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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη διερεύνηση του 

προβλήματος του πλανόδιου πωλητή, TSP (Travelling Salesman Problem) και την 

παρουσίαση της μεθευρετικής μεθόδου GVNS (General Variable Neighborhood Search), 

η οποία χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την επίλυση του προβλήματος αυτού. Η 

GVNS αποτελεί επέκταση της VNS (Variable Neighborhood Search) μεθόδου, η οποία 

εκτελεί συστηματικά την διαδικασία της αλλαγής γειτονιάς, τόσο στην κάθοδο για τα 

τοπικά ελάχιστα, όσο και στη διαφυγή από τις στενές περιοχές («κοιλάδες») που τα 

περιέχουν. Το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς σε 

πολλές μεθόδους βελτιστοποίησης και έχει πλήθος εφαρμογών σε πολλές και 

διαφορετικές περιοχές, όπως στην τεχνητή  νοημοσύνη, τη μηχανική μάθηση, την 

τεχνολογία λογισμικού και αλλού.  Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε ιδιαίτερα στην 

εκδοχή του TSP προβλήματος, η οποία χρησιμοποιεί κάποιους επιπρόσθετους 

περιορισμούς, όπως τα παράθυρα χρόνου (time windows). Η εκδοχή αυτή είναι γνωστή 

ως TSPTW (Travelling Salesman Problem with Time Windows). Παραθέτουμε, έπειτα, 

τη μεθευρετική μέθοδο GVNS για την επίλυση του TSPTW προβλήματος και στη 

συνέχεια, παρουσιάζουμε μία καινούρια υλοποίηση της μεθόδου GVNS για το πρόβλημα 

αυτό, στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. Τέλος, εφαρμόζουμε την υλοποίηση αυτή 

σε διάφορα πρότυπα προβλήματα (benchmark problems) και παρουσιάζουμε τα 

αποτελέσματα αυτής της εφαρμογής. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Συνδυαστική βελτιστοποίηση, πρόβλημα πλανόδιου πωλητή, 

TSP, χρονικά παράθυρα, TSPTW, μεθευρετικές, αναζήτηση μεταβαλλόμενης γειτονιάς, 

VNS, γενική VNS, GVNS  
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Abstract 

This thesis deals with the investigation of the traveling salesman problem (TSP), 

and the presentation of the metaheuristic GVNS (General Variable Neighborhood 

Search) method, which is used, among others, to solve this problem. GVNS is an 

extension of VNS (Variable Neighborhood Search) method, which systematically 

performs the procedure of neighborhood change, both in descent to local minima and in 

escape from the tight areas, which contain them. The traveling salesman problem is used 

in many optimization methods and has numerous applications in many different areas, 

such as artificial intelligence, machine learning, software engineering and elsewhere. In 

this thesis we refer particularly to the version of the TSP problem, which uses some 

additional constraints such as time windows. This version is known as TSPTW 

(Travelling Salesman Problem with Time Windows). Here, then, we present the GVNS 

metaheuristic method for solving the TSPTW problem and  a new GVNS implementation  

in the JAVA programming language. Finally, we apply this implementation in various 

benchmark problems and present the results of this application. 

 

Keywords: Combinatorial optimization, traveling salesman problem, TSP, time 

windows, TSPTW, metaheuristics, variable neighborhood search, VNS, general VNS, 

GVNS 
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 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη διερεύνηση του 

προβλήματος του πλανόδιου (ή περιοδεύοντος) πωλητή, TSP (Travelling Salesman 

Problem) και την παρουσίαση της μεθευρετικής μεθόδου GVNS (General Variable 

Neighborhood Search), η οποία χρησιμοποιείται για την επίλυση του προβλήματος 

αυτού. Το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή προέρχεται από το επιστημονικό πεδίο 

της συνδυαστικής βελτιστοποίησης (Combinatorial Optimization), ενός αντικειμένου 

που σχετίζεται με τον κλάδο της επιχειρησιακής έρευνας, της αλγοριθμικής θεωρίας 

και της θεωρίας υπολογιστικής πολυπλοκότητας και ο οποίος βρίσκει σημαντική 

εφαρμογή στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης, της 

τεχνολογίας λογισμικού και αλλού. Το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή 

χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς σε πολλές μεθόδους βελτιστοποίησης και έχει 

πλήθος εφαρμογών σε πολλές και διαφορετικές περιοχές. Στην παρούσα εργασία 

αναφερόμαστε ιδιαίτερα στην εκδοχή του TSP προβλήματος, η οποία χρησιμοποιεί 

κάποιους επιπρόσθετους χρονικούς περιορισμούς (time windows). Η εκδοχή αυτή 

είναι γνωστή ως TSPTW (Travelling Salesman Problem with Time Windows). 

Παραθέτουμε, έπειτα, τη μεθευρετική μέθοδο GVNS για την επίλυση του TSPTW 

προβλήματος και στη συνέχεια, παρουσιάζουμε μία καινούρια υλοποίηση της 

μεθόδου GVNS για το πρόβλημα αυτό, στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. Τέλος, 

εφαρμόζουμε την υλοποίηση αυτή σε διάφορα πρότυπα προβλήματα (benchmark 

problems) και παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα αυτής της εφαρμογής. 

 

 1.1  Σκοπός – Στόχοι 

Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι να αναπτυχθεί μία 

προγραμματιστική υλοποίηση, στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA,  της 

μεθευρετικής  διαδικασίας αναζήτησης μεταβαλλόμενης γειτονιάς για το πρόβλημα 

του πλανόδιου πωλητή με χρονικά παράθυρα. 

Στους επιμέρους στόχους αυτής της έρευνας συγκαταλέγονται: 

1. Να παρουσιασθεί και να περιγραφεί αναλυτικά το πρόβλημα του 

πλανόδιου πωλητή και οι διάφορες παραλλαγές του. 

2. Να αναφερθούν οι διάφορες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ως επί το 

πλείστον για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης. 
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3. Να παρουσιασθεί και να περιγραφεί αναλυτικά η μέθοδος αναζήτησης 

της μεταβαλλόμενης γειτονιάς και οι διάφορες παραλλαγές της. 

4. Να γίνει σύγκριση μεταξύ όλων των προσπαθειών επίλυσης του 

προβλήματος του πλανόδιου πωλητή με χρονικά παράθυρα και να 

αποσαφηνισθεί η δυσκολία επίλυσης των προβλημάτων NP-hard 

πολυπλοκότητας. 

5. Να δοθούν κάποιες προτάσεις για μελλοντική έρευνα και την 

επέκταση της υλοποίησης που αναπτύχθηκε. 

 1.2  Συνεισφορά 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία προσπάθεια να παρουσιασθεί 

διεξοδικά το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή, να αναλυθεί πιο συγκεκριμένα η 

παραλλαγή του προβλήματος αυτού που περιλαμβάνει χρονικά παράθυρα, να 

παρουσιασθεί, επίσης, μια μεθευρετική μέθοδος για την επίλυση του TSPTW, εν 

προκειμένω η γενική εκδοχή της VNS (GVNS) και να δοθεί μια συγκεκριμένη 

υλοποίηση της GVNS μεθόδου στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. 

Ευελπιστούμε ότι οι στόχοι που τέθηκαν κατά την ανάληψη αυτού του 

θέματος έχουν επιτευχθεί και ότι η εργασία αυτή ενδεχομένως να βοηθήσει και 

άλλους που ασχολούνται με τον κλάδο της συνδυαστικής βελτιστοποίησης να 

εξελίξουν την έρευνά τους στο πεδίο αυτό. 

 1.3  Βασική Ορολογία  

Αναζήτηση Μεταβαλλόμενης Γειτονιάς (Variable Neighborhood Search) 

Μεθευρετική μέθοδος που προτάθηκε το 1997 από τους  Hansen,  Mladenovic 

για την επίλυση ενός συνόλου προβλημάτων συνδυαστικής και ολικής 

βελτιστοποίησης, η οποία διερευνά μακρινές γειτονιές της τρέχουσας λύσης και 

μετακινείται από εκεί σε μία καινούρια γειτονιά, εάν και μόνο εάν έχει επέλθει 

κάποια βελτίωση.  

 

Αναζήτηση Ταμπού (Tabu Search)  

Μεθευρετική μέθοδος αναζήτησης που δημιουργήθηκε από τον Fred W. 

Glover το 1986 και επισημοποιήθηκε το 1989,  η οποία χρησιμοποιεί τις μεθόδους 

τοπικής αναζήτησης που χρησιμοποιούνται στη μαθηματική βελτιστοποίηση. Οι 

τοπικές αναζητήσεις (στη γειτονιά) παίρνουν μία πιθανή λύση σε ένα πρόβλημα και 
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ελέγχουν όλους τους άμεσους γείτονές της, δηλαδή λύσεις που είναι παρόμοιες εκτός 

από μία ή δύο μικρές λεπτομέρειες, με την ελπίδα να βρουν μία βελτιωμένη λύση. 

 

Βελτιστοποίηση (Optimization) 

Κλάδος των εφαρμοσμένων μαθηματικών, ο οποίος αναφέρεται στην 

αναζήτηση βέλτιστων παραμέτρων ενός - συνήθως περίπλοκου - συστήματος. 

Προβλήματα βελτιστοποίησης απαντώνται σε πολλά επιστημονικά πεδία όπως, 

παραδείγματος χάριν, στη φυσική, στη χημεία, στην οικονομία και αλλού. Στα 

μαθηματικά διατυπώνεται ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης σαν πρόβλημα 

ελαχιστοποίησης ή μεγιστοποίησης μιας συνάρτησης μίας μεταβλητής ή πολλών 

μεταβλητών. Ενώ στην ελαχιστοποίηση (ή μεγιστοποίηση) συναρτήσεων μίας 

μεταβλητής μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναλυτικές και αλγεβρικές μέθοδοι για τον 

ακριβή ορισμό ελάχιστων (ή μέγιστων), στη μελέτη συναρτήσεων πολλών 

μεταβλητών χρησιμοποιούνται κυρίως αριθμητικές μέθοδοι για έναν προσεγγιστικό 

ορισμό ελάχιστων (ή μέγιστων) σημείων. 

 

Διακριτή Βελτιστοποίηση (Discrete Optimization) 

Κλάδος της βελτιστοποίησης στα εφαρμοσμένα μαθηματικά και την επιστήμη 

των υπολογιστών, όπου, σε αντίθεση με τη συνεχή βελτιστοποίηση, οι μεταβλητές 

που χρησιμοποιούνται στο μαθηματικό πρόγραμμα (ή μερικές από αυτές) 

περιορίζονται να παίρνουν τιμές μόνο από ένα πεπερασμένο ή διακριτό σύνολο 

τιμών, όπως οι ακέραιοι. Δύο αξιοσημείωτοι κλάδοι της διακριτής βελτιστοποίησης 

είναι: α) η συνδυαστική βελτιστοποίηση, η οποία αναφέρεται σε προβλήματα σχετικά 

με γραφήματα, μητροειδή και άλλες διακριτές δομές και β) ο ακέραιος 

προγραμματισμός.  

 

Ευρετικές διαδικασίες (Heuristic Procedures) 

Στην επιστήμη των υπολογιστών, της τεχνητής νοημοσύνης και της 

μαθηματικής βελτιστοποίησης, μια ευρετική είναι μια τεχνική που σχεδιάστηκε για τη 

γρηγορότερη επίλυση ενός προβλήματος, όταν οι κλασικές μέθοδοι είναι πολύ αργές, 

ή για την εξεύρεση μιας προσεγγιστικής λύσης,  όταν οι κλασικές μέθοδοι αδυνατούν 

να βρουν οποιαδήποτε ακριβή λύση. Κατά κάποιο τρόπο, μια ευρετική μπορεί να 

θεωρηθεί ως συντόμευση. 
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Μεθευρετικές διαδικασίες (Metaheuristic Procedures) 

Στην επιστήμη των υπολογιστών και τη μαθηματική βελτιστοποίηση, μια 

μεθευρετική είναι μια διαδικασία ή μια ευρετική πολύ υψηλού επιπέδου, σχεδιασμένη 

για να βρίσκει, να δημιουργεί, ή να επιλέγει μια διαδικασία ή ευρετική χαμηλότερου 

επιπέδου (αλγόριθμος μερικής αναζήτησης), η οποία μπορεί να παρέχει μια αρκετά 

καλή λύση σε ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης, ιδίως με ελλιπείς ή ατελείς 

πληροφορίες ή με περιορισμένη υπολογιστική ικανότητα. Οι μεθευρετικές 

διαδικασίες μπορεί να κάνουν κάποιες υποθέσεις σχετικά με το υπό επίλυση 

πρόβλημα βελτιστοποίησης και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια ευρεία 

ποικιλία προβλημάτων. 

 

Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι (Approximation Algorithms) 

Αλγόριθμοι οι οποίοι εκτελούνται συνήθως σε πολυωνυμικό χρόνο και 

βρίσκουν λύσεις που είναι εγγυημένα κοντά στη βέλτιστη λύση. 

 

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση (Combinatorial Optimization) 

Στα εφαρμοσμένα μαθηματικά και στη θεωρητική επιστήμη των 

υπολογιστών, η συνδυαστική βελτιστοποίηση είναι ένα αντικείμενο που συνίσταται 

σην εξεύρεση του βέλτιστου από ένα πεπερασμένο σύνολο αντικειμένων. 

 1.4  Διάρθρωση της μελέτης 

Η εργασία αυτή ξεκινάει με την Εισαγωγή, όπου γίνεται παρουσίαση και 

περιγραφή του ευρύτερου επιστημονικού χώρου στον οποίο υπάγεται το αντικείμενο 

στο οποίο αναφερόμαστε, παρέχοντας έτσι στους αναγνώστες μία πρώτη εξοικείωση 

με όσα επακολουθήσουν.  

Τα δύο επόμενα κεφάλαια, το δεύτερο και το τρίτο, καλύπτουν το θεωρητικό 

υπόβαθρο αυτής της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται και 

περιγράφεται αναλυτικά το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή (Travelling Salesman 

Problem - TSP) και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτό. Αφού κάνουμε μια αναδρομή στην 

ιστορία του TSP, το περιγράφουμε με μαθηματικό τρόπο και παραθέτουμε στοιχεία 

σχετικά με την υπολογιστική του πολυπλοκότητα. Έπειτα, αναφέρουμε τις διάφορες 

κατηγορίες του TSP. Στη συνέχεια, κάνουμε λόγο για την παραλλαγή του TSP που 

χρησιμοποιεί τον περιορισμό των χρονικών παραθύρων (TSP with Time Windows – 

TSPTW) και παρουσιάζουμε, τόσο τους ακριβείς αλγόριθμους, όσο και τις ευρετικές 
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που έχουν αναπτυχθεί για το TSPTW. Τέλος, αναφερόμαστε στις εφαρμογές του TSP 

(και του πολλαπλού TSP, mTSP) και περιγράφουμε τη διασύνδεσή τους με άλλα 

γνωστά προβλήματα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στις μεθευρετικές διαδικασίες επίλυσης 

των προβλημάτων βελτιστοποίησης και παρουσιάζουμε αναλυτικά όλες τις επιμέρους 

κατηγορίες. Αφού αναφερθούμε σε κάποια ιστορικά στοιχεία σχετικά με τις 

μεθευρετικές, παρουσιάζουμε τα προβλήματα στα οποία βρίσκουν εφαρμογή. Έπειτα,  

περιγράφουμε τις ιδιότητες που φέρουν όλες οι μεθευρετικές και παραθέτουμε την 

κατηγοριοποίησή τους βάσει κάποιων βασικών κριτηρίων. Στη συνέχεια, κάνουμε 

λόγο για τη σύγκριση των μεθευρετικών, για την οποία λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας το 

χρόνο εκτέλεσης (runtime) και την ποιότητα της παρεχόμενης λύσης (solution 

quality). Ολοκληρώνουμε το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζοντας και 

περιγράφοντας αναλυτικά τη μέθοδο «Αναζήτησης Μεταβαλλόμενης Γειτονιάς» 

(Variable Neighborhood Search -VNS), η οποία χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για 

την επίλυση του TSPTW. Παραθέτουμε αναλυτικά τα συστατικά, καθώς και όλες τις 

πιθανές εκδοχές - παραλλαγές της μεθόδου αυτής: την κατάβαση μεταβαλλόμενης 

γειτονιάς (Variable Neighborhood Descent – VND), τη γενική εκδοχή της VNS 

(general VNS – GVNS), τη μειωμένη (reduced VNS – RVNS), τη βασική (basic 

VNS-BVNS), την παραμορφωμένη (skewed VNS), την αναζήτηση αποσύνθεσης 

μεταβαλλόμενης γειτονιάς (Variable Neighborhood Decomposition Search - VNDS), 

την παράλληλη VNS (parallel VNS), την πρωτεύουσα-δυϊκή (primal-dual VNS ή PD-

VNS) και τέλος, τη διακλάδωση μεταβαλλόμενης γειτονιάς (Variable Neighborhood 

Branching). 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η GVNS υλοποίηση που αναπτύξαμε για 

το TSPTW στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. Αρχικά, περιγράφουμε γενικά τη 

διαδικασία και έπειτα την υλοποίησή μας, παραθέτοντας παράλληλα διάφορα 

τμήματά της. Στη συνέχεια, επεξηγούμε την υλοποίησή μας με χρήση διαγραμμάτων 

της ενοποιημένης γλώσσας μοντελοποίησης UML (Unified Modeling Language) και 

ολοκληρώνουμε το κεφάλαιο αυτό με ένα παράδειγμα εύρεσης εφικτής λύσης. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο  αυτής της εργασίας κάνουμε λόγο για τα αποτελέσματα 

της GVNS, χρησιμοποιώντας πρότυπα προβλήματα αναφοράς (Benchmark 

Problems). Περιγράφουμε κάποια από τα προβλήματα αυτά και παραθέτουμε τα 

υπολογιστικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της GVNS σε αυτά, καθώς και 

κάποιο σχολιασμό τους.  
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Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο  αυτής της εργασίας αναφέρονται τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από την ενασχόλησή μας με αυτό το αντικείμενο, 

καθώς και κάποιες προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

Η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της Βιβλιογραφίας και 

των Αναφορών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΠΩΛΗΤΗ 

2.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα 

διακριτής βελτιστοποίησης, το οποίο είναι ευρέως γνωστό ως «πρόβλημα του 

πλανόδιου πωλητή». Το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή (Travelling Salesman 

Problem - TSP) είναι ίσως το πιο μελετημένο πρόβλημα διακριτής βελτιστοποίησης 

και ακριβέστερα, συνδυαστικής βελτιστοποίησης. Η δημοτικότητά του οφείλεται 

στην ευκολία με την οποία μπορεί κανείς να το διατυπώσει, στη δυσκολία επίλυσής 

του, αλλά και στο τεράστιο εύρος εφαρμογών που διαθέτει. Η ιδιαίτερη σημασία του 

TSP έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί ένα τυπικό πρόβλημα του είδους του, δηλαδή 

της συνδυαστικής βελτιστοποίησης. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τη 

συνολική απόσταση, οπότε το πρόβλημα ανήκει στον κλάδο της βελτιστοποίησης. 

Δεν μπορούμε, όμως, να χρησιμοποιήσουμε άμεσα τις μεθόδους του διαφορικού 

λογισμού, θέτοντας τις παραγώγους στο μηδέν, διότι βρισκόμαστε σε μια 

συνδυαστική κατάσταση: η επιλογή μας δε γίνεται από ένα συνεχές, αλλά από το 

σύνολο όλων των διαδρομών [48]. 

Το TSP είναι το πρώτο πρόβλημα που περιγράφηκε στο [23], ένα βιβλίο των 

Garey και Johnson (1979) που αποτελεί το πρώτο σύγγραμμα για τη θεωρία της NP-

πληρότητας και της υπολογιστικής δυσεπιλυσιμότητας και το οποίο είχε μεγάλη 

επίδραση στην επιστήμη των υπολογιστών. 

2.1.1 Ιστορικά στοιχεία 

Οι ρίζες του προβλήματος του πλανόδιου πωλητή είναι ασαφείς. Η πρώτη 

χρήση του όρου «πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή» θεωρείται ότι έγινε γύρω στο 

1931-1932, όπως θα αναφέρουμε και παρακάτω. Όμως έναν αιώνα νωρίτερα, το 1832 

τυπώθηκε ένα βιβλίο στη Γερμανία [75], το οποίο παρόλο που είναι αφιερωμένο, στο 

μεγαλύτερο μέρος του, σε άλλα θέματα, στο τελευταίο κεφάλαιο φτάνει στην ουσία 

του TSP προβλήματος: «Με μία κατάλληλη επιλογή και προγραμματισμό της 

διαδρομής, μπορεί κανείς συχνά να κερδίζει τόσο πολύ χρόνο που πρέπει να κάνουμε 

κάποιες προτάσεις…Η πιο σημαντική πτυχή είναι να καλύψουμε όσο το δυνατόν 

περισσότερες τοποθεσίες, δίχως να επισκεφτούμε μία τοποθεσία για δεύτερη 

φορά…» [48]. Στo εγχειρίδιο αυτό, εκτός από το γεγονός ότι αναφέρεται για πρώτη 
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φορά το TSP πρόβλημα, περιλαμβάνονται και κάποια παραδείγματα διαδρομών 

διαμέσου της Γερμανίας και της Ελβετίας. Ωστόσο, δεν παρουσιάζεται καμία  

επεξεργασία [91].  

Το TSP διατυπώνεται με μαθηματικό τρόπο για πρώτη φορά τον 19
ο
 αιώνα 

από τον Ιρλανδό μαθηματικό Sir William Rowan Hamilton και από το Βρετανό 

μαθηματικό Thomas Kirkman. Ο Sir W.R. Hamilton χρησιμοποίησε για τη 

μαθηματική διατύπωση του TSP τη θεωρία των γράφων, εξέχοντα κλάδο των 

συνδυαστικών μαθηματικών. Με τον όρο «γράφος» εννοούμε ένα πεπερασμένο 

σύνολο κορυφών, κάποια ζεύγη από τις οποίες ενώνονται με ακμές. Ένας κύκλος σε 

ένα γράφο είναι ένα σύνολο κορυφών του γράφου, τέτοιο ώστε να είναι πιθανό να 

μετακινούμαστε από κορυφή σε κορυφή, κατά μήκος των ακμών του γράφου, έτσι 

ώστε όλες οι κορυφές να διαπερνώνται ακριβώς μία φορά και να ολοκληρώνεται εκεί 

από όπου ξεκίνησε. Εάν ένας κύκλος περιέχει όλες τις κορυφές του γράφου λέγεται 

Χαμιλτονιανός [48].  

To πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή για έναν γράφο με καθορισμένα μήκη 

ακμών είναι το πρόβλημα της εύρεσης ενός Χαμιλτονιανού κύκλου του μικρότερου 

μήκους. Αντιστρόφως, το πρόβλημα του να αποφανθούμε σχετικά με το εάν ένας 

γράφος έχει έναν Χαμιλτονιανό κύκλο, είναι μια ειδική περίπτωση του προβλήματος 

του πλανόδιου πωλητή: εάν εκχωρήσουμε σε όλες τις ακμές του γράφου μήκος μηδέν 

(0) και για κάθε ακμή που λείπει, δημιουργήσουμε μια ακμή μήκους ένα (1), τότε 

έχουμε έναν καινούριο γράφο, ο οποίος έχει Χαμιλτονιανούς κύκλους. Η επίλυση 

αυτής της ειδικής περίπτωσης του TSP θα αποδώσει έναν Χαμιλτονιανό κύκλο για 

τον καινούριο γράφο, ο οποίος θα έχει είτε συνολικό μήκος μηδέν (0), οπότε θα 

αποτελεί Χαμιλτονιανό κύκλο για τον αρχικό γράφο, είτε θετικό μήκος, πράγμα το 

οποίο θα αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει τέτοιος κύκλος για τον αρχικό γράφο [48].  

Πριν από τον Sir W.R. Hamilton, παρόμοια ερωτήματα είχαν απασχολήσει 

και τους Euler (1759) και Vandermonde (1771), οι οποίοι έκαναν λόγο για το 

πρόβλημα της διαδρομής του ιππότη (Knight’s tour). Η διαδρομή ενός ιππότη είναι 

ένας Χαμιλτονιανός κύκλος για τον γράφο, οι κορυφές του οποίου είναι τα 64 

τετράγωνα μιας σκακιέρας, με δύο κορυφές παρακείμενες εάν και μόνο εάν ένας 

ιππότης μπορεί να μετακινηθεί με ένα βήμα από το ένα τετράγωνο στο άλλο [48]. 

 Τον 20ο αιώνα, το TSP είναι ήδη γνωστό ανάμεσα στους μαθηματικούς και 

στατιστικολόγους της εποχής με διαφορετικά, όμως, ονόματα. Η γενική μορφή του 

TSP φαίνεται να έχει, αρχικά, μελετηθεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 
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στη Βιέννη και στο Χάρβαρντ, κυρίως από τον Karl Menger, ο οποίος όρισε το 

πρόβλημα, θεωρώντας τον προφανή αλγόριθμο εξαντλητικής αναζήτησης (brute-

force) και ο οποίος παρατήρησε τη μη βελτιστότητα (non-optimality) της ευρετικής 

μεθόδου του πλησιέστερου γείτονα (nearest neighbor heuristic). Η παραλλαγή του 

Karl Menger για το TSP ονομάζεται «πρόβλημα του αγγελιοφόρου». Στην αγγλική 

βιβλιογραφία το πρόβλημα αυτό συναντάται ως “messenger problem”, ενώ στη 

γερμανική ως “Botenproblem”.  

Όσον αφορά την πατρότητα του όρου «πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή», 

αυτή, παρόλο  που δεν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο κάτι τέτοιο, θεωρείται ότι 

ανήκει στον Hassler Whitney του Πανεπιστημίου του Princeton, ο οποίος απέδωσε 

στο TSP πρόβλημα την ονομασία του γύρω στα 1931-1932. Σύμφωνα με τους Lawler 

et al. (1985), στη δεκαετία του 1950 και του 1960, το TSP πρόβλημα έγινε όλο και 

πιο δημοφιλές στους επιστημονικούς κύκλους της Ευρώπης και των ΗΠΑ. 

Αξιοσημείωτη ήταν η συμβολή των George Dantzig, Delbert Ray Fulkerson και 

Selmer Μ. Johnson της εταιρείας RAND στη Σάντα Μόνικα, οι οποίοι εξέφρασαν το 

πρόβλημα ως ένα ακέραιο γραμμικό πρόγραμμα και ανέπτυξαν μία μέθοδο “cutting 

plane” για τη λύση του. Με αυτές τις νέες μεθόδους οι Dantzig, Fulkerson και 

Johnson έλυσαν ένα παράδειγμα με 49 πόλεις βέλτιστα, κατασκευάζοντας μία 

διαδρομή και αποδεικνύοντας ότι καμία άλλη διαδρομή δε θα μπορούσε να είναι 

μικρότερη. Στις επόμενες δεκαετίες, το πρόβλημα μελετήθηκε από πολλούς 

ερευνητές, προερχόμενους από τα μαθηματικά, την επιστήμη των υπολογιστών, τη 

χημεία, τη φυσική και άλλες επιστήμες [91]. 

Το 1972, ο Richard M. Karp έδειξε ότι το πρόβλημα του Χαμιλτονιανού 

κύκλου ήταν NP-complete, πράγμα που συνεπάγεται την NP-δυσεπιλυσιμότητα του 

TSP. Το γεγονός αυτό παρείχε μία μαθηματική εξήγηση για την προφανή 

υπολογιστική δυσκολία εύρεσης βέλτιστων διαδρομών. Στα τέλη της δεκαετίας του 

1970 και του 1980, επιτεύχθηκε μεγάλη πρόοδος, όταν οι Grötschel, Padberg, Rinaldi 

και άλλοι κατάφεραν να επιλύσουν με ακρίβεια περιπτώσεις με έως και 2392 πόλεις, 

χρησιμοποιώντας μεθόδους cutting-planes και branch-and-bound (διακλάδωσης και 

οριοθέτησης), ενώ στη δεκαετία του 1990, οι Applegate, Bixby, Chvátal και Cook 

ανέπτυξαν το πρόγραμμα Concorde, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε πολλές πρόσφατες 

λύσεις ρεκόρ. Το 1991, ο Gerhard Reinelt δημοσίευσε το TSPLIB, μία συλλογή 

προβλημάτων αναφοράς μεταβλητής δυσκολίας, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από 

πολλές ερευνητικές ομάδες για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων. Το 2006, ο Cook 
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και άλλοι υπολόγισαν μία βέλτιστη διαδρομή σε ένα στιγμιότυπο 85900 πόλεων,  

δοσμένο από ένα πρόβλημα διάταξης μικροτσίπ, το οποίο αποτελεί επί του παρόντος 

το μεγαλύτερο παράδειγμα TSPLIB που έχει επιλυθεί [91]. Για πολλές άλλες 

περιπτώσεις με εκατομμύρια πόλεις, μπορούν να βρεθούν λύσεις, οι οποίες 

εγγυημένα να είναι μέσα στο 2-3 % της βέλτιστης διαδρομής [64]. 

2.1.2 Μαθηματική Περιγραφή του TSP 

Το πρόβλημα αυτό είναι ένα NP-hard πρόβλημα συνδυαστικής βελτιστοποίησης, 

με μεγάλη σημασία για τους κλάδους της επιχειρησιακής έρευνας και της θεωρητικής 

επιστήμης των υπολογιστών.  

Το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή θέτει την εξής ερώτηση: «Με δεδομένο ένα 

σύνολο πόλεων και το κόστος της περιήγησης (ή την απόσταση της περιήγησης) 

μεταξύ κάθε πιθανού ζεύγους αυτών των πόλεων, ποια είναι η συντομότερη δυνατή 

διαδρομή που επισκέπτεται κάθε πόλη ακριβώς μία φορά και επιστρέφει στην πόλη 

προέλευσης;». Με άλλα λόγια, το TSP αναφέρεται στην εύρεση του καλύτερου 

δυνατού τρόπου, με τον οποίο μπορούμε να επισκεφτούμε όλες τις πόλεις και να 

επιστρέψουμε στο σημείο εκκίνησης, ελαχιστοποιώντας το κόστος (ή την απόσταση) 

της περιήγησης. 

Το TSP μπορεί να οριστεί σε ένα πλήρες μη κατευθυνόμενο γράφημα        , 

εάν είναι συμμετρικό ή σε ένα κατευθυνόμενο γράφημα        , εάν είναι 

ασύμμετρο. Το σύνολο               είναι το σύνολο των κορυφών, το   

                   είναι το σύνολο ακμών και το                      είναι 

το σύνολο των τόξων. Ένας πίνακας κόστους         ορίζεται στο Ε ή στο Α. Ο 

πίνακας αυτός ικανοποιεί την τριγωνική ανισότητα κάθε φορά που                

για όλα τα      . Ειδικότερα, αυτή είναι περίπτωση για τα προβλήματα για τα οποία 

οι κορυφές είναι σημεία            στο επίπεδο, και 

     √                    είναι η Ευκλείδια απόσταση. Η τριγωνική 

ανισότητα επίσης ικανοποιείται εάν το     είναι το μήκος του μικρότερου μονοπατιού 

από το    στο   στο γράφημα    [52]. 

2.1.3 Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 

Όσον αφορά την υπολογιστική πολυπλοκότητα του TSP, εάν   είναι ο 

αριθμός των πόλεων που πρόκειται να επισκεφθούμε, ο συνολικός αριθμός των 
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πιθανών διαδρομών που καλύπτουν όλες τις πόλεις μπορεί να εκφρασθεί ως ένα 

σύνολο των εφικτών λύσεων του TSP και ισούται με            [91].  

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, ήταν καλά αντιληπτό ότι υπήρχε μία 

σημαντική διαφορά μεταξύ δυσεπίλυτων προβλημάτων, όπως το TSP και εύκολα 

υπολογίσιμων προβλημάτων, όπως τα προβλήματα εκχώρησης (assignment) και 

μεταφοράς (transportation). Η διαφορά αυτή έγκειται στο γεγονός ότι, για την πρώτη 

κατηγορία προβλημάτων οι μόνοι διαθέσιμοι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης ήταν 

απαριθμητικής (enumerative) φύσεως, ενώ για τη δεύτερη κατηγορία προβλημάτων, 

υπήρχαν καλοί αλγόριθμοι, με τον όρο «καλός» να έχει δημιουργηθεί από τον J.R. 

Edmonds για να περιγράψει μεθόδους επίλυσης, των οποίων ο χρόνος εκτέλεσης 

αυξάνει το πολύ πολυωνυμικά σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος. Υπήρχαν 

εμπειρικά στοιχεία ότι όλες οι απαριθμητικές μέθοδοι που είχαν αναπτυχθεί για το 

TSP και άλλα δυσεπίλυτα προβλήματα συμπεριφερόντουσαν πολύ χειρότερα και 

φαινόταν λογικό να εικασθεί ότι προβλήματα όπως το TSP είχαν τέτοια εγγενή 

πολυπλοκότητα που η απαιτούμενη υπολογιστική προσπάθεια από οποιαδήποτε 

μέθοδο για την επίλυσή τους θα αυξάνονταν υπερπολυωνυμικά σε σχέση με το 

μέγεθος του προβλήματος [48]. Η εικασία αυτή είναι ακόμη ανεπιβεβαίωτη, αλλά οι 

εξελίξεις στη θεωρητική επιστήμη των υπολογιστών γύρω στο 1970 παρέχουν ένα 

πολύ ισχυρότερο θεμέλιο για τη διατύπωσή της, καθώς και μια πολύ καλύτερη 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα δυσεπίλυτα προβλήματα σχετίζονται μεταξύ 

τους. 

Από τρία θεμελιώδη άρθρα [13] [44] [50] προέκυψε ότι τα προβλήματα για τα 

οποία υπήρχε υποψία ότι ήταν εγγενώς δύσκολα ήταν όλα υπολογιστικά ισοδύναμα 

μεταξύ τους, με την έννοια ότι ένας πολυωνυμικός αλγόριθμος για ένα από αυτά θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να επιλύσει όλα τα υπόλοιπα επίσης σε 

πολυωνυμικό χρόνο. Σε γενικές γραμμές, ο τρόπος για να καθιερώσουμε αυτά τα 

αποτελέσματα είναι να δείξουμε αρχικά ότι όλα αυτά τα προβλήματα επιτρέπουν 

(πολυωνυμικά οριοθετημένες) διατυπώσεις ως προβλήματα ακέραιου 

προγραμματισμού κι έπειτα να αποδείξουμε ότι ο ακέραιος προγραμματισμός είναι με 

τη σειρά του μια ειδική περίπτωση συγκεκριμένων, μεμονωμένων, δυσεπίλυτων 

προβλημάτων (συμπεριλαμβανομένου του TSP). Αυτά τα προβλήματα ονομάζονται 

NP προβλήματα. Οι έννοιες της υπολογιστικής πολυπλοκότητας παρήγαγαν πολλή 

έρευνα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και η δραστηριότητα αυτή 

καταγράφηκε στην εντυπωσιακή έρευνα των Garey και Johnson το 1979 [23]. 
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Παρόλο που η υπολογιστική δυσκολία του TSP δε συνεπάγεται ότι εκθετικοί 

χρόνοι εκτέλεσης της χειρότερης περίπτωσης  για την επίλυσή του είναι 

αναπόφευκτοι, εξυπηρετεί να ενισχύσει την πεποίθηση ότι η ύπαρξη πολυωνυμικού 

αλγορίθμου για το TSP είναι εξαιρετικά απίθανη. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει 

επιτευχθεί κάποια απόδειξη της πεποίθησης αυτής, με συνέπεια η εικασία να κερδίζει 

σε φήμη και σεβασμό χρόνο με το χρόνο. Η πιθανή δυσεπιλυσιμότητα της γενικής 

εκδοχής του TSP δεν αποκλείει την πιθανότητα να υπάρχουν πολυωνυμικές 

διαδικασίες επίλυσης για κάποιες ειδικές περιπτώσεις του TSP. Πράγματι, μια από τις 

πιο εκπληκτικές πτυχές της θεωρίας υπολογιστικής πολυπλοκότητας είναι ότι υπάρχει 

μια απότομη οριογραμμή που διακρίνει τα εύκολα από τα δύσκολα προβλήματα [23].  

Στη μια πλευρά της οριογραμμής βρίσκει κανείς ειδικές περιπτώσεις 

δύσκολων προβλημάτων, για τα οποία είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι είναι NP-hard, 

όπως το Ευκλείδειο TSP, όπου οι πόλεις δίνονται ως σημεία σε μια δισδιάστατη 

καμπύλη (επίπεδη επιφάνεια δίχως πάχος) και οι αποστάσεις τους υπολογίζονται 

σύμφωνα με την Ευκλείδεια μετρική (συνάρτηση η οποία μετράει τη "συνήθη" 

(Ευκλείδεια) απόσταση μεταξύ δύο σημείων στον επίπεδο, διάστατο χώρο 

κάνοντας επανειλημμένη χρήση του Πυθαγόρειου θεωρήματος) [23]. 

Στην άλλη πλευρά της οριογραμμής βρίσκει κανείς προβλήματα που μοιάζουν 

αρκετά παρόμοια με κάποιο από τα δυσεπίλυτα προβλήματα, αλλά ωστόσο 

αποδεικνύονται να είναι επιλύσιμα σε πολυωνυμικό χρόνο, όπως παραδείγματος 

χάριν, το TSP με έναν άνω τριγωνικό πίνακα απόστασης. Το πρώτο ειδικό TSP η 

δομή του οποίου οδήγησε σε έναν πολυωνυμικό αλγόριθμο ήταν ένα πρόβλημα 

ακολουθίας εργασιών (job scheduling) [27]. Τα επόμενα χρόνια, αξιοσημείωτη ήταν 

η ερευνητική δραστηριότητα στη Σοβιετική Ένωση, η οποία εστίασε στην 

ταυτοποίηση άλλων εύκολων περιπτώσεων του TSP [23]. 

2.1.4 Κατηγοριοποίηση του TSP 

Σε γενικές γραμμές, το TSP ταξινομείται ως συμμετρικό (symmetric TSP - sTSP), 

ως ασύμμετρο (asymmetric TSP - aTSP) και ως πολλαπλό (multi TSP - mTSP) [52]. 

Η ενότητα αυτή περιγράφει αυτά τα τρία ευρέως μελετημένα TSP:  

1. sTSP: Έστω             είναι ένα σύνολο πόλεων,                  

    είναι το σύνολο ακμών και          είναι ένα μέτρο κόστους που 

σχετίζεται με την ακμή          . Το sTSP είναι το πρόβλημα της εύρεσης 

μιας κλειστής διαδρομής ελάχιστου μήκους, η οποία να επισκέπτεται κάθε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%98%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1


 

24 

πόλη μία ακριβώς φορά. Στην περίπτωση που οι πόλεις        δίνονται από 

τις συντεταγμένες τους         και     είναι η Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ 

  και  , προκύπτει το λεγόμενο «Ευκλείδειο TSP»(Euclidean TSP). 

 

 

Εικόνα 2.1.4-1: Συμμετρικό TSP με τέσσερεις (4) πόλεις [91] 

 

2. aTSP: Εάν          για τουλάχιστον μία ακμή      , τότε το TSP γίνεται 

ασύμμετρο (asymmetric TSP). 

3. mTSP: Το πολλαπλό TSP ορίζεται ως εξής: Σε ένα δεδομένο σύνολο κόμβων, 

έστω ότι υπάρχουν   πωλητές, οι οποίοι βρίσκονται σε έναν μόνο κόμβο - 

αποθήκη. Οι υπόλοιποι κόμβοι (πόλεις) που πρόκειται να δεχθούν επίσκεψη 

είναι ενδιάμεσοι κόμβοι. Το πολλαπλό TSP συνίσταται στην εξεύρεση 

διαδρομών για όλους τους   πωλητές , όλες εκ των οποίων ξεκινούν από τον 

κόμβο-αποθήκη και καταλήγουν σε αυτόν, έτσι ώστε κάθε ενδιάμεσος κόμβος 

να δέχεται επίσκεψη ακριβώς μία φορά και το συνολικό κόστος της επίσκεψης 

σε όλους τους κόμβους να ελαχιστοποιείται. Η μετρική του κόστους μπορεί να 

ορισθεί σε σχέση με την απόσταση, το χρόνο και άλλα μεγέθη [52].Κάποιες 

πιθανές παραλλαγές του mTSP προβλήματος αποτελούν τα εξής: 

i. Ένας ή πολλοί κόμβοι-αποθήκες: 

Στην περίπτωση του ενός κόμβου, όλοι οι πωλητές 

ολοκληρώνουν τις διαδρομές τους σε ένα και μόνο σημείο, ενώ στην 

περίπτωση των πολλών κόμβων οι πωλητές μπορούν είτε να 

επιστρέψουν στον αρχικό τους κόμβο-αποθήκη, είτε να επιστρέψουν 

σε οποιονδήποτε άλλον κόμβο, αρκεί ο αρχικός αριθμός των πωλητών 

σε κάθε κόμβο-αποθήκη να παραμένει αμετάβλητος αφού 

ολοκληρωθεί η διαδικασία της περιήγησης. 
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ii. Αριθμός πωλητών:  

Ο αριθμός των πωλητών στο πρόβλημα μπορεί να είναι, είτε 

μία σταθερά, είτε μία φραγμένη μεταβλητή. 

iii. Κόστος: 

Όταν ο αριθμός των πωλητών δεν είναι σταθερός, τότε ο κάθε 

πωλητής έχει συνήθως ένα σταθερό κόστος που σχετίζεται με αυτόν 

τον συγκεκριμένο πωλητή και το οποίο προκύπτει οποτεδήποτε 

χρησιμοποιείται ο πωλητής αυτός. 

iv. Χρονικό πλαίσιο: 

Στην παραλλαγή αυτή, κάποιοι κόμβοι πρέπει να δεχθούν 

επίσκεψη σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που ονομάζονται 

παράθυρα χρόνου,  αποτελώντας έτσι ουσιαστικά επέκταση του 

πολλαπλού TSP (mTSP). Αυτή η εκδοχή του TSP αναφέρεται ως 

πολλαπλό πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή με καθορισμένο χρονικό 

πλαίσιο (multiple TSP with time windows - mTSPTW). Μία αρκετά 

ενδεικτική  εφαρμογή του mTSPTW είναι τα προβλήματα 

προγραμματισμού αεροσκαφών (aircraft scheduling problems). 

v. Άλλοι περιορισμοί: 

Περιορισμοί μπορεί να υπάρξουν, επίσης, σχετικά με τον 

αριθμό των κόμβων τους οποίους μπορεί να επισκεφθεί κάθε πωλητής, 

τη μέγιστη ή την ελάχιστη απόσταση την οποία επιτρέπεται να 

διανύσει ένας πωλητής ή οποιοιδήποτε άλλοι περιορισμοί [52]. 

 

2.2 TSP με χρονικά παράθυρα  

Το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή με χρονικά παράθυρα (Travelling 

Salesman Problem with Time Windows - TSPTW) είναι μια παραλλαγή του ευρέως 

γνωστού προβλήματος του πλανόδιου πωλητή (TSP). Το TSPTW είναι παρόμοιο με 

το TSP, με εξαίρεση ότι οι πόλεις (ή πελάτες) θα πρέπει να δέχονται επίσκεψη μέσα 

σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ή «παράθυρο»).  
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Εικόνα 2.2-1: Στιγμιότυπο n150w40  για το TSPTW [19] 

 

Αυτός ο πρόσθετος χρονικός περιορισμός περιορίζει το δένδρο αναζήτησης, 

διότι όλες οι TSP λύσεις δεν είναι απαραίτητα και TSPTW λύσεις. Ωστόσο, καθιστά 

το πρόβλημα ακόμη πιο δύσκολο στην πράξη. Πράγματι, η όμορφη συμμετρία του 

TSP, όπου οποιαδήποτε μετάθεση των πόλεων αποτελεί μια εφικτή λύση, 

παραβιάζεται και ακόμα και η αναζήτηση εφικτών λύσεων είναι δύσκολη [68]. 

Ας υποθέσουμε τώρα ότι μας δίνεται μια αποθήκη (depot), ένα σύνολο από 

πελάτες, ο χρόνος εξυπηρέτησης (δηλαδή, το χρονικό διάστημα που πρέπει να 

αναλωθεί στον πελάτη) και ένα χρονικό παράθυρο (δηλαδή, ο χρόνος ετοιμότητάς 

του και η ημερομηνία λήξης του). Το πρόβλημα TSPTW συνίσταται στην εξεύρεση 

μιας διαδρομής ελαχίστου κόστους, η οποία ξεκινάει και καταλήγει σε μια δεδομένη 

αποθήκη, αφότου κάθε πελάτης την έχει επισκεφθεί μόνο μία φορά πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. Παρατηρήστε πώς η αποθήκη έχει ιδιαίτερη σημασία για την 

εκδοχή TSPTW, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τη γενική εκδοχή του TSP. Ο 

πλανόδιος πωλητής επιτρέπεται να φθάσει στον πελάτη πριν από το χρόνο 

ετοιμότητάς του, αλλά πρέπει να περιμένει. Προφανώς, υπάρχουν διαδρομές οι 

οποίες δεν επιτρέπουν στον πλανόδιο πωλητή να τηρεί τις προβλεπόμενες προθεσμίες 

όλων των πελατών. Καλούμε αυτές τις διαδρομές ανέφικτες, ενώ όσες διαδρομές 

επιτρέπουν στον πλανόδιο πωλητή να τηρεί τις προβλεπόμενες προθεσμίες όλων των 
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πελατών λέγονται εφικτές διαδρομές (ή εφικτές λύσεις). Το κόστος μιας διαδρομής 

είναι η συνολική απόσταση που έχει διανυθεί [57]. 

Δίνεται γράφημα          , όπου                . Έστω ότι το 0 

υποδηλώνει μια αποθήκη και                     είναι το σύνολο των τόξων 

μεταξύ των πελατών. Το κόστος της περιπλάνησης (travelling cost) από το   στο   

αντιπροσωπεύεται από το    , η οποία περιλαμβάνει τόσο το χρόνο εξυπηρέτησης του 

πελάτη   , όσο και το χρόνο που χρειάζεται για να μεταβούμε από το   στο  . Κάθε 

πελάτης    έχει ένα συσχετιζόμενο με αυτόν χρονικό παράθυρο      , όπου τα    και 

   αντιπροσωπεύουν το χρόνο ετοιμότητας και την ημερομηνία λήξης, αντίστοιχα. 

Έτσι, το TSPTW μπορεί να δηλωθεί, μαθηματικά, ως ένα πρόβλημα εξεύρεσης μιας 

Χαμιλτονιανής διαδρομής, η οποία ξεκινά και καταλήγει στην αποθήκη (depot), 

ικανοποιώντας όλους τους χρονικούς περιορισμούς και ελαχιστοποιώντας τη 

συνολικά διανυόμενη απόσταση [57]. 

 

 

Εικόνα 2.2-2: Εξυπηρέτηση πελάτη στο TSPTW [89] 

 

Σε πραγματικές εφαρμογές, ο χρόνος που δαπανάται σε έναν πελάτη μπορεί 

να περιορίζεται ανάλογα με την υπηρεσία. Παραδείγματος χάριν, ίσως να χρειάζεται 

να περιμένετε μπροστά από το γραφείο του πελάτη. Είθισται να θεωρείται ότι η 

εξυπηρέτηση αρχίζει και ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν. Μερικοί 

συγγραφείς, όπως παραδείγματος χάριν οι S.Dash, et al. [16], εκχωρούν δύο κόστη 

στις ακμές του γράφου:  το κόστος της περιπλάνησης (travel cost) και το χρόνο 

(travel time) της. Ενώ οι χρόνοι της περιπλάνησης πρέπει να σέβονται τους 

περιορισμούς  σχετικά με τα χρονικά παράθυρα, η τιμή της αντικειμενικής 

συνάρτησης είναι το άθροισμα από τα κόστη της περιπλάνησης στις ακμές του 

γράφου [89]. 
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Το TSPTW έχει ποικίλες πρακτικές εφαρμογές σε προβλήματα δρομολόγησης 

(routing) και προγραμματισμού (scheduling). Ειδικότερα, το TSPTW μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα υποπρόβλημα του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων (Vehicle 

Routing Problem - VRP) με χρονικά παράθυρα (VRP with Time Windows - 

VRPTW), λαμβάνοντας υπόψη τη χαλάρωση των περιορισμών δυναμικότητας 

(capacity constraints). 

2.2.1 Ακριβείς Αλγόριθμοι για το TSPTW 

Η διεθνής βιβλιογραφία περιέχει κάποιους ακριβείς αλγόριθμους για το 

TSPTW. Οι Langevin et al. [47] εισήγαγαν μια διατύπωση ροής δύο στοιχείων, η 

οποία μπορεί να επεκταθεί στο κλασσικό “makespan” πρόβλημα. Με τον όρο 

“makespan” εννοούμε το  μέγιστο χρόνο επεξεργασίας και ολοκλήρωσης, ήτοι όταν 

όλες οι θέσεις εργασίας έχουν ολοκληρώσει την επεξεργασία [91]. Οι Dumas et al. 

[19] χρησιμοποιούν μια προσέγγιση δυναμικού προγραμματισμού με δοκιμές 

εξάλειψης, οι οποίες βελτιώνουν την απόδοση και μειώνουν το χώρο αναζήτησης, 

τόσο εκ των προτέρων, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. Οι Pesant et al. 

[62] προτείνουν έναν αλγόριθμο διακλάδωσης και οριοθέτησης (branch and bound), 

χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο προγραμματισμού με περιορισμούς. Ομοίως, οι 

Focacci et al. [20] προτείνουν μια υβριδική προσέγγιση, η οποία βασίζεται στον 

προγραμματισμό με περιορισμούς και στις  τεχνικές βελτιστοποίησης [15].  

2.2.2 Ευρετικές για το TSPTW 

Το TSPTW είναι NP-hard πρόβλημα, δεδομένου ότι είναι μια ειδική 

περίπτωση του περίφημου TSP, το οποίο είναι NP-hard. Έτσι, υπάρχει ανάγκη για μια 

ευρετική, η οποία να είναι σε θέση να λύσει αποτελεσματικά ρεαλιστικές περιπτώσεις 

σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την κατεύθυνση, έχουν ήδη γίνει μερικά 

βήματα.  

Οι Carlton και Barnes [10] χρησιμοποιούν μια ευρετική αναζήτηση ταμπού με 

στατική συνάρτηση ποινής, χρησιμοποιώντας ανέφικτες λύσεις στην αναζήτηση. Οι 

Gendreau et al. [25] προτείνουν μια ευρετική εισαγωγή (insertion heuristic) 

βασισμένη στην ευρετική GENIUS [24], η οποία χτίζει σταδιακά τη διαδρομή στη 

φάση κατασκευής και τη βελτιώνει σε μια φάση βελτίωσης  (βασισμένη σε διαδοχική 

αφαίρεση και επανένταξη των κόμβων).  Ο Calvo [9] λύνει ένα πρόβλημα ανάθεσης 

με μια ad hoc αντικειμενική συνάρτηση και χτίζει μια εφικτή διαδρομή, 
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συγχωνεύοντας όσες τέτοιες διαδρομές έχουν βρεθεί σε μια κύρια διαδρομή∙ έπειτα, 

εφαρμόζεται μια 3-opt διαδικασία τοπικής αναζήτησης για τη βελτίωση της αρχικής 

εφικτής λύσης. Οι Ohlmann και Thomas [61] χρησιμοποιούν μια παραλλαγή της 

προσομοιωμένης ανόπτησης, που ονομάζεται συμπιεσμένη ανόπτηση, η οποία 

χαλαρώνει τους περιορισμούς των χρονικών παραθύρων, ενσωματώνοντας μια 

μέθοδο μεταβλητής ποινής εντός μιας στοχαστικής διαδικασίας αναζήτησης.  

Το 2010, προτείνονται δύο νέες ευρετικές, από τους Blum et al. [51] και από 

τους Urrutia et al. [15], ενώ το 2012, στο [57] δημοσιεύεται μια ενδιαφέρουσα 

σύγκριση για τα αποτελέσματα των παραπάνω ευρετικών, καθώς και μια νέα 

ευρετική για το TSPTW. Οι τρεις ευρετικές που προαναφέρθηκαν μπορούν να 

θεωρηθούν επί του παρόντος οι σημαντικότερες ευρετικές για το TSPTW πρόβλημα. 

Οι Blum et al. [51] προτείνουν μια υβριδική μέθοδο, η οποία συνδυάζει τη 

βελτιστοποίηση αποικίας μυρμηγκιών (ant colony optimization - ACO) με την 

ακτινική αναζήτηση (Beam Search - BS). Οι αλγόριθμοι αυτοί ονομάζονται Beam-

ACO αλγόριθμοι και στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε ακριβείς και υπολογιστικά 

φθηνες πληροφορίες οριοθέτησης για τη διαφοροποίηση μεταξύ των επιμέρους 

λύσεων. Οι Urrutia et al. [15] πρότειναν μια ευρετική δύο σταδίων, η οποία βασίζεται 

στην αναζήτηση μεταβαλλόμενης γειτονιάς (Variable Neighborhood Search – VNS). 

Στο πρώτο στάδιο, κατασκευάζεται μια εφικτή λύση με τη χρήση της VNS, όπου η 

μεικτή, γραμμική, ακέραια, αντικειμενική συνάρτηση αναπαρίσταται ως ένα μέτρο 

ανεφικτότητας (infeasibility). Στο δεύτερο στάδιο η ευρετική βελτιώνει την εφικτή 

λύση με μια ευρετική της γενικής εκδοχής της VNS (General VNS - GVNS). 

Περισσότερες πληροφορίες για τα [15] και [57] θα βρείτε στο επόμενο κεφάλαιο και 

συγκεκριμένα στις ενότητες 3.4 και 3.5. 

2.3 Εφαρμογές και Συνδέσεις με άλλα Προβλήματα 

Τόσο η γενική εκδοχή του προβλήματος του πλανόδιου πωλητή, όσο και η 

παραλλαγή του πολλαπλού TSP έχουν πλήθος εφαρμογών και μεγάλη σχέση με 

πολλά γνωστά προβλήματα. Η υποενότητα αυτή παρουσιάζει και περιγράφει τις 

εφαρμογές του TSP, του mTSP, καθώς και τη σχέση τους με άλλα προβλήματα. 

2.3.1 TSP, εφαρμογές και συσχέτιση με άλλα γνωστά προβλήματα 

Παρά το γεγονός ότι το μοντέλο του πλανόδιου πωλητή ισχύει άμεσα σε μια 

κατάσταση που μοιάζει να είναι πολύ χρήσιμη και συγκεκριμένα σε αυτή ενός 
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πωλητή, ο οποίος επιθυμεί να ελαχιστοποιήσει την απόσταση του ταξιδιού του, οι 

περισσότερες από τις εφαρμογές που θα αναφερθούν είναι αρκετά διαφορετικές [23]. 

Μία άμεση εφαρμογή του TSP είναι το πρόβλημα διάτρησης (drilling) των 

τυπωμένων πινάκων κυκλώματος (printed circuit boards - PCBs) (Grötschel et al., 

1991). Για τη σύνδεση ενός αγωγού που βρίσκεται σε ένα επίπεδο με έναν αγωγό που 

βρίσκεται σε ένα άλλο επίπεδο, ή για να τοποθετήσουμε τις ακίδες των 

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, θα πρέπει να δημιουργήσουμε τρύπες στην πλακέτα. 

Οι οπές μπορεί να έχουν διαφορετικά μεγέθη μεταξύ τους. Εάν θέλουμε να 

διανοίξουμε 2 οπές διαφορετικής διαμέτρου διαδοχικά, η κεφαλή της μηχανής πρέπει 

να κινηθεί σε μια εργαλειοθήκη και να αλλάξει τον εξοπλισμό διάτρησης. Το γεγονός 

αυτό είναι αρκετά χρονοβόρο. Έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι 

προτιμότερο να επιλέξει κανείς κάποια αρχική διάμετρο, να ανοίξει όλες τις οπές που 

θα έχουν αυτήν τη διάμετρο και έπειτα να αλλάξει τον εξοπλισμό διάτρησης, να 

ανοίξει πάλι όλες τις οπές της επόμενης ίδιας διαμέτρου, κ.ο.κ. Έτσι, το πρόβλημα 

της διάτρησης της πλακέτας του κυκλώματος μπορεί να θεωρηθεί ως μία ακολουθία 

περιπτώσεων TSP, μία για κάθε διάμετρο οπής, όπου οι “πόλεις” είναι η αρχική θέση 

και το σύνολο όλων των οπών που μπορεί να διανοιχθούν με τον ίδιο εξοπλισμό 

διάτρησης. Η “απόσταση” μεταξύ 2 πόλεων δίνεται από το χρόνο που χρειάζεται για 

να κινηθεί η κεφαλή διάτρησης από τη μία θέση στην άλλη. Ο στόχος είναι να 

ελαχιστοποιηθεί η διάρκεια της περιήγησης για την κεφαλή της μηχανής [52]. 

Μια άλλη εφαρμογή του TSP είναι και η επιθεώρηση των αεριοστροβίλων 

(overhauling gas turbine engines),  η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο (Plante 

et al., 1987) και συμβαίνει όταν οι αεριοστρόβιλοι ενός αεροσκάφους πρέπει να 

ελεγχθούν. Προκειμένου να διασφαλισθεί ομοιόμορφη ροή αερίου διαμέσου των 

στροβίλων υπάρχουν τα λεγόμενα «στόμια-οδηγοί» συναρμολογούμενων πτερυγίων, 

τα οποία βρίσκονται σε κάθε στάδιο του στροβίλου. Μια τέτοια συναρμολόγηση 

αποτελείται, βασικά, από ένα αριθμό τέτοιων στομίων που είναι τοποθετημένα στην 

περιφέρειά της. Όλα αυτά τα πτερύγια έχουν ξεχωριστά χαρακτηριστικά και η σωστή 

τοποθέτησή τους μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικά και σημαντικά οφέλη, όπως είναι 

η μείωση των κραδασμών, η αύξηση της ομοιομορφίας της ροής αερίου, η μείωση 

της κατανάλωσης καυσίμων, κ.ά. Το πρόβλημα της βέλτιστης δυνατής τοποθέτησης 

των πτερυγίων μπορεί να μοντελοποιηθεί ως ένα πρόβλημα TSP με μια ειδική 

αντικειμενική συνάρτηση [52].  
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Μία ακόμη σημαντική εφαρμογή του TSP είναι η κρυσταλλογραφία 

(crystallography) ακτίνων X (X-rays), η οποία αναλύει τη δομή των κρυστάλλων. 

Στην περίπτωση αυτή,  χρησιμοποιείται ένα διαθλασίμετρο ακτίνων Χ για την 

απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τη δομή του κρυσταλλικού υλικού. Για τον 

σκοπό αυτό, ένας ανιχνευτής μετρά την ένταση των αντανακλάσεων X-ray του 

κρυστάλλου από διάφορες θέσεις. Παρόλο που η διαδικασία της μέτρησης μπορεί να 

διεξαχθεί πολύ γρήγορα, υπάρχει ένας σημαντικός φόρτος στο χρόνο τοποθέτησης, 

αφού για μερικά πειράματα πρέπει να ληφθούν υπ΄όψιν μέχρι και εκατοντάδες 

χιλιάδες θέσεις. Το πρόβλημα δηλαδή, σε γενικές γραμμές, συνίσταται στην εύρεση 

μιας αλληλουχίας η οποία να ελαχιστοποιεί το συνολικό χρόνο τοποθέτησης. Αυτό 

οδηγεί σε ένα πρόβλημα πλανόδιου πωλητή [52]. 

 Η καλωδίωση του υπολογιστή αποτελεί επίσης μία εφαρμογή του TSP. Οι 

Lenstra & Kan (1974) ανέφεραν μία ειδική περίπτωση συνδεσμολογίας των 

συσκευών σε μια πλακέτα υπολογιστή. Οι μονάδες που βρίσκονται τοποθετημένες σε 

μια πλακέτα του υπολογιστή πρέπει να συνδεθούν με ένα δεδομένο υποσύνολο 

ακίδων. Σε αντίθεση με τη συνήθη περίπτωση όπου είναι επιθυμητή μια σύνδεση 

τύπου δένδρο Steiner, εδώ δεν πρέπει να συνδέονται περισσότερα από δύο καλώδια 

με κάθε ακίδα. Ως εκ τούτου, προκύπτει  το πρόβλημα της εύρεσης ενός βραχύτατου 

Χαμιλτονιανού μονοπατιού με απροσδιόριστα σημεία εκκίνησης και τερματισμού. 

Μια παρόμοια κατάσταση εμφανίζεται και στη λεγόμενη «καλωδίωση testbus». Για 

να ελέγξουμε την κατασκευασμένη πλακέτα, θα πρέπει να θεωρήσουμε μια σύνδεση 

η οποία εισέρχεται στην πλακέτα σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο, τρέχει διαμέσου 

όλων των μονάδων και καταλήγει σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Για κάθε μονάδα 

έχουμε, επίσης, ένα συγκεκριμένο σημείο εισόδου και αντίστοιχα, εξόδου,  για αυτή 

τη δοκιμαστική καλωδίωση. Το πρόβλημα αυτό απαιτεί, επίσης, την επίλυση ενός 

προβλήματος εύρεσης ενός Χαμιλτονιανού μονοπατιού, με τη διαφορά ότι οι 

αποστάσεις δεν είναι συμμετρικές και ότι το σημείο εκκίνησης και τερματισμού είναι 

καθορισμένα [52]. 
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2.3.2 Εφαρμογές του mTSP και διασύνδεσή του με άλλα 

προβλήματα 

Η κύρια εφαρμογή του mTSP αφορά πραγματικά σενάρια, καθώς είναι σε 

θέση να χειριστεί πολλαπλούς πωλητές. Οι καταστάσεις αυτές προκύπτουν κυρίως σε 

διάφορα προβλήματα δρομολόγησης και χρονοπρογραμματισμού [52]. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται κάποιες ακόμη εφαρμογές που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία: 

i. Πρόβλημα προγραμματισμού ενός τυπογραφικού πιεστηρίου: Μια από 

τις σημαντικότερες και κύριες εφαρμογές του mTSP προκύπτει στον προγραμματισμό 

ενός τυπογραφικού πιεστηρίου για ένα περιοδικό με πολλαπλές εκδόσεις. Εδώ, 

υπάρχουν πέντε ζεύγη κυλίνδρων μεταξύ των οποίων εναλλάσσεται το χαρτί, ώστε 

και οι δύο πλευρές μιας σελίδας να εκτυπώνονται ταυτόχρονα. Υπάρχουν τρία είδη 

μορφών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση των εκδόσεων, ήτοι μορφή 4-, 

6-, ή 8-σελίδων. Το πρόβλημα του προγραμματισμού έγκειται στο να αποφασισθεί 

ποια μορφή θα χρησιμοποιείται σε κάθε εκτέλεση του πιεστηρίου και το μήκος του 

κάθε γύρου. Στο λεξιλόγιο του mTSP, τα κόστη αλλαγής της εκάστοτε μορφής που 

χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο γύρο αντιστοιχούν στα κόστη της διαδρομής 

μεταξύ των πόλεων [2]. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παραπέμπουμε τον 

αναγνώστη στα [33] και [11]. 

ii. Πρόβλημα δρομολόγησης ενός σχολικού λεωφορείου: Το πρόβλημα 

αυτό διερευνήθηκε στο [1] ως μια παραλλαγή του mTSP με κάποιους περιορισμούς. 

Ο στόχος του προγραμματισμού είναι να δημιουργηθεί  ένα σχέδιο λειτουργίας των 

λεωφορείων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των διαδρομών, η συνολική 

απόσταση που διανύεται από όλα τα λεωφορεία να διατηρηθεί στο ελάχιστο, κανένα 

λεωφορείο να μην είναι υπερφορτωμένο και ο χρόνος που απαιτείται για να διασχίσει 

οποιοδήποτε λεωφορείο οποιαδήποτε διαδρομή να μην υπερβαίνει μια μέγιστη 

επιτρεπόμενη πολιτική [52]. 

iii. Πρόβλημα προγραμματισμού πληρώματος: Μια εφαρμογή για 

μεταφορά καταθέσεων μεταξύ διαφορετικών υποκαταστημάτων τραπεζών 

αναφέρεται στο [72]. Εδώ, οι καταθέσεις πρέπει να γίνονται στα υποκαταστήματα 

των τραπεζών και να επιστρέφουν στο κεντρικό γραφείο από ένα πλήρωμα 

αγγελιοφόρων. Το πρόβλημα είναι να προσδιορισθούν οι διαδρομές που έχουν 

συνολικά ελάχιστο κόστος [52]. Δύο παρόμοιες εφαρμογές περιγράφονται στα [49] 

και [79].  
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iv. Πρόβλημα προγραμματισμού συνέντευξης:  Οι  Gilbert  και  Hofstra  

[26] βρήκαν την εφαρμογή του mTSP στον προγραμματισμό συνεντεύξεων μεταξύ 

των μεσιτών μιας διαδρομής και των προμηθευτών της τουριστικής βιομηχανίας. 

Κάθε μεσίτης αντιστοιχεί σε έναν πωλητή ο οποίος πρέπει να επισκεφθεί ένα 

καθορισμένο σύνολο από τοποθεσίες του προμηθευτή, οι οποίες αντιπροσωπεύονται 

από ένα σύνολο T πόλεων [52]. 

v. Πρόβλημα σχεδιασμού αποστολής:  Το  πρόβλημα  αυτό  συνίσταται 

στον καθορισμό μιας βέλτιστης διαδρομής για κάθε σώμα στρατιωτών, ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι της αποστολής στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα. Ο 

αρμόδιος για το σχεδιασμό της αποστολής χρησιμοποιεί μια παραλλαγή του mTSP, 

όπου υπάρχουν n σχεδιαστές, m στόχοι που πρέπει να επισκεφθούν ορισμένοι από 

τους σχεδιαστές και μια πόλη-βάση, στην οποία πρέπει τελικά να επιστρέψουν όλοι οι 

σχεδιαστές. Η εφαρμογή του mTSP στο σχεδιασμό αποστολής αναφέρεται στα 

[7][8][78]. Με παρόμοιο τρόπο, τα προβλήματα δρομολόγησης που προκύπτουν στο 

σχεδιασμό εφαρμογών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων [66] μπορούν επίσης 

να μοντελοποιηθούν ως στιγμιότυπα του mTSP [52]. 

vi. Σχεδιασμός  του  παγκόσμιου  δορυφορικού  συστήματος  πλοήγησης 

που αποτυπώνει δίκτυα: Μια πολύ πρόσφατη και πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή του 

mTSP, όπως ερευνήθηκε στο [67], προκύπτει στο σχεδιασμό του παγκόσμιου 

δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (Global Navigation Satellite System, GNSS) 

που αποτυπώνει δίκτυα. Ένα GNSS είναι ένα δορυφορικό σύστημα με βάση το 

διάστημα, το οποίο παρέχει κάλυψη για όλες τις τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο και 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε πραγματικές εφαρμογές, όπως η έγκαιρη προειδοποίηση 

και η διαχείριση των καταστροφών, η παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της 

γεωργίας κ.λ.π. Ο στόχος της αποτύπωσης είναι να προσδιορισθούν οι γεωγραφικές 

θέσεις άγνωστων σημείων πάνω στη γη, αλλά και πάνω από τη γη με τη χρήση 

δορυφορικού εξοπλισμού. Αυτά τα σημεία, στα οποία έχουν τοποθετηθεί δέκτες, 

συντονίζονται από μια σειρά συνόδων παρατήρησης. Όταν υπάρχουν πολλαπλοί 

δέκτες ή πολλαπλές περιόδοι λειτουργίας, το πρόβλημα της εύρεσης της καλύτερης 

σειράς των συνόδων για τους δέκτες μπορεί να διαμορφωθεί ως ένα mTSP [67].  
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3 ΜΕΘΕΥΡΕΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ένα στιγμιότυπο ενός προβλήματος συνδυαστικής ϐελτιστοποίησης είναι ένα 

ζεύγος        , όπου   είναι ένα πεπερασμένο σύνολο λύσεων και          είναι 

μια συνάρτηση κόστους των λύσεων, η οποία πρέπει να μεγιστοποιηθεί ή να 

ελαχιστοποιηθεί. Στόχος είναι η εύρεση μιας λύσης      , τέτοια ώστε         

    ,        , εάν πρόκειται για πρόβλημα ελαχιστοποίησης ή             , εάν 

πρόκειται για πρόβλημα μεγιστοποίησης. 

Αντικείμενο της Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης είναι να ϐρίσκει την 

καλύτερη λύση ανάμεσα σε ένα σύνολο λύσεων. Μέχρι στιγμής έχουν προταθεί 

διάφοροι τρόποι τυποποίησης αυτής της διαδικασίας: η ϕυσική γλώσσα, οι λογικές 

συνεπαγωγές, οι γράφοι και ο μαθηματικός προγραμματισμός. Συνήθως μας 

ενδιαφέρουν οι ακέραιες λύσεις.  

Όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων βελτιστοποίησης (και ειδικά των 

NP-πλήρων (NP-complete) προβλημάτων) έχουμε στη διάθεσή μας γενικές μεθόδους, 

που μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε πρόβλημα, αλλά και ειδικές, που 

εξαρτώνται άμεσα από το πρόβλημα για του οποίου την επίλυση σχεδιάζονται. Οι 

γενικές μέθοδοι συμπεριλαμϐάνουν τους ακριβείς (exact) αλγόριθμους και την τοπική 

αναζήτηση (local search) με τις επεκτάσεις και τις μεθευρετικές της (metaheuristics). 

Στις ειδικές μεθόδους περιλαμβάνονται οι ευρετικές (heuristics) και οι προσεγγιστικοί 

(approximation) αλγόριθμοι. Οι μέθοδοι αυτές προέρχονται από διάφορους 

επιστημονικούς κλάδους, οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι ο μαθηματικός 

προγραμματισμός, η  τεχνητή νοημοσύνη και η υπολογιστική νοημοσύνη.  

Σε γενικές γραμμές, εφαρμόζονται κυρίως διάφοροι ακριβείς αλγόριθμοι 

μαθηματικού προγραμματισμού, οι οποίοι απαντώνται στη βιβλιογραφία και ως 

αλγόριθμοι επιχειρησιακής έρευνας με σημαντικότερο παράδειγμα τον αλγόριθμο 

Simplex του γραμμικού προγραμματισμού, καθώς και όλες τις παραλλαγές του 

(αναθεωρημένος αλγόριθμος, δύο φάσεων κλπ). 

Ωστόσο, στη συνδυαστική ή ολική βελτιστοποίηση, όπου ασχολούμαστε με 

NP-hard προβλήματα όπως της δρομολόγησης οχημάτων (vehicle routing), της 

εγκατάστασης (facility location), της επένδυσης, της ανάθεσης (assignment), του 

χρονοπρογραμματισμού (scheduling) και της κοπής-τεμαχισμού (cut), οι συμβατικές 
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μέθοδοι δεν είναι συνήθως αρκετά αποτελεσματικές, ειδικά, όταν ο χώρος 

αναζήτησης του προβλήματος είναι μεγάλος και πολύπλοκος. Η πλειοψηφία αυτών 

των υπολογιστικών προβλημάτων ανήκουν στην κλάση NP-hard, και δεν είναι 

δυνατή η εύρεση λύσης σε πολυωνυμικό χρόνο (εκτός εάν P = NP). 

Για την αποδοτική επίλυση τέτοιων προβλημάτων, έχουν χρησιμοποιηθεί 

τεχνικές διακλάδωσης και οριοθέτησης (branch and bound) και cutting plane από το 

πεδίο του ακέραιου προγραμματισμού, το οποίο αποτελεί έναν αποδοτικό τρόπο για 

την επίλυση δύσκολων προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης που 

χρησιμοποιούνται σε πρακτικές εφαρμογές. Η τεχνική διακλάδωσης και οριοθέτησης 

(branch and bound) επιτρέπει να αποκόψουμε τμήμα του δένδρου αναζήτησης 

υπολογίζοντας ϕράγματα για τη ϐέλτιστη τιμή σε κάθε κόμβο. Η τεχνική cutting 

plane επεξεργάζεται επαναληπτικά ένα σύνολο εφικτών λύσεων ή μια αντικειμενική 

συνάρτηση μέσω γραμμικών ανισοτήτων, οι οποίες ονομάζονται περικοπές (cuts). 

Έχουν μελετηθεί, επίσης, και διάφορες ευρετικές μέθοδοι στη συμβιβαστική 

προσπάθεια αναζήτησης μιας υπό-βέλτιστης λύσης σε σύντομο χρόνο υπολογισμού. 

Οι ευρετικές μέθοδοι αναζήτησης συνήθως παράγονται βάσει απλής διαισθητικής και 

δημιουργικής σκέψης του ανθρώπου και είναι συχνά χρήσιμες στην τοπική 

αναζήτηση για τη γρήγορη εύρεση καλών λύσεων σε μια περιορισμένη περιοχή. Οι 

μεθευρετικές μέθοδοι, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, είναι μέθοδοι υψηλότερου 

επιπέδου, οι οποίες με συστηματικό τρόπο καθοδηγούν όλη τη διαδικασία της 

αναζήτησης με χρήση ευρετικών μεθόδων. Οι μεθευρετικές διαδικασίες, εάν και δεν 

αποτελούν εγγύηση για την εύρεση μιας ολικά βέλτιστης λύσεως, συχνά προσφέρουν 

πολύ καλά αποτελέσματα σε πολλά πρακτικά προβλήματα. 

3.1  Εισαγωγή 

Στην επιστήμη των υπολογιστών και τη μαθηματική βελτιστοποίηση, μια 

μεθευρετική είναι μια διαδικασία ή μια ευρετική πολύ υψηλού επιπέδου, σχεδιασμένη 

για να βρίσκει, να δημιουργεί, ή να επιλέγει μια διαδικασία ή ευρετική χαμηλότερου 

επιπέδου (αλγόριθμος μερικής αναζήτησης), η οποία μπορεί να παρέχει μια αρκετά 

καλή λύση σε ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης, ιδίως με ελλιπείς ή ατελείς 

πληροφορίες ή με περιορισμένη υπολογιστική ικανότητα [4]. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία σχετικά με τη μεθευρετική βελτιστοποίηση [77], η λέξη «μεθευρετική» 

(metaheuristics) επινοήθηκε και προτάθηκε από τον Fred Glover, καθηγητή 
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επιστήμης των υπολογιστών και εφαρμοσμένων μαθηματικών στο πανεπιστήμιο του 

Κολοράντο, στην πόλη Κάνσας των ΗΠΑ.  

Οι μεθευρετικές διαδικασίες μπορεί να κάνουν κάποιες υποθέσεις σχετικά με 

το υπό επίλυση πρόβλημα βελτιστοποίησης και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για μια ευρεία ποικιλία προβλημάτων [5]. 

Σε σύγκριση με τους αλγόριθμους βελτιστοποίησης και τις επαναληπτικές 

μεθόδους, οι μεθευρετικές διαδικασίες δεν εγγυώνται ότι, σε κάθε κατηγορία 

προβλημάτων, θα είναι εφικτό να βρεθεί μια ολικά βέλτιστη λύση [5]. Πολλές 

μεθευρετικές διαδικασίες εφαρμόζουν κάποια μορφή στοχαστικής βελτιστοποίησης, 

έτσι ώστε η λύση που προκύπτει να εξαρτάται από το σύνολο των τυχαίων 

μεταβλητών που έχει παραχθεί [4]. Με την αναζήτηση σε ένα μεγάλο σύνολο 

εφικτών λύσεων, οι μεθευρετικές διαδικασίες μπορούν συχνά να βρουν καλές λύσεις 

με λιγότερη υπολογιστική προσπάθεια από τους αλγόριθμους, τις επαναληπτικές 

μεθόδους, ή τις απλές ευρετικές διαδικασίες [5]. Ως εκ τούτου, οι μεθευρετικές 

διαδικασίες αποτελούν ιδιαίτερα  χρήσιμες  προσεγγίσεις για προβλήματα 

βελτιστοποίησης [4]. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν δημοσιευθεί πολυάριθμα βιβλία 

και ερευνητικά άρθρα σχετικά με τις μεθευρετικές διαδικασίες [4] [5] [32] [31] [73]. 

Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας σχετικά με τις  μεθευρετικές 

διαδικασίες είναι πειραματικής φύσεως, δηλαδή περιγράφει διάφορα εμπειρικά 

αποτελέσματα που βασίζονται σε πειράματα υπολογιστή με τους αλγόριθμους. 

Ωστόσο, υπάρχουν επίσης διαθέσιμα κάποια επίσημα θεωρητικά αποτελέσματα, τα 

οποία ως επί το πλείστον αναφέρονται στη σύγκλιση και τη δυνατότητα εύρεσης του 

ολικού βέλτιστου [5].  

Το πεδίο αυτό χαρακτηρίζεται από έρευνα υψηλής ποιότητας [71]. Πάρα 

πολλές μεθευρετικές διαδικασίες έχουν μέχρι στιγμής δημοσιευθεί με αξιώσεις 

καινοτομίας και πρακτικής αποτελεσματικότητας. Δυστυχώς, πολλές από τις 

δημοσιεύσεις αυτές είναι εξαιρετικά χαμηλής ποιότητας, με τις πιο σοβαρές τους 

ατέλειες να περιλαμβάνουν ασάφεια, έλλειψη εννοιολογικής επεξεργασίας, ανεπαρκή 

πειράματα και άγνοια της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας. 
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3.1.1 Ιστορικά Στοιχεία 

Υπάρχει πληθώρα διαφορετικών μεθευρετικών τεχνικών, ενώ προτείνονται 

συνεχώς και νέες παραλλαγές στις ήδη υπάρχουσες. Μερικές από τις πιο σημαντικές 

συνεισφορές στον τομέα αυτό αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 3.1.1-1: Οι σημαντικότερες συνεισφορές στον τομέα των μεθευρετικών 

ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

1952  Χέρμπερτ Ρόμπινς-Σάτον Μονρό  στοχαστικές μέθοδοι βελτιστοποίησης  

1954  Νιλς Μπαριτσέλι πρώτες προσομοιώσεις της 

διαδικασίας εξέλιξης  

1963 Λεονάρντ Α. Ραστρίγκιν  τυχαία αναζήτηση  

1965  Ι. Ματίας τυχαία βελτιστοποίηση  

1965  Τζον Ασγουόρθ Νέλντερ και 

Ρότζερ Μεντ  

simplex ευρετική, η οποία 

αποδείχθηκε ότι συγκλίνει σε μη 

στάσιμα σημεία σε μερικά 

προβλήματα   

1966  Λόρενς Τζ. Φόγκελ,  

Α.Τζ.Όουενς και Μ.Τζ.Γουόλς  

εξελικτικός προγραμματισμός  

1970  Ουίλιαμ Κιθ Χάστιγκς  αλγόριθμος Metropolis-Hastings  

1970  Ντάνιελ Τζόζεφ Καβίτσιο  προσαρμογή των παραμέτρων 

ελέγχου για έναν βελτιστοποιητή  

1970  Μπράιαν Ουίλσον Κέρνιγκαν και 

Σεν Λιν  

μέθοδος διαμέρισης γράφων, σχετική 

με την αναζήτηση μεταβλητού βάθους 

και την αναζήτηση ταμπού βάσει 

απαγόρευσης  

1975  Τζον Χένρι Χόλαντ γενετικός αλγόριθμος  

1977  Φρεντ Γκλόβερ  διασκορπισμένη αναζήτηση  

1978  Ρόμπερτ Ε. Μέρσερ και Τζέφρι 

Ρ.Σαμπσόν  

πίνακας για τη ρύθμιση των 

παραμέτρων ενός βελτιστοποιητή, 

χρησιμοποιώντας έναν άλλο 

βελτιστοποιητή  

1980  Στέφεν Φ. Σμιθ  γενετικός προγραμματισμός 

1983  Σκοτ Κερκπάτρικ,  Τζελάτ και προσομοιωμένη ανόπτηση  
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Μάριο Π. Βέτσι 

1986  Φρεντ Γκλόβερ  αναζήτηση ταμπού, πρώτη αναφορά 

του όρου «metaheuristic»   

1989  Πάμπλο Μοσκάτο  μιμητικοί αλγόριθμοι  

1992  Μάρκο Ντορίγκο  βελτιστοποίηση αποικίας μυρμηγκιών  

1995  Ντέιβιντ Η. Γουόλπερτ και 

Γουίλιαμ Τσαρλς Μακρέντι 

απόδειξη θεωρημάτων «no free 

lunch»  

  

Όπως βλέπουμε στον πίνακα που προηγήθηκε, ο όρος «metaheuristic» 

αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1986. Ωστόσο, η έρευνα στον κλάδο της 

βελτιστοποίησης, η οποία παρήγαγε αποτελέσματα που έμελλε αργότερα να 

δημιουργήσουν τη νέα προσέγγιση στην επίλυση των προβλημάτων βελτιστοποίησης 

μέσω μεθευρετικών τεχνικών, είχε ήδη αρχίσει αρκετές δεκαετίες νωρίτερα και είχε 

να επιδείξει το πρώτο της σημαντικό επίτευγμα τουλάχιστον από το 1952, σχεδόν 

τρεισήμιση, δηλαδή, δεκαετίες, πριν από την πρόταση και χρήση του όρου 

«metaheuristic», με τη δημοσίευση των Herbert Robbins και Sutton Monro σχετικά 

με τις στοχαστικές μεθόδους βελτιστοποίησης [65]. Ο Nils Aall Barriceli, το 1954, 

διενέργησε τις πρώτες προσομοιώσεις της διαδικασίας εξέλιξης και πρότεινε τη 

χρήση τους σε γενικά προβλήματα βελτιστοποίησης [3].  

Ο Leonard Andreevich Rastrigin, το 1963, έκανε μια πρώιμη παρουσίαση της 

τυχαίας αναζήτησης (Random Search - RS)  μαζί με κάποια βασική μαθηματική 

ανάλυση και την πρότεινε ως μέθοδο επίλυσης προβλημάτων βελτιστοποίησης [63] 

Το 1965, ο I.Matyas προτείνει τη μέθοδο της τυχαίας βελτιστοποίησης (Random 

Optimization - RO) [53].  Τόσο η τυχαία αναζήτηση, όσο και η τυχαία 

βελτιστοποίηση είναι οικογένειες αριθμητικών μεθόδων βελτιστοποίησης που δεν 

απαιτούν η κλίση του προβλήματος να έχει βελτιστοποιηθεί, και ως εκ τούτου 

μπορούν και οι δύο να χρησιμοποιηθούν σε συναρτήσεις, οι οποίες δεν είναι συνεχείς 

(continuous) ή διαφορίσιμες (differentiable) [91]. Τέτοιες μέθοδοι βελτιστοποίησης 

είναι επίσης γνωστές ως μέθοδοι άμεσης αναζήτησης (direct-search), ελεύθερες 

παραγώγου (derivative-free), ή ως μέθοδοι μαύρου κουτιού (black-box) [91]. Η 

τυχαία αναζήτηση λειτουργεί μετακινούμενη επαναληπτικά σε καλύτερες θέσεις στο 

χώρο αναζήτησης, οι οποίες έχουν δειγματοληφθεί από μια υπερσφαίρα που 

περιβάλλει την τρέχουσα θέση, ενώ η τυχαία βελτιστοποίηση λειτουργεί 
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μετακινούμενη επαναληπτικά σε καλύτερες θέσεις στο χώρο αναζήτησης, οι οποίες 

έχουν δειγματοληφθεί χρησιμοποιώντας, παραδείγματος χάριν, μια κανονική 

κατανομή (normal distribution) γύρω από την τρέχουσα θέση [91]. 

Οι John Ashworth Nelder και Roger Mead, το 1965,  πρότειναν τη simplex 

ευρετική Nelder-Mead, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στη μηχανική και τη 

στατιστική. Ο Michael James David Powell απέδειξε ότι αυτή η ευρετική συγκλίνει 

σε μη στάσιμα σημεία σε μερικά προβλήματα [59]. Το 1966, οι Lawrence, J. Fogel, 

A.J. Owens και M.J. Walsh, πρότειναν τον εξελικτικό προγραμματισμό, ένα από τα 

τέσσερα μεγάλα παραδείγματα εξελικτικών αλγορίθμων. Ο εξελικτικός 

προγραμματισμός ομοιάζει με το γενετικό προγραμματισμό, αλλά η δομή του προς 

βελτιστοποίηση προγράμματος είναι σταθερή, ενώ οι αριθμητικές παράμετροί του 

επιτρέπεται να εξελίσσονται [21]. Ο Lawrence, J. Fogel πρωτοχρησιμοποίησε τον 

εξελικτικό προγραμματισμό το 1960 στις ΗΠΑ προκειμένου να χρησιμοποιήσει την 

προσομοιωμένη εξέλιξη ως μια διαδικασία μάθησης με στόχο να δημιουργήσει 

τεχνητή νοημοσύνη. Ο Fogel χρησιμοποίησε μηχανές πεπερασμένης κατάστασης ως 

προγνωστικούς παράγοντες και, στη συνέχεια, τις εξέλιξε. Σήμερα ο εξελικτικός 

προγραμματισμός είναι μια μεγάλη εξελικτική υπολογιστική διάλεκτος χωρίς 

σταθερή δομή ή (αναπαράσταση), σε αντίθεση με ορισμένες από τις άλλες 

διαλέκτους και είναι ολοένα και πιο δύσκολο να τον διακρίνουμε από τις εξελικτικές 

στρατηγικές [91]. 

Το 1970, ο William Keith Hastings προτείνει τον αλγόριθμο Metropolis-

Hastings [40] ο οποίος χρησιμοποιείται κυρίως στη στατιστική επιστήμη και στη 

στατιστική φυσική. Την ίδια χρονιά, ο Daniel Joseph Cavicchio προτείνει μια 

προσαρμογή των παραμέτρων ελέγχου για έναν βελτιστοποιητή [12] και οι Brian 

Wilson Kernighan και Shen Lin προτείνουν μια μέθοδο διαμέρισης γράφων, σχετική 

με την αναζήτηση μεταβλητού βάθους και την αναζήτηση ταμπού βάσει 

απαγόρευσης [45]. 

Το 1975, ο John Henry Holland προτείνει το γενετικό (genetic) αλγόριθμο 

[41] μια ευρετική αναζήτησης, η οποία μιμείται τη διαδικασία της φυσικής επιλογής 

[91], ενώ το 1977, ο Fred Glover προτείνει τη διασκορπισμένη αναζήτηση (Scatter 

Search - SS) [28] ως μια τεχνική συνδυασμού κανόνων απόφασης και περιορισμών 

για την επίλυση προβλημάτων ακέραιου προγραμματισμού. Η SS συνδυάζει 

συστηματικά κάποιες «καλές» λύσεις (σημεία αναφοράς) από προηγούμενα στάδια 

και δημιουργεί νέα σημεία εφαρμόζοντας εφόσον απαιτείται επιπλέον βήματα που τα 
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καθιστούν εφικτές λύσεις [80]. Οι Robert E. Mercer και Geoffrey R. Sampson, to 

1978, πρότειναν έναν πίνακα για τη ρύθμιση των παραμέτρων ενός βελτιστοποιητή, 

χρησιμοποιώντας έναν άλλο βελτιστοποιητή [54]. 

Στη δεκαετία του ’80, έχουμε την περιγραφή του γενετικού προγραμματισμού 

(Genetic Programming - GP) [70] από τον Stephen F. Smith,  την πρόταση της 

προσομοιωμένης ανόπτησης (Simulated Annealing -SA) [46] από τους Scott 

Kirkpatrick, C.D. Gelatt και Mario P. Vecchi,to 1983, την αναζήτηση ταμπού (tabu 

search) [29] και την πρώτη αναφορά του όρου «metaheuristic» από τον Fred Glover, 

το 1986 και τέλος, τους μιμητικούς (memetic) αλγόριθμους [58] που προτάθηκαν από 

τον Pablo Moscato to 1989. Οι μιμητικοί αλγόριθμοι (memetic algorithms - MA) 

αντιπροσωπεύουν μια από τις πρόσφατα αναπτυσσόμενες περιοχές έρευνας στην 

εξελικτική υπολογιστική.  

Στην τεχνητή νοημοσύνη, ο γενετικός προγραμματισμός είναι μια 

μεθοδολογία βασισμένη σε έναν εξελικτικό αλγόριθμο, εμπνευσμένη από τη 

βιολογική εξέλιξη, η οποία χρησιμοποιείται για να βρίσκει τα προγράμματα των Η/Υ 

που εκτελούν μια εργασία ορισμένη από το χρήστη [91].  

Η προσομοιωμένη ανόπτηση (simulated annealing - SA) είναι μια γενική 

πιθανολογική μεθευρετική για το πρόβλημα ολικής βελτιστοποίησης, της 

τοποθέτησης μιας καλής προσέγγισης στο ολικό βέλτιστο δοθείσης συνάρτησης σε 

ένα μεγάλο χώρο αναζήτησης. Χρησιμοποιείται συχνά όταν ο χώρος αναζήτησης 

είναι διακριτός (παραδείγματος χάριν,  όλες οι διαδρομές οι οποίες επισκέπτονται ένα 

δεδομένο σύνολο πόλεων). Για ορισμένα προβλήματα, η προσομοιωμένη ανόπτηση 

μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική από την εξαντλητική απαρίθμηση - υπό την 

προϋπόθεση ότι ο στόχος είναι απλώς να βρεθεί μια αποδεκτά καλή λύση σε ένα 

σταθερό χρονικό διάστημα, παρά το να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση [91].  

Η αναζήτηση ταμπού είναι μια μεθευρετική μέθοδος αναζήτησης που 

χρησιμοποιεί τις τοπικές μεθόδους αναζήτησης της μαθηματικής βελτιστοποίησης. Οι 

τοπικές αναζητήσεις (ή αναζητήσεις γειτονιάς) παίρνουν μια πιθανή λύση σε ένα 

πρόβλημα και ελέγχουν τους άμεσους γείτονές της (δηλαδή, λύσεις που είναι γενικά 

παρόμοιες εκτός από μία ή δύο μικρές λεπτομέρειες), με την ελπίδα να βρουν μια 

βελτιωμένη λύση. Οι τοπικές μέθοδοι αναζήτησης έχουν την τάση να κολλούν σε 

υπο-βέλτιστες περιοχές ή σε μέγάλες περιοχές, όπου πολλές λύσεις είναι εξίσου 

κατάλληλες. Η αναζήτηση ταμπού βελτιώνει την απόδοση αυτών των τεχνικών με τη 

χρήση δομών μνήμης που περιγράφουν τις λύσεις που έχουν υποστεί επίσκεψη ή τα 
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παρεχόμενα από το χρήστη σύνολα κανόνων [30]. Εάν μια πιθανή λύση έχει υποστεί 

στο παρελθόν επίσκεψη μέσα σε ένα ορισμένο βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα ή 

εάν έχει παραβιάσει έναν κανόνα, τότε χαρακτηρίζεται ως "ταμπού" (απαγορευμένη), 

έτσι ώστε ο αλγόριθμος να μην τη λαμβάνει υπ’όψιν του κατ 'επανάληψη [91]. 

Οι πιο πρόσφατες συνεισφορές στον τομέα των μεθευρετικών προέρχονται 

από τον Marco Dorigo, ο οποίος το 1992, στη διδακτορική του διατριβή [17] 

εισήγαγε την έννοια της βελτιστοποίησης μιας αποικίας μυρμηγκιών (ant colony 

optimization) και από τους David H. Wolpert και William Charles Macready, οι 

οποίοι το 1995 απέδειξαν τα θεωρήματα «no free lunch» [76] [42] [2] [18]. Η 

βελτιστοποίηση μιας αποικίας μυρμηγκιών (ant colony optimization - ACO) είναι μια 

πιθανολογική τεχνική για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων, των οποίων η 

δυσεπιλυσιμότητα μπορεί να μειωθεί με την εξεύρεση καλών μονοπατιών διαμέσου 

γραφημάτων. 

Στην υπολογιστική πολυπλοκότητα και τη βελτιστοποίηση, το θεώρημα «no 

free lunch» είναι ένα αποτέλεσμα που δηλώνει ότι, για ορισμένους τύπους 

μαθηματικών προβλημάτων, το υπολογιστικό κόστος για την εξεύρεση λύσης, το 

οποίο έχει εξισωθεί με το μέσο όρο του κόστους πάνω από όλα τα προβλήματα της 

κλάσης, είναι το ίδιο για κάθε μέθοδο λύσης. Ως εκ τούτου, καμία λύση δεν είναι 

καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη [91]. 

  

3.1.2 Εφαρμογές 

Οι μεθευρετικές χρησιμοποιούνται για συνδυαστική βελτιστοποίηση στην 

οποία επιδιώκεται η βέλτιστη λύση πάνω σε έναν διακριτό χώρο αναζήτησης. 

Παραδείγματος χάριν, ένα πρόβλημα μπορεί να είναι το πρόβλημα του πλανόδιου 

πωλητή, όπου ο χώρος αναζήτησης των υποψήφιων λύσεων αναπτύσσεται ταχύτερα 

από εκθετικά καθώς το μέγεθος του προβλήματος αυξάνεται, γεγονός που καθιστά 

ανέφικτη τη μέθοδο της εξαντλητικής αναζήτησης προς εύρεση της βέλτιστης λύσης. 

Επιπλέον, πολυδιάστατα συνδυαστικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των 

περισσοτέρων προβλημάτων σχεδιασμού στη μηχανική [74], όπως το πρόβλημα 

εύρεσης της μορφής και το πρόβλημα εύρεσης της συμπεριφοράς, υποφέρουν από 

την κατάρα της διάστασης, η οποία καθιστά επίσης ανέφικτη την εξαντλητική 

αναζήτηση ή τις αναλυτικές μεθόδους. Δημοφιλείς μεθευρετικές για συνδυαστικά 

προβλήματα περιλαμβάνουν την προσομοιωμένη ανόπτηση, η οποία αναπτύχθηκε 
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από τους Kirkpatrick et al., [46] τους γενετικούς αλγόριθμους από τους Holland et al., 

[41] την αναζήτηση διασποράς [28] και την αναζήτηση ταμπού [29] από τον Glover.  

3.2 Ιδιότητες και Κατηγοριοποίηση 

Οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τις περισσότερες μεθευρετικές είναι: 

1. Οι μεθευρετικές είναι στρατηγικές που καθοδηγούν τη διαδικασία αναζήτησης 

[91].  

2. Ο στόχος είναι η αποτελεσματική διερεύνηση του χώρου αναζήτησης προς 

εύρεση σχεδόν βέλτιστων λύσεων [91].  

3. Τεχνικές οι οποίες αποτελούν μεθευρετικούς αλγόριθμους ποικίλλουν από 

απλές διαδικασίες τοπικής αναζήτησης μέχρι πολύπλοκες διαδικασίες 

μάθησης [91].  

4. Οι μεθευρετικοί αλγόριθμοι είναι προσεγγιστικοί και συνήθως μη-

ντετερμινιστικοί [91].  

5. Οι μεθευρετικές δεν αφορούν ειδικά κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα [91].  

6. Ενδέχεται να ενσωματώνουν μηχανισμούς για την αποφυγή παγίδευσης σε 

περιορισμένες περιοχές του χώρου αναζήτησης [14]. 

7. Οι βασικές έννοιες των μεθευρετικών επιτρέπουν μια περιγραφή αφηρημένου 

επιπέδου [14]. 

8. Οι μεθευρετικές συνήθως επιτρέπουν μια εύκολη παράλληλη υλοποίηση [14]. 

9. Οι μεθευρετικές πρέπει να χρησιμοποιούν γνώση από συγκεκριμένους τομείς, 

με τη μορφή των ευρετικών οι οποίες ελέγχονται από τη στρατηγική του 

ανώτερου επιπέδου [14]. 

 

Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από μεθευρετικές [4] και ένα σύνολο ιδιοτήτων 

βάσει των οποίων μπορεί κανείς να τις κατατάξει [5]. 

Μια προσέγγιση είναι να χαρακτηρίσει τον τύπο της στρατηγικής της 

αναζήτησης [5]. Ένας τύπος στρατηγικής της αναζήτησης είναι μια βελτίωση σε 

σχέση με τους απλούς αλγόριθμους τοπικής αναζήτησης. Οι μεθευρετικές αυτού του 

τύπου περιλαμβάνουν την προσομοιωμένη ανόπτηση (simulated annealing), την 

αναζήτηση ταμπού (tabu search), την επαναλαμβανόμενη τοπική αναζήτηση (iterated 

local search), την αναζήτηση μεταβαλλόμενης γειτονιάς (variable neighborhood 

search) και την άπληστη τυχαιοποιημένη προσαρμοστική διαδικασία αναζήτησης 

(Greedy Randomized Adaptive Search Procedure – GRASP) [5]. Ο άλλος τύπος 
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στρατηγικής της αναζήτησης έχει μια μαθησιακή συνιστώσα για την αναζήτηση. Οι 

μεθευρετικές αυτού του τύπου περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση μιας αποικίας 

μυρμηγκιών, την εξελικτική υπολογιστική και τους γενετικούς αλγόριθμους [5].  

Μια άλλη διάσταση κατάταξης είναι οι αναζητήσεις με μοναδική λύση σε 

σχέση με τις  αναζητήσεις που είναι βασισμένες στον πληθυσμό [5] [73]. Οι 

προσεγγίσεις μοναδικής λύσης εστιάζουν στην τροποποίηση και τη βελτίωση μιας 

υποψήφιας λύσης. Οι μεθευρετικές μοναδικής λύσης περιλαμβάνουν την 

προσομοιωμένη ανόπτηση, την επαναλαμβανόμενη τοπική αναζήτηση, την 

αναζήτηση μεταβαλλόμενης γειτονιάς και την καθοδηγούμενη τοπική αναζήτηση 

(guided local search) [73].  

Από την άλλη, οι προσεγγίσεις με βάση τον πληθυσμό διατηρούν και 

βελτιώνουν πολλαπλές υποψήφιες λύσεις, συχνά χρησιμοποιώντας τα 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού για να καθοδηγήσουν την αναζήτηση [91]. Οι 

μεθευρετικές με βάση τον πληθυσμό περιλαμβάνουν την εξελικτική υπολογιστική 

(evolutionary computation), τους γενετικούς αλγόριθμους (genetic algorithms) και τη 

βελτιστοποίηση σμήνους σωματιδίων (particle swarm optimization) [73].  

Μια άλλη κατηγορία μεθευρετικών είναι η νοημοσύνη σμήνους (swarm 

optimization) που είναι η συλλογική συμπεριφορά των αποκεντρωμένων, αυτο-

οργανωμένων μέσα σε ένα πληθυσμό ή σμήνος. Η βελτιστοποίηση αποικίας 

μυρμηγκιών [17], η βελτιστοποίηση σμήνους σωματιδίων [73] και η τεχνητή αποικία 

μελισσών [43] αποτελούν παραδείγματα αυτής της κατηγορίας [91].  

Όλοι οι μεθευρετικοί αλγόριθμοι που αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής είναι 

σειριακοί. Εκτός από αυτούς, υπάρχουν και υβριδικές, αλλά και παράλληλες 

μεθευρετικές [73]. Μια υβριδική μεθευρετική συνδυάζει μια μεθευρετική με άλλες 

προσεγγίσεις βελτιστοποίησης, όπως αλγόριθμους μαθηματικού προγραμματισμού, 

αλγόριθμους προγραμματισμού με περιορισμούς και αλγόριθμους μηχανικής 

μάθησης. Και τα δύο συστατικά μιας υβριδικής μεθευρετικής μπορούν να 

εκτελούνται ταυτόχρονα και να ανταλλάσσουν πληροφορίες ώστε να καθοδηγούν την 

αναζήτηση.  

Μια παράλληλη μεθευρετική χρησιμοποιεί τις τεχνικές του παράλληλου 

προγραμματισμού για να εκτελέσει πολλαπλές μεθευρετικές αναζητήσεις παράλληλα. 

Οι τεχνικές αυτές μπορούν να ποικίλλουν, από απλά κατανεμημένα σχήματα σε 

ταυτόχρονες εκτελέσεις αναζήτησης, οι οποίες αλληλεπιδρούν για να βελτιώσουν τη 

συνολική λύση [91]. 
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Στην εικόνα που ακολουθεί, αναφέρονται οι διάφορες κατηγοριοποιήσεις των 

μεθευρετικών. 

 

 

Εικόνα 3.2-1: Διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις των μεθευρετικών [91] 

 

3.3 Κριτήρια σύγκρισης μεθευρετικών 

Όλες οι μεθευρετικές εκτελούν λειτουργίες τέτοιες, ώστε να διαφεύγουν από 

τα τοπικά βέλτιστα (local optima), ωστόσο έχουν από τη φύση τους πραγματικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Λόγω της μοναδικής λειτουργικότητας του κάθε 

τύπου μεθευρετικής, η σύγκριση των μεθευρετικών είναι με πολλούς τρόπους πιο 

δύσκολη από ό, τι άλλες αλγοριθμικές συγκρίσεις [69]. 

Η σύγκριση των μεθευρετικών εστιάζει, πέρα από την απλότητα (simplicity), 

σε δύο συγκεκριμένα κριτήρια: το χρόνο εκτέλεσης (runtime) και την ποιότητα της 
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παρεχόμενης λύσης (solution quality). Οι μεθευρετικές σχεδιάσθηκαν για να δώσουν 

λύσεις καλής ποιότητας όσον αφορά το χρόνο εκτέλεσης (runtime), καλύτερες από 

εκείνες που δίνουν οι ακριβείς προσεγγίσεις. Μια μεθευρετική, για να έχει νόημα, 

πρέπει να δίνει αποδεκτές λύσεις, σύμφωνα με κάποιον συγκεκριμένο ορισμό του τί 

είναι αποδεκτό και τί όχι. Ανάλογα με την εφαρμογή, το ποσό επιτρεπτής απόκλισης 

από τη βέλτιστη λύση διαφέρει. Παραδείγματος χάριν, σε πολλές εφαρμογές 

μακροπρόθεσμου σχεδιασμού ή σε εφαρμογές σχεδιασμού κρίσιμου για το 

επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας, το ποσό του επιτρεπόμενου σφάλματος είναι 

κατά πολύ χαμηλότερο από ό, τι σε προβλήματα βελτιστοποίησης, που 

χρησιμοποιούνται για βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό, ή των οποίων η λύση εφάπτεται 

στα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρείας. Ακόμη και για το ίδιο πρόβλημα, το ποσό 

των επιτρεπτών σφαλμάτων μπορεί να διαφέρει δραματικά.  

Ως αποτέλεσμα, ο προσδιορισμός της επιθυμητής ποιότητας λύσης για ένα 

πρόβλημα συνδυαστικής βελτιστοποίησης είναι συχνά δύσκολος ή αδύνατος. Έτσι, 

κατά τη σύγκριση των μεθευρετικών δεν αρκεί να καθορισθεί εάν κάθε ευρετική 

πληροί ένα απαιτούμενο όριο ποιότητας λύσης, αλλά είναι απαραίτητη περαιτέρω 

σύγκριση μεταξύ των ευρετικών [69]. 

Εκτός από το γεγονός ότι, μια μεθευρετική είναι απαραίτητο να επιδεικνύει 

καλή ποιότητα λύσης ώστε να θεωρείται βιώσιμη, το να έχει γρήγορο χρόνο 

εκτέλεσης είναι άλλη μια κρίσιμη ανάγκη. Εάν οι μεθευρετικές δεν εκτελούνται 

γρήγορα, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε μια 

τέτοια προσέγγιση συγκριτικά με τους ακριβείς αλγόριθμους. Την ίδια στιγμή, οι 

συγκρίσεις χρόνου εκτέλεσης είναι μερικές από τις πιο δύσκολες συγκρίσεις για να 

κάνει κανείς. Υπάρχουν δυσκολίες στη σύγκριση των χρόνων εκτέλεσης των 

αλγορίθμων που έχουν μεταγλωττισθεί με διαφορετικούς μεταγλωττιστές 

(χρησιμοποιώντας διαφορετικές σημαίες μεταγλώττισης) και έχουν εκτελεσθεί σε 

διαφορετικούς υπολογιστές, ενδεχομένως και σε διαφορετικά “testbeds” [69]. Με τον 

όρο “testbeds”  εννοούμε πλατφόρμες προς πειραματισμό για τα μεγάλα έργα 

ανάπτυξης [91]. 

3.4  Αναζήτηση Μεταβαλλόμενης Γειτονιάς 

Η αναζήτηση μεταβαλλόμενης γειτονιάς (Variable Neighborhood Search - 

VNS), είναι μια μεθευρετική μέθοδος για την επίλυση ενός συνόλου προβλημάτων 

συνδυαστικής και ολικής βελτιστοποίησης. Διερευνά μακρινές γειτονιές της 
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τρέχουσας κατεστημένης λύσης και κινείται από εκεί σε μια νέα λύση, εάν και μόνο 

εάν έχει υπάρξει βελτίωση. Η VNS διαχειρίζεται μια μέθοδο τοπικής αναζήτησης 

(Local Search - LS), η οποία εφαρμόζεται επαναληπτικά (iterated local search), ώστε 

να ληφθούν τα τοπικά βέλτιστα (local optima) από τις προηγούμενες λύσεις της 

γειτονιάς.  

Με άλλα λόγια, η αναζήτηση VNS περιλαμβάνει επαναληπτική διερεύνηση 

των όλο και μεγαλύτερων γειτονιών για ένα δοθέν τοπικό βέλτιστο, μέχρι να βρεθεί 

μια βελτίωση μετά από την οποία επαναλαμβάνεται η έρευνα κατά μήκους των 

επεκτεινόμενων γειτονιών. 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 [90].  

H ευρετική τοπικής αναζήτησης εκτελείται, επιλέγοντας μια αρχική λύση  , 

ανακαλύπτοντας μια κατεύθυνση καθόδου από το  , εντός μιας γειτονιάς      και 

προχωρώντας προς το ελάχιστο της       εντός της       προς την ίδια κατεύθυνση. 

Εάν δεν υπάρχει κατεύθυνση της καθόδου, η ευρετική σταματά, ενώ σε διαφορετική 

περίπτωση, επαναλαμβάνεται. Συνήθως χρησιμοποιείται η υψηλότερη κατεύθυνση 

της καθόδου, που σχετίζεται, επίσης, με την καλύτερη βελτίωση. Σε κάθε βήμα, η 

γειτονιά        του   έχει διερευνηθεί πλήρως [91].  

Η VNS σχεδιάσθηκε για εύρεση προσεγγιστικών λύσεων διακριτών και 

συνεχών προβλημάτων βελτιστοποίησης και σύμφωνα με αυτά, έχει ως στόχο την 

επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού, ακέραιου προγραμματισμού, 

μεικτού ακέραιου προγραμματισμού, μη γραμμικά προγραμματισμού, κ.ά. [91].   

Η VNS προτάθηκε από τους Mladenović και Hansen, το 1997 [55]. Η 

πρωτοποριακή εργασία για την περιγραφή της VNS έγινε από τους Mladenovic και 

Hansen το 1997 [55], εάν και ενίοτε αναφέρεται μια προγενέστερη περίληψη του 

N.Mladenovic [56].  

3.4.1 Μαθηματική Περιγραφή της VNS 

Στην υποενότητα αυτή, αναφερόμαστε στη μαθηματική αναπαράσταση της 

μεθόδου VNS. Έστω ένα ντετερμινιστικό πρόβλημα βελτιστοποίησης με 
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όπου      , και   είναι ο χώρος λύσης, το εφικτό σύνολο, μια εφικτή λύση 

και μια αντικειμενική συνάρτηση πραγματικών τιμών, αντίστοιχα. Εάν   είναι ένα 

πεπερασμένο, αλλά μεγάλο σύνολο, τότε μπορεί να ορισθεί ένα πρόβλημα 

συνδυαστικής βελτιστοποίησης. Εάν      ,  υπάρχει ένα μοντέλο συνεχούς 

βελτιστοποίησης. Μια λύση      είναι βέλτιστη, εάν            ,        . 

Ένας ακριβής αλγόριθμος για το πρόβλημα είναι να βρεθεί μια βέλτιστη λύση   , με 

επικύρωση της βέλτιστης δομής της, ή αν αυτό δεν μπορεί να επικυρωθεί , η 

διαδικασία πρέπει να δείξει ότι δεν υπάρχει εφικτή λύση, δηλαδή,    , ή η λύση 

είναι απεριόριστη. Ο χρόνος της CPU πρέπει να είναι πεπερασμένος και σύντομος. 

Στη συνεχή βελτιστοποίηση, είναι λογικό να επιτρέπεται κάποιος βαθμός ανοχής 

(tolerance)  , δηλαδή, η διαδικασία να σταματήσει όταν βρεθεί μια εφικτή λύση   , 

τέτοια ώστε              ,        ή                           ,       . 

Μερικές μεθευρετικές γρήγορα επιδέχονται μια προσεγγιστική, ή βέλτιστη 

λύση, αλλά χωρίς επικύρωση της βελτιστότητάς της. Μερικές από αυτές έχουν ένα 

εσφαλμένο πιστοποιητικό, δηλαδή, η λύση    που έχει αποκτηθεί, ικανοποιεί 

                          ,        και για κάποιο  , εάν και αυτό είναι σπάνια 

μικρό.  

Οι ευρετικές αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των τοπικών βέλτιστων ως 

αποτέλεσμα της αποφυγής του να γίνει ο υπολογιστικός χρόνος πολύ μεγάλος. Ένα 

τοπικό βέλτιστο    του προβλήματος  είναι τέτοιο ώστε            ,       

        , όπου το        υποδηλώνει μια γειτονιά του τοπικού βέλτιστου   . 

3.4.2 Εκδοχές της VNS  

Σε αντίθεση με πολλές άλλες μεθευρετικές, τα βασικά σχήματα της VNS και 

οι επεκτάσεις της είναι απλές και απαιτούν λίγα, ενώ μερικές φορές δεν απαιτούν 

καθόλου παραμέτρους. Ως εκ τούτου, εκτός από την παροχή πολύ καλών λύσεων, 

συχνά με απλούστερους τρόπους από ό, τι άλλες μέθοδοι, η VNS εντρυφά στους 

λόγους μιας τέτοιας απόδοσης, οι οποίοι, με τη σειρά τους, μπορεί να οδηγήσουν σε 

πιο αποτελεσματικές και πολυσύνθετες εφαρμογές [91]. 

Η πρώτη έκδοση της VNS είναι η Κατάβαση Μεταβαλλόμενης Γειτονιάς 

(Variable Neighborhood Descent - VND), η οποία είναι ντετερμινιστική. Η δεύτερη 

έκδοση της VNS είναι η μειωμένη VNS (Reduced VNS - RVNS), η οποία είναι 

στοχαστική [35].  



 

48 

Η μέθοδος κατάβασης μεταβαλλόμενης γειτονιάς (Variable Neighborhood 

Descent - VND) [6] συνίσταται στην αλλαγή των γειτονιών με ένα ντετερμινιστικό 

τρόπο. Στις περιγραφές των αλγορίθμων της, υποθέτουμε ότι η αρχική λύση   

δίνεται. Οι περισσότερες ευρετικές τοπικής αναζήτησης στη φάση της κατάβασής 

τους χρησιμοποιούν πολύ λίγες γειτονιές. Η τελική λύση θα πρέπει να είναι ένα 

τοπικό ελάχιστο σε σχέση με όλες τις      γειτονιές∙ ως εκ τούτου οι πιθανότητες να 

φτάσουμε σε ένα ολικό ελάχιστο είναι μεγαλύτερες όταν χρησιμοποιούμε τη VND 

από ό, τι εάν χρησιμοποιούσαμε μια μόνο δομή γειτονιάς [91].  

Η γενική εκδοχή της VNS μεθόδου (General VNS - GVNS) είναι μια VNS 

ευρετική με την κατάβαση μεταβαλλόμενης γειτονιάς, VND, ως μέθοδο τοπικής 

αναζήτησης [15]. Η GVNS φαίνεται να είναι μια ισχυρή μεθοδολογία για την επίλυση 

κάποιων προβλημάτων, όπως είναι ο πλανόδιος πωλητής και η δρομολόγηση 

οχημάτων. Ωστόσο, η αποδοτική υλοποίηση της μεθόδου αυτής μπορεί να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίλυση μεγάλου μεγέθους στιγμιοτύπων του 

εκάστοτε προβλήματος [57].  

Μια ευρετική απότομης κατάβασης (steepest descent heuristic), γνωστή 

επίσης και ως ευρετική υψηλότερης κατάβασης (highest descent heuristic) ή τοπική 

αναζήτηση καλύτερης βελτίωσης, αποτελείται από την επιλογή μιας αρχικής λύσης  , 

την εύρεση μιας κατεύθυνσης απότομης κατάβασης από το   εντός μιας γειτονιάς 

     και τη μετακίνηση προς το ελάχιστο της      εντός της γειτονιάς      κατά 

μήκος αυτής της κατεύθυνσης. Εάν δεν υπάρχει κατεύθυνση κατάβασης, η ευρετική 

σταματά, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, επαναλαμβάνεται [35]. Αυτό το σύνολο 

κανόνων συνοψίζεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Αρχικοποίηση (Initialization) Επιλογή της  , της  , των δομών 

γειτονιάς      και της αρχικής λύσης   

Τρέχον βήμα – Επανάληψη (1) Εύρεση                     

(2) Εάν           , θέσε         

κι επανέλαβε, διαφορετικά 

σταμάτα 

 

Σχήμα 3.4.2-1: Ευρετική Απότομης Κατάβασης (Steepest Descent Heuristic) 
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Παρατηρήστε ότι μια δομή γειτονιάς      ορίζεται για κάθε        στα 

προβλήματα διακριτής βελτιστοποίησης αποτελείται συνήθως από όλα τα διανύσματα 

που λαμβάνονται από το   με κάποια απλή τροποποίηση, παραδείγματος χάριν, 

συμπληρώνοντας ένα ή το πολύ δύο συστατικά ενός διανύσματος 0-1. Στη συνέχεια, 

σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, η γειτονιά      του   διερευνάται πλήρως. 

Δεδομένου ότι αυτό μπορεί να αποβεί χρονοβόρο, μια εναλλακτική λύση θα ήταν να 

χρησιμοποιήσουμε την ευρετική Πρώτης Κατάβασης (First Descent heuristic). Σε 

αυτήν την περίπτωση, τα διανύσματα         απαριθμούνται συστηματικά  και 

γίνεται μια μετακίνηση αμέσως μόλις βρεθεί μια κατεύθυνση κατάβασης. Η ευρετική 

πρώτης κατάβασης συνοψίζεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Αρχικοποίηση (Initialization) Επιλογή της  , της  , των δομών  γειτονιάς 

     και της αρχικής λύσης   

Τρέχον βήμα – Επανάληψη (1) Εύρεση πρώτης λύσης           

(2) Εάν           , βρες την επόμενη 

λύση            , θέσε         κι 

επανέλαβε (2), διαφορετικά θέσε 

      κι επανέλαβε (1) 

(3) Εάν όλες οι λύσεις της      έχουν 

ληφθεί υπ’όψιν, σταμάτα 

 

 

Σχήμα 3.4.2-2: Ευρετική Πρώτης Κατάβασης (First Descent Heuristic) 

 

Η VND βασίζεται στο γεγονός ότι ένα τοπικό βέλτιστο για έναν πρώτο τύπο 

μετακίνησης       (ή ευρετικής, ή εντός της γειτονιάς       ) δεν αποτελεί 

απαραίτητα τοπικό βέλτιστο και  για ένα άλλο τύπο μετακίνησης     ̃ (εντός της 

γειτονιάς       ). Μπορεί έτσι ο συνδυασμός διαφορετικών ευρετικών κατάβασης να 

συμφέρει [35]. Αυτό οδηγεί στο σχήμα βασικής VND, το οποίο παρουσιάζεται στο 

παρακάτω σχήμα: 
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Αρχικοποίηση 

Επιλέξτε το σύνολο των δομών γειτονιάς    για             , το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί στην κατάβαση. Βρείτε μια αρχική λύση   (ή εφαρμόστε τους 

κανόνες σε ένα δοθέν  ) 

Επανάληψη 

Επαναλάβετε την ακόλουθη αλληλουχία μέχρις ότου να μη ληφθεί κάποια βελτίωση:  

(1) Θέστε     

(2) Επαναλάβετε τα ακόλουθα βήματα μέχρι       : 

 (α) Διερεύνηση της γειτονιάς: Βρείτε τον καλύτερο γείτονα    του   

(         ) 

 (β) Μετακίνηση ή όχι: Εάν η λύση   , η οποία έχει αποκτηθεί με τον 

παραπάνω τρόπο, είναι καλύτερη από τη  , θέστε       και    , διαφορετικά 

θέστε       

 

Σχήμα 3.4.2-3: Βήματα της βασικής VND 

 

Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή του παραπάνω 

σχήματος. Ειδικότερα, θα πρέπει κανείς να λάβει υπ’όψιν του τα ακόλουθα 

ερωτήματα:  

(i) τί πολυπλοκότητα έχουν οι διαφορετικές μετακινήσεις;  

(ii) ποια είναι η καλύτερη σειρά για την εφαρμογή τους;  

(iii)οι κινήσεις θεωρούνται επαρκείς για να εξασφαλίσουν μια διεξοδική 

διερεύνηση της περιοχής που περιέχει τη λύση  ;  

(iv) πόσο ακριβής επιθυμείται να είναι μια λύση;  

 

Το ερώτημα (i) έχει ως στόχο την επιλογή και την κατάταξη των κινήσεων: 

εάν περιλαμβάνουν πάρα πολλές στοιχειώδεις αλλαγές (παραδείγματος χάριν, 

συμπλήρωση 3 ή περισσότερων στοιχείων ενός διανύσματος 0-1), τότε η 

προκύπτουσα ευρετική μπορεί να είναι πολύ αργή και συχνά να χρειάζεται 

περισσότερο χρόνο από ό, τι ένας ακριβής αλγόριθμος σε μικρού ή μεσαίου μεγέθους 

παραδείγματα.  
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Το ερώτημα (ii) επίσης αναφέρεται στους χρόνους υπολογισμού σε σχέση με 

την ποιότητα των αποκτώμενων λύσεων. Μια συχνή υλοποίηση αποτελείται από την 

κατάταξη των μετακινήσεων κατά σειρά πολυπλοκότητας της εφαρμογής τους (η 

οποία είναι συχνά συνώνυμη με  την κατάταξη κατά σειρά μεγέθους των γειτονιών 

τους         ) και από την επιστροφή στην πρώτη μετακίνηση κάθε φορά που 

βρίσκεται μια κατεύθυνση κατάβασης και γίνεται ένα βήμα σε αυτήν την 

κατεύθυνση. Εναλλακτικά, όλες οι μετακινήσεις μπορούν να εφαρμοσθούν σε σειρά, 

αρκεί να έχει γίνει κατάβαση για κάποια γειτονιά στη σειρά.  

Το ερώτημα (iii) είναι κρίσιμο: για ορισμένα προβλήματα οι στοιχειώδεις 

μετακινήσεις δεν είναι επαρκείς ώστε να διαφύγουν από μια «κοιλάδα» και οι 

ευρετικές που χρησιμοποιούν μόνο αυτές  τις στοιχειώδεις μετακινήσεις, μπορεί να 

δώσουν πολύ φτωχά αποτελέσματα.  

Τέλος, η επιθυμητή ακρίβεια, όπως διατυπώθηκε στο ερώτημα (iv), θα 

εξαρτάται από το κατά πόσον η VND έχει χρησιμοποιηθεί μόνη της ή μέσα σε κάποιο 

ευρύτερο πλαίσιο, όπως η ίδια η VNS. Στην προηγούμενη περίπτωση, μπορεί κανείς 

να επιτύχει την καλύτερη δυνατή λύση εντός του καθορισμένου υπολογιστικού 

χρόνου. Στην τελευταία περίπτωση, μπορεί κανείς να προτιμά να φτάσει σε μια καλή 

λύση πολύ σύντομα, χρησιμοποιώντας την ντετερμινιστική VND και να τη βελτιώσει 

αργότερα, χρησιμοποιώντας την ταχύτερη στοχαστική αναζήτηση της VNS [35]. 

Η μειωμένη μέθοδος VNS (Reduced VNS - RVNS) συνίσταται στην επιλογή 

τυχαίων σημείων και σε αυτήν δεν υπάρχει φάση κατάβασης. Αντίθετα, οι τιμές 

αυτών των νέων σημείων συγκρίνονται με αυτές των κατεστημένων σημείων και 

λαμβάνει χώρα μια ενημέρωση σε περίπτωση βελτίωσης. Υποτίθεται ότι έχει επιλεγεί 

μια συνθήκη τερματισμού, όπως ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος      της CPU ή ο 

μέγιστος αριθμός επαναλήψεων μεταξύ δύο βελτιώσεων. Για να απλοποιηθεί η 

περιγραφή των αλγορίθμων, σε όσα ακολουθούν παρακάτω χρησιμοποιείται το     . 

Ως εκ τούτου, η RVNS χρησιμοποιεί δύο παραμέτρους: την       και την     . Η 

RVNS είναι χρήσιμη σε πολύ μεγάλα στιγμιότυπα, για τα οποία η τοπική αναζήτηση 

είναι δαπανηρή. Έχει παρατηρηθεί ότι η καλύτερη τιμή για την παράμετρο      είναι 

συχνά η τιμή 2. Επιπλέον, ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων μεταξύ δύο βελτιώσεων 

χρησιμοποιείται συνήθως ως συνθήκη τερματισμού. Η RVNS είναι παρόμοια με τη 

μέθοδο Monte-Carlo, με τη διαφορά ότι είναι πιο συστηματική. Η μέθοδος Monte-

Carlo είναι μια ευρεία κατηγορία υπολογιστικών αλγορίθμων που βασίζονται σε 
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επαναλαμβανόμενη τυχαία δειγματοληψία για την απόκτηση αριθμητικών 

αποτελεσμάτων. Τυπικά εκτελεί κανείς προσομοιώσεις πολλές φορές, προκειμένου 

να ληφθεί η κατανομή μιας άγνωστης πιθανοτικής οντότητας [91].  

3.4.3 Επεκτάσεις της VNS 

Βασική VNS (Basic VNS - BVNS):  Όταν  η  μέθοδος  VNS  δεν  παράγει μια 

καλή λύση, υπάρχουν διάφορα βήματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη 

διαδικασία, όπως η σύγκριση των στρατηγικών πρώτης και καλύτερης βελτίωσης 

στην τοπική αναζήτηση, η μείωση της γειτονιάς, το να ενταθεί η διατάραξη 

(perturbation), να υιοθετηθεί η VND και να πειραματιστούμε με τις ρυθμίσεις των 

παραμέτρων.  

Η μέθοδος ΒVNS συνδυάζει ντετερμινιστικές και στοχαστικές αλλαγές της 

γειτονιάς. Συχνά διαδοχικές γειτονιές    εμφωλεύονται. Η μέθοδος αυτή 

περιλαμβάνει την τυχαία παραγωγή του σημείου   , ώστε να αποφευχθεί η 

κυκλικότητα (cycling), η οποία θα μπορούσε να συμβεί εάν εφαρμοστεί ένας 

ντετερμινιστικός κανόνας. Η βασική VNS είναι μια μέθοδος κατάβασης πρώτης 

βελτίωσης με  τυχαιότητα (randomization). Χωρίς πολλή πρόσθετη προσπάθεια, 

μπορεί να μετατραπεί σε μια μέθοδο κατάβασης-ανάβασης [91].  

Παραμορφωμένη VNS (Skewed VNS - SVNS): Η παραμορφωμένη μέθοδος 

VNS [37] αντιμετωπίζει το πρόβλημα της εξερεύνησης των «κοιλάδων» πολύ μακριά 

από την κατεστημένη λύση. Πράγματι, μόλις βρεθεί η καλύτερη λύση σε μια μεγάλη 

περιοχή, είναι απαραίτητο να διανύσουμε κάποιο δρόμο για να λάβουμε μια 

βελτιωμένη λύση. Οι λύσεις που βρίσκονται τυχαία σε μακρινές γειτονιές μπορεί να 

διαφέρουν σημαντικά από την κατεστημένη λύση και τη VNS: μπορεί στη συνέχεια 

να εκφυλίζονται, σε κάποιο βαθμό, στην ευρετική Multistart (στην οποία οι 

καταβάσεις γίνονται επαναληπτικά από λύσεις που δημιουργούνται τυχαία, μια 

ευρετική που είναι γνωστό ότι δεν είναι πολύ αποτελεσματική). Κατά συνέπεια, 

πρέπει να υπάρξει κάποια «αποζημίωση» για την απόσταση από την κατεστημένη 

λύση [91].  

Αναζήτηση Αποσύνθεσης Μεταβαλλόμενης Γειτονιάς (Variable 

Neighborhood Decomposition Search - VNDS): Η μέθοδος VNDS [38] επεκτείνει τη 

βασική VNS σε ένα VNS σχήμα δύο επιπέδων βασισμένο στην αποσύνθεση του 

προβλήματος. Για την ευκολία της παρουσίασης, αλλά χωρίς απώλεια της 
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γενικότητας, υποθέτουμε ότι η λύση   αντιπροσωπεύει το σύνολο ορισμένων 

στοιχείων.  

Παράλληλη VNS (Parallel VNS): Αρκετοί τρόποι παραλληλοποίησης της 

VNS έχουν πρόσφατα προταθεί για την επίλυση του προβλήματος p-Median. Στο 

[22] δοκιμάζονται τρεις από αυτούς:  

(i) παραλληλοποίηση τοπική αναζήτησης  

(ii) αύξηση του αριθμού των λύσεων που προέρχονται από την τρέχουσα 

γειτονιά και εκτέλεση μιας τοπικής αναζήτησης παράλληλα με 

καθεμία από αυτές και  

(iii) το ίδιο με το (ii), αλλά να υπάρχει και ενημέρωση των πληροφοριών 

σχετικά με την καλύτερη λύση που βρέθηκε. Τρεις Parallel: VNS 

στρατηγικές:.  

Επίσης στο [60] προτείνονται τρεις παράλληλες VNS στρατηγικές, για την 

επίλυση του προβλήματος του πλανόδιου αγοραστή. 

Πρωτεύον – Δυϊκή VNS (Primal-dual VNS ή PD-VNS): Για τις πιο σύγχρονες 

ευρετικές, η διαφορά στην τιμή μεταξύ της βέλτιστης λύσης και αυτής που 

λαμβάνεται είναι εντελώς άγνωστη. Η εγγυημένη απόδοση της πρωτεύουσας 

ευρετικής μπορεί να προσδιορισθεί, εάν είναι γνωστό ένα κάτω φράγμα για την τιμή 

της αντικειμενικής συνάρτησης. Η τυπική προσέγγιση προς το σκοπό αυτό είναι να 

χαλαρώσουμε τη συνθήκη ακεραίου (integrality condition) του πρωτεύοντος 

προβλήματος, με βάση μια διατύπωση μαθηματικού προγραμματισμού του 

προβλήματος.  

Ωστόσο, όταν η διάσταση του προβλήματος είναι μεγάλη, ακόμη και το 

πρόβλημα που έχει υποστεί χαλάρωση μπορεί να είναι αδύνατο να λυθεί επακριβώς 

από τους καθιερωμένους εμπορικούς λύτες. Ως εκ τούτου, φαίνεται να είναι καλή 

ιδέα η επίλυση δυϊκών γραμμικών  προβλημάτων χαλάρωσης  ευρετικά. Έχουν 

ληφθεί εγγυημένα φράγματα στην απόδοση των πρωτευουσών ευρετικών. Στην PD-

VNS [36] μέθοδο προτείνεται ένας πιθανός γενικός τρόπος για την επίτευξη τόσο των 

εγγυημένων φραγμάτων, όσο και της ακριβούς λύσης. 

Διακλάδωση Μεταβαλλόμενης Γειτονιάς (Variable Neighborhood Branching): 

Το πρόβλημα μικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (Mixed Integer Linear 

Programming – MILP) [39] αποτελείται από τη μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση 

μιας γραμμικής συνάρτησης, με την επιφύλαξη των περιορισμών ισότητας ή 
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ανισότητας και των περιορισμών σχετικά με τη συνθήκη ακεραίου σε ορισμένες από 

τις μεταβλητές.  

3.4.4 Εφαρμογές της VNS 

Οι εφαρμογές της VNS αλλά και των διάφορων εκδοχών της είναι 

πολυάριθμες και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Ορισμένοι από 

τους τομείς όπου θα μπορούσε να βρεθούν συλλογές επιστημονικών εργασιών, 

σχετικές με τη VNS και τις παραλλαγές της, είναι:  

1. Βιομηχανικές εφαρμογές (Industrial applications) 

2. Προβλήματα σχεδιασμού στην επικοινωνία (Design problems in 

communication) 

3. Προβλήματα χωροθέτησης (Location problems) 

4. Εξόρυξη δεδομένων (Data mining) 

5. Προβλήματα γραφήματος (Graph problems)  

6. Προβλήματα σακιδίων και συσκευασίας (Knapsack and packing 

problems) 

7. Προβλήματα μικτού ακέραιου (Mixed integer problems) 

8. Προβλήματα ωρολόγιου προγράμματος (Timetabling problems) 

9. Προβλήματα χρονοπρογραμματισμού (Scheduling problems) 

10. Προβλήματα δρομολόγησης οχημάτων (Vehicle routing problems) 

11. Προβλήματα στις βιοεπιστήμες και τη χημεία (Biosciences and chemistry 

problems) 

12. Συνεχής βελτιστοποίηση (Continuous optimization) 

13. Άλλα προβλήματα βελτιστοποίησης  

14. Επιστήμη της ανακάλυψης (Discovery science) 

3.5  Η μέθοδος GVNS για το TSPTW 

Όπως προαναφέρθηκε στην υποενότητα 2.2.2, οι Urrutia et al. στο [15] 

πρότειναν το 2010 μια ευρετική δύο σταδίων, η οποία βασίζεται στην αναζήτηση 

μεταβαλλόμενης γειτονιάς (VNS). Στο πρώτο στάδιο, κατασκευάζεται μια εφικτή 

λύση με τη χρήση της VNS, όπου η μεικτού γραμμικού ακέραιου τύπου, 

αντικειμενική συνάρτηση αναπαρίσταται ως ένα μέτρο ανεφικτότητας (infeasibility). 

Στο δεύτερο στάδιο η ευρετική βελτιώνει την εφικτή λύση με μια GVNS μεθευρετική 

[15]. Η GVNS μεθευρετική, όπως προαναφέρθηκε στην υποενότητα 3.4.2, είναι η 
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γενική εκδοχή της VNS μεθευρετικής και χρησιμοποιεί την κατάβαση 

μεταβαλλόμενης γειτονιάς, VND, ως μέθοδο τοπικής αναζήτησης [15]. 

Το 2012, στο [57] προτείνεται μια νέα προσέγγιση για την επίλυση του 

TSPTW. Πρόκειται, επίσης, για μια μεθευρετική δύο σταδίων η οποία στο πρώτο 

στάδιο χρησιμοποιεί την ίδια VNS με την προηγούμενη προσέγγιση των  Urrutia et 

al. [15] για την κατασκευή αρχικής εφικτής λύσης. Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών 

μεθευρετικών παρατηρείται στο δεύτερο στάδιο, όπου επιδιώκεται η βελτιστοποίηση 

της εφικτής λύσης που παρήχθησε από το προηγούμενο στάδιο. Και σε αυτήν την 

τελευταία προσπάθεια ανάπτυξης μιας μεθευρετικής για το TSPTW που έγινε το 

2012, στο δεύτερο στάδιο χρησιμοποιείτια μια GVNS μεθευρετική για να βελτιώσει 

την εφικτή λύση του προηγούμενου σταδίου, όμως αυτή η νέα GVNS μέθοδος [57] 

υπερτερεί της προηγούμενης. Οι λόγοι αυτής της υπεροχής περιλαμβάνουν το 

γεγονός ότι χρησιμοποιεί διαφορετικό σύνολο γειτονιών, νέα διαδικασία ελέγχου 

εφικτότητας (feasibility) και μια πιο αποδοτική δομή δεδομένων από την 

προηγούμενη GVNS μέθοδο, η οποία θεωρούνταν έως τότε ως η υψηλότερου 

επιπέδου, μοναδική μεθευρετική. Ως αποτέλεσμα, η GVNS  που αναπτύχθηκε στο 

[57] είναι πολύ πιο γρήγορη, πιο αποδοτική και πιο αποτελεσματική από ό, τι η 

GVNS που αναπτύχθηκε στο [15], καθώς είναι σε θέση να βελτιώσει 14 από τις 25 

καλύτερες γνωστές λύσεις για μεγάλου μεγέθους στιγμιότυπα προβλημάτων από τη 

βιβλιογραφία. 

3.5.1 Προεπεξεργασία 

Στην προσέγγιση που προτείνεται στο [15], αλλά και στο [57], τα στιγμιότυπα 

έχουν προ-επεξεργασθεί πριν από την εκτέλεση της ευρετικής,  όπως συμβαίνει και 

στο [25]. Αυτό το βήμα εξαλείφει τις μη συμβατές ακμές: εάν           , τότε το   

πρέπει να δεχθεί επίσκεψη πριν από το  , και, ως εκ τούτου, κάθε διαδρομή που 

περιέχει οποιαδήποτε σειρά στην οποία το   έχει δεχθεί επίσκεψη πριν από το   

θεωρείται ανέφικτη. Η προ-επεξεργασία συνίσταται στη σήμανση των εν λόγω μη 

συμβατών ακμών, ούτως ώστε το υπόλοιπο τμήμα του αλγορίθμου να είναι σε θέση 

να τους αποφύγει γρήγορα.  

Μετά την προ-επεξεργασία, ο αλγόριθμος δουλεύει επαναληπτικά σε δύο 

στάδια. Το στάδιο της κατασκευής επιδιώκει μια εφικτή λύση, ενώ το στάδιο της 

βελτιστοποίησης επιδιώκει  να βελτιώσει τη λύση, χρησιμοποιώντας την εφικτή λύση 

που παράχθηκε στο προηγούμενο στάδιο ως σημείο εκκίνησης.  
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Εικόνα 3.5.1-3: Ευρετική 2 φάσεων[15] 

 

Μια VNS μεθευρετική χρησιμοποιείται κατά τη φάση κατασκευής και μια 

GVNS ευρετική χρησιμοποιείται κατά τη φάση βελτιστοποίησης.  

3.5.2 Στάδιο Κατασκευής της Αρχικής Εφικτής Λύσης 

Ο M.W.Salvesbergh [68] υποστηρίζει ότι, ακόμη και η κατασκευή μιας 

εφικτής λύσης για το TSPTW αποτελεί NP-hard πρόβλημα. Οι Gendreau et al. [25] 

επιχειρούν να κατασκευάσουν εφικτές λύσεις, χρησιμοποιώντας μια ευρετική 

εισαγωγής (insertion heuristic) με υπαναχωρήσεις (backtracking). Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι ο αλγόριθμος αποτυγχάνει να αποκτήσει εφικτές λύσεις για ορισμένα 

στιγμιότυπα με μεγάλο αριθμό πελατών και στενά χρονικά παράθυρα. Ο R.W.Calvo 

[9] χρησιμοποιεί τη λύση ενός προβλήματος ανάθεσης για να κατασκευάσει εφικτές 

υπο-διαδρομές και, έπειτα, τις συγχωνεύει σε μια κύρια διαδρομή. O αλγόριθμος του 

R.W.Calvo [9] λειτουργεί καλύτερα από ό, τι εκείνος των Gendreau et al. [25], για τα 

στιγμιότυπα που προτείνονται στο [19], αλλά παρ 'όλα αυτά, εφικτές λύσεις δεν 

βρέθηκαν για ορισμένα στιγμιότυπα. 

Η εικόνα 3.5.2-1 (αλγόριθμος 2), που ακολουθεί, δείχνει τη φάση κατασκευής 

της VNS. Η αντικειμενική συνάρτηση που χρησιμοποιείται σε αυτή τη διαδικασία 

είναι το άθροισμα όλων των θετικών διαφορών μεταξύ του χρόνου που χρειάζεται 

ώστε να φθάσουμε σε κάθε πελάτη και του χρόνου λήξης του, δηλαδή, 

∑             
 
   . Ο αλγόριθμος εκτελείται  επαναληπτικά μέχρι να βρει μια 

εφικτή λύση (δηλαδή, μια λύση με αντικειμενική συνάρτηση ίση με το μηδέν). 
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Εικόνα 3.5.2-1: Φάση κατασκευής της VNS [15] 

 

Το επίπεδο μεταβλητής που χρησιμοποιείται για να ελέγχει την μέτρο της 

διαδικασίας διατάραξης, έχει ορισθεί στην τιμή 1 στη γραμμή 2. Στη γραμμή 3, ο 

αλγόριθμος παράγει μια τυχαία, πιθανώς μη εφικτή, λύση. Μια διαδικασία τοπικής 

αναζήτησης, χρησιμοποιώντας τη γειτονιά μιας μετατόπισης (1-shift neighborhood), 

όπου μια γειτονική λύση λαμβάνεται με την επανατοποθέτηση ενός δεδομένου 

πελάτη, εφαρμόζεται στην αρχική λύση στη γραμμή 4. Η παραμέτρος levelMax 

χρησιμοποιείται για να ελέγξει το μέγιστο επίπεδο διατάραξης και ο αλγόριθμος 

επαναλαμβάνεται από τη γραμμή 6 έως τη γραμμή 13 μέχρι να βρεθεί  εφικτή λύση ή 

να φθάσουμε στο μέγιστο επίπεδο διατάραξης levelMax. Στη γραμμή 6 η λύση 

διαταράσσεται, κάνοντας τυχαίες μετακινήσεις μιας μετατόπισης (1-shift) στο 

επίπεδο αυτό, ώστε να διαφύγουμε από την τρέχουσα τοπική βέλτιστη λύση. Στη 

γραμμή 7, εφαρμόζεται μια διαδικασία τοπικής αναζήτησης μιας μετατόπισης στη 

διαταραγμένη λύση και, στη γραμμή 8 η λύση που λαμβάνεται μετά την τοπική 

αναζήτηση έχει ορισθεί ως η νέα τρέχουσα λύση, εάν είναι καλύτερη από την 

τρέχουσα καλύτερη λύση. Στο τέλος κάθε επανάληψης, η τιμή της μεταβλητής 

αυξάνεται κατά μία μονάδα εάν η τρέχουσα δεν έχει βελτιωθεί, ή διαφορετικά τίθεται 

στην τιμή 1.  
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Όσον αφορά την τυχαία λύση που χρησιμοποιείται από αυτή τη διαδικασία, 

εμπειρικές δοκιμές έδειξαν ότι ο αλγόριθμος 2 είναι σε θέση να βρει γρήγορα μια 

εφικτή λύση, όταν χρησιμοποιείται μια αρχική λύση, όπου οι πελάτες ταξινομούνται 

κατά το χρόνο λήξης ή κατά το χρόνο ετοιμότητας. Αντιθέτως, όταν ο αλγόριθμος 

ξεκινά με μια τυχαία αρχική λύση, χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να βρεθεί μια 

εφικτή λύση. Ο χρόνος που δαπανάται στη φάση κατασκευής είναι μικρός, εάν 

συγκριθεί με το συνολικό χρόνο που δαπανάται για όλη αυτήν την μεθευρετική δύο 

φάσεων. Ως εκ τούτου, προκειμένου να κατασκευάσουμε λύσεις μεγάλης 

ποικιλομορφίας στο τέλος της φάση κατασκευής, είναι προτιμότερο να εργαζόμαστε 

με τυχαίες αρχικές λύσεις. Η ικανότητα να κατασκευασθούν ποικίλες αρχικές λύσεις 

είναι απαραίτητη σε έναν αλγόριθμο πολλαπλών εκκινήσεων (multi-start), όπως 

αυτός που προτείνεται στα [15] [57]. 

Στο [57] ελέγθησαν, επίσης, και άλλες συνήθεις στρατηγικές αρχικοποίησης 

της λύσης, χωρίς ωστόσο αυτές να παράξουν καλύτερα αποτελέσματα από την 

στρατηγική που αναπτύχθηκε στο [15] και την οποία παρουσιάσαμε σε αυτήν την 

υποενότητα. 

 

3.5.3 Στάδιο Βελτιστοποίησης της Εφικτής Λύσης 

Μετά την κατασκευή μιας εφικτής αρχικής λύσης, η ευρετική προσπαθεί να 

τη βελτιώσει. Η φάση βελτιστοποίησης εφαρμόζει μια GVNS ευρετική, δηλαδή μια 

VNS ευρετική με τη VND ως τοπική αναζήτηση. Ο αλγόριθμος 3 περιγράφει τη 

φάση βελτιστοποίησης. 
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Εικόνα 3.5.3-1: Η μέθοδος GVNS[15] 

 

Σε αυτή τη φάση (αλγόριθμος 3), η αντικειμενική συνάρτηση είναι το 

συνολικό κόστος της διαδρομής, που είναι, ∑              . Ο αλγόριθμος αρχίζει με 

μια εφικτή λύση  , η οποία παρέχεται από τη φάση κατασκευής. Η τιμή της 

μεταβλητής, η οποία χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του μέτρου  της διαδικασίας 

διατάραξης, έχει ορισθεί στην τιμή 1 στη γραμμή 1. Στη γραμμή 2, εφαρμόζεται η 

τοπική αναζήτηση VND στη  . Ο αλγόριθμος επαναλαμβάνεται από τη γραμμή 4 έως 

τη γραμμή 11, μέχρι να φτάσει στην τιμή της levelMax, το μέγιστο επιτρεπόμενο 

επίπεδο διατάραξης. Παρόμοια με τη φάση κατασκευής, η διαδικασία διατάραξης 

εκτελεί τυχαίες μετακινήσεις μιας μετατόπισης (1-shift) στο επίπεδο αυτό, ώστε να 

διαταραχθεί η τρέχουσα λύση. Στη γραμμή 5, εφαρμόζεται η VND τοπική αναζήτηση 

και, στη γραμμή 6, συγκρίνονται η τρέχουσα και η καλύτερη λύση και, εάν είναι 

απαραίτητο, ενημερώνεται η καλύτερη λύση. Στις γραμμές 7 έως 11, η τιμή της 

μεταβλητής αυξάνεται κατά ένα, αν η τρέχουσα λύση δεν έχει βελτιωθεί ή αλλιώς 

τίθεται στην τιμή 1. Η VND είναι μια παραλλαγή της αναζήτησης μεταβαλλόμενης 

γειτονιάς (VNS), η οποία, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, αλλάζει συστηματικά 

τη γειτονιά με ένα ντετερμινιστικό τρόπο.  
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Εικόνα 3.5.3-2: Η μέθοδος VND[15] 

 

Η τοπική αναζήτηση μιας μετατόπισης είναι κατάλληλη ώστε να 

αντιμετωπίσει το πρόβλημα εφικτότητας που τίθενται από τους περιορισμούς των 

χρονικών παραθύρων. Το γεγονός αυτό μπορεί να ελεγχθεί από τα αποτελέσματα που 

επιτεύχθηκαν κατά τη φάση της κατασκευής, όπου ο μόνος στόχος είναι να 

οικοδομήσουμε μια εφικτή λύση. Η τοπική αναζήτηση 2-opt, ακόμη κι αν 

περιορίζεται από τους περιορισμούς των χρονικών παραθύρων, είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσει το ζήτημα της βελτιστοποίησης του προβλήματος. Παρατηρούμε  ότι 

είναι δύσκολο να βρεθούν εφικτές μετακινήσεις δύο ανταλλαγών (2-exchange), αλλά, 

από την άλλη πλευρά, είναι άξια η προσπάθεια ώστε αυτές οι μετακινήσεις να 

βρεθούν. 

Όπως προαναφέραμε στην αρχή της ενότητας 3.5, η GVNS ευρετική που 

αναπτύχθηκε στο [57] είναι πολύ πιο γρήγορη, πιο αποδοτική και πιο αποτελεσματική 

από ότι η GVNS που αναπτύχθηκε στο [15]. Η διαφορά της από την προηγούμενη 

υψηλότερου επιπέδου ευρετική έγκειται στο γεγονός ότι χρησιμοποιεί διαφορετικό 

σύνολο γειτονιών, νέα διαδικασία ελέγχου εφικτότητας (feasibility) και μια πιο 

αποδοτική δομή δεδομένων. Περαιτέρω πληροφορίες για αυτήν την ευρετική θα 

βρείτε στο [57].  
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4 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ GVNS ΓΙΑ ΤΟ TSPTW 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχει γίνει υλοποίηση της 

διαδικασίας GVNS για το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή με χρονικά παράθυρα, 

βασιζόμενοι στην περιγραφή της διαδικασίας που προτάθηκε στο [15]. Για την 

συγκεκριμένη υλοποίηση βασισθήκαμε επίσης και στο [57]. Στο παρόν κεφάλαιο θα 

αναφερθούμε στη σχεδίαση και υλοποίηση της διαδικασίας και θα παραθέσουμε 

διάφορα παραδείγματα για την πληρέστερη κατανόησή της. 

 

4.1 Περιγραφή της διαδικασίας 

Η περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθεί βασίζεται στη μέθοδο επίλυσης 

για το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή με χρονικά παράθυρα, η οποία έχει 

περιγραφεί στο [15]. 

Η πρώτη διαδικασία είναι η κύρια διαδικασία και έχει να κάνει με τη βασική 

ιδέα εύρεσης εφικτής λύσης με τη χρήση της VNS. Αρχικά στη γραμμή 1 

κατασκευάζουμε έναν πίνακα ο οποίος μας δείχνει εξ’ αρχής ποιους κόμβους μπορεί 

να επισκεφθεί ο πλανόδιος πωλητής εφ’ όσον είναι εφικτή η προσπέλασή τους. Στη 

συνέχεια, ακολουθεί το πρώτο παράδειγμα. Στο παράδειγμα αυτό έχουμε 2 κόμβους 

και ισχύει ότι δεν είναι εφικτή η προσπέλαση από τον 1
ο
 στο 2

ο
 , ενώ το αντίστροφο 

δεν ισχύει. 

 

χρόνος έναρξης:10 χρόνος έναρξης:20 

χρόνος λήξης:60  χρόνος λήξης:5 

 

   

κόστος:50 

 

χρόνος έναρξης:20 χρόνος έναρξης:20 

χρόνος λήξης:5  χρόνος λήξης:60 

 

   

κόστος:50 

 

Εικόνα 4.1-1: Προσπέλαση κόμβων  

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 
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Όπως βλέπουμε στο παράδειγμα, ο πρώτος κόμβος έχει χρόνο έναρξης 10 και 

ο δεύτερος χρόνο λήξης 5, οπότε είναι αδύνατο να δεχθούν επίσκεψη από τον  

πλανόδιο πωλητή, μιας και ο δεύτερος θα έχει λήξει καθώς θα είναι έτοιμος ο πρώτος. 

Παρόλ’ αυτά, η αντίστροφη διαδικασία επιτρέπεται, οπότε ο πίνακας εφικτής 

προσπέλασης που θα δημιουργούσαμε θα ήταν ο εξής: 

 

Πίνακας 4.1-1: Πίνακας προσπέλασης κόμβων 

 Κόμβος 1 Κόμβος 2 

Κόμβος 1 Εφικτή προσπέλαση Ανέφικτη προσπέλαση 

Κόμβος 2 Εφικτή προσπέλαση Εφικτή προσπέλαση 

 

Η διαδικασία από τη γραμμή 2 μέχρι το τέλος επαναλαμβάνεται μέχρις ότου 

βρεθεί εφικτή λύση. Στην 3
η
 γραμμή κατασκευάζεται μια τυχαία λύση (η διαδικασία 

εξηγείται και παρακάτω). Στην 4
η
 γραμμή θέτουμε το επίπεδο ίσο με 1. Το επίπεδο 

χρησιμοποιείτε για να καθορίσουμε το πλήθος των επαναλήψεων αλλά και το επίπεδο 

της διατάραξης που θα δεχθεί η λύση από την συνάρτηση  απεγκλωβισμού από τα 

τοπικά ελάχιστα. Το μέγιστο επίπεδο που έχουμε θέσει είναι το 8 όπως αυτό έχει 

διαπιστωθεί ότι είναι το καλύτερο από τα διάφορα πειράματα που έχουν κάνει οι 

Urrutia et. al. . Αρχικά πριν μπούμε στο βρόγχο του Όσο διενεργούμε μια πρώτη 

τοπική αναζήτηση, με την ελπίδα ότι το πρόβλημα μπορεί να λυθεί απευθείας, ούτος 

ώστε να αποφύγουμε το βρόγχο. Στο κώδικα του βρόγχου του Όσο, ο οποίος 

εκτελείτε όσο το επίπεδο level είναι μικρότερο από 8 και ταυτόχρονα δεν έχει βρεθεί 

εφικτή λύση (γραμμές 6-11) κάνει της εξής δουλειά: πρώτα παράγουμε μία 

διαταραγμένη λύση βάση του επιπέδου level, στην συνέχεια προχωρούμε σε τοπική 

αναζήτηση και εάν η παραγόμενη λύση μετά την τοπική αναζήτηση είναι καλύτερη 

από την αρχική τότε την κρατάμε και προχωράμε με βάση αυτή τη λύση, ενώ 

παράλληλα θέτουμε το επίπεδο level ίσο με 1. Εάν η λύση μετά την τοπική 

αναζήτηση δεν  είναι καλύτερη τότε αυξάνουμε το επίπεδο level και προχωράμε στην 

επόμενη επανάληψη. Κάπου εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι καλύτερη λύση είναι 

αυτή με τους λιγότερους παραβάτες κόμβους. Αν δυο λύσεις έχουν τον ίδιο αριθμό 

παραβατών κόμβων τότε ελέγχονται ως προς το κόστος και όποια έχει το μικρότερο 

τότε θεωρείτε καλύτερη. Ας σημειώσουμε ότι παραβάτης κόμβος είναι ο κόμβος ο 



 

63 

οποίος έχει δεχτεί επίσκεψη μετά το χρόνο λήξης του. Οι επιμέρους διαδικασίες της 

VNS εξηγούνται στην συνέχεια. 

 

 

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 

 

Η διαδικασία της κατασκευής μια τυχαίας λύσης έχει ως είσοδο μια λύση και 

παράγει ως έξοδο μια καινούρια λύση, στην οποία η επιλογή της σειράς επίσκεψης 

των κόμβων γίνεται με τυχαίο τρόπο. 

 

Διαδικασία: Κατασκευή_Τυχαίας_Λύσης 

Είσοδος: Κόμβοι nodes της λύσης Χ 

Έξοδος: Κόμβοι randomNodes της λύσης Χ 

1 r ← Παραγωγή τυχαίου αριθμού 

2 Αρχικοποίηση κενού πίνακα randomNodes  

3 για i από 1 μέχρι πλήθος_κόμβων 
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4  randomNodes(i) ← X.nodes(r) 

 Τέλος για 

5 Χ.nodes ← randomNodes 

 

Στη διαδικασία της κατασκευής μιας ταξινομημένης λύσης υπάρχει ως 

είσοδος μια λύση και παράγεται ως έξοδος μια καινούρια λύση, της οποίας η σειρά 

επίσκεψης των κόμβων γίνεται με βάση το χρόνο λήξης των κόμβων κατά αύξουσα 

σειρά. 

 

Διαδικασία: Κατασκευή_Ταξινομημένης_Λύσης 

Είσοδος: Μία λύση X 

Έξοδος: Μια λύση ταξινομημένη βάση του χρόνου λήξης (duetime) 

1 Χ.nodes ← Sort(X.nodes,duetime) 

 

Η διαδικασία της τοπικής αναζήτησης κάνει χρήση της 1-shift συνάρτησης. Η 

1-shift συνάρτηση προσπαθεί να βελτιώσει την τρέχουσα λύση μετακινώντας 

κάποιους κόμβους στη σειρά μαζί με κάποιους άλλους. Είναι πλέον εύκολο να 

συμπεράνουμε ότι εάν η λύση που ελέγχουμε δεν είναι εφικτή, τότε προκύπτουν δύο 

σύνολα: 

 Το σύνολο με τους παραβάτες κόμβους: κόμβοι οι οποίοι δέχθηκαν επίσκεψη 

μετά το χρόνο λήξης τους 

 Το σύνολο με τους απαράβατους κόμβους: κόμβοι οι οποίοι δέχθηκαν 

επίσκεψη πριν το χρόνο λήξης τους 

Οπότε, ως συνέχεια των προηγούμενων, μπορούμε να χωρίσουμε τη γειτονιά 

όπου θα μετατοπιστούν οι κόμβοι σε δύο νέες γειτονιές, μια γειτονιά στην οποία 

γίνονται μετακινήσεις των κόμβων - παραβατών και μια δεύτερη, στην οποία γίνονται 

μετατοπίσεις των απαράβατων κόμβων.  

Λόγω του ότι έχουμε δύο γειτονιές είναι σημαντικό να ορίσουμε τη σειρά με 

την οποία θα τις διερευνήσουμε. Σύμφωνα με τους Urrutia et. al. [15] οι οποίοι 

έκαναν ενδελεχή έρευνα περί του συγκεκριμένου ζητήματος, η καλύτερη σειρά 

διερεύνησης είναι η ακόλουθη: 

1. Μετατόπιση προς τα πίσω των παραβατών κόμβων 

2. Μετατόπιση προς τα εμπρός των απαράβατων κόμβων 

3. Μετατόπιση προς τα πίσω των απαράβατων κόμβων 
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4. Μετατόπιση προς τα εμπρός των παραβατών κόμβων 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι αυτή η σειρά προκύπτει καλύτερη, εάν θεωρήσουμε 

την έννοια “καλύτερη” ως αυτή που παράγει γρηγορότερα μια εφικτή λύση από ότι 

άλλες σειρές. 

Σε αυτό το σημείο θα εξηγηθεί ο λόγος που καταφεύγουμε σε αυτήν την 

αναζήτηση σε κάθε γειτονιά. Θα ξεκινήσουμε με τη “μετατόπιση προς τα πίσω των 

παραβατών κόμβων”. Αυτή η μετατόπιση γίνεται επειδή ένας κόμβος που είναι 

παραβάτης, εάν μετακινηθεί προς τα πίσω μπορεί να γίνει απαράβατος, αφού η 

επίσκεψη του κόμβου σε προγενέστερο στάδιο μπορεί να μην προκαλεί πρόβλημα με 

το χρόνο λήξης.  

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς μπορεί να γίνει αυτή η μετατόπιση προς 

τα πίσω. 

Πίνακας 4.1-2: Πίνακας γειτνίασης παραδείγματος 

 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 

 

Το παράδειγμα αφορά τη μετατόπιση του κόμβου 4 προς τα πίσω. 

 

Παράδειγμα: 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 

απαράβατος  απαράβατος  απαράβατος  παραβάτης 

 

  κόστος:50  κόστος:50  κόστος:50 

         

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

Εικόνα 4.1-2: Πριν τη μετατόπιση προς τα πίσω των παραβατών κόμβων 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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Παράδειγμα: 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 

απαράβατος  απαράβατος  απαράβατος  απαραβάτος 

 

κόστος:50  κόστος:50  κόστος:50 

        

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

Εικόνα 4.1-3: Μετά τη μετατόπιση προς τα πίσω των παραβατών κόμβων 

 

Στη συνέχεια, αυτή η μετατόπιση προς τα εμπρός των απαράβατων κόμβων 

έχει ως στόχο να μετακινήσουμε τους απαράβατους κόμβους, οι οποίοι έχουν 

περιθώριο επίσκεψης σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτό ίσως μετατρέψει έναν 

παραβάτη κόμβο σε απαράβατο αφού υπάρχει χρόνος για επίσκεψη. 

 

Πίνακας 4.1-3: Πίνακας γειτνίασης παραδείγματος 

 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 

 

Το παράδειγμα που ακολουθεί αφορά τη μετατόπιση του κόμβου 2 προς τα εμπρός. 

Παράδειγμα πριν τη μετατόπιση προς τα εμπρός των απαράβατων 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 

απαράβατος  απαράβατος  απαράβατος  παραβάτης 

 

  κόστος:50  κόστος:50  κόστος:50 

         

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

Εικόνα 4.1-4: Πριν τη μετατόπιση προς τα εμπρός των απαράβατων κόμβων 

 

 

 

1 

 

4 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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Παράδειγμα: Μετά τη μετατόπιση προς τα εμπρός των απαράβατων 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 

απαράβατος  απαράβατος  απαράβατος  απαραβάτος 

 

κόστος:50  κόστος:50  κόστος:50 

        

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

Εικόνα 4.1-5: Μετά τη μετατόπιση προς τα εμπρός των απαράβατων κόμβων 

 

Ακολουθεί η μετατόπιση προς τα πίσω των απαράβατων κόμβων, η οποία έχει 

στόχο να μετατρέψει κάποιο παραβάτη κόμβο σε απαράβατο με τη μετακίνηση προς 

τα πίσω ενός απαράβατου. Η λογική της βασίζεται στο ότι, μετατοπίζοντας έναν 

απαράβατο κόμβο προς τα πίσω μπορεί να ελαττωθεί το κόστος της λύσης και 

κάποιος παραβάτης κόμβος να μετατραπεί σε απαράβατο. 

Το παράδειγμα που ακολουθεί αφορά τη μετατόπιση του κόμβου 4 προς τα 

πίσω. Η εξήγηση είναι απλή αφού τα κόστη μεταξύ των κόμβων είναι μικρότερα (1-4 

και 4-2 έχουν κόστος 10 αντίστοιχα) και έτσι μας δίνουν καλύτερη λύση σε κόστος, 

με αποτέλεσμα να μετατρέψουμε τον παραβάτη κόμβο σε απαράβατο με τη 

μετατόπιση προς τα πίσω του απαράβατου κόμβου 4. 

 

Πίνακας 4.1-4: Πίνακας γειτνίασης παραδείγματος 

 κόμβος 1 κόμβος 2 κόμβος 3 κόμβος 4 

κόμβος 1 0 50 50 10 

κόμβος 2 50 0 50 10 

κόμβος 3 50 50 0 50 

κόμβος 4 10 10 50 0 
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Παράδειγμα: Πριν τη μετατόπιση προς τα πίσω των απαράβατων κόμβων 

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

χρόνος λήξης:50  χρόνος λήξης:150  χρόνος λήξης:80  χρόνος λήξης:200 

απαράβατος  απαράβατος  παράβατης  απαραβάτος 

 

  κόστος:50  κόστος:50  κόστος:50 

         

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

Εικόνα 4.1-6: Πριν τη μετατόπιση προς τα πίσω των απαράβατων κόμβων 

 

Παράδειγμα: Μετά τη μετατόπιση προς τα πίσω των απαράβατων κόμβων 

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

χρόνος λήξης:50  χρόνος λήξης:200  χρόνος λήξης:150  χρόνος λήξης:80 

απαράβατος  απαράβατος  απαράβατος  απαραβάτος 

 

κόστος:10  κόστος:10  κόστος:50 

        

 συνολικό κόστος:10        συνολικό κόστος:20  συνολικό κόστος:70 

Εικόνα 4.1-7: Μετά τη μετατόπιση προς τα πίσω των απαράβατων κόμβων 

 

Ολοκληρώνοντας, έχουμε το παράδειγμα της  μετατόπισης προς τα εμπρός 

των παραβατών κόμβων. Ο λόγος που κάνουμε την μετατόπιση είναι για να 

μετατρέψουμε το παραβάτη κόμβο σε απαράβατο αφού επωφεληθούμε από τη 

μετατόπιση του η οποία μας δίνει καλύτερη λύση από πλευράς κόστους. 

 

Πίνακας 4.1-5: Πίνακας γειτνίασης παραδείγματος 

 κόμβος 1 κόμβος 2 κόμβος 3 κόμβος 4 

κόμβος 1 0 50 50 50 

κόμβος 2 50 0 50 10 

κόμβος 3 50 50 0 10 

κόμβος 4 50 50 10 0 

 

Το παράδειγμα που ακολουθεί αφορά τη μετατόπιση του κόμβου 4 προς τα πίσω. 
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Παράδειγμα: Πριν τη μετατόπιση προς τα εμπρός των παραβατών κόμβων 

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

χρόνος λήξης:50  χρόνος λήξης:140  χρόνος λήξης: 90  χρόνος λήξης:200 

απαράβατος  απαράβατος  παράβατης  απαραβάτος 

 

  κόστος:50  κόστος:50  κόστος:10 

         

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

Εικόνα 4.1-8: Πριν τη μετατόπιση προς τα εμπρός των παραβατών κόμβων 

 

Παράδειγμα: Μετά τη μετατόπιση προς τα εμπρός των παραβατών κόμβων 

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

χρόνος λήξης:50  χρόνος λήξης:140  χρόνος λήξης:200  χρόνος λήξης:90 

απαράβατος  απαράβατος  απαράβατος  απαραβάτος 

 

κόστος:50  κόστος:10  κόστος:10 

        

 συνολικό κόστος:10        συνολικό κόστος:20  συνολικό κόστος:70 

Εικόνα 4.1-9: Μετά τη μετατόπιση προς τα εμπρός των παραβατών κόμβων 

 

Διαδικασία: Μετατόπιση (Shift) 

Είσοδος: Κόμβοι nodes, επίπεδο μετατόπισης level, θέση index κόμβου μετατόπισης 

Έξοδος: Μετατοπισμένοι κόμβοι 

1 theseis ← (index+level) modulo πλήθος_κόμβων 

2 a ← nodes(index) 

3 αν theseis < 0 

4  theseis ← theseis + πλήθος_κόμβων 

 Τέλος αν 

5 Διαγραφή του κόμβου nodes(index) 

6 nodes(theseis) ← a 
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Διαδικασία: Τοπική Αναζήτηση (Local Search) 

Είσοδος: Λύση Χ 

Έξοδος: Τροποποιημένη λύση Χ 

 //Μετατόπιση προς τα πίσω των απαράβατων κόμβων 

1 i ← 1 

2 Όσο i < πλήθος_κόμβων 

3  Αν x.nodes(i) είναι παραβάτης 

4   για j από i μέχρι 0 με βήμα -1 

5    numViolateBeforeShift ← X.numOfViolate 

6    X.nodes ← shift(X.nodes,i,j-i) 

7    Αν numViolateBeforeShift ≥ X.numOfViolate 

8     X.nodes ← shift(X.nodes,i,i-j) 

    Τέλος Αν 

   Τέλος για 

  Τέλος Αν 

9  i ← i+1 

 Τέλος Όσο 

 //Μετατόπιση προς τα εμπρός των απαραβατών κόμβων 

10 i ← 1 

11 Όσο i < πλήθος_κόμβων 

12  Αν x.nodes(i) δεν είναι παραβάτης 

13   για j από i μέχρι πλήθος_κόμβων 

14    numViolateBeforeShift ← X.numOfViolate 

15    X.nodes ← shift(X.nodes,i,i-j) 

16    Αν numViolateBeforeShift ≥ X.numOfViolate 

17     X.nodes ← shift(X.nodes,i,j-i) 

    Τέλος Αν 

   Τέλος για 

  Τέλος Αν 

18  i ← i+1 

 Τέλος Όσο 

 //Μετατόπιση προς τα εμπρός των μη-παραβατών κόμβων 

19 i ← 1 

20 Όσο i < πλήθος_κόμβων 
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21  Αν x.nodes(i) δεν είναι παραβάτης  

22   για j από i μέχρι 0 με βήμα -1 

23    numViolateBeforeShift ← X.numOfViolate 

24    X.nodes ← shift(X.nodes,i,j-i) 

25    Αν numViolateBeforeShift ≥ X.numOfViolate 

26     X.nodes ← shift(X.nodes,i,i-j) 

    Τέλος Αν 

   Τέλος για 

  Τέλος Αν 

27  i ← i+1 

 Τέλος Όσο 

 //Μετατόπιση προς τα εμπρός των παραβατών κόμβων 

28 i ← 1 

29 Όσο i < πλήθος_κόμβων 

30  Αν x.nodes(i) είναι παραβάτης  

31   για j από i μέχρι πλήθος_κόμβων 

32    numViolateBeforeShift ← X.numOfViolate 

33    X.nodes ← shift(X.nodes,i,i-j) 

34    Αν numViolateBeforeShift ≥ X.numOfViolate 

35     X.nodes ← shift(X.nodes,i,j-i) 

    Τέλος Αν 

   Τέλος για 

  Τέλος Αν 

36  i ← i+1 

 Τέλος Όσο 

 

Η διαδικασία της διατάραξης λύσης χρησιμοποιείται ως διαδικασία αποφυγής 

παγίδευσης (shaking function) από τα τοπικά ελάχιστα. Στην υλοποίησή της, όπως 

φαίνεται και από τον ψευδοκώδικα, 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 
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1 για i από 1 μέχρι πλήθος_κόμβων – level 

2  r ← Παραγωγή τυχαίου αριθμού 

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

 Τέλος για 

4 Χ.nodes ← randomNodes 

 

4.2 Περιγραφή υλοποίησης  

Ας  προχωρήσουμε τώρα  στην περιγραφή  της δικής μας  GVNS υλοποίησης 

για το TSPTW. Αρχικά θα αναφερθούμε στους λόγους για τους οποίους επιλέξαμε τη 

γλώσσα προγραμματισμού JAVA για την υλοποίησή μας και στη συνέχεια, θα την 

επεξηγήσουμε, χρησιμοποιώντας διαγράμματα της γλώσσας μοντελοποίησης UML. 

 

4.2.1 Τεχνολογία υλοποίησης 

Mετά από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, έχουμε καταλήξει για την 

υλοποίηση της διαδικασίας στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. Ένας από τους 

λόγους επιλογής ήταν διότι GVNS υλοποίηση στη συγκεκριμένη γλώσσα δεν υπάρχει 

διαθέσιμη. Ένας άλλος σημαντικός λόγος ήταν τα οφέλη από τη χρήση μιας 

αντικειμενοστραφούς γλώσσας σε μια τέτοιου είδους υλοποίηση. Τα πλεονεκτήματα 

της συγκεκριμένης γλώσσας είναι η ευρεία χρήση της από μεγάλο ποσοστό ατόμων 

της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και το γεγονός ότι είναι πολύ κατανοητή σε άτομα 

που δεν είναι εξοικειωμένα με τον προγραμματισμό. Επίσης λάβαμε υπ’ όψιν ότι η 

επαναχρησιμοποίηση των διαδικασιών αλλά και ολόκληρου του κώδικα από άλλα 

άτομα θα είναι πιο εύκολη, καθώς επίσης και η συντήρησή τους. Από την άλλη μεριά, 

μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι η JAVA δεν χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό 

για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων, όπως συνηθίζεται με  τη Fortran. Παρ’ 

όλα αυτά τα πλεονεκτήματα της χρήσης της ήταν πολύ περισσότερα και γι’ αυτό 

καταλήξαμε στη συγκεκριμένη τεχνολογία. 

 

4.2.2 Επεξήγηση υλοποίησης με χρήση διαγραμμάτων UML 

Σε αυτήν την υποενότητα θα επεξηγήσουμε τον τρόπο σχεδίασης και  την 

υλοποίηση, όπως αυτή δημιουργήθηκε στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. Τα 

διαγράμματα κλάσεων UML θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τη λογική της 

σχεδίασης της διαδικασίας, καθώς και τη στατική δομή των συστατικών της. 
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Παράλληλα με την παρουσίαση των διαγραμμάτων UML θα γίνεται και επεξήγηση 

της υλοποίησης. Αρχικά θα δούμε αναλυτικά τις κλάσεις του συστήματος για να 

γνωρίσουμε καλύτερα τον τρόπο μοντελοποίησης του: 

1. Η κλάση Main 

 

Εικόνα 4.2.2-1: Η κλάση Main 

 

1 public static void main(String... arg) { 
2  BenchMark bm = new BenchMark("problems/n80w160.004.txt"); 
3  bm.checkAndSetNotAccesibleElements(); 
4  bm.printCostMatrix(); 
5  //δημιουργία λύσης βάση benchmark 
6  Solution sl = new Solution(bm); 
7  sl.setNodes(bm.getNodes()); 
8  sl.splitNodes(); 
9  //κρατάω χρόνο και μετά τρέχω την VNS 
10  long time1=System.currentTimeMillis(); 
11  VNSconstructive vnsc =  new VNSconstructive(sl); 
12  long time2=System.currentTimeMillis(); 
13  long timeinsec=(time2-time1)/1000; 
14  System.out.println(timeinsec); 
15 } 

 

Στην κύρια κλάση του προγράμματος αρχικά ορίζεται ένα αρχικό πρότυπο 

πρόβλημα από ένα συγκεκριμένο αρχείο (γραμμές 2-4) και στη συνέχεια 

δημιουργούμε, βάσει του πρότυπου προβλήματος, μία λύση (γραμμές 6-8). Τέλος, 

παρακολουθούμε το χρόνο από το σύστημα του υπολογιστή πριν ξεκινήσει η 

διαδικασία εύρεσης αρχικής εφικτής λύσης μέσω της κλάσης VNSconstructive. 
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2. Η κλάση Node 

 

Εικόνα 4.2.2-2: Η κλάση Node 

 

Η κλάση node μοντελοποιεί έναν υποτιθέμενο κόμβο – πελάτη και έχει ως 

βασικές ιδιότητες: 

1. τον αριθμό του κόμβου (number),  

2. τις συντεταγμένες στο χάρτη (x,y),  

3. το χρόνο έναρξης (readytime)  

4. το χρόνο λήξης (duetime)  

5. εάν ένας κόμβος είναι παραβάτης (violate).  

 

Εκτός από τους 3 διαφορετικούς κατασκευαστές οι υπόλοιπες μέθοδοι που 

ακολουθούν είναι μέθοδοι πρόσβασης (getter) και μέθοδοι μετάλλαξης (setter). 
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3. Η κλάση CostMatrixElement 

 

Εικόνα 4.2.2-3: Η κλάση CostMatrixElement 

Η κλάση αυτή έχει δημιουργηθεί με σκοπό να αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο του 

πίνακα κόστους ή καλύτερα του πίνακα γειτνίασης. Κάθε στοιχείο έχει ως ιδιότητες: 

1. το κόστος (cost) και  

2. το εάν είναι προσβάσιμο (accesible).  

Η παραπάνω μοντελοποίηση θα μας βοηθήσει σε διάφορα σημεία όπως, 

παραδείγματος χάριν, στην κατασκευή του πίνακα εφικτής προσπέλασης καθώς και 

στην εύρεση του κόστους από έναν κόμβο σε έναν άλλο. Οι μέθοδοι που φαίνονται 

στο διάγραμμα κλάσης UML αφορούν τον κατασκευαστή και την πρόσβαση (getter) 

και τη μετάλλαξη (setter) στις ιδιότητες. 

 

4. Η κλάση BenchMark 

 

Εικόνα 4.2.2-4: Η κλάση BenchMark 
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Η κλάση BenchMark αντικατοπτρίζει ένα πρότυπο πρόβλημα αναφοράς και οι 

ιδιότητές της είναι οι ακόλουθες: 

1. Το κάθε στιγμιότυπο της κλάσης BenchMark συσχετίζεται με ένα όνομα 

αρχείου (filename),  

2. τους κόμβους οι οποίοι θα προκύψουν από την επεξεργασία του αρχείου 

(nodes) που πρόκειται για μια λίστα με αντικείμενα τύπου Node,  

3. το πλήθος των κόμβων (number_of_nodes),  

4. τον πίνακα κόστους-γειτνίασης (costmatrix). 

 

Οι βασικές μέθοδοι της κλάσης BenchMark είναι οι ακόλουθες: 

1. initCost(): αρχικοποιεί τον πίνακα γειτνίασης, καλώντας πρώτα τη 

μέθοδο parser για να αναλύσει το αρχείο, ούτως ώστε να υπολογιστούν οι 

ευκλείδειες αποστάσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι ο πίνακας γειτνίασης έχει 

στοιχεία τύπου CostElementType. 

2. checkAndSetNotAccesibleElements(): είναι η μέθοδος που θέτει 

την προσβασιμότητα από κόμβο σε κόμβο. Στην ουσία ελέγχει εάν ο χρόνος 

έναρξης του κόμβου είναι μεγαλύτερος από το χρόνο λήξης κάποιου άλλου 

κόμβου για να τον θέσει απροσπέλαστο. 

3. parser(): είναι η μέθοδος που διαβάζει και αναλύει τα δεδομένα του 

αρχείου του προβλήματος αναφοράς και δημιουργεί τους κόμβους του 

προβλήματος. Δηλαδή, οι κόμβοι που δημιουργούνται κατά τη σάρωση του 

αρχείου είναι αντικείμενα της κλάσης Node και αποθηκεύονται στη λίστα 

(ArrayList<Node>) κόμβων. 

4. Οι υπόλοιπες μέθοδοι αφορούν τους κατασκευαστές καθώς και τις μεθόδους 

πρόσβασης (getter) και μετάλλαξης (setter) των ιδιοτήτων. 
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5. Η κλάση Solution 

 

Εικόνα 4.2.2-5: Η κλάση Solution 

 

Η κλάση Solution αντιπροσωπεύει μια λύση του προβλήματος του πλανόδιου 

πωλητή με χρονικά παράθυρα. Η λύση μπορεί να είναι οποιαδήποτε, δηλαδή είτε 

εφικτή, είτε ανέφικτη.  Αρχικά θα αναλύσουμε τις ιδιότητές της, οι οποίες είναι: 

1. το συνολικό κόστος (cost) που έχει η λύση,  

2. το πρότυπο πρόβλημα αναφοράς (problem), με το οποίο συσχετίζεται η λύση 

(δηλαδή ένα αντικείμενο τύπου BenchMark),  

3. η λίστα των κόμβων της λύσης (nodes), η οποία είναι ταξινομημένη ως προς 

τη σειρά με την οποία θα την επισκεφθεί ο πλανόδιος πωλητής 
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4. η λίστα με τους παραβάτες (vnodes) κόμβους της λύσης στην περίπτωση που 

η λύση είναι μη εφικτή 

 

Οι βασικές μέθοδοι της κλάσης είναι οι ακόλουθες: 

1. randomSolution(): είναι η μέθοδος η οποία επιστρέφει, βάσει της 

λύσης της κλάσης, μια τυχαία λύση 

2. SortDueTimeSolution(): η μέθοδος η οποία ταξινομεί βάσει του 

χρόνου λήξης και επιστρέφει τη λύση  

3. splitNodes(): είναι η μέθοδος η οποία διαχωρίζει τους κόμβους της 

λύσης σε παραβάτες και απαράβατους 

4. isFeasibleSolution(): είναι η μέθοδος η οποία ελέγχει εάν η λύση 

είναι εφικτή 

5. exchange(int a,int b): είναι η μέθοδος η οποία δέχεται δύο 

αριθμούς από τους κόμβους της λύσης και τους αντιμεταθέτει:  

Παραδείγματος χάριν, έστω η λύση 1→2→3→4→5. 

Τότε, όταν καλούμε τη συνάρτηση με ορίσματα 3,1 δηλαδή exchange(3,1)  

η λύση θα είναι: 3 →2→1→4→5 

6. isAnyDuplicate(): είναι η μέθοδος που επιστρέφει αληθές εάν έστω και 

ένας κόμβος δέχεται επίσκεψη περισσότερες από μία φορές, διαφορετικά 

επιστρέφει ψευδές. 

7. numberOfViolate(): είναι η μέθοδος η οποία επιστρέφει τον αριθμό 

των παραβατών κόμβων που έχει η λύση. 

8. όλες οι μέθοδοι που ξεκινάνε με τη λέξη Print τυπώνουν κάτι στην οθόνη: 

i. printViolate(): τυπώνει τους παραβάτες κόμβους 

ii. printNonViolate(): τυπώνει τους απαράβατους κόμβους 

iii. printNodes(): τυπώνει όλους τους κόμβους 

iv. printSolution(): τυπώνει τη λύση (δηλαδή τη σειρά επίσκεψης 

των κόμβων) 

v. printNodesNumber(): τυπώνει όλους τους κόμβους, αλλά μόνο 

τον αριθμό τους 

9. οι υπόλοιπες μέθοδοι αφορούν τους κατασκευαστές και τις μεθόδους 

πρόσβασης (getter) και μετάλλαξης (setter) των ιδιοτήτων. 
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5. Η κλάση VNSconstructive 

 

Εικόνα 4.2.2-6: Η κλάση VNSconstructive 

 

Η τελευταία κλάση είναι η VNSconstructive και αφορά την επίλυση του 

προβλήματος του πλανόδιου πωλητή με χρονικά παράθυρα με τη χρήση της VNS. Με 

απλά λόγια μπορούμε να πούμε ότι η συγκεκριμένη κλάση υλοποιεί τη διαδικασία 

VNS που περιγράφθηκε στην υποενότητα 4.1. Η κλάση έχει δυο ιδιότητες: 

1. μία λύση (X) 

2. μια νέα λύση (Xnew) 

Ο κύριος λόγος που χρησιμοποιούμε δύο λύσεις είναι για να μπορεί η VNS να 

κάνει τη σύγκριση στις επιμέρους διαδικασίες και επίσης όταν χρειάζεται να 

συγκρίνει μια παλαιά λύση με μια καινούρια. Πιο συγκεκριμένα, η ιδιότητα X αφορά 

τη λύση Χ΄ ενώ η Xnew την Χ΄΄ όπως περιγράφθηκε στον ψευδοκώδικα. 

Οι μέθοδοι της VNS είναι οι παρακάτω: 

1. startVNS(): πρόκειται για την κύρια μέθοδο της κλάσης και είναι η 

υλοποίηση της διαδικασίας “VNS Εύρεση Εφικτής Λύσης” που περιγράφθηκε 

στην υποενότητα 4.1. 

2. perturbation(Solution X, int level): είναι η μέθοδος που 

υλοποιεί την συνάρτηση διατάραξης μιας λύσης X με ορισμένο επίπεδο level. 

Θα πρέπει να πούμε ότι το level χρησιμοποιείται στις τυχαίες μετατοπίσεις 

που κάνει η μέθοδος perturbation. Στο τέλος η μέθοδος επιστρέφει τη λύση 

διαταραγμένη. 

3. localsearch (Solution X): είναι η μέθοδος που υλοποιεί την τοπική 

αναζήτηση της διαδικασίας VNS. Δέχεται σαν όρισμα ένα αντικείμενο τύπου 

Solution και το επιστρέφει αφού εκτελέσει την τοπική αναζήτηση. Η μέθοδος 
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υλοποιεί τον ψευδοκώδικα της “Τοπικής Αναζήτησης” που εξηγήθηκε στην 

υποενότητα 4.1. 

4. better(Solution X,Solution Xnew): είναι η μέθοδος που 

επιστρέφει αληθές, εάν η λύση X είναι καλύτερη από τη Xnew, διαφορετικά 

ψευδές. Ως καλύτερη θεωρείται η λύση με τους λιγότερους παραβάτες 

κόμβους και σε περίπτωση που οι παραβάτες κόμβοι είναι ίδιοι και στις δυο 

λύσεις τότε ελέγχεται το μικρότερο κόστος ως κριτήριο για την καλύτερη 

λύση. 

5. shift(ArrayList<Node> nodes, int nodeNumber, int 

level): η μέθοδος κάνει μετατόπιση του κόμβου με αριθμό nodeNumber 

από μια λίστα κόμβων nodes βάσει του επιπέδου level. Το επίπεδο level 

αφορά το κατά πόσα βήματα θα μετατοπιστεί ο κόμβος και μπορεί να είναι, 

είτε θετικός ακέραιος αριθμός, είτε αρνητικός. Η μέθοδος υλοποιεί τον 

ψευδοκώδικα της “Μετατόπισης” που εξηγήθηκε στην υποενότητα 4.1. 

6. isSolutionSame (Solution X,Solution Xnew): είναι η 

μέθοδος που επιστρέφει αληθές, εάν η λύση X είναι ίδια με την Xnew, 

διαφορετικά επιστρέφει ψευδές. 

 

Η επόμενη εικόνα δείχνει το διάγραμμα κλάσεων ολόκληρου του 

προγράμματος με όλες τις κλάσεις, καθώς και το πώς αυτές συνδέονται μεταξύ τους. 

Όπως παρατηρούμε η κλάση του πρωτότυπου προβλήματος αναφοράς BenchMark 

συνδέεται με την κλάση CostMatrixElement με συσχέτιση 0 προς πολλά (δηλαδή η 

κλάση BenchMark περιέχει πολλά αντικείμενα τύπου CostMatrix, ενώ η CostMatrix 

δεν περιέχει κανένα αντικείμενο τύπου BenchMark). Επίσης, συνδέεται με την κλάση 

Node με συσχέτιση 0 προς πολλά με την ίδια λογική που αναφέραμε προηγουμένως. 

Στη συνέχεια βλέπουμε ότι η κλάση VNSconstructive συνδέεται με την κλάση 

Solution, διότι περιέχει δύο ιδιότητες, τη X και τη Xnew. Τέλος, η κλάση Solution 

συνδέεται με τις κλάσεις Node και BenchMark. Η κλάση Node μπορεί να περιέχεται 

πολλές φορές στην BenchMark και είναι λογικό αφού η κλάση Solution περιέχει τις 

λίστες με όλους κόμβους, με τους παραβάτες και τους απαράβατους. Επίσης η κλάση 

Solution αναφέρεται το πολύ σε ένα Benchmark.    
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Εικόνα 4.2.2-7: Διάγραμμα κλάσεων UML 
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4.3 Επεξηγηματικό Παράδειγμα Εύρεσης Εφικτής Λύσης 

Σε αυτήν την υποενότητα θα γίνει επεξήγηση ενός πρότυπου προβλήματος 

αναφοράς με 5 κόμβους. Το πρόβλημα είναι αρκετά απλό και έχει ως στόχο να 

βοηθήσει στην κατανόηση του τρόπου χρήσης της VNS και κυρίως της τοπικής 

αναζήτησης στο πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή με χρονικά παράθυρα.  

Αρχικά το πρόβλημα θα περιγραφεί διαγραμματικά, όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα. Όπως παρατηρούμε, το παράδειγμα έχει 5 κόμβους. Στον πίνακα 

που ακολουθεί, φαίνονται αναλυτικά τα στοιχεία του κάθε κόμβου. 

 

Πίνακας 4.3-1: Παράδειγμα προβλήματος 

Αριθμός 

Κόμβου 

Τετμημένη Τεταγμένη Χρόνος 

Ετοιμότητας 

Χρόνος Λήξης 

1 72 22 0 504 

2 59 3 197 216 

3 99 8 147 165 

4 69 46 242 254 

5 42 72 56 67 

 

Στο παράδειγμα, όπως φαίνεται και διαγραμματικά, τα κόστη μεταξύ των 

κόμβων υπολογίζονται από τις ευκλείδειες αποστάσεις. Δηλαδή, εάν εφαρμόσουμε 

τον τύπο για την ευκλείδεια απόσταση: √                  

 

Για να δούμε τα κόστη ανά ζεύγος κόμβων θα βοηθήσει η δημιουργία του πίνακα 

γειτονιάς του γραφήματος με τους κόμβους: 

 

Πίνακας 4.3-2: Πίνακας γειτνίασης κόμβων 

 κόμβος 1 κόμβος 2 κόμβος 3 κόμβος 4 κόμβος 5 

κόμβος 1 0 23.02 30.41 24.19 58.31 

κόμβος 2 23.02 0 40.31 44.15 71.06 

κόμβος 3 30.41 40.31 0 48.41 85.70 

κόμβος 4 24.19 44.14 48.41 0 37.48 

κόμβος 5 58.31 71.06 85.70 37.48 0 
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Εικόνα 4.3-1: Γράφημα παραδείγματος
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Σε αυτό το σημείο θα γίνει η εύρεση της αρχικής εφικτής λύσης με τη χρήση 

της VNS. Η διαδικασία θα αναλυθεί σε βήματα: 

1
ο
 βήμα: Δημιουργία πίνακα εφικτής προσπέλασης κόμβων 

Ο πίνακας που δημιουργείται είναι ο παρακάτω: 

Πίνακας 4.3-3: Πίνακας προσπέλασης κόμβων 

 Κόμβος 1 Κόμβος 2 Κόμβος 3 Κόμβος 4 Κόμβος 5 

Κόμβος 

1 

Εφικτή 

προσπέλαση 

Εφικτή 

προσπέλαση 

Εφικτή 

προσπέλαση 

Εφικτή 

προσπέλαση 

Εφικτή 

προσπέλαση 

Κόμβος 

2 

Εφικτή 

προσπέλαση 

Εφικτή 

προσπέλαση 

Εφικτή 

προσπέλαση 

Εφικτή 

προσπέλαση 

Εφικτή 

προσπέλαση 

Κόμβος 

3 

Εφικτή 

προσπέλαση 

Εφικτή 

προσπέλαση 

Εφικτή 

προσπέλαση 

Εφικτή 

προσπέλαση 

Εφικτή 

προσπέλαση 

Κόμβος 

4 

Εφικτή 

προσπέλαση 

Εφικτή 

προσπέλαση 

Εφικτή 

προσπέλαση 

Εφικτή 

προσπέλαση 

Εφικτή 

προσπέλαση 

Κόμβος 

5 

Εφικτή 

προσπέλαση 

Εφικτή 

προσπέλαση 

Εφικτή 

προσπέλαση 

Εφικτή 

προσπέλαση 

Εφικτή 

προσπέλαση 

 

Όπως βλέπουμε η προσπέλαση είναι εφικτή από οποιονδήποτε κόμβο σε 

οποιονδήποτε κόμβο. 

2
ο
 βήμα: Δημιουργείται μια τυχαία λύση∙ έστω ότι η τυχαία λύση είναι: 

 

Πίνακας 4.3-4: Πίνακας λύσης 

Σειρά 

επίσκεψης 

κόμβου 

Κόμβος: 5 Κόμβος: 4 Κόμβος: 2 Κόμβος: 3 Κόμβος: 1 

Πληροφορίες 

Κόμβου 

ready 

time 

due 

time 

ready 

time 

due 

time 

ready 

time 

due 

time 

ready 

time 

due 

time 

ready 

time 

due 

time 

56 67 242 254 197 216 147 165 0.0 504 

Κόστος 

διαδρομής 

0≤56  56+37.48 

=94≤242  

242+44.15 

=286.15 

242+40.31 

=282.31 

242+30.41 

=272.41≤254 

τελικό 

κόστος=56 

τελικό 

κόστος=242 

τελικό 

κόστος=242 

τελικό 

κόστος=242 

τελικό 

κόστος=272.41 

Επιτρεπτός για 

Επίσκεψη 

Κόμβος 

ΝΑΙ 

γιατί 

0≤56 

ΝΑΙ 

γιατί 

94≤254 

ΟΧΙ 

γιατί 

286.15≥216 

ΟΧΙ 

γιατί 

282.31≥165 

ΝΑΙ 

γιατί 

272.41≤504 
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3
ο
 βήμα: Θέτουμε το επίπεδο level = 1 

4
ο
 βήμα: Ξεκινάμε τη διαδικασία της τοπικής αναζήτησης, η οποία ξεκινάει από τη 

μετατόπιση προς τα πίσω των παραβατών κόμβων. Πρώτα θα ξεκινήσουμε από τον 

κόμβο 2 ο οποίος θα μετακινηθεί μια θέση πίσω για να γίνει απαράβατος: 

 

Πίνακας 4.3-5: Πίνακας λύσης 

Σειρά 

επίσκεψης 

κόμβου 

Κόμβος: 5 Κόμβος: 2 Κόμβος: 4 Κόμβος: 3 Κόμβος: 1 

Πληροφορίες 

Κόμβου 

ready 

time 

due 

time 

ready 

time 

due 

time 

ready 

time 

due 

time 

ready 

time 

due 

time 

ready 

time 

due 

time 

56 67 197 216 242 254 147 165 0.0 504 

Κόστος 

διαδρομής 

0≤56  56+71.06 

=127.06≤196  

196+44.15 

=240.15≤242 

242+48.41 

=290.41 

242+30.41 

=272.41≤254 

τελικό 

κόστος=56 

τελικό 

κόστος=196 

τελικό 

κόστος=242 

τελικό 

κόστος=242 

τελικό 

κόστος=272.41 

Επιτρεπτός για 

Επίσκεψη 

Κόμβος 

ΝΑΙ 

γιατί 

0≤56 

ΝΑΙ 

γιατί 

127.06≤216 

ΝΑΙ 

γιατί 

240.15≤254 

ΟΧΙ 

γιατί 

290.41≥165 

ΝΑΙ 

γιατί 

272.41≤504 

 

Ο επόμενος παραβάτης κόμβος , ο οποίος θα μετατοπισθεί προς τα πίσω είναι ο 

κόμβος 3: 

Πίνακας 4.3-6: Πίνακας λύσης 

Σειρά 

επίσκεψης 

κόμβου 

Κόμβος: 5 Κόμβος: 3 Κόμβος: 2 Κόμβος: 4 Κόμβος: 1 

Πληροφορίες 

Κόμβου 

ready 

time 

due 

time 

ready 

time 

due 

time 

ready 

time 

due 

time 

ready 

time 

due 

time 

ready 

time 

due 

time 

56 67 147 165 197 216 242 254 0.0 504 

Κόστος 

διαδρομής 

0≤56  56+85.7 

=141.7≤147  

147+40.31 

=187.31≤197 

197+48.41 

=245.41 

242+24.19 

=266.19≤0.0 

τελικό 

κόστος=56 

τελικό 

κόστος=147 

τελικό 

κόστος=197 

τελικό 

κόστος=242 

τελικό 

κόστος=266.19 

Επιτρεπτός για 

Επίσκεψη 

Κόμβος 

ΝΑΙ 

γιατί 

0≤56 

ΝΑΙ 

γιατί 

141.7≤165 

ΝΑΙ 

γιατί 

187.31≤216 

NAI 

γιατί 

245.41≤254 

ΝΑΙ 

γιατί 

266.19≤504 
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Όπως βλέπουμε από την πρώτη τοπική αναζήτηση, βρέθηκε εφικτή λύση από 

την πρώτη τοπική αναζήτηση στην πρώτη διερεύνηση της γειτονιάς με τους 

παραβάτες κόμβους και πιο συγκεκριμένα στην τοποθέτηση τους προς τα πίσω για να 

γίνουν απαράβατοι. Κάπου εδώ σταματάει η διαδικασία γιατί βρέθηκε εφικτή λύση. 

Όπως προαναφέρθηκε, το παράδειγμα ήταν αρκετά απλό και είχε ως στόχο να δούμε 

πως δουλεύει το κυριότερο κομμάτι της VNS, που είναι η τοπική αναζήτηση.  
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5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ        

5.1 Περιγραφή προβλημάτων 

Η διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή αρχικής εφικτής λύσης 

έχει ελέχθη 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. Το όνομα κάθε πρότυπου προβλήματος έχει την 

εξής δομή το γράμμα n (δηλαδή αριθμός πελατών - number of customers) και 

ακολουθεί ο αριθμός των πελατών. Στη συνέχεια υπάρχει 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. 

Ας δούμε ένα παράδειγμα ενός πρότυπου προβλήματος: 

Πίνακας 5.1-1: Πρόβλημα n20w20.001 

CUST. 

NO XCOORD. YCOORD. 

[XREADY-

TIME] 

[XDUE-

TIME] 

1 16 23 0 408 

2 22 4 62 68 

3 12 6 181 205 

4 47 38 306 324 

5 11 29 214 217 

6 25 5 51 61 

7 22 31 102 129 

8 0 16 175 186 

9 37 3 250 263 

10 31 19 3 23 

11 38 12 21 49 

12 36 1 79 90 

13 38 14 78 96 

14 4 50 140 154 

15 5 4 354 386 

16 16 3 42 63 

17 25 25 2 13 

18 31 15 24 42 

19 36 14 20 33 

20 28 16 9 21 

21 20 35 275 300 

999 0 0 0 0 
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Όπως βλέπουμε το πρόβλημα αποτελείται από πέντε στήλες. Η 1
η
 στήλη 

αφορά τον αριθμό του κάθε κόμβου-πελάτη, η 2
η
 και η 3

η
 αφορούν τις συντεταγμένες 

του κάθε κόμβου-πελάτη στο χάρτη, η 4
η
 αφορά το χρόνο που ο κόμβος πελάτης είναι 

έτοιμος για να δεχθεί τον πωλητή και η τελευταία στήλη αφορά το χρόνο λήξης, όπου 

εάν ο πωλητής φθάσει αργότερα, τότε δε θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τον κόμβο-

πελάτη. Σημαντικό είναι να εξηγήσουμε τον τελευταίο κόμβο ο οποίος είναι 

εικονικός και πρόκειται να προσδιορίσει το τέλος του αρχείου με το πρόβλημα. 

 

5.2 Υπολογιστικά αποτελέσματα 

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 με 3 GB 

μνήμης RAM με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 8. Σημαντικό είναι επίσης 

να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των πειραμάτων ακολουθήθηκε η 

πολιτική το κάθε πείραμα να είναι η μοναδική διεργασία στο σύστημα (εκτός βέβαια 

από τις αναγκαίες διεργασίες του λειτουργικού συστήματος), με στόχο την καλύτερη 

αξιοποίηση των πόρων του συστήματος. 

Τα υπολογιστικά αποτελέσματα που έχουν εξαχθεί από τη διαδικασία εύρεσης 

αρχικής εφικτής λύσης (VNS) στα πρότυπα προβλήματα αναφοράς παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα και έχουν την εξής δομή: 

 Στην 1
η
 στήλη – “Όνομα Προβλήματος” αναφέρεται το όνομα του πρότυπου 

προβλήματος 

 Στη 2
η
 στήλη – “ Κόμβοι”   είναι η διάσταση του προβλήματος (αριθμός 

κόμβων) 

 Στην 3
η
 στήλη – “Μέγιστο Μήκος Παραθύρου” αναγράφεται το μέγιστο 

μήκος παραθύρου  

 Στην 4
η
 στήλη – “Κόστος Καλύτερης Λύσης”  αναφέρεται το κόστος της 

καλύτερης λύσης που έχει βρεθεί μέχρι στιγμής από την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία 

 Στην 5
η
 στήλη – “Προτάθηκε από” αναφέρεται από ποιους προτάθηκε η 

καλύτερη λύση 
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 Στην 6
η
 στήλη – “Κόστος τυχαίας λύσης” παρουσιάζουμε το κόστος της 

λύσης που προτείνουμε εμείς μέσω της διαδικασίας VNS που έχουμε 

υλοποιήσει όπου αρχικά κατασκευάζουμε τυχαία λύση 

 Στην 7
η
 στήλη - “Χρόνος εύρεσης λύσης” παρουσιάζουμε το χρόνο που 

χρειάσθηκε για να υπολογισθεί η λύση (όπου αρχικά κατασκευάζεται με 

τυχαίο τρόπο) 

 Στην 8
η
 στήλη –“Ποσοστό Σφάλματος”  παρουσιάζεται το ποσοστό του 

σφάλματος της λύσης (όπου αρχικά κατασκευάζεται με τυχαίο τρόπο) σε 

σχέση με τη βέλτιστη λύση 

 Στην 9
η
 στήλη – “Κόστος ταξινομημένης λύσης” παρουσιάζουμε το κόστος 

της λύσης που προτείνουμε εμείς μέσω της διαδικασίας VNS που έχουμε 

υλοποιήσει, η οποία κατασκευάσθηκε με ταξινόμηση των χρόνων λήξης των 

κόμβων 

 Στη 10
η
 στήλη - “Χρόνος εύρεσης λύσης” παρουσιάζουμε το χρόνο που 

χρειάσθηκε για να υπολογισθεί η λύση (όπου αρχικά κατασκευάζεται με 

ταξινόμηση των χρόνων λήξης των κόμβων)  

 Στην 11
η
 στήλη –“Ποσοστό Σφάλματος”  παρουσιάζεται το ποσοστό του 

σφάλματος της λύση (όπου αρχικά κατασκευάζεται με ταξινόμηση των 

χρόνων λήξης των κόμβων) σε σχέση με τη βέλτιστη λύση 

 Στη 12
η
 στήλη –“Απόλυτη διαφορά Σφαλμάτων”  παρουσιάζεται η απόλυτη 

διαφορά μεταξύ των ποσοστών των δύο σφαλμάτων 

 

Τα αποτελέσματα, όπως βλέπουμε από τον πίνακα, 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. Οπότε το 
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συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα σε χρόνο ή κόστος. Εάν η 

βελτιστοποίηση αφορά το κόστος τότε θα επιλέγουμε τη μέθοδο με την τυχαία αρχική 

λύση, ενώ εάν πρόκειται για χρόνο θα χρησιμοποιούμε τη μέθοδο με την 

ταξινομημένη, βάσει των χρόνων λήξης, λύση. 
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Πίνακας 5.2-1: Υπολογιστικά Αποτελέσματα 

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) 

Απόλυτη 

Διαφορά 

σφάλματος

(1) και (2) 

n20w120 

 
 
 
20 

120 265.6 Ohlmann and 

Thomas (2007) 

357.49 0.242 34% 371.78 0.081 39% 5% 

n20w140 

140 232.8 Ohlmann and 

Thomas (2007) 

337.05 0.222 44% 370.61 0.049 59% 14% 

n20w160 

160 218.2 Ohlmann and 

Thomas (2007) 

331.00 0.163 51% 398.08 0.031 82% 30% 

n20w180 

180 236.6 Ohlmann and 

Thomas (2007) 

336.58 0.413 42% 418.13 0.029 76% 34% 

n20w200 

200 241.0 Ohlmann and 

Thomas (2007) 

365.87 0.202 51% 414.70 0.052 72% %20 

n40w120  
 
40 

120 360.0 Calvo (2000)  521.18 12.485 44% 549.97 0.265 52% 7% 

n40w140 140 348.4 Calvo (2000)  493.35 41.671 41% 563.83 0.320 61% 20% 

n40w160 

160 326.8 Ohlmann and 

Thomas (2007) 

482.20 146.295 47% 553.81 7.190 69% 21% 

n40w180 180 326.8 Calvo (2000)  532.49 121.664 62% 561.09 2.240 71% 8% 

n40w200 

200 313.8 Ohlmann and 

Thomas (2007) 

493.65 19.919 57% 558.65 1.163 78% 20% 
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6 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Η διπλωματική αυτή εργασία πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο των 

μεταπτυχιακών σπουδών μου στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και πραγματεύεται μεθόδους αρχικοποίησης με τη χρήση 

της αναζήτησης μεταβαλλόμενης γειτονιάς (VNS) για το πρόβλημα του πλανόδιου 

πωλητή με χρονικά παράθυρα (TSPTW).  

 

6.1 Σύνοψη και συμπεράσματα 

Η εργασία αφορά ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα, ήτοι χρήση της μεθευρετικής 

μεθόδου VNS, ακριβέστερα της GVNS, για την επίλυση του NP-hard προβλήματος 

του πλανόδιου πωλητή με χρονικά παράθυρα (TSPTW). Κατ’ επέκταση, στην 

ενότητα αυτή, διατυπώνουμε συμπεράσματα, τόσο για τα γενικότερα τμήματα του 

θεωρητικού υπόβαθρου της εργασίας (TSP, μεθευρετικές, VNS), όσο και για τα πιο 

εξειδικευμένα αντικείμενά της (TSPTW, GVNS).  

 

6.1.1 Σχετικά με το TSP και το TSPTW 

Οι εφαρμογές του TSP και των παραλλαγών του δεν περιορίζονται στο 

σχεδιασμό της διαδρομής του πλανόδιου πωλητή και εκτείνονται σε αρκετές 

γνωστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών, της επιστήμης των 

υπολογιστών, της επιχειρησιακής έρευνας, της γενετικής μηχανικής και της 

ηλεκτρονικής.  

Υπάρχουν τρεις πτυχές στην ιστορία οποιουδήποτε μαθηματικού 

προβλήματος: 

πώς αναδύθηκε, πώς η έρευνα που έγινε σε αυτό επηρέασε άλλες μαθηματικές 

εξελίξεις και πώς τελικά επιλύθηκε, εάν επιλύθηκε. Στην περίπτωση που, όπως και 

στο TSP, το πρόβλημα είναι να αναπτυχθεί ένας αλγόριθμος που να ικανοποιεί 

επίσημα και μη πρότυπα αποδοτικότητας (efficiency), τότε αυτό δεν έχει ακόμη 

επιλυθεί. Στην πραγματικότητα, το TSP αποτελεί το πιο εξέχον από τα ανεπίλυτα 

προβλήματα της συνδυαστικής βελτιστοποίησης και το πιο συνηθισμένο μέτρο 

σύγκρισης στις οποιεσδήποτε επικοινωνίες [23]. Για αυτό, εξακολουθεί μέχρι και 
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σήμερα να επηρεάζει την εξέλιξη των εννοιών και των αλγορίθμων που αφορούν τον 

κλάδο της βελτιστοποίησης και θα συνεχίσει να την επηρεάζει και στο μέλλον. 

Όπως είδαμε στην υποενότητα 2.2, το TSPTW είναι παρόμοιο με το TSP με 

εξαίρεση ότι οι πόλεις (ή πελάτες) θα πρέπει να δέχονται επίσκεψη μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο. Αυτός ο πρόσθετος χρονικός περιορισμός 

περιορίζει το δένδρο αναζήτησης, διότι όλες οι TSP λύσεις δεν είναι απαραίτητα και 

TSPTW λύσεις. Ωστόσο, καθιστά το πρόβλημα ακόμη πιο δύσκολο στην πράξη. 

Πράγματι, η όμορφη συμμετρία του TSP, όπου οποιαδήποτε μετάθεση των πόλεων 

αποτελεί μια εφικτή λύση, παραβιάζεται και ακόμα και η αναζήτηση προς εξεύρεση 

εφικτών λύσεων είναι δύσκολη [68]. Παρατηρήστε πώς η αποθήκη έχει ιδιαίτερη 

σημασία για την TSPTW, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τη γενική εκδοχή του TSP.  

Η δυσεπιλυσιμότητα του TSPTW προβλήματος εξαρτάται όχι μόνο από τον 

αριθμό των κόμβων, αλλά και από την "ποιότητα" των χρονικών παραθύρων. Στην 

επιστημονική βιβλιογραφία δεν υπάρχουν πολλές προσπάθειες σχετικά με ακριβείς ή 

ευρετικούς αλγόριθμους, οι οποίοι να χρησιμοποιούν προγραμματισμό με 

περιορισμούς (Constraint Programming – CP) για να λύσουν το TSPTW. Στην 

πραγματικότητα δεν είναι τόσο πολλές οι προσπάθειες οι οποίες υπήρξαν, σε γενικές 

γραμμές, επιτυχείς στην επίλυση αυτού του δύσκολου προβλήματος. Η επιστημονική 

βιβλιογραφία σχετικά με αυτό το πρόβλημα είναι ως εκ τούτου σπάνια [89].  

 

6.1.2 Σχετικά με τις μεθευρετικές 

Σε γενικές γραμμές, δε φαίνεται να υπάρχει μια μέθοδος ή μια κατηγορία 

μεθόδων η οποία να αντιμετωπίζει το σύνολο των προβλημάτων βελτιστοποίησης με 

καλύτερο τρόπο σε σχέση με τις υπόλοιπες. Άλλωστε, όπως έχει αποδειχθεί 

θεωρητικά στο [76] ισχύει, υπό κάποιους περιορισμούς, ότι «η μέση απόδοση όλων 

των αλγορίθμων βελτιστοποίησης επί όλων των προβλημάτων βελτιστοποίησης είναι 

ισοδύναμη». Ο ισχυρισμός αυτός, ο οποίος είναι γνωστός ως “No Free Lunch” 

θεώρημα, εκμηδενίζει τις ελπίδες να βρεθεί μια τεχνική η οποία να δίνει καλύτερα 

αποτελέσματα επί του συνόλου των προβλημάτων βελτιστοποίησης. Παρόλ’ αυτά, 

δεν ισχύει το ίδιο συμπέρασμα για υποσύνολα του συνόλου των προβλημάτων, 

συνεπώς ορισμένα προβλήματα βελτιστοποίησης επιλύονται ενδεχομένως πιο 

αποδοτικά, χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη μέθοδο έναντι μιας άλλης [80]. 
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6.1.3 Σχετικά με τη VNS και την GVNS 

Η VNS φέρει διάφορα χαρακτηριστικά στοιχεία, τα οποία παρουσιάζονται 

στο [34] και ορισμένα από αυτά είναι:  

(i) Απλότητα (Simplicity): η VNS είναι απλή και σαφής, συνεπώς μπορεί να 

εφαρμοσθεί σε όλα τα προβλήματα βελτιστοποίησης∙ είναι, με άλλα λόγια, 

καθολικά εφαρμόσιμη. 

(ii) Ακρίβεια (Precision): η VNS διατυπώνεται με ακριβείς μαθηματικούς 

ορισμούς. 

(iii) Συνοχή (Coherence): όλες οι ενέργειες των ευρετικών για την επίλυση 

των προβλημάτων απορρέουν από τις αρχές της VNS.  

(iv) Αποτελεσματικότητα (Effectiveness): η VNS παρέχει βέλτιστες ή σχεδόν 

βέλτιστες λύσεις για όλα ή τουλάχιστον για τα πιο ρεαλιστικά στιγμιότυπα 

προβλημάτων. 

(v) Απόδοση (Efficiency): η VNS απαιτεί μέτριο υπολογιστικό χρόνο για να 

παράξει βέλτιστες ή σχεδόν βέλτιστες λύσεις. 

(vi) Ανθεκτικότητα (Robustness): η λειτουργία της VNS είναι συνεπής σε μια 

σειρά από στιγμιότυπα προβλημάτων. 

(vii) Εργονομία (User Friendliness): η VNS δεν έχει παραμέτρους, συνεπώς 

είναι εύκολη στην κατανόηση, στην έκφραση και τη χρήση. 

(viii) Καινοτομία (Innovation): η VNS δημιουργεί νέους τύπους εφαρμογών.  

(ix) Γενικότητα (Generality): η VNS παράγει καλά αποτελέσματα για μια 

ευρεία ποικιλία προβλημάτων.  

(x) Διαδραστικότητα (Interactivity): η VNS επιτρέπει στο χρήστη να 

ενσωματώνει τις γνώσεις του, ούτως ώστε να βελτιώνει τη διαδικασία 

επίλυσης. 

(xi) Πολλαπλότητα (Multiplicity): η VNS είναι σε θέση να παράγει 

συγκεκριμένες σχεδόν βέλτιστες λύσεις, από τις οποίες ο χρήστης μπορεί 

να επιλέξει. 

Το ενδιαφέρον για τη VNS αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, πράγμα το 

οποίο αποδεικνύεται από τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό άρθρων, εργασιών και 

διατριβών που δημοσιεύονται κάθε χρόνο για το θέμα αυτό [91]. Το 2000 υπήρχαν 
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ελάχιστες δημοσιεύσεις σχετικά με τη VNS. Πριν από 10 χρόνια, ήταν περίπου μια 

ντουζίνα∙ το 2007 ήταν περίπου 50 και πλέον δημοσιεύονται αρκετές εκατοντάδες 

άρθρα κάθε χρόνο σχετικά με τη VNS. 

Όσον αφορά τη χρήση της GVNS ευρετικής για την επίλυση του 

προβλήματος TSPTW επισημαίνουμε ότι, η προσέγγιση που προτάθηκε στο [15] το 

2010 αποδείχθηκε αρκετά αποτελεσματική, δεδομένου ότι τα υπολογιστικά 

αποτελέσματα που παρουσιάσθηκαν έδειξαν εξοικονόμηση στο χρόνο γύρω στο 

80%  κατά μέσο όρο σε σύγκριση με τους υψηλότερου επιπέδου αλγόριθμους που 

είχαν προταθεί έως τότε και βελτίωση στα καλύτερα γνωστά αποτελέσματα για 

κάποια συγκεκριμένα στιγμιότυπα προβλημάτων. Στο [15] προτάθηκε, επίσης, ένα 

νέο σύνολο στιγμιοτύπων TSPTW, με περισσότερους πελάτες και ευρύτερα 

παράθυρα χρόνου, καθώς και μια νέα μέθοδος για την παραγωγή στιγμιοτύπων, η 

οποία βελτιώνει την έως τότε ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο. 

Δύο χρόνια μετά, στο [57], προτείνονται νέες GVNS ευρετικές για την 

επίλυση του TSPTW, οι οποίες χρησιμοποιούν διαφορετικό σύνολο γειτονιών, νέα 

διαδικασία ελέγχου εφικτότητας (feasibility) και μια πιο αποδοτική δομή δεδομένων 

από την προηγούμενη GVNS μέθοδο, η οποία θεωρούνταν έως τότε ως η υψηλότερου 

επιπέδου, μοναδική ευρετική. Κατ’ επέκταση, η GVNS ευρετική που αναπτύχθηκε 

στο [57] είναι πολύ πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική από ό, τι η GVNS που 

αναπτύχθηκε στο [15], καθώς είναι σε θέση να βελτιώσει 14 από τις 25 καλύτερες 

γνωστές λύσεις για μεγάλου μεγέθους στιγμιότυπα προβλημάτων από τη 

βιβλιογραφία. 

6.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Στο πλαίσιο της διπλωματικής αυτής εργασίας αναπτύχθηκε μια υλοποίηση 

της GVNS ευρετικής για επίλυση του TSPTW στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. 

Αυτή η  υλοποίηση αφορά μόνο την εύρεση αρχικής εφικτής λύσης και όχι τη 

βελτιστοποίηση της λύσης αυτής. Κατ’ επέκταση, 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 

αυτή είναι πιο γρήγορη από τη JAVA, υπερτερεί δηλαδή σε σχέση με τη JAVA στο 

θέμα της απόδοσης χρόνου.   

 



 

96 

 

Βιβλιογραφία - Αναφορές 

Β.1 Αναφορές 

[01] Angel, R.D., Caudle, W.L., Noonan, R. & Whinston, A. (1972). 

“Computer assisted school bus scheduling”. Management Science, Vol. 18, 

pp.279–288. 

[02] Auger, A., Teytaud, O. (2010). “Continuous Lunches Are Free Plus the 

Design of Optimal Optimization Algorithms”. Algorithmica (Springer-

Verlag) 57 (1): pp.121-146. ISSN 0178-4617. Retrieved 9 April 2013. 

[03] Barricelli, N.A. (1954). “Esempi numerici di processi di 

evoluzione”. Methodos: pp.45–68 

[04] Bianchi, L., Dorigo, M., Gambardella, L. M. & Gutjahr, W. J. (2009). 

“A survey on metaheuristics for stochastic combinatorial optimization”, 

Natural Computing 8 (2) , pp.239-287. 

[05] Blum, C. & Roli, A. (2003). “Metaheuristics in combinatorial 

optimization: Overview and conceptual comparison”. ACM Comput. Surv. 35, 

3 (September 2003), pp.268-308.  

[06] Brimberg, J., Hansen, P., Mladenovic, N. & Taillard, E. (2000). 

“Improvements and comparison of heuristics for solving the multisource 

Weber problem”. Oper. Res. 48: pp.444–460. 

[07] Brummit, B. & Stentz, A. (1996). “Dynamic mission planning for 

multiple mobile robots”. Proceedings of the IEEE international conference on 

robotics and automation. 

[08] Brummit, B. & Stentz, A. (1998). “GRAMMPS: a generalized mission 

planner for multiple mobile robots”. Proceedings of the IEEE international 

conference on robotics and automation. 

[09] Calvo, R.W. (2000). “A new heuristic for the travelling salesman 

problem with time windows”, Transportation Science, 34 (2000), pp.113-124.  

[010] Carlton, W.B., & Barnes, J.W. (1996). “Solving the travelling 

salesman problem with time windows using tabu search”, IEEE Transactions, 

28 (1996), pp.617-629.  

[011] Carter, A.E. & Ragsdale, C.T. (2002). “Scheduling pre-printed 

newspaper advertising inserts using genetic algorithms”. Omega, Vol. 30, pp. 

415–421. 

[012] Cavicchio, D.J. (1970). “Adaptive search using simulated 

evolution”. Technical Report (University of Michigan, Computer and 

Communication Sciences Department) 

http://dx.doi.org/10.1007/s00453-008-9244-5
http://dx.doi.org/10.1007/s00453-008-9244-5
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
http://www.worldcat.org/issn/0178-4617


 

97 

[013]  Cook, S.A. (1971). “The complexity of theorem-proving procedures”. 

In Proceedings of the third annual ACM symposium on Theory of 

computing (STOC '71). ACM, New York, NY, USA, pp.151-158. 

[014] Cotta, C., Fernández, A. J., Gallardo, J. E., Luque, G. & Alba, E. 

(2009). “Metaheuristics in Bioinformatics: DNA Sequencing and 

Reconstruction, in Optimization Techniques for Solving Complex Problems”. 

(eds E. Alba, C. Blum, P. Isasi, C. León and J. A. Gómez), John Wiley & 

Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA.  

[015] Da Silva, R.F. & Urrutia, S.N. (2010). “A General VNS heuristic for 

the traveling salesman problem with time windows”. Discret. Optim. 7, 4 

(November 2010), pp.203-211.  

[016] Dash, S., Günlük, O., Lodi, A. & Tramontani, A. (2012). “A Time 

Bucket Formulation for the Traveling Salesman Problem with Time 

Windows”, INFORMS Journal on Computing 24 (1) , pp.132-147 . 

[017] Dorigo, M. (1992), “Optimization, Learning and Natural Algorithms”, 

PhD thesis, Politecnico di Milano.  

[018] Droste, S. Jansen, T. Wegener, I. (2002). “Optimization with 

Randomized Search Heuristics – The (A)NFL Theorem, Realistic Scenarios, 

and Difficult Functions”. Theoretical Computer Science 287 (1): pp.131–144. 

Retrieved 9 April 2013. 

[019] Dumas, Y. Desrosiers, J., Gelinas, E., & Solomon, M.M. (1995). “An 

Optimal Algorithm for the Traveling Salesman Problem with Time Windows”. 

Operations Research 43(2): pp.367-371.  

[020] Focacci, F., Lodi, A., Milano, M. (2002). “A hybrid exact algorithm 

for the TSPTW”, INFORMS Journal on Computing 14 (4) (2002), pp.403-

417. 

[021] Fogel, L., Owens, A. & Walsh, M. (1966). “Artificial intelligence 

through simulated evolution”, Wiley, Chichester, WS, UK. 

[022] García-López, F., Melián-Batista, B. & Moreno-Pérez, J.A. (2002). 

“The parallel variable neighborhood search for the p-median problem”. J 

Heuristics 8 (3): pp.375–388. 

[023] Garey, M.R. & Johnson, D.S. (1979). Computers and Intractability: A 

Guide to the Theory of Np-Completeness. W. H. Freeman & Co., New York, 

NY, USA. 

[024] Gendreau, M., Hertz, A., & Laporte, G. (1992) “New insertion and 

postoptimization procedures for the travelling salesman problem”, Operations 

Research, 40 (1992), pp.1086-1094.  

[025] Gendreau, M., Hertz, A., Laporte, G., & Stan, M. (1998). “A 

generalized insertion heuristic for the travelling salesman problem with time 

windows”, Operation Research, 46 (1998), pp.330-335.  

[026] Gilbert, K.C. & Hofstra, R.B. (1992). “A new multiperiod multiple 

traveling salesman problem with heuristic and application to a scheduling 

problem”. Decision Sciences, Vol. 23, pp.250–259. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.35.5850
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.35.5850
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.35.5850


 

98 

[027] Gilmore, P.C., Goromy, R.E., (1964). “Sequencing a One State-

Variable Machine: A Solvable Case of the Traveling Salesman 

Problem”,  Operations Research, Vol. 12, No. 5., pp. 655-679. 

[028] Glover, F. (1977). “Heuristics for Integer Programming Using 

Surrogate Constraints”,  Decision Sciences, Vol. 8, pp. 156-166. 

[029] Glover, F. (1986). “Future paths for integer programming and links to 

artificial intelligence”. Comput. Oper. Res. 13, 5 (May 1986), pp.533-549.  

[030] Glover, F. (1989). “Tabu Search - Part 1”. ORSA Journal on 

Computing 1 (2): pp.190–206 

[031] Glover, F. W. & Kochenberger, G. A. (2003). Handbook of 

Metaheuristics, Springer , Hardcover .  

[032] Goldberg, D.E. (1989). Genetic Algorithms in Search, Optimization 

and Machine Learning (1st ed.). Addison-Wesley Longman Publishing Co., 

Inc., Boston, MA, USA.  

[033] Gorenstein, S. (1970). “Printing press scheduling for multi-edition 

periodicals”. Management Science, Vol. 16, No. 6, pp.373–383. 

[034] Hansen, P. & Mladenović, N. (2003). “6: Variable Neighborhood 

Search”, in Handbook of Metaheuristics, pp. 145–184, Springer. 

[035] Hansen, P. & Mladenović, N. (2003). “A Tutorial on Variable 

Neighborhood Search”. 

[036]  Hansen, P., Brimberg, J., Uroševic, D. & Mladenović, N. (2007a). 

“Primal-dual variable neighborhood search for the simple plant location 

problem”. INFORMS J Comput 19 (4): pp. 552–564.  

[037] Hansen, P., Jaumard, B., Mladenović, N., Parreira, A. (2000). 

“Variable neighborhood search :for weighted maximum satisfiability 

problem”. Les Cahiers du GERAD G–2000–62, HEC Montréal, Canada 

[038] Hansen, P., Mladenović, N. & Pérez-Brito, D. (2001). “Variable 

neighborhood decomposition:search”. J Heuristics 7 (4): pp.335–350. 

[039] Hansen, P., Mladenovic, N. & Urosevic, D. (2006). “Variable 

neighborhood search and local branching”. Computers and Operations 

Research 33: pp.3034–3045.   

[040] Hastings, W. K. (1970). “Monte Carlo sampling methods using 

Markov chains and their applications”, Biometrika 57 (1) , pp.97-109. 

[041] Holland, J. (1975). “Adaptation in natural and artificial 

systems”, University of Michigan Press. 

[042] Igel, C., Toussaint, M. (2003). “On classes of functions for which No 

Free Lunch results hold”. Information Processing Letters (Elsevier North-

Holland, Inc.) 86 (6): pp.317–321. ISSN 0020-0190. Retrieved 9 April 2013. 

[043] Karaboga, D. (2010). “Artificial bee colony algorithm”, Scholarpedia 

5(3): 6915.  

[044] Karp, R. M. (1972). “Reducibility among combinatorial problems”, in 

Complexity of Computer Computations: Proceedings of a Symposium on the 

http://www.ralphgomory.com/wp-content/uploads/2011/10/Sequencing-a-One-State-Variable-Machine.pdf
http://www.ralphgomory.com/wp-content/uploads/2011/10/Sequencing-a-One-State-Variable-Machine.pdf
http://www.ralphgomory.com/wp-content/uploads/2011/10/Sequencing-a-One-State-Variable-Machine.pdf
http://scholar.google.com.au/scholar?q=6:+Variable+Neighborhood+Search
http://scholar.google.com.au/scholar?q=6:+Variable+Neighborhood+Search
http://dx.doi.org/10.1016/S0020-0190(03)00222-9
http://dx.doi.org/10.1016/S0020-0190(03)00222-9
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
http://www.worldcat.org/issn/0020-0190
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/journals/scholarpedia/scholarpedia5.html#Karaboga10
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/journals/scholarpedia/scholarpedia5.html#Karaboga10


 

99 

Complexity of Computer Computations, R. E. Miller and J. W. Thatcher, Eds., 

The IBM Research Symposia Series, New York, NY: Plenum Press, pp. 85-

103.    

[045] Kernighan, B.W., Lin, S. (1970). “An efficient heuristic procedure for 

partitioning graphs”. Bell System Technical Journal 49 (2): pp.291–307. 

[046] Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D. & Vecchi, M. P. (1983). “Optimization 

by Simulated Annealing”, Science 220(4598) , pp.671-680. 

[047] Langevin, A., Desrochers, M., Desrosiers, J., Gélinas, S., & Soumis, F. 

(1993). “A two-commodity flow formulation for the traveling salesman and 

the makespan problems with time windows”, Networks 23 (7) (1993), pp. 631-

640. 

[048]  Lawler, E.L, Lenstra, J. K.  Rinnooy Kan, A. H. G. & Shmoys, D. 

B. (1985). The Traveling Salesman Problem, John Wiley and Sons. 

[049] Lenstra, J.K,. & Rinnooy Kan, A.H.G. (1975). “Some simple 

applications of the traveling salesman problem”. Operational Research 

Quarterly, Vol. 26, pp.717–733. 

[050] Levin, L.A. (1973). “Universal sequential search problems”, Problems 

of Information Transmission 9 (3) , pp.265-266 . 

[051] Lopez-Ibanez, M., & Blum, C. (2010). “Beam-ACO for the travelling 

salesman problem with time windows”, Computers and Operations Research, 

37 (2010), pp.1570-1583.  

[052] Matai, R., Singh, S. & Mittal, M.L. (2010). “Traveling Salesman 

Problem: an Overview of Applications, Formulations, and Solution 

Approaches”, Traveling Salesman Problem, Theory and Applications, Prof. 

Donald Davendra (Ed.), ISBN: 978-953-307-426-9, InTech. Available from: 

http://www.intechopen.com/books/traveling-salesman-problem-theory-and-

applications/traveling-salesman-problem-an-overview-of-applications-

formulations-and-solution-approaches 

[053] Matyas, I. (1965). “Random optimization”. Automation and Remote 

Control, Volume 26, Issue 2: pp.246–253  

[054] Mercer, R.E., Sampson, J.R. (1978). “Adaptive search using a 

reproductive metaplan”. Kybernetes (The International Journal of Systems and 

Cybernetics) 7 (3): pp.215–228. 

[055] Mladenovi¢, N. & Hansen, P. (1997). “Variable neighborhood search”, 

Computations & Operations Research 24 (11) (1997), pp. 1097-1100. 

[056] Mladenović, N. (1995). “A variable neighborhood algorithm - A new 

metaheuristic for combinatorial optimization”, in Abstracts of papers 

presented at Optimization Days. 

[057] Mladenovic, N., Todosijevic, R. & Urosevic, D. (2012). “An efficient 

GVNS for solving Traveling Salesman Problem with Time 

Windows”, Electronic Notes in Discrete Mathematics 39 , pp.83-90. 

http://www.intechopen.com/books/traveling-salesman-problem-theory-and-applications/traveling-salesman-problem-an-overview-of-applications-formulations-and-solution-approaches
http://www.intechopen.com/books/traveling-salesman-problem-theory-and-applications/traveling-salesman-problem-an-overview-of-applications-formulations-and-solution-approaches
http://www.intechopen.com/books/traveling-salesman-problem-theory-and-applications/traveling-salesman-problem-an-overview-of-applications-formulations-and-solution-approaches
http://scholar.google.com.au/scholar?q=A+variable+neighborhood+algorithm+-+A+new+metaheuristic+for+combinatorial++optimization
http://scholar.google.com.au/scholar?q=A+variable+neighborhood+algorithm+-+A+new+metaheuristic+for+combinatorial++optimization


 

100 

[058] Moscato, P. (1989). “On Evolution, Search, Optimization, Genetic 

Algorithms and Martial Arts: Towards Memetic Algorithms”. Caltech 

Concurrent Computation Program (report 826). 

[059] Nelder, J. A. & Mead, R. (1965). “A Simplex Method for Function 

Minimization”, Computer Journal 7 , pp.308-313. 

[060] Ochi, L.S., Silva, M.B. & Drummond, L. (2001). “Metaheuristics 

based on GRASP and VNS for solving traveling 

purchaser:problem”. MIC’2001, Porto: pp.489–494. 

[061] Ohlmann, J.W., & Thomas, B.W. (2007). “A compressed-annealing 

heuristic for the travelling salesman problem with time windows”, INFORMS 

Journal on Computing, 19 (2007), pp. 80-90.  

[062] Pesant, G., Gendreau, M., Potvin, J.-Y., & Rousseau, J.-M. (1998). 

“An exact constraint logic programming algorithm for the travelling salesman 

problem with time windows”, Transportation Science 32 (1998), pp.12-29. 

[063] Rastrigin, L.A. (1963). “The convergence of the random search 

method in the extremal control of a many parameter system”. Automation and 

Remote Control 24 (10): pp.1337–1342 

[064] Rego, C., Gamboa, D., Glover, F. & Osterman, C. (2011). “Traveling 

salesman problem heuristics: leading methods, implementations and latest 

advances”, European Journal of Operational Research 211 (3): pp. 427–441 

[065] Robbins, H., Monro, S. (1951). “A Stochastic Approximation 

Method”. The Annals of Mathematical Statistics 22, no. 3, pp.400-407. 

[066] Ryan, J.L., Bailey, T.G., Moore, J.T & Carlton, W.B. (1998). 

“Reactive Tabu search in unmanned aerial reconnaissance simulations”. 

Proceedings of the 1998 winter simulation conference, Vol. 1, pp . 873–879. 

[067] Saleh, H.A. & Chelouah, R. (2004). “The design of the global 

navigation satellite system surveying networks using genetic algorithms”. 

Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 17, pp. 111–122. 

[068] Salvesbergh, M.W. (1985). “Local search in routing problems with 

time windows”, Annals of Operations Research 4 (1985), pp. 285-305. 

[069] Silberholz, J. & Golden, B. (2010) “Comparison of Metaheuristics”, in 

Handbook of Metaheuristics (M. Gendreau and J. Potvin, eds.), Springer: 

pp.625-640. 

[070]  Smith, S.F. (1980). “A Learning System Based on Genetic Adaptive 

Algorithms”, PhD Thesis. University of Pittsburgh. 

[071] Sörensen, K. (2013). “Metaheuristics—the metaphor exposed”. 

International Transactions in Operational Research.  

[072] Svestka, J.A. & Huckfeldt, V.E. (1973). “Computational experience 

with an m-salesman traveling salesman algorithm”. Management Science, 

Vol. 19, No. 7, pp.790–799. 

[073] Talbi, E.G. (2009). Metaheuristics: From Design to Implementation. 

Wiley Publishing.  

http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4419-1665-5_21?LI=true


 

101 

[074] Tomoiagă, B., Chindriş, M., Sumper, A., Sudria-Andreu, A. & 

Villafafila-Robles, R. (2013), “Pareto Optimal Reconfiguration of Power 

Distribution Systems Using a Genetic Algorithm Based on NSGA-

II”, Energies 6 (3) , pp.1439-1455. 

[075] Voigt, B.G. (1831). Der Handlungsreisende – wie er sein soll und was 

er zu tun hat, um Aufträge zu erhalten und eines glücklichen Erfolgs in seinen 

Geschäften gewiß zu sein – von einem alten Commis-Voyageur" (The 

traveling salesman — how he must be and what he should do in order to get 

commissions and be sure of the happy success in his business — by an 

old commis-voyageur) Republished: 1981, Verlag  Bernd Schramm, Kiel. 

[1:3] 

[076] Wolpert, D.H., Macready, W.G. (1995). “No free lunch theorems for 

search”. Technical Report SFI-TR-95-02-010 (Santa Fe Institute). 

[077] Yang, X.-S. (2011). “Metaheuristic Optimization”. Scholarpedia, 6 (8): 

11472. 

[078] Yu, Z., Jinhai, L., Guochang, G., Rubo, Z. & Haiyan, Y. (2002). “An 

implementation of evolutionary computation for path planning of cooperative 

mobile robots”. Proceedings of the fourth world congress on intelligent control 

and automation, Vol. 3, pp.1798–1802. 

[079] Zhang, T., Gruver, W.A. & Smith, M.H. (1999). “Team scheduling by 

genetic search. Proceedings of the second international conference on 

intelligent processing and manufacturing of materials, Vol. 2,. pp. 839–844. 

[080] Γκόγκος, X. (2009). “Αλγόριθμοι συνδυαστικής βελτιστοποίησης με 

έμφαση σε μεταευρετικές τεχνικές”, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πάτρα, 

Διδακτορική διατριβή 2009. 

Β.2 Βιβλιογραφία 

Β.2.1 Βιβλία 

[081] Bock, F. (1963). Mathematical programming solution of traveling 

salesman examples. In R.L. Graves & P. Wolfe, editors. Recent Advances in 

Mathematical Programming. McGraw-Hill, New York. 

[082] Gutin, G. (2007). “The Travelling Salesman Problem: Applications, 

Formulations and Variations”. In: G. Gutin & A.P. Punnen   The Traveling 

Salesman Problem and its Variation., Royal Holloway, UK, University of 

London, pp. 18-45. 

[083] Hoffman, A.J. & Wolfe, P. (1985). “History”. In: E.L. Lawler, J.K. 

Lenstra, A.H.G. Rinnooy Kan, & D.B. Schmoys, ed. 1985. The Traveling 

Salesman Problem, a Guided Tour of Combinatorial Optimization., UK, 

Chichester, John Wiley & Sons, Inc. pp. 207-249. 



 

102 

[084] Samson, C. (1970). Problems of information studies in history. In: 

S.Stone, ed. 1980. Humanities information research. Sheffield: CRUS. Pp.44-

68.  

[085] Μαρινάκης, I., Μαρινάκη, M., Ματσατσίνης, Ν.Φ. & Ζοπουνίδης, Κ. 

(2011). Μεθευρετικοί και εξελικτικοί αλγόριθμοι σε προβλήματα διοικητικής 

επιστήμης. (Συλλογικό έργο), 1η έκδ. - Αθήνα : Κλειδάριθμος.  

 

Β.2.2 Άρθρα 

[086] Hansen, P., Mladenović, N. & Pérez, J.A.M. (2008). “Variable 

neighbourhood search: methods and applications”, 4OR 6 (4) (2008), pp. 319-

360. 

[087] Menger, K. Das Botenproblem. (1932). Ergebnisse Fines 

Mathematischen Kolloquiums, 2:11-12. 

[088] Mladenović, N., Plastria, F. & Urosevic, D. (2006). “Reformulation 

descent applied to circle packing problems”. Computers and Operations 

Research 32: pp.2419–2434.  

 

Β.3 Ιστοσελίδες 

[089] https://or-tools.googlecode.com/svn/trunk/documentation/user_manual  

/manual/tsp/tsptw.html (Last Accessed: 17/10/2014) 

[090] http://www.cleveralgorithms.com/nature-inspired/stochastic/variable_ 

neighborhood_search.html (Last Accessed: 17/10/2014) 

[091] http://en.wikipedia.org/wiki/Metaheuristic(Last Accessed: 17/10/2014) 

 

http://www.biblionet.gr/book/162968/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%9C%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%BB%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%B9_%CF%83%CE%B5_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/162968/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%9C%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%BB%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%B9_%CF%83%CE%B5_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%82
http://www.biblionet.gr/com/665/%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Plastria
https://or-tools.googlecode.com/svn/trunk/documentation/user_manual%20%20/manual/tsp/tsptw.html
https://or-tools.googlecode.com/svn/trunk/documentation/user_manual%20%20/manual/tsp/tsptw.html
http://www.cleveralgorithms.com/nature-inspired/stochastic/variable_%20neighborhood_search.html
http://www.cleveralgorithms.com/nature-inspired/stochastic/variable_%20neighborhood_search.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Metaheuristic

