1400 20127 21233 5.5 360.00 

fl1577 22249 25008 12.4 360.00 

fl3795 28772 32475 12.9 360.00 

fnl4461 182566 210768 15.4 360.00 

fri26 937 937 0.0  0.00 

gil262 2378 2577 8.4 360.00 

gr17 2085 2085 0.0 0.00 

gr21 2707 2707 0.0 0.00 

gr24 1272 1278 0.5 360.00 

gr48 5046 5063 0.3 360.00 

gr96 55209 56199 1.8 360.00 

gr120 6942 7288 5.0 360.00 

gr137 69853 70876 1.5 360.00 

gr202 40160 42040 4.7 360.00 

gr229 134602 137808 2.4 360.00 

gr431 171414 180374 5.2 360.00 

gr666 294358 317010 7.7 360.00 

hk48 11461 11900 3.8 360.00 

kroA100 21282 21747 2.2 360.00 

kroB100 22141 23098 4.3 360.00 

kroC100 20749 21003 1.2 360.00 

kroD100 21294 22278 4.6 360.00 

kroE100 22068 22490 1.9 360.00 

kroA150 26524 28117 6.0 360.00 

kroB150 26130 27263 4.3 360.00 

kroA200 29368 30546 4.0 360.00 

kroB200 29473 31322 6.4 360.00 
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lin105 14379 15213 5.8 360.00 

lin318 42029 44294 5.4 360.00 

nrw1379 56638 62216 9.8 360.00 

p654 34643 35788 3.3 360.00 

pa561 2763 2916 5.5 360.00 

pcb442 50778 54407 7.1 360.00 

pcb1173 56892 62901 10.6 360.00 

pcb3038 137694 161399 17.2 360.00 

pla7397 23260728 26945752 15.8 961.73 

pr76 108159 112393 3.9 360.00 

pr107 44303 45808 3.4 360.00 

pr124 59030 59076 0.1 360.00 

pr136 96772 100772 4.1 360.00 

pr144 58537 59635 1.9 360.00 

pr152 73682 74939 1.7 360.00 

pr226 80369 80524 0.2 360.00 

pr264 49135 51760 5.3 360.00 

pr299 48191 50549 4.9 360.00 

pr439 107217 117167 9.3 360.00 

pr1002 259045 277421 7.1 360.00 

pr2392 378032 434895 15.0 360.00 

rat99 1211 1271 5.0 360.00 

rat195 2323 2477 6.6 360.00 

rat575 6773 7258 7.2 360.00 

rat783 8806 9570 8.7 360.00 

rd100 7910 8018 1.4 360.00 

rd400 15281 16325 6.8 360.00 

rl1304 252948 285123 12.7 360.00 

rl1323 270199 299314 10.8 360.00 

rl1889 316536 363506 14.8 360.00 
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rl5915 565530 638931 13.0 497.25 

rl15934 556045 634314 14.1 514.15 

si175 21407 21599 0.9 360.00 

si535 48450 48814 0.8 360.00 

si1032 92650 92896 0.3 360.00 

st70 675 700 3.7 360.00 

swiss42 1273 1273 0.0  0.02 

ts225 126643 133460 5.4 360.00 

tsp225 3916 4145 5.8 360.00 

u159 42080 43974 4.5 360.00 

u574 36905 39219 6.3 360.00 

u724 41910 45118 7.7 360.00 

u1060 224094 242797 8.3 360.00 

u1432 152970 169258 10.6 360.00 

u1817 57201 65361 14.3 360.00 

u2152 64253 73785 14.8 360.00 

u2319 234256 242958 3.7 360.00 

ulysses16 6859 6859 0.0  0.00 

ulysses22 7013 7013 0.0  0.00 

vm1084 239297 256644 7.2 360.28 

vm1748 336556 375582 11.6 385.68 

  

Τα στατιστικά από τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα: 

 Average_Error = 5.8% 

 Min_Error = 0% 

 Max_Error  = 18.2% 

 Error_sd = 4.6% 

 

Έτσι, γίνεται εμφανές ότι ο μεθευρετικός αλγόριθμος με μέθοδο αρχικοποίησης τον 

Nearest Neighbor είναι αποτελεσματικότερος από εκείνο με μέθοδο αρχικοποίησης τον Greedy, 
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καθώς τα αποτελέσματα που αντιστοιχούν στον τελευταίο παρουσιάζουν μεγαλύτερο μέσο 

σφάλμα, ειδικά στις περιπτώσεις προβλημάτων με μεγάλη διάσταση. 

 

6 Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Εφαρμογές  

6.1 Εισαγωγικά 

 

Ένα  κοινά αποδεκτό γεγονός στο παγκόσμιο επιχειρηματικό γίγνεσθαι είναι ότι ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων πραγματοποιείται πλέον σε επίπεδο Εφοδιαστικών 

Αλυσίδων. Δηλαδή, σημειώνεται πως με την αποτελεσματική διαχείριση των Logistics και της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας, υπό την έννοια της υιοθέτησης των πλέον κατάλληλων στρατηγικών, 

δύναται η επίτευξη σταθερής υπεροχής έναντι των ανταγωνιστών. 

Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος βασίζεται σε δύο σημαντικές ικανότητες 

μίας επιχείρησης, πρώτον την ικανότητα διαφοροποίησης της τελευταίας ως προς τον 

καταναλωτή, δηλαδή ο καταναλωτής να τη ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες και δεύτερον, την 

ικανότητα της ελαχιστοποίησης κάθε είδους κόστους, το οποίο έμμεσα δηλώνει τη μεγιστοποίηση 

της κερδοφορίας. 

Ουσιαστικά, οι κατάλληλες ή βέλτιστες στρατηγικές που απαιτούνται σε επίπεδο 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ώστε να αποκτηθεί το ζητούμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

αποτελούν τις βέλτιστες επιλογές από ένα ευρύ σύνολο εναλλακτικών αποφάσεων. Επομένως, 

χρειάζονται μοντέλα και μέθοδοι που θα υποστηρίξουν τη Διοίκηση μίας επιχείρησης στη 

διαδικασία λήψης βέλτιστων αποφάσεων. 

Η Επιχειρησιακή Έρευνα είναι εκείνη η επιστήμη που παρέχει τα απαραίτητα μοντέλα 

καθώς και τις απαιτούμενες μεθόδους για την υποστήριξη της Διοίκησης στην προαναφερθείσα, 

συνήθως σύνθετη, διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, η Επιχειρησιακή Έρευνα παρέχει τα εργαλεία 

στους αποφασίζοντες, για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης. 
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6.2 Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 

Στο παρόν σημείο κρίνεται απαραίτητη η αποσαφήνιση της εννοιολογικής διαφοράς 

μεταξύ των Logistics και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Για να επιτευχθεί το ζητούμενο χρειάζεται 

να δοθούν οι ορισμοί των δύο όρων. 

«Logistics καλείται η διαδικασία που σχετίζεται με τη στρατηγική διαχείριση της ροής των 

πρώτων υλών και των τελικών αγαθών στα κομβικά σημεία της προμήθειας, της μεταφοράς και 

της αποθήκευσης, αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση του κόστους, οδηγώντας στη 

μεγιστοποίηση τόσο της τρέχουσας όσο και της μελλοντικής κερδοφορίας.». 

 

Οπότε, σύμφωνα με τον προηγούμενο ορισμό αλλά πιο συνοπτικά, σημειώνεται ότι τα Logistics 

αποτελούν το πλαίσιο οργάνωσης και την κατευθυντήρια οδό της ροής των προϊόντων και των 

πληροφοριών μίας επιχείρησης ή γενικότερα ενός οργανισμού, βάσει των αρχών της 

αποτελεσματικότητας του κόστους (Martin (2007)).  

Επιπρόσθετα, ο όρος Εφοδιαστική Αλυσίδα χρησιμοποιείται ώστε να επεκτείνει το 

πλαίσιο οργάνωσης που ορίζουν τα Logistics, υπό την έννοια ότι αφορά τόσο τη ροή υλικών και 

πληροφοριών όσο και τη σύνδεση αλλά και κυρίως το συντονισμό των οντοτήτων που απαρτίζουν 

ένα κανάλι διανομής. Οι εν λόγω οντότητες αποτελούν τα συστατικά μέρη του καναλιού διανομής 

από το ένα άκρο έως το άλλο, δηλαδή από τους προμηθευτές των προμηθευτών μέχρι και τον 

τελικό καταναλωτή. 

Με βάση τα παραπάνω δύναται η απόδοση ενός ορισμού σχετικά με την Εφοδιαστική 

Αλυσίδα. 

 

«Η Εφοδιαστική Αλυσίδα αποτελεί ένα κατευθυνόμενο από την αγορά δίκτυο συνεργαζόμενων 

και αμφίδρομα εξαρτημένων οντοτήτων, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της ροής των 

υλικών και των πληροφοριών διαμέσου των καναλιών διανομής, ώστε να δημιουργηθεί αξία 

πελάτη με το ελάχιστο δυνατό κόστος.». 

 

Η διαχείριση του εν λόγω δικτύου αφορά προφανώς το σύνολο των απαραίτητων ενεργειών, έτσι 

ώστε να επιτυγχάνεται στον ύψιστο βαθμό ο διπλός στόχος που αναφέρεται στον ορισμό στης 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 
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Επομένως, με μία πιο προσεκτική προσέγγιση γίνονται εμφανή τα δύο επίπεδα στα οποία 

διακρίνεται η Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Τα συγκεκριμένα επίπεδα είναι αυτά του 

προγραμματισμού και της εκτέλεσης. Καταρχάς, στο επίπεδο προγραμματισμού 

πραγματοποιούνται οι απαραίτητες αναλύσεις σχετικά με τις προμήθειες, τα επίπεδα παραγωγής, 

αποθεμάτων και ζήτησης, ώστε να πραγματοποιηθούν προβλέψεις και να καταρτισθούν πλάνα 

δράσης. Στη συνέχεια, ακολουθεί το επίπεδο εκτέλεσης ή δράσης το οποίο αφορά την εκτέλεση 

του πλάνου  ή των πλάνων, που προέκυψαν από το επίπεδο προγραμματισμού, καθώς και τον 

έλεγχο της πορείας της εκτέλεσης σύμφωνα με τις πληροφορίες που λαμβάνονται κατά μήκος της 

αλυσίδας (Μαρινάκης και Μυγδαλάς (2008)).  

Δεδομένων των όσων έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα γίνεται έντονα εμφανής η ανάγκη για 

υποταγή του ατομικού συμφέροντος στο συνολικό όφελος της αλυσίδας. Το τελευταίο δεν είναι 

άλλο πέρα από την επίτευξη του βασικού εφοδιαστικού στόχου με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Ο 

βασικός εφοδιαστικός, όπως σημειώνεται, στόχος είναι:  

 

“Η παράδοση της σωστής ποσότητας από το σωστό προϊόν στο σωστό πελάτη, στο σωστό μέρος τη 

σωστή στιγμή και στη σωστή τιμή.”. 

 

Συνεπώς, για την επίτευξη του παραπάνω στόχου θα πρέπει να επιλυθούν οι όποιες συγκρούσεις, 

κυρίως ατομικών συμφερόντων, δημιουργούνται στο σύνολο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.  

 

Στο παρόν σημείο εισάγεται η έννοια της ολοκλήρωσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Πιο 

συγκεκριμένα: 

 

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας καλείται η Διαχείριση Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας που αποσκοπεί στην επίλυση των συγκρούσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των 

οντοτήτων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικά ο εφοδιαστικός 

στόχος.». 

 

Δηλαδή, γίνεται αντιληπτή μία νέα έννοια, η οποία στην επιστήμη της Διοίκησης (Management) 

καλείται ως διευρυμένη επιχείρηση, η οποία χαρακτηρίζεται από μια άνευ συνόρων 
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επιχειρηματική δράση με σκοπό την επίτευξη της λεγόμενης οριζόντιας διαχείρισης διαδικασιών, 

η οποία αντικαθιστά το κάθετο μοντέλο λειτουργιών (Martin (2007)). 

Η συσχέτιση της διευρυμένης επιχείρησης και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και πιο 

εύστοχα της ολοκληρωμένης διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι άμεση και βασίζεται 

στη λεγόμενη οριζόντια διαχείριση διαδικασιών, η οποία μειώνει το διαχωρισμό μεταξύ 

προμηθευτών, διανομέων, επιχείρησης και πελατών, εισάγοντας την έννοια της Εικονικής 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η τελευταία δύναται να ειπωθεί ότι ταυτίζεται με την ολοκληρωμένη 

διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Βέβαια, στο παρόν σημείο μιας και σημειώθηκε η τάση αποστροφής προς το κάθετο 

μοντέλο λειτουργιών, κρίνεται απαραίτητο να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη τάση δε συνεπάγεται 

την υποβάθμιση ή την κατάργηση των κλασικών λειτουργιών, όπως της παραγωγής. Αντιθέτως, 

είναι αναγκαίο να γίνει κατανοητό ότι η Εφοδιαστική Αλυσίδα περιλαμβάνει οτιδήποτε συμβάλει 

στην ικανοποίηση των πελατών. Επομένως, σε λειτουργική διάσταση, στοιχεία όπως για 

παράδειγμα η χρηματοδότηση ή η έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων ανήκουν στην 

Εφοδιαστική Αλυσίδα.  

Άρα, έχοντας διακρίνει τις εννοιολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τα Logistics και 

τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς και των στοιχείων ολοκλήρωσης της τελευταίας, 

δύναται πλέον η εστίαση στα τρία κύρια κριτήρια απόδοσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

(Μαρινάκης και Μυγδαλάς (2008)). Τα συγκεκριμένα κριτήρια είναι: 

 το ολικό κόστος, 

 το ολικό κέρδος, 

 ο χρονικός κύκλος. 

Δηλαδή, σκοπός της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι η ελαχιστοποίηση του Ολικού κόστους, η 

οποία δεν αντιστοιχεί με την ελαχιστοποίηση των επιμέρους κοστών (π.χ. min κόστος διανομής, 

min κόστος αποθήκευσης). Επίσης, αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση του ολικού κέρδους, το οποίο 

ομοίως διαφοροποιείται από τη μεγιστοποίηση των επιμέρους κερδών. Να σημειωθεί ότι το ολικό 

κέρδος είναι εκείνο που αναδιανέμεται κατά μήκος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Τέλος, στοχεύει 

στη βελτίωση του χρονικού κύκλου, ο οποίος αποτελεί τον ολικό χρόνο που απαιτείται ώστε να 

ολοκληρωθεί η συνολική διαδικασία από την προμήθεια μέχρι την παράδοση (Μαρινάκης και 

Μυγδαλάς (2008)). 
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Επομένως, είτε εστιάζοντας στα επιμέρους τμήματα είτε στο σύνολο της Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας είναι εμφανές ότι οι αποφασίζοντες σχετικά με ζητήματα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

έρχονται αντιμέτωποι με σύνθετα προβλήματα βελτιστοποίησης. 

 

6.3 Βελτιστοποίηση και Λήψη Αποφάσεων Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 

Σύμφωνα με την τελευταία πρόταση του προηγούμενου εδαφίου, οι διαχειριστές της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας μίας επιχείρησης έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα βελτιστοποίησης. 

Το τελευταίο συμφωνεί και με τη γενικότερη πραγματικότητα στο σύγχρονο επιχειρηματικό 

κόσμο, κατά την οποία η υποστήριξη της λήψης αποφάσεων γίνεται μέσω της υιοθέτησης 

μαθηματικών προτύπων βελτιστοποίησης και μεθόδων Επιχειρησιακής Έρευνας. 

Στο παρόν σημείο και πέρα του ότι η Εφοδιαστική Αλυσίδα περιλαμβάνει και 

πραγματεύεται οτιδήποτε προσθέτει αξία για τον πελάτη, το πρωταρχικό πρόβλημα που 

αντιμετωπίζεται, στα εκτενή κατά τα άλλα πλαίσιά της, είναι τόσο η διαχείριση των αποθεμάτων 

όσο και της ροής υλικών και πληροφορίας κατά μήκος αυτής. Φυσικά, προβλήματα όπως το 

προηγούμενο πρέπει να αντιμετωπισθούν βέλτιστα, ώστε να επιτευχθεί ο διπλός στόχος της 

βέλτιστης εξυπηρέτησης των πελατών με το ελάχιστο δυνατό κόστος. 

Προφανώς για να βρεθεί η βέλτιστη λύση, θα πρέπει να έχει προηγηθεί μία εκτενής 

αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων. Ομοίως προφανής είναι και η ανάγκη ύπαρξης μεθόδων 

για την επίλυση τέτοιου είδους προβλημάτων εντός επιθυμητών χρονικών ορίων. Το προηγούμενο 

καθίσταται εφικτό μέσω της προόδου και της εξέλιξης της Επιχειρησιακής Έρευνας καθώς και 

της επιστήμης των υπολογιστών. 

Βέβαια, με σκοπό την κατανόηση του μεγέθους ωφέλειας και των πλεονεκτημάτων που 

αποκομίζει ένας εμπλεκόμενος στην Εφοδιαστική Αλυσίδα ή στη Διαχείριση Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας, αρκεί η παράθεση ορισμένων στοιχείων Σύμφωνα με εμπειρικές μελέτες δύναται να 

ειπωθεί ότι μέσω της χρήσης μεθόδων της Επιχειρησιακής Έρευνας για την επίλυση πραγματικών 

προβλημάτων, τα οποία μοντελοποιούνται ως προβλήματα βελτιστοποίηση, έχουν επιτευχθεί 

σημαντικές μειώσεις στο κόστος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Πιο συγκεκριμένα, έχει 

παρατηρηθεί ότι η χρήση τέτοιων μεθόδων κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αποφέρει μία 

μείωση, για παράδειγμα στο κόστος δρομολόγησης οχημάτων για διανομές, έως και 20% 

(Μαρινάκης και Μυγδαλάς (2008)).  
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Επίσης, οι παράγοντες της αβεβαιότητας και της πολυπλοκότητας μπορούν εύκολα να 

συμπεριληφθούν σε μία μέθοδο της Επιχειρησιακής Έρευνας και σε συνδυασμό με τις νέες 

ταχύτητες των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι ιδιαίτερα εύκολη η παραγωγή και η αξιολόγηση 

διαφορετικών σεναρίων. 

Επομένως, σύμφωνα με τα όσα έχουν σημειωθεί παραπάνω γίνεται εμφανής η άρρηκτη 

σύνδεση της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας με τα προβλήματα Βελτιστοποίησης, και κατά 

επέκταση της Επιχειρησιακής Έρευνας ή Επιστήμης του Βέλτιστου, όπως συνηθίζεται να 

αποκαλείται εναλλακτικά. 

Στο παρόν σημείο, κρίνεται αναγκαία η αναφορά ορισμένων προβλημάτων 

Βελτιστοποίησης, τα οποία συναντώνται συχνά στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μαρινάκης και 

Μυγδαλάς (2008)): 

 Προβλήματα μεταφοράς και χωροθέτησης. 

o Πρόβλημα μεταφοράς 

o Πρόβλημα διαμετακόμισης 

o Πρόβλημα χωροθέτησης εγκαταστάσεων 

o Πρόβλημα επικάλυψης 

o Στοχαστικό πρόβλημα μεταφοράς 

o Πρόβλημα μέγιστης επικάλυψης συνόλου 

o Πρόβλημα p-κέντρων 

o Πρόβλημα p-μέσων 

o Πρόβλημα χωροθέτησης περιορισμένης χωρητικότητας  

o Πρόβλημα χωροθέτησης μη περιορισμένης χωρητικότητας 

 Προβλήματα φόρτωσης και συσκευασίας. 

o Πρόβλημα συσκευασίας 

 Πρόβλημα σακιδίου  

 Κλασικό πρόβλημα συσκευασίας  

 Πρόβλημα συσκευασίας δισδιάστατων αντικειμένων 

 Προβλήματα προγραμματισμού παραγωγής. 

o Πρόβλημα παραγωγής με πάγιες δαπάνες 

o Πρόβλημα διαχείρισης προσωπικού 

 Κλασικό πρόβλημα ανάθεσης 

 Γενικευμένο πρόβλημα ανάθεσης 

 Πρόβλημα προγραμματισμού προσωπικού 

 Χρονικός προγραμματισμός προσωπικού 

o Πρόβλημα ακολουθίας εκτέλεσης εργασιών 

 Πρόβλημα εκτέλεσης ανεξάρτητων εργασιών 

 Πρόβλημα εκτέλεσης προγραμμάτων με πολλαπλές εργασίες. 

 Προβλήματα μεταφορών και διανομής 

o Πρόβλημα καθορισμού διαδρομών 
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o Πρόβλημα πλανόδιου πωλητή (Traveling Salesman Problem) 

 Χρονικά εξαρτημένο πρόβλημα πλανόδιου πωλητή (Time Dependent 

Traveling Salesman Problem) 

 Επεκταμένου χρονικού ορίζοντα πρόβλημα πλανόδιου πωλητή (Period 

Traveling Salesman Problem) 

 Μετακινούμενου στόχου πρόβλημα πλανόδιου πωλητή (Moving Target 

Traveling Salesman) 

 Πρόβλημα πλανόδιου πωλητή με χρονικά παράθυρα (Traveling Salesman 

Problem with Time Windows) 

 Πρόβλημα επικάλυψης χώρου από τον πωλητή (Covering Salesman 

Problem) 

 Πρόβλημα ταξινομημένης ομαδοποίησης του πλανόδιου πωλητή (Ordered 

Cluster Traveling Salesman Problem) 

 Το μαύρο και λευκό πρόβλημα πλανόδιου πωλητή (The Black and White 

Traveling Salesman Problem) 

 Το περιορισμένων πόρων πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή (Resource 

Constrained Traveling Salesman Problem) 

 Το πρόβλημα πλανόδιου πωλητή μέγιστου κύκλου (The Maximum 

Traveling Salesman Problem) 

 Πολλαπλό πρόβλημα πλανόδιου πωλητή (Multiple Traveling Salesman 

Problem) 

 Στοχαστικό πρόβλημα πλανόδιου πωλητή (Stochastic Traveling Salesman 

Problem) 

o Περιορισμένης χωρητικότητας πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων (Capacitated 

Vehicle Routing Problem) 

o Πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων (Vehicle Routing Problem) 

 Πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με χρονικά παράθυρα (Vehicle 

Routing Problem with Time Windows) 

 Πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με πολλαπλές αποθήκες (Multidepot 

Vehicle Routing Problem) 

 Πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με δύο είδη πελατών κατά τη διάρκεια 

της διαδρομής (Vehicle Routing Problem with Backhauls and Linehauls 

Customers) 

 Πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με διανομή και παραλαβή προϊόντων 

κατά τη διάρκεια της διαδρομής (Vehicle Routing Problem with Pickup and 

Delivery) 

 Στοχαστικό πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων (Stochastic Vehicle 

Routing Problem) 

 

o  Πρόβλημα προγραμματισμού οχημάτων (Vehicle Scheduling Problem – VSP) 

 Το απλής αποθήκης πρόβλημα προγραμματισμού οχημάτων  

 Το πρόβλημα προγραμματισμού οχημάτων με περιορισμένο μήκος των 

διαδρομών (VSPLPR) 
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 Το πρόβλημα προγραμματισμού οχημάτων με πολλαπλό τύπο οχημάτων 

(VSPMVT) 

 Το πρόβλημα προγραμματισμού οχημάτων με πολλαπλές αποθήκες 

(VSPMD) 

o Πρόβλημα δρομολόγησης τόξων 

 Το πρόβλημα του κινέζου ταχυδρόμου (Chinese Postman Problem) 

 Το πρόβλημα του ταχυδρόμου αγροτικού ταχυδρομείου (Rural Postman 

Problem) 

 Το περιορισμένης χωρητικότητας πρόβλημα δρομολόγησης τόξων (The 

Capacitated Arc Routing Problem).  

Είναι προφανές ότι οι κατηγορίες των προβλημάτων προγραμματισμού οχημάτων και 

προβλημάτων δρομολόγησης τόξων αποτελούν επεκτάσεις της γενικής κατηγορίας προβλημάτων 

Δρομολόγησης Οχημάτων. Ακόμη, να σημειωθεί ότι η λεγόμενη ολοκλήρωση και βελτιστοποίηση 

του συνόλου επέρχεται μέσω του συνδυασμού των προαναφερθέντων  προβλημάτων. 

 

 

6.4 Εφαρμογές του TSP στην Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 

Το πρόβλημα του Πλανόδιου Πωλητή αποτελεί ένα σημαντικό, δεδομένης της του 

χρησιμότητας, πρόβλημα, το οποίο βρίσκει εφαρμογές σε ένα πλήθος τομέων. Μερικές εκ των 

σημαντικών εφαρμογών του είναι (Reinelt, 1994; Gutin και Punnen, 2002): 

 Στη διάτρηση πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων. 

 Στη κρυσταλλογραφία με ακτίνες – X. 

 Στο σχεδιασμό ανάθεσης εργασιών. 

 Στην ανάθεση συχνοτήτων επικοινωνίας. 

 Στον υπολογισμό ακολουθιών του DNA. 

Φυσικά το TSP αποτελεί ένα διαδεδομένο πρόβλημα των Logistics, καθώς είναι ένα 

κλασσικό πρόβλημα διανομής/μεταφορών. Υπάρχουν αρκετές εφαρμογές του προβλήματος στην 

περιοχή της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, και αυτό οφείλεται στον ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο που 

διαδραματίζουν οι μεταφορές. Σημειώνεται ότι οι τελευταίες αποτελούν το συνδετικό κρίκο, ο 

οποίος ενώνει τις προμήθειες, την παραγωγή, την αποθήκευση και την κατανάλωση. Τονίζεται, 

επίσης, ότι οι μεταφορές φορτίων αποτελούν το ένα τρίτο και συχνά τα δύο τρίτα του συνολικού 
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κόστους σε μία Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μαρινάκης και Μυγδαλάς, 2008). Σε αυτό το σημείο 

σημειώνονται δύο βασικές εφαρμογές του TSP στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: 

 Καθορισμός βέλτιστου πλάνου διανομής. Σε αυτή την περίπτωση σκοπός είναι η 

εύρεση ενός βέλτιστου πλάνου από άποψη κόστους, είτε αυτό ερμηνεύεται σε 

απόσταση είτε σε χρόνο, το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσει ο πωλητής ή κάποιο 

όχημα, ώστε να εξυπηρετήσει τους τελικούς καταναλωτές (Klanšek (2011)). 

 Προετοιμασία των παραγγελιών σε αποθήκες. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή 

θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί μία παραγγελία και πρέπει να συγκεντρωθούν 

όλα τα μέρη του τελικού προϊόντος από τα διαφορετικά σημεία της αποθήκης σε 

ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Επομένως, ζητείται να καταρτιστεί το 

βέλτιστο πλάνο συγκέντρωσης των μερών του τελικού προϊόντος (Ratliff και 

Rosenthal (1983)). 

 

 

7 Επίλογος 

 

7.1 Συμπεράσματα 

 

Στο παρόν σημείο κρίνεται σκόπιμο να σημειωθούν ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα, τα 

οποία εξήχθησαν κατά την πορεία της ολοκλήρωσης της παρούσας διπλωματικής εργασίας: 

1. Η χρήση τετραγωνικού πίνακα για την αναπαράσταση των αποστάσεων μεταξύ 

των κόμβων/πόλεων αποτελεί την πλέον απλή και κατάλληλη, ως προς την 

κατανόηση, δομή. Ωστόσο, υστερεί σημαντικά ως προς τη διαχείριση της μνήμης. 

2. Η χρήση του Neasrest Neighbor οδηγεί σε  καλύτερες λύσεις στα μεγάλα 

στιγμιότυπα (συμμετρικά και ασύμμετρα) από ότι η μέθοδος Greedy. 

3. Η δομή γειτνίασης k-Shft παρουσιάζει ιδιαίτερα αρκετές βελτιώσεις κατά την 

εκτέλεσή της, αλλά δεδομένης της σύνθετης δομής της, απαιτείται η χρήση 

χρονικού ορίου και εσωτερικά.  
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4. Το TSP αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα καθώς βρίσκει ευρεία 

εφαρμογή σε πολλούς τομείς, ένας εκ των οποίων είναι η βελτιστοποίηση των 

Logistics.  

5. Με τροποποιήσεις του μοντέλου του TSP προκύπτει ένα πλήθος επεκτάσεών του, 

οι οποίες προσομοιώνουν ακριβέστερα ειδικές περιπτώσεις προβλημάτων.  

 

  

7.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

 

Η παρούσα διπλωματική αποτελεί την πρώτη επαφή του συγγραφέα με NP-hard 

προβλήματα βελτιστοποίησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και την υλοποίηση μεθόδων που 

επιλύουν τα τελευταία. Επομένως, είναι αναμενόμενο όλη η δουλειά που πραγματοποιήθηκε να 

επιδέχεται βελτιώσεις καθώς και επεκτάσεις. Ενδεικτικά σημειώνονται μερικές βελτιώσεις ή/και 

επεκτάσεις κάτωθι: 

 Επίτευξη σημαντικής βελτίωσης στη συνολική απόδοση του αλγορίθμου με την επιλεκτική 

χρήση μεθόδων αρχικοποίησης ανάλογα τη μετρική των προβλημάτων. Δηλαδή, χρήση 

της μεθόδου Greedy για μικρού μεγέθους στιγμιότυπα (<40 πόλεων) με μη γεωμετρικές 

αποστάσεις, του Nearest Neighbor για μεγάλου μεγέθους στιγμιότυπα με επίσης μη 

γεωμετρικές αποστάσεις και τέλος σύμφωνα με τη βιβλιογραφία μία εκ των μεθόδων 

πλήρωσης του χώρου με καμπύλες ή αποσύνθεσης για μεγάλα γεωμετρικά στιγμιότυπα 

(Reinelt (1992)). 

 Επίτευξη βελτίωσης της απόδοσης του αλγορίθμου με τη χρήση διαφορετικής δομής 

δεδομένων. Η χρήση των Binary Indexed Trees αυξάνει την ταχύτητα των υπολογισμών 

(Mladenovic και Urosevic (2011)). 

 Χρήση περισσότερων δομών γειτνίασης της οικογένειας k-opt, δεδομένης της ευρείας 

χρήσης τους στη βιβλιογραφία και των ικανοποιητικών αποτελεσμάτων (Applegate et al. 

(2003); Helsgaun (2009)).  

 Εφαρμογή του αλγορίθμου για την επίλυση επεκτάσεων του TSP, με μικρές τροποποιήσεις 

και ελάχιστα διαφοροποιημένες προσεγγίσεις. Αναλυτικότερα, είναι ιδιαίτερα σημαντική 

η προσέγγιση του Χρονικά Εξαρτημένου TSP (TDTSP) με ένα μεθευρετικό πλαίσιο όπως 
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η VNS. Για να επιτευχθεί η συγκεκριμένη προσέγγιση, δύναται να ενσωματωθεί ο 

ευρετικός αλγόριθμος σε ένα σύστημα, το οποίο θα πραγματοποιεί επανασχεδιασμό του 

πλάνου δρομολόγησης. 

 Πιθανή βελτίωση της απόδοσης του αλγορίθμου με εφαρμογή τεχνικών 

παραλληλοποίησης.  
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