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Travelling Salesman Problem 
•Το πρόβλημα είναι NP-hard.  

•Το TSP αναφέρεται στην εύρεση του καλύτερου δυνατού τρόπου ώστε: 
 να επισκεφτούμε όλες τις πόλεις και 

 να επιστρέψουμε στο σημείο εκκίνησης ελαχιστοποιώντας το κόστος  της περιήγησης. 

•Symmetric Tsp, Asymmetric Tsp , Multiple Tsp 

•Το TSP μπορεί να οριστεί: 
 σε ένα πλήρες μη κατευθυνόμενο γράφημα 𝐺 = (𝑉, 𝐸), εάν είναι συμμετρικό ή 

 σε ένα κατευθυνόμενο γράφημα 𝐺 = (𝑉, 𝐴), εάν είναι ασύμμετρο. 

•Το σύνολο 𝑉 = {1, 2, 3, … , 𝑛} είναι το σύνολο των κορυφών, 

• το 𝐸 = { 𝑖, 𝑗 : 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉, 𝑖 < 𝑗} είναι το σύνολο ακμών και 

• το 𝐴 = { 𝑖, 𝑗 : 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉, 𝑖 ≠ 𝑗} είναι το σύνολο των τόξων. 

•Ένας πίνακας κόστους 𝐶 = (𝑐𝑖𝑗) ορίζεται στο Ε ή στο Α. 

 Oι κορυφές είναι σημεία 𝑃𝑖 = (𝑋𝑖 , 𝑌𝑖) στο επίπεδο, και 𝑐𝑖𝑗 =  (𝑋𝑖 − 𝑋𝑗)2+ (𝑌𝑖 − 𝑌𝑗)2  είναι η Ευκλείδεια απόσταση. 



Travelling Salesman Problem with Time 
Windows 

•Το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή με χρονικά παράθυρα (Travelling Salesman Problem with Time Windows - 
TSPTW) είναι: 
  παραλλαγή του προβλήματος του πλανόδιου πωλητή (TSP). 

 είναι παρόμοιο με το TSP, με εξαίρεση ότι οι πόλεις δέχονται επίσκεψη μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

Ο χρονικός περιορισμός περιορίζει το δένδρο αναζήτησης, διότι όλες οι TSP λύσεις δεν είναι απαραίτητα και TSPTW λύσεις 

•Δίνεται γράφημα 𝐺 =  (𝑉, 𝐴), όπου 𝑉 =  {1, 2, . . . , 𝑛}. Έστω ότι: 
 το 0 υποδηλώνει μια αποθήκη και  

𝐴 = 𝑖, 𝑗 : 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉 ∪ {0} είναι το σύνολο των τόξων μεταξύ των πελατών. 

Το κόστος της μετάβασης (travelling cost) από το 𝑖 στο 𝑗 αντιπροσωπεύεται από το 𝑐𝑖𝑗, το οποίο περιλαμβάνει: 

 το χρόνο εξυπηρέτησης του πελάτη 𝑖 και 

 το χρόνο που χρειάζεται για να μεταβούμε από το 𝑖 στο 𝑗. 

Κάθε πελάτης 𝑖  έχει ένα συσχετιζόμενο με αυτόν χρονικό παράθυρο 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖, όπου 
 𝑎𝑖 ο χρόνος ετοιμότητας (ready time) και 

 𝑏𝑖 ο χρόνος  λήξης (due time) 

Το TSPTW είναι ένα πρόβλημα εξεύρεσης μιας Χαμιλτονιανής διαδρομής, που ξεκινά και καταλήγει στην αποθήκη (depot), 
ικανοποιώντας  τους χρονικούς περιορισμούς και ελαχιστοποιώντας το συνολικό κόστος. 



Travelling Salesman Problem with Time 
Windows 

•Παραδείγματα άμεσων εφαρμογών του TSP: 

 

το πρόβλημα διάτρησης (drilling) των τυπωμένων πινάκων κυκλώματος  

 

 

η επιθεώρηση των αεριοστροβίλων (overhauling gas turbine engines),  

 

 

η κρυσταλλογραφία (crystallography) ακτίνων X (X-rays), 



Μεθευρετικές διαδικασίες 
•Στην επιστήμη των υπολογιστών και τη μαθηματική βελτιστοποίηση, μια μεθευρετική είναι: 
• Μια διαδικασία ή μια ευρετική πολύ υψηλού επιπέδου, 

• Μια διαδικασία που καθοδηγεί μια  ευρετική χαμηλότερου επιπέδου (αλγόριθμος τοπικής αναζήτησης), 
η οποία μπορεί να παρέχει μια αρκετά καλή λύση σε ένα υπολογιστικά δύσκολο πρόβλημα 
βελτιστοποίησης. 

•Οι μεθευρετικές διαδικασίες δεν εγγυώνται ότι, σε κάθε κατηγορία προβλημάτων, θα είναι 
εφικτό να βρεθεί μια ολικά βέλτιστη λύση. 

•Με την αναζήτηση σε ένα μεγάλο σύνολο εφικτών λύσεων, οι μεθευρετικές διαδικασίες μπορούν 
συχνά να βρουν καλές λύσεις σε λιγότερο υπολογιστικό χρόνο από τους ακριβείς αλγόριθμους. 

•Η τοπικη αναζήτηση (ή αναζήτηση γειτονιάς) παίρνει μια πιθανή λύση σε ένα πρόβλημα και 
ελέγχει 
• τους άμεσους γείτονές της (δηλαδή, λύσεις που είναι παρόμοιες αφού πραγματοποιήσουμε μία ή δύο 

μικρές ¨κινήσεις¨), με σκοπό να βρει μια βελτιωμένη λύση 

 

 



Μεθευρετικές διαδικασίες 
Ιδιότητες Μεθευρετικών: 

 

•Οι μεθευρετικές είναι προσεγγιστικές και  καθοδηγούν τη διαδικασία αναζήτησης.  

•Διερευνούν αποτελεσματικά τον χώρο αναζήτησης προς εύρεση βέλτιστων λύσεων.  

•Είναι μη-ντετερμινιστικές.  

•Εφαρμογή μηχανισμών για την αποφυγή εγκλωβισμού, σε τοπικό βέλτιστο 

•Συνήθως επιτρέπουν μια εύκολη παράλληλη υλοποίηση. 

 



 Variable Neighborhood Search 
•Η αναζήτηση μεταβαλλόμενης γειτονιάς είναι μια μεθευρετική μέθοδος,η οποία κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται 
για την επίλυση προβλημάτων συνδυαστικής και ολικής βελτιστοποίησης. 

•Διερευνά γειτονιές της τρέχουσας  λύσης κατά τη διάρκεια της αναζήτησης και μετακινείται σε νέες βελτιωμένες 
λύσεις. 

•Διαχειρίζεται μια μέθοδο τοπικής αναζήτησης (Local Search), η οποία εφαρμόζεται επαναληπτικά, ώστε να 
ληφθούν τα τοπικά βέλτιστα (local optima)  

•Με άλλα λόγια, η αναζήτηση VNS περιλαμβάνει: 
• επαναληπτική διερεύνηση  μεγαλύτερων γειτονιών 

• μέχρι να βρεθεί μια βελτίωση (συνεχίζοντας επαναληπτικά την ίδια διαδικασία) 

•Η στρατηγική αυτή υπαγορεύεται από τρεις αρχές:  
1. ένα τοπικό ελάχιστο για μία δομή γειτονιάς μπορεί να μην αποτελεί τοπικό ελάχιστο για μια διαφορετική δομή γειτονιάς,  

2. ένα ολικό ελάχιστο είναι ένα τοπικό ελάχιστο για όλες τις πιθανές δομές της γειτονιάς, και  

3. τα τοπικά ελάχιστα είναι στενά συνδεδεμένα με τα ολικά  

 ελάχιστα για πολλές κλάσεις προβλημάτων. 



 Variable Neighborhood Search 
•H ευρετική τοπικής αναζήτησης εκτελείται: 

• επιλέγοντας μια αρχική λύση 𝑥, 

• ανακαλύπτοντας μια κατεύθυνση καθόδου από το 𝑥, εντός μιας γειτονιάς 𝑁(𝑥) και 

• προχωρώντας προς το ελάχιστο της 𝑓 (𝑥) εντός της 𝑁(𝑥)  προς την ίδια κατεύθυνση. 

• εάν δεν υπάρχει κατεύθυνση της καθόδου, η ευρετική τοπική αναζήτηση σταματά. 

 

•Η VNS σχεδιάσθηκε για εύρεση προσεγγιστικών λύσεων διακριτών και συνεχών προβλημάτων 
βελτιστοποίησης. 

 

•Η VNS προτάθηκε από τους Mladenović και Hansen, το 1997. 

 



GVNS για το TSPTW 
  

  Μεθευρετική διαδικασία 2 σταδίων που προτάθηκε από τους Urrutia et al.  

Με βάση αυτή τη διαδικασία προχωρήσαμε στην υλοποίηση εύρεσης εφικτής λύσης, που προτείνεται παρακάτω. 

 

Βήματα συνολικής διαδικασίας :  

Προεπεξεργασία 

Στάδιο Κατασκευής της Αρχικής Εφικτής Λύσης 

Στάδιο Βελτιστοποίησης της Εφικτής Λύσης 

 



VNS Ευρεσης Εφικτής λύσης (υλοποίηση) 
  

  

1. Πίνακας εφικτής προσπέλασης 

2. Κατασκευή τυχαίας λύσης 

3. Τοπική αναζήτηση (4, 1-shift 
διαδοχικές δομές γειτνίασης) 

4. Συνάρτηση διατάραξης 
(Perturbation) 

5. Επίπεδο διατάραξης (level) 

 

Διαδικασία: VNS Εύρεση Εφικτής Λύσης  

Είσοδος: Μια μη εφικτή λύση Χ 

Έξοδος: Μια εφικτή λύση Χ 

1 Αρχικοποίηση Πίνακα Εφικτής Προσπέλασης 

2 Επανέλαβε 

3   Χ ← Κατασκευή_Τυχαίας_Λύσης() 

4   level ← 1 

5   X ← LocalSearch(X) 

6   Όσο η λύση δεν είναι εφικτή και το level ≤ 8 

7     X΄← Petrubation(X,level) 

8     X΄΄← LocalSearch(X΄) 

9     Αν X΄΄ είναι καλύτερη X τότε 

10       Χ ← X΄΄ 

11       level ← 1 

      Αλλιώς 

12       level ← level+1 

      Τέλος Αν 

    Τέλος Όσο 

  Μέχρι ότου η λύση δεν είναι εφικτή 



 Κατασκευή τυχαίας λύσης vs. 
κατασκευή ταξινομημένης λύσης 

•Ξεκινά η μεθευρετική διαδικασία με μία 
τυχαία παραγόμενη λύση  

  

  

  

  

•Ξεκινά η μεθευρετική διαδικασία με μία λύση 
ταξινομημένη με  βάση το χρόνο λήξης των 
κόμβων κατά αύξουσα σειρά.  

1 r ← Παραγωγή τυχαίου αριθμού 

2 Αρχικοποίηση κενού πίνακα randomNodes  

3 για i από 1 μέχρι πλήθος_κόμβων 

4  randomNodes(i) ← X.nodes(r) 

 Τέλος για 

5 Χ.nodes ← randomNodes 

 

1 Χ.nodes ← Sort(X.nodes,duetime) 

 



Αναπαράσταση της λύσης 
•Η τελική εφικτή λύση αναπαριστάται σε μία λίστα N θέσεων (N η διάσταση του προβλήματος) 
όπου κάθε κόμβος αντιπροσωπεύεται από τον αύξοντα αριθμό του. 

 

•Για παράδειγμα η εφικτή  λύση  ενός μετροπροβλήματος  διάστασης N=20, που παράγει η 
υλοποίηση μας αναπαριστάται ως εξής : 

•NODES 

•18 5 17 19 16 9 12 11 10 15 1
 7 2 6 13 20 4 3 8 0 14 



Εφικτή Προσπέλαση 

  Κόμβος 1 Κόμβος 2 

Κόμβος 1 Ανέφικτη προσπέλαση 

Κόμβος 2 Εφικτή προσπέλαση 

Πίνακας προσπέλασης κόμβων 



Τοπική αναζήτηση 1-shift 
•Η διαδικασία της τοπικής αναζήτησης στηρίζεται στον 1-shift τελεστή αναζήτησης. 

•Ο τελεστής 1-shift , προσπαθεί να βελτιώσει την τρέχουσα λύση, μετακινώντας κάποιους κόμβους στη σειρά μαζί 
με κάποιους άλλους. 

•εάν η λύση που ελέγχουμε δεν είναι εφικτή, προκύπτουν δύο σύνολα: 
Το σύνολο με τους παραβάτες κόμβους: κόμβοι οι οποίοι δέχθηκαν επίσκεψη μετά το χρόνο λήξης τους 

Το σύνολο με τους μη παραβάτες κόμβους: κόμβοι οι οποίοι δέχθηκαν επίσκεψη πριν το χρόνο λήξης τους 

 

Ύστερα από ελέγχους και έρευνα που πραγματοποιήσαμε (όπως επίσης και σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησαν οι 
Urrutia et al.) εμείς ακολουθήσαμε την παρακάτω σειρά : 

Μετατόπιση προς τα πίσω των παραβατών κόμβων 

Μετατόπιση προς τα εμπρός των μη παραβατών κόμβων 

Μετατόπιση προς τα πίσω των μη παραβατών κόμβων 

Μετατόπιση προς τα εμπρός των παραβατών κόμβων 

•Aυτή η σειρά προκύπτει καλύτερη, εάν θεωρήσουμε την έννοια “καλύτερη” ως αυτή που παράγει γρηγορότερα 
μια εφικτή λύση από ότι άλλες σειρές. 

 

 

 



Παράδειγμα Backward violated 
  κόμβος 1 κόμβος 2 κόμβος 3 κόμβος 4 

κόμβος 1 0 50 50 50 

κόμβος 2 50 0 50 50 

κόμβος 3 50 50 0 50 

κόμβος 4 50 50 50 0 

Πίνακας 4.1-2: Πίνακας γειτνίασης παραδείγματος 

 

Πριν τη μετατόπιση προς τα πίσω των παραβατών κόμβων 

χρόνος εναρξης:0  χρόνος εναρξης:0  χρόνος εναρξης:0  χρόνος εναρξης:0 

χρόνος λήξης:50  χρόνος λήξης:150  χρόνος λήξης:200  χρόνος λήξης:100 

μη παραβάτης  μη παραβάτης  μη παραβάτης  παραβάτης 

 

  κόστος:50  κόστος:50  κόστος:50 

         

συνολικό κόστος:50        συνολικό κόστος:100  συνολικό κόστος:150 

1 2 3 4 



Παράδειγμα Backward violated(2) 

 Μετά τη μετατόπιση προς τα πίσω των παραβατών κόμβων 

χρόνος εναρξης:0  χρόνος εναρξης:0  χρόνος εναρξης:0  χρόνος εναρξης:0 

χρόνος λήξης:50  χρόνος λήξης:100  χρόνος λήξης:150  χρόνος λήξης:200 

μη παραβάτης  μη παραβάτης  μη παραβάτης  μη παραβάτης  

 

κόστος:50  κόστος:50  κόστος:50 

        

 συνολικό κόστος:50        συνολικό κόστος:100  συνολικό κόστος:150 

1 4 2 3 



Παράδειγμα Forward non-violated 
  κόμβος 1 κόμβος 2 κόμβος 3 κόμβος 4 

κόμβος 1 0 50 50 50 

κόμβος 2 50 0 50 50 

κόμβος 3 50 50 0 50 

κόμβος 4 50 50 50 0 

Πίνακας 4.1-3: Πίνακας γειτνίασης παραδείγματος 

πριν τη μετατόπιση προς τα εμπρός των μη παραβατών κόμβων 

χρόνος εναρξης:0  χρόνος εναρξης:0  χρόνος εναρξης:0  χρόνος εναρξης:0 

χρόνος λήξης:50  χρόνος λήξης:200  χρόνος λήξης:100  χρόνος λήξης:120 

μη παραβάτης  μη παραβάτης  μη παραβάτης  παραβάτης 

 

  κόστος:50  κόστος:50  κόστος:50 

         

συνολικό κόστος:50        συνολικό κόστος:100  συνολικό κόστος:150 

1 2 3 4 



Παράδειγμα Forward non-violated(2) 

Μετά τη μετατόπιση προς τα εμπρός των μη παραβατών κόμβων 

χρόνος εναρξης:0  χρόνος εναρξης:0  χρόνος εναρξης:0  χρόνος εναρξης:0 

χρόνος λήξης:50  χρόνος λήξης:100  χρόνος λήξης:120  χρόνος λήξης:200 

μη παραβάτης  μη παραβάτης  μη παραβάτης  μη παραβάτης  

 

κόστος:50  κόστος:50  κόστος:50 

        

 συνολικό κόστος:50        συνολικό κόστος:100  συνολικό κόστος:150 

1 3 4 2 



Διατάραξη (Shaking) 
•Χρησιμοποιείται ως διαδικασία αποφυγής εγκλωβισμού σε τοπικά βέλτιστα. 

•Στην υλοποίηση συγκεκριμένα,εκτελεί μετατοπίσεις (1-shift) κόμβων με τυχαίο τρόπο στη λύση, 
σε ορισμένους επιλεγμένα τυχαίους κόμβους. 

 

•Διαδικασία: Διατάραξη 

•Είσοδος: Λύση Χ, επίπεδο level διατάραξης 

•Έξοδος: Διαταραγμένη λύση Χ 
1) για i από 1 μέχρι πλήθος_κόμβων – level 

2)  r ← Παραγωγή τυχαίου αριθμού 

3)  X.nodes ← shift(X.nodes,random,level) 

 Τέλος για 

 

 



Περιγραφή της υλοποίησης. 

Τα δομικά στοιχεία του κώδικα που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της υλοποίησης είναι τα 
παρακάτω: 

•Main 

• Node 

• CostMatrixElement 

• BenchMark 

• Solution 

• VNSConstructive 



Αναλυτικό UML 



Υπολογιστικά Αποτελέσματα 
 

•Πρότυπα προβλήματα αναφοράς (μετροπροβλήματα- benchmarks) 

• Η διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή αρχικής εφικτής λύσης έχει ελεγχθεί σε διάφορα 
πρότυπα προβλήματα αναφοράς που έχουν προταθεί από την παρούσα βιβλιογραφία. 

• Tα προβλήματα έχουν προταθεί από τους Gendreau et al. και περιέχουν συμμετρικά στιγμιότυπα. 

•Δομή  
 

• το γράμμα n (δηλαδή αριθμός πελατών - number of customers) και ακολουθεί ο αριθμός των πελατών. 

• το γράμμα w (δηλαδή μέγιστο μήκος παραθύρου – maximum window width) και ακολουθεί το μήκος.  

•Για παράδειγμα το όνομα του αρχείου n20w100 αφορά ένα πρόβλημα με 20 κόμβους-πελάτες και 
μέγιστο μήκος παραθύρου 100. 



Υπολογιστικά αποτελέσματα(2) 

•Πριν αναφερθούμε στον πίνακα με τα υπολογιστικά αποτελέσματα, θα γίνει μια περιγραφή του 
τρόπου διεξαγωγής των πειραμάτων. 

•Ο αλγόριθμος της VNS έχει εκτελεσθεί σε υπολογιστή: 

με διπύρηνο επεξεργαστή “Core 2” 1,86 GHz 

3 GB μνήμης RAM 

λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 8. 

•Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των πειραμάτων ακολουθήθηκε 
η πολιτική το κάθε πείραμα να είναι η μοναδική διεργασία στο σύστημα με στόχο την καλύτερη 
αξιοποίηση των πόρων του συστήματος. 



Υπολογιστικά αποτελέσματα (3) 
Όνομα 

Προβλήματος 

Κόμβοι Μέγιστο 

Μήκος 

Παραθύρου 

Κόστος 

Καλύτ-

ερης 

Λύσης 

Προτάθηκε από: Κόστος  

Τυχαία 

Λύσης (1) 

Χρόνος 

Εύρεσης 

Λύσης (1) 

Ποσοστό Σφάλματος 

(1) 

Κόστος 

Ταξινομημ-ένης Λύσης (2) 

Χρόνος Εύρεσης Λύσης (2) Ποσοστό Σφάλματος 

(2) 

n20w120 

  

  

  

20 

120 265.6 Ohlmann and Thomas 

(2007) 

357.49 0.242 34% 371.78 0.081 39% 

n20w140 

140 232.8 Ohlmann and Thomas 

(2007) 

337.05 0.222 44% 370.61 0.049 59% 

n20w160 

160 218.2 Ohlmann and Thomas 

(2007) 

331.00 0.163 51% 398.08 0.031 82% 

n20w180 

180 236.6 Ohlmann and Thomas 

(2007) 

336.58 0.413 42% 418.13 0.029 76% 

n20w200 

200 241.0 Ohlmann and Thomas 

(2007) 

365.87 0.202 51% 414.70 0.052 72% 

n40w120 
  

  

40 

120 360.0 Calvo (2000)  521.18 12.485 44% 549.97 0.265 52% 

n40w140 
140 348.4 Calvo (2000)  493.35 41.671 41% 563.83 0.320 61% 

n40w160 

160 326.8 Ohlmann and Thomas 

(2007) 

482.20 146.295 47% 553.81 7.190 69% 

n40w180 
180 326.8 Calvo (2000)  532.49 121.664 62% 561.09 2.240 71% 

n40w200 

200 313.8 Ohlmann and Thomas 

(2007) 

493.65 19.919 57% 558.65 1.163 78% 



Συμπεράσματα υπολογιστικών 
αποτελεσμάτων 
•Τα αποτελέσματα έχουν αρκετή διαφορά όσον αφορά τη βέλτιστη λύση που έχει βρεθεί μέχρι 
σήμερα σε σχέση με αυτή που προτείνουμε εμείς. 

•Ο λόγος είναι διότι στην παρούσα διπλωματική εργασία είχαμε ως στόχο την εύρεση εφικτής 
λύσης και όχι τη βελτιστοποίησή της. Οπότε είναι αναμενόμενο το ποσοστό σφάλματος. 

•Αυτό επίσης που παρατηρούμε από τον πίνακα είναι ότι παίζει κύριο λόγο ο τρόπος 
αρχικοποίησης της λύσης καθώς αρχίζει η VNS. 

•Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα από τα πειράματα, το κόστος  της λύσης είναι καλύτερο όταν η 
αρχικοποίηση της λύσης γίνεται με τυχαίο τρόπο αντί με ταξινόμηση βάσει του χρόνου λήξης. 

Αυτή η βελτίωση στο κόστος κυμαίνεται μεταξύ 5%-34%. 

•Από την άλλη παρατηρούμε ότι η λύση με αρχικοποίηση ταξινομημένη βάσει των χρόνων λήξης  
δίνει καλύτερα αποτελέσματα σε χρόνους. 

 



Συνοψίζοντας- Μελλοντικές Επεκτάσεις 
•Η εργασία αφορά ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα: 

χρήση της μεθευρετικής μεθόδου VNS, ακριβέστερα της GVNS, 

για την επίλυση του NP-hard προβλήματος του πλανόδιου πωλητή με χρονικά παράθυρα (TSPTW). 

•Στο πλαίσιο της διπλωματικής αναπτύχθηκε μια υλοποίηση της GVNS μεθευρετικής για επίλυση 
του TSPTW στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. 

•Αφορά μόνο την εύρεση αρχικής εφικτής λύσης και όχι τη βελτιστοποίηση της λύσης αυτής. Η 
βελτιστοποίηση της αρχικής εφικτής λύσης αποτελεί ένα πεδίο μελλοντικής έρευνας, μελέτης και 
ανάπτυξης. 

•Ακόμη, αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ενδεχόμενη υλοποίηση της GVNS ευρετικής στη 
γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN, μιας και η γλώσσα ενδείκνυται για μαθηματικούς 
υπολογισμούς μεγάλης κλίμακας. 

  



Ευχαριστώ. 


