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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 Η εκπόνηση της παρούσης πτυχιακής αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της 

εξυπηρέτησης πελατών εταιρίας ταξί και αναβάθμιση της λειτουργίας του στόλου των 

οχημάτων του. Μέσα από τη μελέτη της υφιστάμενης τεχνογνωσίας, παρουσιάζεται 

ένα μοντέλο για το πως πρέπει να υλοποιηθεί εφαρμογή που λαμβάνει απόφαση για 

την καλύτερη επιλογή εξυπηρέτησης της διαδρομής που αιτείται ο πελάτης ή πλήθος 

αυτών, μέσα από πληθώρα επιλογών ταξί και διαδρομών. 

 Στην διεθνή βιβλιογραφία συναντώνται πολλά παραδείγματα διαχείρισης 

στόλου οχημάτων για αρτιότερη αξιοποίησή τους. Ό,τι αφορά τα οχήματα ταξί, είναι 

πολλές οι εφαρμογές όπου ΄φέρνουν σε επαφή την ζήτηση με την προσφορά. Άμεσα ή 

έμμεσα, ο πελάτης μέσα από διαφορετικά συστήματα παραμετροποιημένα ανάλογα, 

επιλέγει αυτόνομα ή αλληλεπιδρώντας με ενδιάμεσο σταθμό την εξυπηρέτηση ταξί 

που θέλει να έχει. Καθώς η ανάγκη δημιουργεί πραγματικότητα, έτσι όσες ανάγκες 

προκύπτουν από την καθημερινότητα ανά τον κόσμο, ανακαλύπτονται και 

διαφορετικές λύσεις πάντα με αρωγό την τεχνολογία.  

Η λύση που περιγράφει η εργασία αξιοποιώντας την τεχνολογία, βασίζεται στη 

θέση των ταξί του στόλου, τον κυκλοφοριακό φόρτο και την θέση άφιξης και 

προορισμού του πελάτη. Από άποψη hardware, απαιτείται μία συσκευή Android ή 

iOS με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αλγοριθμικά, θεωρώντας ως κόστη μεταφοράς από 

γνωστό σημείο σε ένα άλλο τις χρονοαποστάσεις, προσθέτοντας τον χρόνο αναμονής 

όταν γίνονται μαζικές παραλαβές, εφαρμόζεται λύση εύρεσης βέλτιστης διαδρομής 

Travelling Salesman Problem (TSP) Branch and Bound (BnB). Τέλος, το λογισμικό 

οπτικοποιεί στον επιλεγμένο χρήστη την διαδρομή που καλείται να ακολουθήσει. 

Μέσα από το θεωρητικό υπόβαθρο που περιγράφεται, υποστηρίζεται η επιλογή 

αντιμετώπισης του σύνθετου προβλήματος διαχείρισης στόλου ταξί. Τα δεδομένα που 

αποπειράται να αξιοποιήσει το σύστημα είναι εύκολο να παρασχεθούν και να 

αποθηκευτούν. Σημασία έχει να φιλτραριστούν διορατικώς, να καταγραφούν πιστά, 

να επεξεργαστούν καταλλήλως, ώστε να εξάγουν την χρήσιμη πληροφορία και να 

γίνουν ωφέλιμη γνώση για την αναβάθμιση του συστήματος. 

 

Λέξεις κλειδιά: πρόβλημα πλανόδιου πωλητή με χρονικά μεταβαλλόμενα κόστη, 

διαχείριση στόλου οχημάτων ταξί, υπηρεσίες ιστού 
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ABSTRACT 

 

The current thesis aims at optimizing the customer service of a taxi company 

and upgrading the operation of its vehicle fleet. Through the study of existing know-

how, a model is presented on how to implement an application which decides on the 

best choice of service for the route requested by the customer or a number of them, 

through a variety of taxi and route options being available.  

There are many examples of vehicle fleet management in the international 

literature referring to their better exploitation. As far as taxis are concerned, there are 

many applications which bring demand into contact with needs. Directly or not, the 

customer, through different software configured accordingly, selects independently or 

by interacting with an intermediate station, the taxi service he desires. As need creates 

reality, those needs that arise from everyday life around the world lead to different 

solutions to be discovered, always with the support of technology. 

The solution described by the current thesis, exploitating technology in a 

sufficient way, is based on the position of the fleet taxis, the traffic load and the arrival 

and destination position of the customer. In terms of hardware, an Android or iOS 

device with internet access is required. Algorithmically, considering the time distances 

as transfer costs from one known point to another, adding the waiting time when mass 

receipts are made, a solution is found to result into the Traveling Salesman Problem 

(TSP) Branch and Bound (BnB) optimal path. Finally, the software visualizes to the 

selected user the path to be followed. 

Through the theoretical background described, the option of tackling the 

complex problem of taxi fleet management is supported. The data that the system 

attempts to exploit, is easy to provide and store. It is important to filter them 

insightfully, to record them faithfully, to process them properly in order to extract the 

useful information and to become beneficial knowledge for the upgrade of the system. 

 

 

Keywords: travelling salesman problem with time-varying costs, taxi fleet 

management, web services
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
  

Αρχικά, στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σκοπός και το θέμα της εργασίας. 

Περιγράφεται η πραγματική κατάσταση που αφορά το ζήτημα και οι δυσκολίες που 

παρουσιάζει. Κρίνεται η σημασία ενασχόλησης με το εν λόγω αντικείμενο και ποιο 

επιστημονικό πρόβλημα απαντά. Η διαχείριση ενός στόλου οχημάτων ταξί είναι 

πολύπλευρο πρόβλημα επίλυσης και με πολλές απόπειρες αντιμετώπισης, υπό 

στοχευμένες στην περίπτωση παραμέτρους. Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η 

βιβλιογραφία επ’ αυτού και η προσφορά της ακαδημαϊκής κοινότητας στο πρόβλημα. 

 Καθώς η εργασία πραγματεύεται μεταξύ άλλων την παροχή βέλτιστης λύσης 

μέσω εφαρμογής συστήματος, κρίνεται αναγκαίο να δοθεί η απαραίτητη εισαγωγή 

στις έννοιες και αρχιτεκτονική της υπηρεσίας ιστού. Στο 3ο κεφάλαιο δίνονται τα επί 

μέρους χαρακτηριστικά και πως αυτά συνεργάζονται για να λειτουργεί μία υπηρεσία 

ιστού ολοκληρωμένα. Ομοίως στο 4ο κεφάλαιο πραγματοποιείται θεωρητική 

παρουσίαση του αλγορίθμου εύρεσης βέλτιστης διαδρομής TSP και πως αυτός 

λειτουργεί. Στην αρχή περιγράφεται το γενικότερο θεωρητικό υπόβαθρο που 

στηρίζεται ένας τέτοιος αλγόριθμος, ώστε να αναλυθεί περισσότερο εξειδικευμένα 

στην συνέχεια. 

 Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σχεδιασμός με την εφαρμογή που προτείνεται 

για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Γίνεται μία τεχνική περιγραφή της 

διαδικασίας, ανάγοντας το πρόβλημα από αυτό στην πραγματική ζωή σε 

υπολογιστικό πρόγραμμα. Εξηγείται ο τρόπος λειτουργίας του αλγορίθμου και τα 

στάδια που εκτελεί το σύστημα από την αρχικοποίηση μέχρι την ολοκλήρωση της 

εργασίας. Η συνεισφορά στην επιστημονική κοινότητα είναι η προσέγγιση των 

μαζικών παραλαβών κατά βέλτιστο τρόπο, θεωρώντας τους χρόνους αναμονής κατά 

την εκάστοτε παραλαβή, μέρος της χρονοαπόστασης που υπολογίζει ο αλγόριθμος.  

Τέλος, στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζονται κενά και προοπτικές του συστήματος. 

Προσφέρονται επίσης πιθανές προτάσεις για αναβάθμιση του συστήματος στο μέλλον 

και παρατίθενται συνοπτικά τα συμπεράσματα που προκύπτουν με την ολοκλήρωση 

του έργου. Αξιολογείται η υπάρχουσα γνώση που αποκτήθηκε και υπολογίζεται η 

σημασία της έρευνας. Κλείνοντας, αναφέρονται τα ευρήματα που προσφέρονται και 

κατά πόσο καλύπτουν τους στόχους που τέθηκαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 
1.1 - Αναφορά στο Πρόβλημα 
 

Στην καθημερινότητα στη ζωή των πολιτών μιας εξελιγμένης κοινωνίας, είναι 

σύνηθες το φαινόμενο της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) για την 

μετακίνηση τους στον αστικό κυρίως ιστό. Ωστόσο, η χρήση των ΜΜΜ επέρχεται με 

τις αντίστοιχες δυσκολίες της, όπως συνωστισμός, μη σταθερή παραλαβή, 

καθυστέρηση άφιξης κ.ά. Όπως είναι λογικό, αρκετοί πολίτες ψάχνουν άλλες λύσεις 

μετακίνησης υψηλότερης ποιότητας και υγειονομικής ασφάλειας λόγω της 

ιδιαιτερότητας της πανδημίας, αναλαμβάνοντας έτσι το αντίστοιχο τίμημα εφόσον το 

χρηματικό κόστος είναι ανεκτό. Μία από αυτές τις επιλογές κατά κόρον είναι αυτή του 

ταξί.  

Ετυμολογικά η λέξη ταξί δεν είναι ελληνική και προέρχεται από το λεγόμενο 

ταξίμετρο (taximeter), λέξη που σχηματίζεται από τη λέξη «tax» που σημαίνει κόστος 

και τον μετρητή αυτού. Το ταξίμετρο που έχουν όλα τα οχήματα τέτοιου τύπου, έδωσε 

την ονομασία του στα ταξί, υπολογίζοντας στην ουσία την πληρωμή που οφείλει ο 

πελάτης για την μεταφορά του. 

Τα ταξί είναι οχήματα δημόσιας μεταφοράς και κατά κανόνα είναι επιβατηγά 

αυτοκίνητα. Εν αντιθέσει με τα ΜΜΜ, δεν ακολουθούν προκαθορισμένες διαδρομές 

και έχουν το πλεονέκτημα να αφήνουν τον επιβάτη στο ακριβές σημείο που ορίζει ο 

προορισμός του, ή και σε παραπάνω από έναν προορισμό μέσω στάσεων. Μεταξύ 

άλλων, κύρια πλεονεκτήματα είναι η εξατομικευμένη μετακίνηση, η άνεση και η 

ευκολία πρόσβασης. Συγκεντρώνονται σε σταθερά σημεία ανά περιοχές γνωστά και 

ως «πιάτσα ταξί» όντας «ελεύθερα», δηλαδή μη κατειλημμένα και έτοιμα για 

εξυπηρέτηση πολιτών, ή κυκλοφορούν ώστε να βρεθεί κάποιος να τα μισθώσει για μία 

διαδρομή, ή αλλιώς «κούρσα». 

Βασικό χαρακτηριστικό για να ξεχωρίζουν εντός του οδικού δικτύου είναι ότι 

σύμφωνα με την πόλη που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, έχουν και το 

αντίστοιχο χρώμα, ενώ η φωτεινή λυχνία στην οροφή του οχήματος τα καθορίζει ως 

ελεύθερα ή κατειλημμένα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραλαβή πελατών και η 

ανάληψη κούρσας δεν γίνεται μόνο από τις πιάτσες και από την οδό κατά την κίνηση 
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του ταξί, αλλά και από σημείο και ώρα που ορίζει ο πελάτης, έπειτα από επικοινωνία 

με συγκεκριμένο ταξί, ή με την εταιρία διαχείρισης αυτών. 

Από επαγγελματικής σκοπιάς, το κάθε ταξί μπορεί να έχει παραπάνω από έναν 

ιδιοκτήτη και παραπάνω από έναν οδηγούς που το αξιοποιούν εργασιακά. Η 

προσέγγιση στην παρούσα εργασία ωστόσο, δεν καταπιάνεται με το ιδιοκτησιακό και 

το εργασιακό καθεστώς από ανθρώπινης σκοπιάς, παρά μόνο με το ταξί ως εργαλείο 

μετακίνησης των πολιτών. Για την εξυπηρέτηση των πολιτών οπότε, δύνανται να 

ομαδοποιούνται υπό τη σκέπη μίας εταιρίας διαχείρισης στόλου, είτε να δουλεύουν 

αυτόνομα. Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τα ταξί που ανήκουν σε στόλο και 

υπάγονται σε μία υπερομάδα οχημάτων, η οποία τελεί υπό την αρχή κεντρικής 

διαχείρισης. 

Ο στόλος οχημάτων ταξί αποτελείται από μονάδες μεταφοράς πολιτών που είτε 

είναι σταθερές, είτε βρίσκονται εν κινήσει, παρέχοντας τα δεδομένα της κίνησης με την 

τεχνολογία του GPS, όπως θα αναλυθεί εκτενώς και στη συνέχεια. Η κάθε μονάδα, ή 

αλλιώς ταξί, σε τυχαίες χρονικά στιγμές κατά την λειτουργία της, χωροθετείται στο 

οδικό δίκτυο όντας διαθέσιμη ή μη, βάσει δυνητικής εξυπηρέτησης πελάτη. Η 

διαμόρφωση της λειτουργικότητας και των επί μέρους χαρακτηριστικών του στόλου 

οπότε, γίνεται σύμφωνα με την κατάσταση  των χαρακτηριστικών του κάθε ταξί. 

Βασικά χαρακτηριστικά που ορίζουν την κατάσταση ενός ταξί από σκοπιάς κεντρικής 

διαχείρισης είναι εάν είναι διαθέσιμο ή όχι, η θέση του στον χάρτη, εάν είναι σταθερό 

ή σε κίνηση και με τι προορισμό.  

Τα χαρακτηριστικά αυτά ωστόσο είναι δυναμικά βάσει χρονικού στιγμιότυπου. 

Το ίδιο ισχύει και για την κατάσταση του οδικού δικτύου, το οποίο χαρακτηρίζεται 

και αυτό από τις παραμέτρους του. Οι παράμετροι που ορίζουν ένα οδικό δίκτυο και 

τυγχάνουν ενδιαφέροντος είναι οι οδοί ως αποστάσεις και η κατεύθυνση αυτών, η 

σήμανση τους, η κίνηση σε αυτές σε πραγματικό χρόνο και εξωγενείς παράγοντες όπως 

δυσλειτουργίες, έργα, πορείες, λαϊκή αγορά κ.ά. Εάν συσχετιστούν τα δεδομένα του 

στόλου με αυτά του οδικού δικτύου, δύνανται να αξιοποιηθούν κατά τρόπο τέτοιο, 

ώστε να προκύπτουν ωφέλιμες πληροφορίες για την λειτουργία του ταξί και κατ’ 

επέκταση του στόλου.  

Για την βέλτιστη αξιοποίηση του στόλου και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση 

του πελάτη, η κεντρική διαχείριση είναι υπεύθυνη να λαμβάνει αποφάσεις διαχείρισης 
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του στόλου. Αποφάσεις οι οποίες οφείλουν να εξυπηρετούν την εργονομία και τις 

εκάστοτε συνθήκες, όπως αυτές ορίζονται από τις απαιτήσεις του πελάτη, την 

υπάρχουσα κατάσταση του στόλου και του οδικού δικτύου. Εν ολίγοις, η κεντρική 

διαχείριση διαχειρίζεται σειριακά την ζήτηση για ταξί του πελάτη, τα δεδομένα του 

στόλου ταξί και την υπάρχουσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο. Συνεπώς, το πρόβλημα 

ανάγεται στην αναζήτηση και εύρεση της καλύτερης δυνατής επιλογής ταξί για 

εξυπηρέτηση του πελάτη, όπως αυτή υποδεικνύεται από τον υπολογισμό βέλτιστης 

διαδρομής. Μια συνδυαστική επιλογή διαδρομής και ταξί, που διαμορφώνεται 

αξιοποιώντας βέλτιστα τα δεδομένα που δίνονται από τη μεριά του πελάτη (θέση, 

προορισμός και ώρα παραλαβής), από τη μεριά του στόλου (θέση και συμπεριφορά 

κάθε ταξί) και από τη μεριά του οδικού δικτύου (κίνηση και λειτουργικότητα οδών).  

Έχοντας τα δεδομένα από τις τρεις αυτές πλευρές ωστόσο, η δυναμική της 

φύσης τους εγείρει ανησυχίες για την αξιοπιστία της επιλογής. Το πρόβλημα παίρνει 

μεγαλύτερες διαστάσεις όταν συνυπολογιστεί η ανάγκη για εκτίμηση - πρόβλεψη των 

παραμέτρων, βάσει των χρονικών χαρακτηριστικών του αιτήματος του πελάτη. Όπως 

είναι λογικό, οι επεκτάσεις του προβλήματος μπορούν να γιγαντωθούν όσες 

περισσότερες οι συνθήκες που συμπεριλαμβάνονται. Η παρούσα μελέτη κάνει μία 

αρχική προσέγγιση επίλυσης στο παραπάνω πρόβλημα, συζητώντας ωστόσο τις 

πιθανές επεκτάσεις αυτού που επιφέρει η αύξηση στην πολυπλοκότητά του, αφού 

πρώτα αναλυθεί η υπάρχουσα ακαδημαϊκή επισκόπηση του ζητήματος. 

 

1.2 - Σκοπός της Εργασίας 
 

 Στο πρόβλημα όπως περιγράφηκε παραπάνω, έχοντας γνωστές τις 

παραμέτρους που ορίζουν την τριμερή αυτή σχέση πελάτης – στόλος – οδικό δίκτυο, 

αποπειράται να δώσει λύση και να παρουσιάσει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο 

η εκπόνηση της παρούσης εργασίας. Κρίνεται αναγκαία η ανάλυση της δομής του 

προβλήματος στον πραγματικό κόσμο και η αναγωγή του σε μελέτη περίπτωσης 

επιστημονικού ενδιαφέροντος. Βασικό συστατικό για την αναγωγή αυτή είναι η 

ψηφιοποίηση των δεδομένων που εμπλέκονται στο πρόβλημα, ώστε να 

παραμετροποιηθεί και να προσεγγιστεί αλγοριθμικά  το ποιόν του προβλήματος από 

τον πραγματικό κόσμο στον υπολογιστικό. 
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 Στην πραγματικότητα, όταν δεν επιλέγεται η βέλτιστη λύση για εξυπηρέτηση 

ενός πελάτη που θέλει να παραληφθεί από ταξί σε συγκεκριμένο χωρικό και χρονικό 

σημείο, βλάπτεται τόσο η πλευρά του ταξί όσο και του πελάτη. Η πλευρά του πελάτη 

θίγεται ακόμα περισσότερο στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η χρονική στιγμή 

παραλαβής που έχει αιτηθεί, πράγμα που κατά κανόνα δηλώνει άστοχη επιλογή ταξί 

ή αδικαιολόγητη αποδοχή της χρονικής στιγμής της παραλαβής. Η μη επιλογή ωστόσο 

της βέλτιστης διαδρομής για άφιξη στον επιθυμητό προορισμό του πελάτη, βλάπτει 

οικονομικά τον ίδιο και καθιστά την αξιοποίηση του ταξί ελλιπής. 

Σε κεντρικό επίπεδο διαχείρισης του στόλου οχημάτων ταξί, η βέλτιστη επιλογή 

απόκρισης ενός ταξί στο αίτημα ενός πελάτη και κατ’ επέκταση η καλύτερη διαχείριση 

του στόλου, έχει πολλαπλά οφέλη. Πέραν της καλύτερης παροχής υπηρεσιών προς τον 

πελάτη, το οικονομικότερο κόστος είναι το κύριο μέλημα, ειδικά αν ληφθεί υπόψιν η 

κλιμάκωση αυτού σε βάθος χρόνου. Στην ουσία όταν κάποιο ταξί επιλέγεται να 

παραλάβει έναν πελάτη, ενώ κάποιο άλλο θα ήταν πιο εργονομικό να επιλεχθεί, αυτό 

επιφέρει ζημία στην επιχείρηση. Μάλιστα, όταν δεν επιλεχθεί η βέλτιστη διαδρομή, 

έχει αρνητικές επιπτώσεις και στις δύο πλευρές. Στην πλευρά του πελάτη εμφανώς 

οικονομικές και χρονικές, ενώ στην πλευρά του ταξί η καθυστέρηση στην επιστροφή 

της διαθεσιμότητάς του στην διαχείριση του στόλου, αποτρέπει την άρτια διαχείριση 

αυτού. 

Η πολυτιμότητα των πόρων που καταναλώνει ένα ταξί, πέρα από υψηλή 

οικονομική σημασία έχει και περιβαλλοντικό και κυκλοφοριακό αντίκτυπο. Το ήδη 

βεβαρημένο οικοσύστημα δεν αντέχει πλέον καυσαέρια από αναίτιες διαδρομές που 

θα μπορούσαν να ελαχιστοποιηθούν ή να αποφευχθούν. Η συμβολή επίσης στην 

αποφυγή του κυκλοφοριακού φόρτου είναι ακόμα ένα χαρακτηριστικό που 

αναδεικνύει την σημαντικότητα της βέλτιστης διαχείρισης του στόλου. Έχοντας το 

πλεονέκτημα της ευρείας εικόνας που επικρατεί στο οδικό δίκτυο, η κεντρική 

διαχείριση του στόλου έχει τα μέσα ώστε να μην επιβαρύνει περισσότερο τον 

κυκλοφοριακό φόρτο και να ωφελήσει την ίδια την εταιρία, επιλέγοντας την 

εργονομικότερη επιλογή ταξί και την οικονομικότερη διαδρομή. 

Την οδό προς αυτή την κατεύθυνση ακολουθεί και η παρούσα εργασία, έχοντας 

πρώτα αναγνωρίσει την υφιστάμενη εξελιγμένη τεχνογνωσία που επικρατεί, μέσω της 

ανάλυσης επιλεγμένων περιπτώσεων που τίθενται προς μελέτη. Στο δια ταύτα, η 
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εργασία αυτή αποσκοπεί στην πρόταση λογισμικού επιλογής της βέλτιστης λύσης, 

λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις παραμέτρους και υπολογίζοντας τα πλήρη επί μέρους 

κόστη, διατηρώντας πάντα την ικανοποιητική εξυπηρέτηση ως προτεραιότητα. Η 

παρούσα μελέτη στην ουσία, πραγματεύεται την σχεδίαση ενός συστήματος πρότασης 

για λήψη απόφασης βάσει προκαθορισμένων παραμέτρων, που είτε είναι ήδη γνωστές 

βάσει της λειτουργίας του, είτε εισάγονται από τον χρήστη του συστήματος, δηλαδή 

όπως ακριβώς λειτουργούν παρόμοια συστήματα στην αγορά. 

Ο σκοπός για την εκπόνηση της παρούσης, είναι η παρουσίαση μοντέλου για 

την υλοποίηση εφαρμογής αλγοριθμικής μεθόδου εύρεσης βέλτιστης διαδρομής, όπου 

τα κόστη των διαδρομών μεταβάλλονται χρονικά, κατά την περίπτωση όπου το ταξί 

παραλαμβάνει παραπάνω από έναν πελάτη. Ως εκ τούτου, σχεδιάζεται και 

προτείνεται μια αντιμετώπιση του προβλήματος, η οποία βασίζεται στις ανάγκες που 

ορίζει η φύση των ίδιων των δεδομένων, όντας δυναμικά και μεταβαλλόμενα ανά τις 

διάφορες χρονικές στιγμές και σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις των πελατών. 

Υπολογίζεται έτσι η εύρεση βέλτιστης διαδρομής εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο του 

πλανόδιου πωλητή, θεωρώντας τα κόστη να μεταβάλλονται χρονικά σύμφωνα με τον 

κυκλοφοριακό φόρτο, την θέση των ταξί του στόλου και την ώρα παραλαβής των 

πελατών. Στην περίπτωση δε των ταξί που εξυπηρετούν διαφορετικούς πελάτες στην 

ίδια διαδρομή (van/minibus), ενυπάρχει η καινοτομία που προτείνεται καθώς ο 

χρόνος αναμονής από την στιγμή της εκτιμώμενης άφιξης μέχρι την στιγμή της 

παραλαβής, λογίζεται ως μέρος του βάρους της διαδρομής. 

Συμπερασματικά, η ανάγκη για μείωση του κόστους λειτουργίας του στόλου 

ταξί και η παροχή ποιοτικότερης εξυπηρέτησης πελατών, οδήγησε στην αντιμετώπιση 

του σύνθετου αυτού προβλήματος. Έχοντας την τεχνολογία ως σύμμαχο και τα μεγάλα 

δεδομένα που δύνανται πλέον να αξιοποιηθούν μαζικά, η παρούσα μελέτη προτείνει 

λύση παρουσιάζοντας την υπολογιστική δομή, όπου θα παρέχεται αυτοματοποιημένα 

η καλύτερη δυνατή λύση εξυπηρέτησης, όπως και η βέλτιστη διαδρομή σύμφωνα με 

τις παραμέτρους που ισχύουν. Η πρόταση θα γίνεται στον χρήστη του συστήματος και 

η τελική έγκριση θα δίνεται από τον ίδιο, έπειτα από επιβεβαίωση της δυνατότητας 

εφαρμογής της προτεινόμενης επιλογής και της προτεινόμενης δρομολόγησης από τον 

οδηγό ταξί που επιλέχθηκε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

  

 Για την ανάπτυξη της εργασίας, ήταν απαραίτητη η έρευνα της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας και  προσεγγίσεων που έχουν προηγηθεί στην επίλυση του σύνθετου 

προβλήματος όπως παρουσιάστηκε. Η υπάρχουσα εικόνα, όπως περιγράφεται στις 

ακαδημαϊκές συγγραφές, ποικίλει σύμφωνα με την υφιστάμενη τεχνολογία που έχει 

πρόσβαση η κάθε εταιρία διαχείρισης στόλου ταξί και σύμφωνα με τις ανάγκες που 

οφείλουν να καλυφθούν. Μέχρι σήμερα οι λύσεις που έχουν δοθεί στην εκάστοτε 

περίπτωση, δεν τυγχάνουν απόλυτης εφαρμογής και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 

εξατομικευμένα. Μια παρόμοια προσέγγιση, ορμώμενη από την ελληνική 

πραγματικότητα, αποπειράται να αναδείξει ετούτη η εργασία, η οποία ωστόσο 

δύναται αξιοποίησης από περιπτώσεις φορέων παρόμοιου ή πιο εξελιγμένου 

τεχνολογικά υποβάθρου. 

 Γενικότερα, η διαχείριση στόλου οχημάτων είναι ένα πεδίο μελέτης που 

απασχόλησε εντονότερα τα τελευταία χρόνια, έχοντας ως σύμμαχο την ραγδαία 

εξέλιξη της τεχνολογίας (Jager, Witmann, Lienkamp, 2016). Ανεξαρτήτως μεγέθους του 

στόλου, παρέχεται πλέον ποικιλία εξοπλισμού και συστημάτων, απαιτώντας μόνο την 

παροχή λογισμικού διαχείρισης του στόλου και εφαρμογές για τον οδηγό και 

δυνητικά για τον πελάτη (“The Taxi Insurer”, 2022). Ως εκ τούτου, η γρήγορη 

πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, σε συνδυασμό με την πληροφορία από 

τις τεχνολογίες εντοπισμού θέσεων GPS, οδηγεί σε λαμπρό πεδίο δόξης την κεντρική 

διαχείριση στόλου οχημάτων. 

Ειδικότερα, το «GPRS Cloud» από την «Skytrack» παρέχει μία επιλογή ευρείας 

εφαρμογής για τα ελληνικά δεδομένα, όπου χρησιμοποιείται από κολοσσούς του 

ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου (“Skytrack”, 2021). Η προκειμένη περίπτωση 

δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε οχήματα ταξί, ωστόσο αξίζει αναφοράς χάριν του 

ανεπτυγμένου τρόπου λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα, εγκαθίσταται σε κάθε όχημα 

του στόλου συσκευή GPS tracker, αυτή επικοινωνεί με τον αντίστοιχο λογαριασμό 

στην εφαρμογή του GPRS Cloud και ο χρήστης του λογαριασμού έχει την δυνατότητα 

παρακολούθησης και διαχείρισης του στόλου μέσα από την εφαρμογή GPRS. 
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Έχοντας έναν υπολογιστή ή συσκευή Android, ο χρήστης λαμβάνει δεδομένα 

τοποθεσίας GPS για όλα τα οχήματα του στόλου σε πραγματικό χρόνο, όπως επίσης 

και δεδομένα της διαδρομής (“Skytrack”, 2021):  

 εύρος και μ.ό. ταχύτητας 

 δρομολόγιο και συμπεριφορά οδηγού 

  δεδομένα ψηφιακού ταχογράφου 

 δεδομένα κατανάλωσης καυσίμων 

 αλλαγές θερμοκρασίας στα λειτουργικά μέρη του οχήματος 

 κατάσταση συσκευής εντοπισμού 

Όλα αυτά τα δεδομένα που παρέχονται σε πραγματικό χρόνο, επιτρέπουν στον 

χρήστη να έχει τον πλήρη έλεγχο επεμβαίνοντας ανά πάσα στιγμή εν περιπτώσει 

απροόπτου, αλλά και την καλύτερη διαχείριση πόρων και λήψη αποφάσεων σε βάθος 

χρόνου, ανατρέχοντας στο ιστορικό καταγραφής. Στα αρνητικά του μοντέλου 

λειτουργίας καταλογίζεται το κόστος για την εγκατάσταση της GPS tracker συσκευής, 

το οποίο θα μπορούσε να αποφευχθεί κατά περίπτωση, καθώς το ιστορικό και το 

προφίλ οδήγησης θα μπορούσαν να προκύψουν από απλούστερες ψηφιακές συσκευές. 

Στον αντίποδα, είναι η ίδια συσκευή που παρέχει δυνατότητα απομακρυσμένης 

ακινητοποίησης οχήματος και αντικλεπτική προστασία (“Skytrack”, 2021). 

Σε σύγκριση με την παγκόσμια βιομηχανία, το παραπάνω σύστημα της 

Skytrack υστερεί στον τομέα της εξάρτησης του βάρους του φορτίου με την διαδρομή, 

όπως καινοτόμα εφαρμόζει η «iSKYsolutions» ορίζοντας επαρκέστερη διαχείριση 

καυσίμων και φορτίου προς μεταφορά (“iSky.Solutions”, 2020). Στην παρούσα 

εργασία προτείνεται χρήση ψηφιακών συσκευών τύπου Android για την καταγραφή 

των ανωτέρω δεδομένων, καθότι κρίνεται αχρείαστο το κόστος εγκατάστασης 

συσκευής GPS tracker για τα οφέλη που παρέχει, παραμένοντας πάντως μία πιθανή 

μελλοντική αναβάθμιση εφόσον κριθεί σκόπιμο. 

Σε αντίθεση με τις περιπτώσεις που εξετάσθηκαν μέχρι τώρα, το μοντέλο 

διαχείρισης στόλου της «Samsara», όπως προσφέρεται μέσα από την πλατφόρμα της 

και χαίρει εφαρμογής από κολοσσούς παγκόσμιου βεληνεκούς εντός των Η.Π.Α. και 

μη, λαμβάνει υπόψιν την κατάσταση του κυκλοφοριακού φόρτου στο οδικό δίκτυο σε 

πραγματικό χρόνο (“Samsara”, 2022). Λόγω της φύσης της στρατηγικής της εταιρίας 

ωστόσο να παρέχει τις υπηρεσίες της σε πληθώρα στόλου οχημάτων πέρα από ταξί, η 
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δυναμική αναδρομολόγηση βάσει του κυκλοφοριακού φόρτου δεν παρέχεται σαν 

υπηρεσία. Έτσι, αξιοποιείται ελλιπώς η πληροφορία της κίνησης επί των οδών, 

χρησιμοποιώντας τη μόνο για ενημέρωση ενδεχόμενης καθυστέρησης. Μέσω της 

παρούσης εργασίας όμως, προτείνεται μέθοδος για αναδρομολόγηση του μονοπατιού 

που έχει επιλεχθεί, βάσει της χρονοαπόστασης που ορίζεται στην κάθε οδό, 

καθιστώντας τα βάρη της κάθε διαδρομής μεταβλητά. Ομοίως με το GPRS Cloud 

χρησιμοποιεί Hardware επί των οχημάτων για παρακολούθηση των ενδείξεων, δεν 

δύναται ωστόσο να επέμβει απομακρυσμένα στις λειτουργίες του οχήματος και να το 

ακινητοποιήσει. 

Στα ίδια μήκη κύματος με την Samsara κινείται και η «MTData», η οποία είναι 

ο αντίστοιχος μεγάλος παίκτης στη σκακιέρα της διαχείρισης στόλου οχημάτων στην 

Αυστραλία, εφαρμόζοντας ομοίως τεχνολογίες αιχμής στην τηλεματική και τα λοιπά 

επιστημονικά πεδία εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης (“MTData”, 2022). Όπως οι 

υπόλοιποι πρωτοπόροι του χώρου λειτουργεί στο ίδιο πλαίσιο, αξιοποιώντας τα 

δεδομένα για έγκαιρες και λειτουργικές επεμβάσεις, ποιοτικότερο «management» και 

«logistics» με αποφάσεις όπως βέλτιστο σημείο ανατροφοδότησης καυσίμων κ.ά., 

έχοντας γενικότερα ως πυξίδα διαχείρισης τη μέγιστη δυνατή απόδοση, με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η καινοτομία σε αντίθεση με τους υπόλοιπους 

ανταγωνιστές της, είναι πως ενώ οι περισσότεροι εξ’ αυτών έχουν ενσωματωμένη 

κάμερα στα οχήματα του στόλου για παρακολούθηση και επέμβαση στο εκάστοτε 

συμβάν, η MTData αξιοποιεί το πλεονέκτημα αυτό για αποφυγή ατυχημάτων.  

Το «Mobileye Series 6» είναι ένα σύστημα αποφυγής σύγκρουσης 

αποτελούμενο από μία κάμερα στραμμένη στην κατεύθυνση της πορείας του 

οχήματος, ώστε να ανιχνεύει αλλαγές στην κίνηση του πεδίου λήψης (“MTData”, 

2022). Δίνει κρίσιμο χρόνο αντίδρασης στον οδηγό σαρώνοντας το πεδίο εμπρός και 

εφαρμόζοντας αλγορίθμους υπολογιστικής κίνησης, για να αναγνωρίσει πιθανούς 

κινδύνους και να προειδοποιήσει τον οδηγό με σημάνσεις σε πραγματικό χρόνο, όπως 

αλλαγές στη λωρίδα κυκλοφορίας, σύγκρουση με πεζούς ή ποδηλάτες, σύγκρουση με 

το έμπροσθεν όχημα λόγω απότομου φρεναρίσματος,  αποφεύγοντας σύμφωνα με την 

έρευνα μέχρι και το 30% των ατυχημάτων (“MobileEye”, 2021). Το σύστημα αυτό 

ανεπιφύλακτα θα μπορούσε να εφαρμοσθεί και για την αποφυγή ατυχημάτων στο 

σύστημα κεντρικής διαχείρισης στόλου ταξί που πραγματεύεται η εν λόγω εργασία, 
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λαμβάνοντας πάντα υπόψιν το κόστος και τους παράγοντες που ορίζουν την 

αναγκαιότητά του στην εκάστοτε περίπτωση. 

Στην Ανατολή και πιο συγκεκριμένα στη Σιγκαπούρη, τα ηνία στην διαχείριση 

στόλου οχημάτων και συγκεκριμένα των ταξί, φέρεται να έχει μεταξύ άλλων η «Sopra 

Steria». Το σύστημα που ανέπτυξε η εν λόγω εταιρία σε συνεργασία με την «HDT 

Global» τίτλου «SaaS Model», απευθύνεται περισσότερο σε ηλεκτρικά ταξί, ανάγοντας 

σε ψηφιακή μορφή σχεδόν όλες τις λειτουργίες του κάθε ταξί του στόλου όπως το 

ταξίμετρο, ενώ ομοίως με τις περισσότερες εταιρίες που εφαρμόζουν τεχνολογίες 

αιχμής στο στόλο τους, παρέχει δυνατότητα απομακρυσμένης πληρωμής χωρίς την 

εμπλοκή του οδηγού. Το πρωτοποριακό κομμάτι του συστήματος αυτού, είναι η 

διαλειτουργικότητα του με άλλες πλατφόρμες ταξί, επιτρέποντας στους οδηγούς του 

να επωφεληθούν όχι μόνο από πελάτες του καινοτόμου αυτού συστήματος διαχείρισης 

ταξί, αλλά και από συνεργαζόμενες πλατφόρμες κρατήσεων (“SopraSteria”, 2022). 

Κάτι αντίστοιχο δεν έχει συμπεριληφθεί στο σύστημα που προτείνει η παρούσα 

εργασία, αφήνοντας έτσι περιθώριο για ανάπτυξη της επεκτασιμότητας του 

λογισμικού, καθιστώντας εφικτή την διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα στο 

μέλλον. 

Οι εφαρμογές ανά τον κόσμο που διαχειρίζονται στόλο οχημάτων δεν λείπουν 

από το προσκήνιο, με την κάθε εταιρία να προσαρμόζει το σύστημα της στις ανάγκες 

των λειτουργιών και των επί μέρους χαρακτηριστικών τους. Παρόμοια λογισμικά με 

αυτά που αναλύθηκαν μέχρι τώρα, παρέχουν στους πελάτες τους με μικρές 

διαφοροποιήσεις ανά περίπτωση διακεκριμένες εταιρίες όπως η «Deliforce» στην 

εγγύς Ανατολή, η «Zenithal» στην Ισπανία, η «Onde» στην Ευρώπη και Μέση 

Ανατολή, δίχως να έχουν μόλων ταύτα ριζικές διαφορές μεταξύ των συμβατικών 

συστημάτων διαχείρισης στόλου οχημάτων. Έχει λογική, αν αναλογιστεί κανείς το 

κοινό που απευθύνεται η κάθε εταιρία που παρέχει σύστημα διαχείρισης στόλου, αφού 

το κόστος για τεχνολογίες αιχμής δεν συνάδει με τις ανάγκες που καλείται να 

εξυπηρετήσει. 

Σε αντίθεση με την διεθνή βιβλιογραφία, η ελληνική βιβλιογραφία για την 

διαχείριση στόλου οχημάτων παρουσιάζει μεγάλα κενά. Ένα από τα λίγα 

παραδείγματα που διασώζονται σε αυτήν την κατηγορία είναι αυτό της «Frotcom» 

όπου ακολουθεί τις βασικές αρχές των παικτών παγκόσμιας κλίμακας όπως 
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αναλύθηκαν, χωρίς να ασχολείται ωστόσο αμιγώς με την διαχείριση στόλου οχημάτων 

ταξί. Πέραν των συνήθων αισθητήρων, αξιοποιεί εκτός των ψηφιακών και τους 

περισσότερους αναλογικούς, ώστε να παρακολουθείται και να μετριέται μία τιμή που 

αλλάζει συνεχώς στην πάροδο του χρόνου (“Frotcom”, 2022). 

Στην πραγματικότητα δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις στην Ελλάδα όπου τα 

ταξί ομαδοποιούνται σε στόλο και υπάγονται σε κεντρική διαχείριση. Η έρευνα έδειξε 

ότι το φαινόμενο αυτό συναντάται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα (μεγαλύτερα 

των 60.000 κατοίκων ενδεικτικά) και λιγότερο έως καθόλου σε κωμοπόλεις μικρότερου 

πληθυσμού (Τσαμπούλας, 2010). Μία περίπτωση που εξετάσθηκε περισσότερο 

ενδελεχώς μεταξύ άλλων είναι αυτή των ραδιοταξί της πόλης των Σερρών (Ραδιοταξί 

Σερρών Α.Ε.). Το χαρακτηριστικό των ραδιοταξί είναι ότι φέρουν ασύρματη συσκευή 

τηλεφωνικής επικοινωνίας (ραδιοτηλέφωνο), χρησιμοποιώντας ραδιοφωνικές 

συχνότητες για να επικοινωνούν με την βάση τους. Το φαινόμενο που παρουσιάσθηκε 

στις περισσότερες περιστάσεις κατά την συγκεκριμένη έρευνα, είναι η χαμηλή ζήτηση 

συγκριτικά με τη μεγάλη προσφορά, αφήνοντας χαμηλά το ενδιαφέρον στην 

διαδικασία αυτοματοποίησης 

Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από ζωντανή παρακολούθηση του μοναδικού 

μοντέλου κεντρικής διαχείρισης στόλου ταξί στις Σέρρες, ο τρόπος λειτουργίας του 

κρίνεται αρκετά απλοϊκός και λειτουργεί κατά την ακόλουθο μέθοδο. Τα ραδιοταξί 

που εκπέμπουν το σήμα της θέσης τους στο κέντρο διαχείρισης μέσω εγκατεστημένης 

συσκευής GPS, βρίσκονται σταθμευμένα στην πιάτσα, αναμένοντας ανάληψη 

καθηκόντων από πελάτη που καταφθάνει σε αυτήν ή από πελάτη που επικοινώνησε 

με το τηλεφωνικό κέντρο. Ο υπάλληλος που επικοινωνεί με τον πελάτη, επικοινωνεί 

με το ταξί που βρίσκεται σε προτεραιότητα στην κοντινότερη πιάτσα και του μεταφέρει 

το σημείο και την ώρα παραλαβής, όπως επίσης και τον επιθυμητό προορισμό. Εφόσον 

ο οδηγός του ταξί εγκρίνει την μεταφορά, αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας το 

δρομολόγιο.  

Ένα από τα αρνητικά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πως το μονοπάτι που 

θα ακολουθηθεί είναι αυθαίρετη επιλογή από τον οδηγό σύμφωνα με την εμπειρία του, 

δίχως να υπολογίζει την υφιστάμενη κατάσταση στο οδικό δίκτυο. Η παρούσα 

εργασία προτείνει αλγόριθμο εύρεσης βέλτιστης διαδρομής βάσει δυναμικών 

δεδομένων, η οποία δύναται να παρέχεται στον οδηγό του ταξί ψηφιακά μέσω 
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συσκευής Android, πράγμα που αντικαθιστά κατ’ επιλογήν και την συσκευή 

εντοπισμού θέσης παρέχοντας οικονομικότερη λύση. Ακόμα μία ελαττωματική πτυχή 

του συγκεκριμένου μοντέλου είναι η μη αυτοματοποιημένη επιλογή ταξί βάσει 

εργονομίας, αλλά χειροκίνητη λήψη απόφασης από τον διαχειριστή του κέντρου 

ελέγχου. Στα θετικά της συγκεκριμένης διαχείρισης είναι η καταγραφή βασικών 

δεδομένων των ταξί του στόλου, όπως χιλιόμετρα που διανύθηκαν, λεπτομέρειες για 

την ανατροφοδότηση καυσίμων, λεπτομέρειες επισκευών κ.ά.,  προς εξυπηρέτηση της 

συντήρησής τους και την ευρύτερη έννοια του «management». 

Σε παρόμοια μήκη κύματος με μικρές διαφοροποιήσεις, κυμαίνονται τα 

περισσότερα κέντρα διαχείρισης στόλου οχημάτων ταξί και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

Πέραν των μεγάλων αστικών κέντρων όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και το 

Ηράκλειο, που υπάρχει περισσότερα από ένα κέντρα διαχείρισης στόλου ταξί, 

αναλογικά πάντα της ζήτησης, αμελητέας τεχνολογικής απόκλισης συστήματα 

συναντώνται σε λιγότερο μεγάλες πόλεις όπως η Ξάνθη, ο Βόλος, τα Τρίκαλα, η 

Σπάρτη, η Ηγουμενίτσα, το Ρέθυμνο κ.ά., τα οποία δεν έχουν να παρουσιάσουν κάτι 

το ξεχωριστό στον τρόπο λειτουργίας τους. Μέσα από την αξιοποίηση του διαδικτύου 

βέβαια, τα χωρικά όρια καταργούνται και οποιαδήποτε εταιρία σε οποιαδήποτε πόλη 

μπορεί να χρησιμοποιήσει λογισμικό από την άλλη άκρη της γης, ωστόσο αξιολογείται 

η τεχνολογία που συναντάται στα συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων ανά την 

Ελλάδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μεταξύ άλλων, παρουσιάζει η περίπτωση της Ρόδου και 

η πρωτοποριακή για την Ελλάδα πλατφόρμα διαχείρισης στόλου οχημάτων ταξί 

«CABS.GR».  

Το εν λόγω σύστημα διαχείρισης, φέρεται να είναι το πιο προηγμένο στην 

εγχώρια αγορά σε ότι αφορά την διαχείριση στόλου ταξί, έχοντας καταπιαστεί εκτενώς 

με την κάλυψη των τουριστικών αναγκών (“cabs.gr”, 2020). Η υπηρεσία του 

συστήματος παρέχεται μέσω Cloud, οπότε δεν απαιτεί εγκατάσταση εφαρμογής ή 

χρήση συγκεκριμένης συσκευής, παρά μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω 

οποιασδήποτε συσκευής για τον χρήστη (“cabs.gr”, 2020). Για το ταξί η χρήση Android 

συσκευής για την εφαρμογή, λειτουργεί και ως σύστημα εντοπισμού θέσης, εφόσον 

βέβαια υποστηρίζει 3G/4G/5G και GPS. Το σύστημα που πραγματεύεται αυτή η 

εργασία αξιοποιεί επίσης την μέθοδο αυτή εντοπισμού θέσης, σε αντίθεση με πληθώρα 
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παραδειγμάτων άλλων συστημάτων όπου απαιτείται εγκατάσταση συσκευής GPS στο 

όχημα. 

Είναι υψηλής σημασίας όμως, αν και όχι απαραίτητη, η χρήση ψηφιακού 

ταχογράφου στο κάθε όχημα για παρακολούθηση των ενδείξεων σε πραγματικό χρόνο 

για το όχημα, τον οδηγό και την ασφάλεια τους, άμεση και απομακρυσμένη λήψη 

δεδομένων χωρίς φυσική παρουσία, μαζική  μεταφόρτωση καταγραφών οχημάτων και 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων (“Frotcom”, 2022). Στην περίπτωση του CABS.GR 

ωστόσο, δεν αναφέρεται η τακτική αυτή για χρήση ψηφιακού ταχογράφου, 

αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα «πως και αν παρακολουθούνται οι ενδείξεις του 

ταχογράφου του οχήματος σε πραγματικό χρόνο». 

Στα θετικά της εφαρμογής συγκαταλέγεται η αυτοματοποιημένη λήψη και 

διαχείριση αιτημάτων δρομολογίου. Πιο συγκεκριμένα, οι τρόποι επικοινωνίας που 

παρέχονται για την καταγραφή αιτήματος ενός πελάτη είναι οι εξής (“cabs.gr”, 2020): 

 Τηλεφωνική κλήση στο κέντρο διαχείρισης. Είναι ο παραδοσιακός 

τρόπος διαχείρισης, με τον χειριστή του κέντρου να δέχεται την κλήση 

και να προωθεί την ανάθεση δρομολογίου του αυτοματοποιημένα σε 

όχημα με άγνωστα κριτήρια επιλογής. Ο πελάτης λαμβάνει πληροφορίες 

περί του ταξί (αριθμός οχήματος, χρόνος άφιξης και χιλιομετρική 

απόσταση) και ο οδηγός δύναται να τον ενημερώσει κατά την άφιξη του. 

 Τηλεφωνική κλήση χωρίς κέντρο διαχείρισης. Σε αυτή τη μέθοδο ο 

πελάτης καλεί τον οδηγό του ταξί και χρησιμοποιείται κυρίως στις 

περιόδους χαμηλής ζήτησης. Το μοντέλο ανάθεσης μεταφέρει αυτόματα 

την κλήση στο τηλέφωνο ή την Android συσκευή του οδηγού που θα τον 

εξυπηρετήσει, ενημερώνοντας παράλληλα τα υπόλοιπα οχήματα για την 

ανάθεση δρομολογίου. 

 Τηλεφωνική Κλήση “VIP Business”, από Β2Β (Business to Business) 

πλατφόρμα για εταιρικούς πελάτες. Μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή μέσω 

της πλατφόρμας, χωρίς την εμπλοκή ανθρωπίνου δυναμικού, γίνεται 

κράτηση αυτοματοποιημένα και με προνομιακή σειρά προτεραιότητας 

από ξενοδοχεία ή εταιρικούς πελάτες. Το αίτημα δρομολογείται 

αυτόματα και η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν 

προκαθορίσει οι οδηγοί των ταξί. Μέσω της πλατφόρμας είναι δυνατή η 
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παρακολούθηση της θέσης του οχήματος που παρέλαβε την ανάθεση του 

δρομολογίου σε πραγματικό χρόνο 

 Κλήση από εφαρμογή για ιδιώτες και εφαρμογές τρίτων. Πρόκειται 

στην ουσία για εφαρμογή που παρέχεται ως «White Label» στον κάθε 

ιδιώτη που χρησιμοποιεί το ταξί και του επιτρέπεται η δημιουργία και 

παροχή ενδογενώς ανεπτυγμένης εφαρμογής, για αποδοχή 

δρομολογίου και υποστήριξη πληρωμής μέσω αυτής. Παρέχεται επίσης 

η δυνατότητα διασύνδεσης με API για αμφίδρομη επικοινωνία και 

δρομολόγηση αιτημάτων με εξωγενή συστήματα. 

 Τηλεφωνική κλήση με “Pythia IVR”. Η τεχνική αυτή βασίζεται σε 

τεχνολογία αιχμής και στην επιστήμη της AI (Artificial Intelligence). 

Εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους αναγνώρισης και σύνθεσης φωνής, 

αντικαθίσταται ο χειριστής του τηλεφωνικού κέντρου από την «Εύα», 

δίνοντας υπόσταση στην τεχνητή νοημοσύνη του CABS.GR. Τα 

πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής είναι η μαζική εξυπηρέτηση πελατών 

και σε πληθώρα γλωσσών, υστερώντας ωστόσο της ανθρώπινης 

εξυπηρέτησης λόγω των περιορισμών που διέπουν τον προγραμματισμό 

της και την έλλειψη εξατομικευμένης ανταπόκρισης. 

Στην παρούσα εργασία η έγκριση του οδηγού για ανάληψη δρομολογίου 

θεωρείται απαραίτητη, θέτοντας την επιλογή της αυτόματης ανάθεσης εκτός επιλογής. 

Σε περιόδους χαμηλής ζήτησης ωστόσο, είναι βατή η παραμετροποίηση του 

συστήματος για άμεση επικοινωνία με οδηγό από τον στόλο ταξί. Τέλος, σε περίπτωση 

ευρείας αποδοχής του συστήματος, η αλληλεπίδραση με συναφείς ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις μέσω εφαρμογής με το κέντρο διαχείρισης του στόλου, θα βρίσκεται σε 

σειρά προτεραιότητας, επιλέγοντας πάντα την εργονομικότερη λύση που θα προτείνει 

ο αλγόριθμος για επιλογή ταξί και διαδρομής. 

Πέραν των στατιστικών του οχήματος και κατ’ επέκταση του στόλου που 

συμβάλλουν στην αναβάθμιση του ERP (Enterprise Resource Planning) συστήματος, 

τον ίδιο σκοπό εξυπηρετούν και τα δεδομένα των πελατών συμβάλλοντας ακολούθως 

στην τροφοδότηση του CRM (Customer Relationship Management) υποσυστήματος. 

Το λογισμικό του CABS.GR αξιοποιεί κατάλληλα τα δεδομένα που άπτονται του 

τουρισμού ως επιστήμη και επιχείρηση. Παρέχουν στους οδηγούς του στόλου 
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πληροφορίες πελατών με σταθμούς αναμονής υψηλής και χαμηλής κίνησης, 

στατιστικά απόδοσης τηλεφωνικού κέντρου, κίνηση ανά τουριστικό πρακτορείο, 

κίνηση αεροδρομίου και λιμανιών (“cabs.gr”, 2020). Το σύστημα που προτείνει η 

παρούσα εργασία, δύναται εξαγωγής χρήσιμων πληροφοριών παραμετροποιώντας 

την συμπεριφορά των δεδομένων των πελατών αναλόγως ως μελλοντική ενασχόληση. 

Άξιο αναφοράς κρίνεται πως παρά την υψηλού και ανταγωνιστικού επιπέδου 

τεχνολογία που εφαρμόζεται στο σύστημα της CABS.GR, δεν προτείνεται βέλτιστη 

διαδρομή στον οδηγό του ταξί του στόλου. 

 Τελευταία περίπτωση που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και φέρεται να 

τυγχάνει της μεγαλύτερης αποδοχής από το αγοραστικό κοινό, είναι αυτή του 

Taxibeat. Το Taxibeat ανήκει στην οικογένεια του FREE NOW, ο οποίος είναι ένας από 

τους μεγαλύτερους συνεταιρισμούς ταξί στην Ευρώπη, αν όχι ο μεγαλύτερος, έχοντας 

26 γραφεία κατά μήκος της Ευρώπης σε χώρες όπως Γερμανία, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σουηδία, η 

Αυστρία και η Ρουμανία (“Beat”, 2022 ; ”Free-now”, 2022). Η εύρεση οχήματος γίνεται 

μέσω της εφαρμογής ή μέσα από την διαδικτυακή σελίδα της και μόνο με το πάτημα 

ενός κουμπιού. Ο μέσος χρόνος αναμονής είναι λιγότερος από 3 λεπτά, καθώς χιλιάδες 

επαγγελματίες οδηγοί της νέας εποχής ταξί δραστηριοποιούνται επαγγελματικά μέσω 

της εφαρμογής (“Beat”, 2022). 

 Ο χρήστης μπαίνοντας στην εφαρμογή δίνει την θέση του στο σύστημα, ώστε 

να του παρουσιασθούν οι διαθέσιμοι οδηγοί και τα στοιχεία αυτών, όπως 

προηγούμενες αξιολογήσεις πελατών, ποσοστό αποδοχής κλήσεων, η απόσταση του 

οχήματος, πινακίδες και πολλά άλλα χαρακτηριστικά για τον οδηγό και για το όχημα. 

Με την επιλογή ενός εξ’ αυτών του πελάτη, το σύστημα στέλνει ειδοποίηση στον οδηγό 

αν θα αποδεχθεί την κλήση από την θέση του πελάτη στον χάρτη, όπως του την 

οπτικοποιεί. Με την αποδοχή του αιτήματος ο πελάτης δύναται να παρακολουθεί την 

πορεία του οχήματος μέχρι να φτάσει σε αυτόν και να του έρθει ειδοποίηση άφιξης. 

Με την επιβίβαση του ο πελάτης την δηλώνει στην εφαρμογή, όπως και ο οδηγός, ενώ 

ο οδηγός ενημερώνεται για τον προορισμό μετά την επιβίβαση του πελάτη, η οποία 

σηματοδοτεί και την εκκίνηση χρέωσης του ταξίμετρου. Η ολοκλήρωση της διαδρομής 

δηλώνεται κατά την άφιξη στον προορισμό, ενώ ο χρήστης ενημερώνεται για το κόστος 

και δύναται να πληρώσει με όποιο τρόπο επιθυμεί. Τέλος, τόσο ο οδηγός, όσο και ο 
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πελάτης, αξιολογούν ο ένας τον άλλον και αναφέρουν τυχόν προβλήματα που 

αντιμετώπισαν κατά την διαδρομή. 

 Στα θετικά του συστήματος του Taxibeat, είναι το μηδενικό κόστος για τον 

πελάτη, σε αντίθεση με τον οδηγό που χρεώνεται 0,49€ για κάθε δρομολόγιο που 

αναλαμβάνει (“Beat”, 2022). Η αξιοποίηση του συστήματος δεν χρειάζεται εξοπλισμό, 

πέρα από μία συσκευή Android/iOS με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Καταγράφονται 

επίσης όλα τα δεδομένα της διαδρομής, καθώς δίνεται επίσης η δυνατότητα να 

μοιραστεί η διαδρομή από τον πελάτη σε κάποιον ενδιαφερόμενο, ώστε να γνωρίζει 

ανά πάσα στιγμή πότε θα φτάσει στον προορισμό του. Η εύρεση απολεσθέντων είναι 

πολύ ευκολότερη κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενώ μέσω της εφαρμογής δίνεται η επιλογή 

αποστολής ασυνόδευτων δεμάτων, παρέχοντας την δυνατότητα παρακολούθησης 

καθ’ όλη την διάρκεια της διαδρομής του δέματος.  

Τέλος, στα αρνητικά συγκαταλέγεται η μη παροχή βέλτιστης διαδρομής από το 

σύστημα στον οδηγό. Επίσης, όπως και στα περισσότερα συστήματα που μελετήθηκαν, 

δεν λαμβάνεται υπόψιν ο εκτιμώμενος κυκλοφοριακός φόρτος στο οδικό δίκτυο. Στις 

περιπτώσεις μάλιστα όπου οι εταιρίες ταξί διαθέτουν van ή mini bus και εξυπηρετούν 

στο ίδιο δρομολόγιο παραπάνω από  έναν πελάτη, δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος 

αναμονής μεταξύ παραλαβής πελατών για επαναπροσδιορισμό του προεπιλεγμένου 

μονοπατιού, καθιστώντας την εύρεση βέλτιστης διαδρομής με χρονικά 

μεταβαλλόμενα κόστη, μοναδική πρόταση στην παρούσα εργασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ 

 

Οι βασικές λειτουργίες που σχετίζονται με το μοντέλο υπηρεσιών ιστού, όπως 

δημιουργία, περιγραφή, έκδοση, ανακάλυψη, επίκληση της υπηρεσίας κ.ά., 

οργανώνονται σε τρεις κατηγορίες, σύμφωνα με το ποιο μέρος τις εκτελεί. 

Συνεπαγωγικά θεωρούνται και τρία είδη οντοτήτων, όπου η κάθε μία εκτελεί ενέργειες 

συγκεκριμένης κατηγορίας. Αυτές οι οντότητες είναι ο πάροχος (service provider), ο 

αιτών (service requester) και ο διαμεσολαβητής (service broker) των υπηρεσιών.  

Ο πάροχος της υπηρεσίας λειτουργεί ως προμηθευτής συγκεκριμένων 

εφαρμογών λογισμικού. Έχει την δυνατότητα έκδοσης, αναίρεσης και ανανέωσης της 

υπηρεσίας που παρέχει. Από αρχιτεκτονική σκοπιά, ως πάροχος θεωρείται μία 

πλατφόρμα υλοποίησης των εφαρμογών με τη μορφή των υπηρεσιών. Ο αιτών της 

υπηρεσίας, είναι η οντότητα αυτή που ζητά να καλύψει κάποια λειτουργική ανάγκη 

της, με την αντίστοιχη παροχή στο διαδίκτυο. Αρχιτεκτονικά, είναι απλά μία 

εφαρμογή που αναζητεί μία άλλη εφαρμογή που την εξυπηρετεί, για να την 

χρησιμοποιήσει. Ο διαμεσολαβητής των υπηρεσιών, είναι αυτή η οντότητα που 

παρέχει τον κατάλογο με τις υπηρεσίες στον αιτών, ενώ δέχεται και απαντά σε 

αιτήματα υπηρεσιών συγκεκριμένων προδιαγραφών. Είναι το σημείο επαφής μεταξύ 

του παρόχου και του αιτούντα, καθώς ο πρώτος παραθέτει τις υπηρεσίες του σε αυτόν 

τον κατάλογο, ενώ ο δεύτερος αναζητά εκεί την επιθυμητή υπηρεσία, ώστε να 

ανακτήσει την περιγραφή και την πληροφορία της υπηρεσίας, που δυνητικά θα 

δεσμεύσουν από τον πάροχό της (Iverson, 2004). Ένας τέτοιος κατάλογος διεπαφής 

είναι και το σύστημα UDDI (Universal Description Discovery Integration), όπως θα 

περιγραφεί στη συνέχεια. 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 1 - Μοντέλο Λειτουργίας 

Υπηρεσίας Ιστού 
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Για την ορθή λειτουργία μεταξύ του παρόχου, του αιτούντα και των 

διαμεσολαβητών, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια πρότυπα τεχνολογιών. Ένας 

τυποποιημένος τρόπος επικοινωνίας από εφαρμογή σε εφαρμογή, βασίζεται σε 

ανοιχτά πρότυπα XML (Extensible Markup Language), δηλαδή SOAP (Simply Object 

Access Protocol),WSDL (Web Services Definition Language) και UDDI, ως κορμός 

διαδικτυακού πρωτοκόλλου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιο συγκεκριμένα, η σήμανση είναι η διαδικασία  κατά την οποία 

χρησιμοποιούνται κωδικοί – «ετικέτες», ώστε να καθοριστεί η δομή, η οπτική εμφάνιση 

και στην προκειμένη περίπτωση της XML, η σημασία των δεδομένων. Ενώ σε 

αντίστοιχη γλώσσα σήμανσης (markup language), όπως είναι η HTML (Hyper Text 

Markup Language), οι ετικέτες εξυπηρετούν τον ορισμό της απεικόνισης των 

δεδομένων, στην XML οι ετικέτες χρησιμοποιούνται για να ορίσουν τη δομή και τη 

σημασία τους. Η δυνατότητα δημιουργίας ετικετών, που καθορίζουν σχεδόν 

οποιαδήποτε δομή δεδομένων είναι αυτό που κάνει την XML επεκτάσιμη, όπως 

υποδεικνύει και το όνομα της (Τσούτσα, 2010). 

Ειδικότερα, η XML προσφέρει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των 

δεδομένων με διάφορους τρόπους και την ευχέρεια επιλογής μόνο των στοιχείων που 

τυγχάνουν ενδιαφέροντος από το αρχείο, καθώς οι ετικέτες XML παρέχουν τη γνώση 

ακριβώς του είδους των δεδομένων που αναζητούνται. Αυτός είναι και ένας από τους 

λόγους που η XML είναι σήμερα από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες ανταλλαγής 

δεδομένων. Η δυνατότητα μεταφοράς και επεξεργασίας δηλαδή δεδομένων, τα οποία 

δημιουργήθηκαν από ή/και για ένα σύστημα, σε πλήθος άλλων συστημάτων 

Εικόνα 2 - Στοίβα Πρωτοκόλλου Υπηρεσιών 

Ιστού 
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ανεξαρτήτως πλατφόρμας υλικού ή λειτουργικού συστήματος. Ένα απλό παράδειγμα 

αρχείων XML όπως πρωταρχικά διαμορφώνονται για την επίλυση του προβλήματος 

που πραγματεύεται η εργασία, βρίσκεται στην Εικόνα 3 (Microsoft, 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα ακόμη από τα πλεονέκτημα της XML είναι η εκπληκτική φορητότητα των 

δεδομένων της. Είναι άλλωστε ένας από τους λόγους που την έχουν καταστήσει ως τη 

δημοφιλέστερη, ίσως, τεχνολογία ανταλλαγής δεδομένων, με τα αρχεία JSON 

(JavaScript Object Notation) να είναι κατά περίπτωση αποδοτικότερα, μεταξύ της 

βάσης που συγκεντρώνονται τα δεδομένα και τους χρήστες υπολογιστών. 

Ό,τι αφορά τα συστήματα XML, πέρα από τα δεδομένα που περικλείουν οι 

ετικέτες και έχουν μορφοποιηθεί σωστά, τα αρχεία τους συνοδεύονται από τα στοιχεία 

των σχημάτων και των μετασχηματισμών. Το σχήμα στην ουσία είναι ένα αρχείο που 

ορίζει τους κανόνες για τα αρχεία δεδομένων XML και έχει επέκταση ονόματος του 

«.xsd». Τα σχήματα είναι αυτά που ελέγχουν και δίνουν έγκριση για την εγκυρότητα 

των δεδομένων, επιτρέποντας την ορθή διαλειτουργικότητά τους. Ο μετασχηματισμός 

από την άλλη, είναι ο μοχλός για να επαναχρησιμοποιηθούν τα δεδομένα. Οι 

μετασχηματισμοί επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συστημάτων 

διακομιστών, όπως είναι οι βάσεις δεδομένων. Ο μετασχηματισμός λειτουργεί τρόπον 

τινά και ως το ερώτημα για την ανεύρεση των επιθυμητών δεδομένων μεταξύ άλλων 

ενός αρχείου XML. Το τρίπτυχο αρχείο δεδομένων, σχήμα και μετασχηματισμός, είναι 

ο συνδυασμός που ορίζει ένα βασικό σύστημα XML. Το σχήμα επικυρώνει το αρχείο 

δεδομένων και ο μετασχηματισμός το αποδίδει προς ποικιλία χρήσεων, 

αναπτύσσοντας συνήθως τα δεδομένα σε ιστοσελίδα, βάση ή όπου αλλού ορίζει η 

διαλειτουργικότητα του συστήματος.  

Εικόνα 3 - Παράδειγμα Εγγράφου XML 
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Οι υπηρεσίες ιστού (web services) αποτελούν ένα σύγχρονο τρόπο δημιουργίας 

εφαρμογών, ειδικά όταν απαιτείται η πρόσβαση σε απομακρυσμένες λειτουργίες οι 

οποίες είναι κατανεμημένες στο δίκτυο. Χρησιμοποιούν τεχνολογία Ιστού όπως η 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol Secure) για να μεταφέρουν αναγνώσιμα αρχεία 

τύπου XML (ή JSON) στα μηχανήματα. Σύμφωνα με την ΙΒΜ (2021), οι υπηρεσίες 

ιστού είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στις εφαρμογές να επικοινωνούν μεταξύ τους 

ανεξαρτήτως πλατφόρμας και γλώσσας προγραμματισμού. Μία υπηρεσία ιστού είναι 

μια διεπαφή λογισμικού (software interface), που περιγράφει μια συλλογή από 

λειτουργίες οι οποίες μπορούν να προσεγγιστούν από το δίκτυο μέσω πρότυπων 

μηνυμάτων XML. Χρησιμοποιεί πρότυπα βασισμένα στη γλώσσα XML για να 

περιγράψει μια λειτουργία (operation) προς εκτέλεση και τα δεδομένα προς 

ανταλλαγή με κάποια άλλη εφαρμογή. Με μία πιο σφαιρική προσέγγιση, πρόκειται 

για μια ομάδα από υπηρεσίες ιστού που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, η οποία 

καθορίζει μια νέα εφαρμογή υπηρεσίας ιστού. 

Γενικά, η έννοια της υπηρεσίας ιστού είναι συνυφασμένη με την τεχνολογία 

ανταλλαγής μηνυμάτων γνωστή ως SOAP (“Web Services Activity”, 2002). Το 

«ελαφρύ» αυτό πρωτόκολλο βρίσκει άνθιση μέσα από την αυξανόμενη διαθεσιμότητα 

τεχνολογιών τύπου servlet, JSP (Java Server Pages) και APIs (Application 

Programming Interface) σχεσιακών βάσεων δεδομένων, δίνοντάς του το ρόλο να 

ολοκληρώνει το λογισμικό σε περιβάλλον ιστού, παρέχοντας αντίστοιχες 

υπηρεσίες.  Επιτρέπει στα μηνύματα να αποστέλλονται από πελάτες σε διακομιστές, 

από διακομιστές σε άλλους διακομιστές και από διακομιστές σε πελάτες. Το 

χαρακτηριστικό πλεονέκτημα της SOAP είναι το «πακετάρισμα» των δεδομένων σε 

μορφή τέτοια, όπου και στις τρεις εμπλεκόμενες οντότητες της ανταλλαγής 

μηνυμάτων,  γίνεται κατανοητή η φύση και τα χαρακτηριστικά των δεδομένων αυτών. 

Κατά τους Curbera και Dufler (2002), ανήκει σε ένα σχεδιαστικό πλαίσιο ανεξάρτητο 

από μοντέλα προγραμματισμού και σημασιολογία υλοποίησης, ενώ καθορίζει τους 

κανόνες κωδικοποίησης των δεδομένων και την σύμβαση για παραγωγή 

απομακρυσμένων κλήσεων διαδικασίας – RPC (Remote Procedure Call). Τέλος, είναι 

αρκετά σημαντικό ότι παρέχει τη βάση για ένα ποικίλο πεδίο πρωτοκόλλων, τα οποία 

λειτουργούν πάνω από άλλα πρωτόκολλα, όπως αυτό της HTTP. 
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Τα μηνύματα του πρωτοκόλλου της SOAP, ομαδοποιούνται σε ένα αρχείο 

WSDL για να περιγράψουν αυτά και τον τρόπο ανταλλαγής τους. Πρόκειται στην 

ουσία για ένα έγγραφο XML, το οποίο δύναται να διαβαστεί και να μετατραπεί, όπως 

αναλύθηκε προηγουμένως, στις περισσότερες όμως περιπτώσεις δημιουργείται και 

απορροφάται αυτομάτως από το λογισμικό. Το WDSL στην πραγματικότητα 

καθορίζει το περιεχόμενο ενός μηνύματος αίτησης και την μορφή του μηνύματος 

απόκρισης με ακριβή σημειογραφία και υψηλή προσπελασιμότητα (Curbera και 

Dufler, 2002). Αποτελεί ένα σχήμα της XML, οπότε η σημειογραφία του αρχείου είναι 

ουδέτερη προγραμματιστικών γλωσσών και καθορίζει που βρίσκεται διαθέσιμη η 

υπηρεσία, όπως επίσης και μέσω ποιου πρωτοκόλλου θα επικοινωνήσει με αυτή. Το 

αρχείο WSDL προσδιορίζει επακριβώς όλα τα στοιχεία που χρειάζεται ένα 

πρόγραμμα, για να αλληλεπιδράσει επιτυχώς με μία υπηρεσία ιστού. 

Στις υπηρεσίες ιστού τέλος, υπεύθυνο για την περιήγηση μεταξύ των υπηρεσιών 

που παρέχονται είναι το UDDI. Πρόκειται επί της ουσίας, για μία υπηρεσία που 

αναπαριστά το ευρετήριο παροχών των επιθυμητών υπηρεσιών, ενημέρωση επ’ αυτών 

και δίνει την δυνατότητα επικοινωνίας με κάποιον για περισσότερες πληροφορίες 

(Iverson, 2004). Δεν είναι απαραίτητο για μία υπηρεσία ιστού να καταχωρήσει το 

UDDI της, είναι ο μόνος τρόπος όμως στην περίπτωση που θέλουν να την βρουν οι 

πελάτες. Ο λόγος που θεωρείται ως κατάλογος διεπαφής, είναι διότι μία καταχώρηση 

του UDDI όντας αρχείο XML, περιγράφει κάποια επιχείρηση και τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες της στα εξής τρία μέρη (Paik, 2022): 

 White Pages, με στοιχεία που περιγράφουν την εταιρία που παρέχει την 

υπηρεσία 

 Yellow pages, που είναι συμπληρωμένες με βιομηχανικές κατηγορίες. 

 Green pages, που περιέχουν την περιγραφή της διεπαφής της υπηρεσίας. 

Σε ένα αρχείο XML UDDI , όπως φαίνεται στην εικόνα 4, παρέχονται τα 

στοιχεία εν ονόματι (Paik, 2022): 

 BusinessEntity, με δεδομένα όπως όνομα, στοιχεία επικοινωνίας κ.ά. της 

πραγματικής επιχείρησης ή οργανισμού που παρέχει την υπηρεσία ιστού 

  BusinessService, περιέχει μη τεχνικές πληροφορίες μίας υπηρεσίας 

ιστού  
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 BindingTemplate, περιέχει πληροφορίες για το πώς και που υπάρχει 

πρόσβαση στην υπηρεσία ιστού 

 tModel (Type Model) όπου καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Τέλος, αξίζει να αναφερθεί γενικά για τις υπηρεσίες ιστού πως είναι 

ανεξάρτητες γλωσσών προγραμματισμού και δύνανται υλοποίησης σε πληθώρα 

γλωσσών (C#, Java, Python κτλ.), ενώ οι περισσότερες βασίζονται σε προγράμματα 

που τρέχουν στο περιβάλλον των εξυπηρετητών οι οποίοι φιλοξενούν τις εφαρμογές, 

όπως είναι ο Glassfish, Apache Tomcat κ.ά. Έχουν μεγάλη συμβολή στη λειτουργία 

του υπολογιστικού μοντέλου σε φορητά περιβάλλοντα, παρέχοντας απλοποιημένες 

και καθολικές διεπαφές. Επίσης χρησιμοποιούνται και χαίρουν μεγάλης ανάπτυξης σε 

περιβάλλοντα υπολογιστικής νέφους (cloud computing). Συνοπτικά μία υπηρεσία 

ιστού μπορεί είτε να αξιοποιηθεί ως μία εξελιγμένη υπερομάδα πρωτοκόλλων 

επικοινωνίας, είτε ως Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική, είτε ακόμη και ως 

ολοκληρωμένες εφαρμογές. Το επίπεδο αξιοποίησής τους έγκειται κατά κανόνα στον 

χαρακτήρα του προβλήματος που αντιμετωπίζεται και στην ικανότητα 

χρησιμοποίησης των επί μέρους στοιχείων της.  

Εικόνα 4 – Μορφή αρχείου UDDI 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ TSP - TRAVELLING 

SALESMAN PROBLEM 

 

Υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι εύρεσης βέλτιστης διαδρομής, με τον καθένα να 

εξυπηρετεί επαρκώς διαφορετικές συνθήκες. Για την εργασία αυτή επιλέχθηκε ο 

αλγόριθμος του πλανόδιου πωλητή μεταξύ άλλων, καθώς παρέχει μεν όσα οι 

υποδεέστεροι αλγόριθμοι για την επίλυση του προβλήματος, έχει συγκριτικά 

μεγαλύτερη επεκτασιμότητα δε. Ο αλγόριθμος περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια 

του κεφαλαίου, μαζί με το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο που συνοδεύει τους 

αλγόριθμους εύρεσης διαδρομής.  

Ένα μονοπάτι σε έναν γράφο G = (V, E) είναι μία ακολουθία <ν1, ν2, ν3, … ,νκ> 

σαφών κορυφών V τέτοιες ώστε {vi, vi+l} ∊ E για l ≤ i ≤ k-1 και {νκ, νi} ∊ E. Ένας κύκλος 

ή κύκλωμα Hamilton στον γράφο G είναι ένα μονοπάτι που περιλαμβάνει όλες της 

κορυφές του G (Keil, 1984). Εάν ο G είναι πλήρης, τότε είναι Χαμιλτονιανός Γράφος 

(Καρακώστας, 2014). Μονοπάτι από έναν κόμβο (κορυφή) σε έναν άλλο ενός 

γραφήματος ονομάζεται μια ακολουθία κόμβων, όπου κάθε κόμβος της ακολουθίας 

συνδέεται με τον επόμενό του μέσω ακμής από σύνολο γνωστών ακμών Ε. Το μήκος 

ενός μονοπατιού, είναι το πλήθος των ακμών της ακολουθίας (Παπαδοπούλου, 2011). 

Η κάθε ακμή συνηθίζεται να φέρει και ένα κόστος ή αλλιώς βάρος για την σύνδεση 

των δύο κόμβων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Όταν ένας γράφος συνδέει τις ακμές των κορυφών του, όπου η κατεύθυνση 

μεταξύ των κόμβων δεν δύναται να είναι αμφίδρομης διαδρομής, τότε αυτός 

ονομάζεται προσανατολισμένος ή κατευθυνόμενος γράφος. Εάν όλοι οι κόμβοι είναι 

Εικόνα 5 - Πλήρης Γράφος χωρίς βάρη G (V,E) 
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συνδεδεμένοι μεταξύ τους, υπάρχει δηλαδή έστω μία ακμή για κάθε ζεύγος κόμβων 

και οι ακμές είναι προσανατολισμένες, τότε αυτός ονομάζεται πλήρης κατευθυνόμενος 

γράφος. Βεβαρημένος γράφος είναι μια διατεταγμένη τριάδα G=(V, E, g), όπου η G 

είναι μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Ε και πεδίο τιμών μια αντιστοίχιση βαρών 

στις ακμές (Ζησιμόπουλος, 2007). Προστίθεται δηλαδή η παράμετρος του βάρους της 

ακμής στον ορισμό του γράφου. 

Το πρόβλημα εύρεσης συντομότερης διαδρομής εκφράζεται κατά περίπτωση με 

ορισμένες διαφοροποιήσεις και ανάλογα με την περίσταση, έχουν προταθεί διάφοροι 

αλγόριθμοι προσαρμοσμένοι στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής. 

Ωστόσο, όσο μεγαλύτερο είναι ένα δίκτυο και όσο πιο πολύπλοκη καθίσταται η δομή 

του, αναλόγως κυμαίνεται και ο βαθμός δυσκολίας που υπεισέρχεται κατά τις 

διαδικασίες επίλυσής του. Ως εκ τούτου, αρκετά προβλήματα που αφορούν την 

επίλυση δικτύων που αναπαρίστανται διαγραμματικά ως γράφοι, παραμένουν ακόμη 

άλυτα, είτε λόγω του τεράστιου υπολογιστικού χρόνου που η επίλυσή τους 

προϋποθέτει, είτε λόγω περιορισμών μνήμης (Καρακώστας, 2014 ; Keil, 1984). Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, έχουν προταθεί διάφορες ad hoc (προσχεδιασμένη μονάδα 

επίλυσης προσδιορισμένου αυστηρά σκοπού) προσεγγίσεις για την επίλυση αυτού του 

είδους των προβλημάτων, όπως για παράδειγμα το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή, 

αλλά η εξαγωγή μιας γενικής μεθοδολογίας που θα καθιστά δυνατή την επίλυση 

αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω έρευνας και μελέτης (Παπαδοπούλου, 2011). 

Το πρόβλημα της απόφασης εάν ένας γράφος έχει έναν κύκλο Hamilton 

αναγνωρίζεται προ πολλού  σαν NP-πλήρης (NP-complete) (Keil, 1984). Αυτό 

ερμηνεύεται ως εξής : Η θεωρία υπολογισμού έχει ως αντικείμενο την εξέταση της 

δυνατότητας επίλυσης προβλημάτων από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (μηχανή 

Turing). Τα προβλήματα διακρίνονται αρχικά σε επιλύσιμα και μη επιλύσιμα και στη 

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

διάκριση αποτελεί βασικό αντικείμενο της θεωρίας πολυπλοκότητας, δηλαδή η 

εξέταση του πόσου εύκολα ή δύσκολα είναι ως προς την επίλυση τους τα επιλύσιμα 

υπολογιστικά προβλήματα, σύμφωνα με την κατανάλωση υπολογιστικών πόρων 

(χρόνος και χώρος). Ευεπίλυτα καλούνται εκείνα τα οποία απαιτούν εύλογους 

υπολογιστικούς χρόνους, ενώ τα υπόλοιπα επιλύσιμα καλούνται δυσεπίλυτα.  
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Σύμφωνα με τους Lewis H.R. και Παπαδημητρίου Χ.Χ. (2005),οι κλάσεις 

πολυπλοκότητας (complexity classes) ή κλάσεις προβλημάτων όπως ορίζονται από 

την θεωρία πολυπλοκότητας, στις οποίες τα προβλήματα διατάσσονται σε κάθε μία 

μέσω κατάλληλης αναγωγής και σύμφωνα με την υπολογιστική δυσκολία του κάθε 

προβλήματος, είναι οι ακόλουθες:  

 Κλάση P (Polynomial) - Η συγκεκριμένη κλάση πολυπλοκότητας περιλαμβάνει 

όλα τα προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν σε πολυωνυμικό χρόνο. 

Δηλαδή η εύρεση της λύσης δίνεται από συνάρτηση πολυωνυμικού βαθμού. 

 Κλάση NP (Non – Deterministic Polynomial) – Η κλάση NP περιλαμβάνει όλα 

εκείνα τα προβλήματα, για τα οποία η λύση τους μπορεί να επαληθευτεί σε 

πολυωνυμικό χρόνο 

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

κλάση ανήκουν προβλήματα (όπως το Χαμιλτονιανό κύκλωμα), τα οποία 

συνοψίζουν τη δυσκολία της κλάσης. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που 

εντοπισθεί πολυωνυμικός αλγόριθμος για ένα από τα προβλήματα της κλάσης, 

τότε αυτό συνεπάγεται την ύπαρξη πολυωνυμικών αλγορίθμων για τα 

προβλήματα της κλάσης NP. 

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

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

υπόλοιπα προβλήματα της κλάσης NP. 

Ένα NP-πλήρης πρόβλημα είναι και το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή (χωρίς 

να έχει αποκλειστεί από την επιστημονική κοινότητα το ενδεχόμενο να είναι NP-hard) 

(Καρακώστας, 2014). Το πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή είναι ένα πρόβλημα 

συνδυαστικής βελτιστοποίησης. Τον τομέα της συνδυαστικής βελτιστοποίησης 

αποτελούν «προβλήματα βελτιστοποίησης, όπου το σύνολο των εφικτών λύσεων είναι διακριτό, 

ή μπορεί να μειωθεί σε διακριτή λύση και στόχος είναι να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση», ενώ 

θεωρείται ως ένα NP-πλήρες πρόβλημα (Στεφανουδάκη Χ., 2009). 

Το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή αφορά στην εύρεση μιας διαδρομής που 

πρέπει να ακολουθήσει ένας πωλητής ο οποίος κινείται επάνω σε ένα δίκτυο πόλεων, 

ούτως ώστε να επισκέπτεται το σύνολο των πόλεων ελαχιστοποιώντας το κόστος της 

διαδρομής που ακολουθεί. Το δίκτυο των πόλεων αναπαρίσταται με ένα γράφο, οι 

κόμβοι του οποίου αναπαριστούν τις πόλεις ενώ οι ακμές του το οδικό δίκτυο που 
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συνδέει τις πόλεις αυτές. Έχοντας ως δεδομένα ένα πεπερασμένο σύνολο πόλεων και 

τα κόστη των διαδρομών μεταξύ κάθε πιθανού συνδυασμού πόλεων, η εύρεση της 

διαδρομής που διέρχεται από όλες τις πόλεις αυστηρώς κατά μία φόρα και καταλήγει 

στην πόλη εκκίνησης με το ελάχιστο συνολικό κόστος, είναι το πρόβλημα του 

πλανόδιου πωλητή. 

Μια ευρετική λύση του προβλήματος θα μπορούσε να διατυπωθεί ως ακολούθως: Έστω 

ένας κόμβος ε, ο οποίος επιλέγεται ως κόμβος εκκίνησης και ονομάζεται κόμβος v. Εν 

συνεχεία, αναζητείται κατά προτεραιότητα η ακμή (v, u) από τον κόμβο v η οποία δεν 

έχει διαπεραστεί και έχει το ελάχιστο κόστος διάσχισης. Αφού, επισημανθεί ως 

διαπερασμένη, ο κόμβος u μετονομάζεται σε κόμβο v και η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται μέχρις ότου προσπελαθούν όλοι οι κόμβοι και ο αλγόριθμος 

επιστρέψει στο αρχικό σημείο εκκίνησης (Lewis και Παπαδημητρίου, 2005). 

Αν και κάθε συγκεκριμένη λύση σε ένα τέτοιο πρόβλημα μπορεί να επαληθευθεί 

γρήγορα, δεν είναι γνωστός κανένας αποτελεσματικός τρόπος για να βρεθεί μία λύση 

σε πρώτη φάση. Πράγματι, το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό των NP – complete 

προβλημάτων είναι ότι καμία γρήγορη λύση για αυτά δεν είναι γνωστή 

(Στεφανουδάκη, 2009). Αυτό σημαίνει πως ο απαιτούμενος χρόνος για να λυθεί το 

πρόβλημα με χρήση οποιουδήποτε γνωστού αλγορίθμου αυξάνεται πολύ γρήγορα 

καθώς το πρόβλημα (το δίκτυο) μεγαλώνει. 

Το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες: ο 

συμμετρικό TSP και το ασύμμετρο TSP. Θεωρώντας έναν γράφο G = (V, E) προκύπτει 

(Chauhan B., Gupta D. και Pathak P, 2012): 

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

κόμβο i στην πόλη-κόμβο j και cij το αντίστοιχο κόστος από το j στο i, με (i,j), (j,i) 

∊ Ε και i, j ∊ V, τότε αν cij = cji, το πρόβλημα χαρακτηρίζεται ως συμμετρικό. 

Δηλαδή εάν το κόστος μετάβασης από μία πόλη i σε οποιαδήποτε επόμενη j 

είναι ίσο με το κόστος μετάβασης από την δεύτερη πόλη j στην προηγούμενη i. 

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

το πρόβλημα χαρακτηρίζεται ως ασύμμετρο. Όταν δηλαδή το κόστος 

μετάβασης από ζεύγος πόλεων i με προσανατολισμό την j είναι διαφορετικό 

από την μετάβαση της i στην j. 
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Το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή συνιστά ένα από τα πολυπλοκότερα 

προβλήματα γράφων για το οποίο, δεν έχει ακόμη προταθεί μια αποτελεσματική 

ενιαία μέθοδος επίλυσης. Τα δεδομένα βάσει των οποίων ξεκινά ο σχεδιασμός του 

αλγόριθμου, είναι ο αριθμός των πόλεων που πρέπει να επισκεφθεί ο πωλητής και το 

κόστος διάσχισης κάθε τμήματος του οδικού δικτύου που συνδέει τις πόλεις αυτές. 

Υποθέτοντας ότι ο συνολικός αριθμός των πόλεων που πρέπει να επισκεφθεί ο 

πλανόδιος πωλητής είναι ίσος με n, η πόλη 1 είναι η πόλη από την οποία ξεκινά τη 

διαδρομή του και c (i, j) το κόστος μετάβασης από την πόλη i στην πόλη j, τα βασικά 

βήματα του αλγόριθμου επίλυσης του προβλήματος είναι συνοπτικά τα ακόλουθα 

(Στεφανουδάκη, 2009):  

1. Εύρεση του συνόλου των πιθανών λύσεων του προβλήματος ο αριθμός των 

οποίων για ένα σύνολο n πόλεων ανέρχεται στις (n – 1)! λύσεις 

2. Προσδιορισμός του κόστους διάσχισης κάθε μίας από τις διαδρομές που 

βρέθηκαν στο πρώτο βήμα του αλγόριθμου 

3. Επιλογή της διαδρομής με το ελάχιστο κόστος διάσχισης 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι η ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας απαιτεί 

(n – 1)! βήματα όπου εξετάζεται η ύπαρξη κάθε πιθανής διαδρομής που δύναται να 

ακολουθήσει ο πλανόδιος πωλητής. Η διαδικασία ολοκληρώνεται θεωρητικά με την 

εύρεση (n – 1)! εναλλακτικών λύσεων. Ωστόσο στην πράξη, η αύξηση της 

πολυπλοκότητας του γράφου που προσομοιώνει το δίκτυο πόλεων καθιστά την 

παραπάνω διαδικασία επίλυσης του προβλήματος απαγορευτική, λόγω των 

εξαιρετικά μεγάλων χρονικών απαιτήσεων που προϋποθέτει η εξεύρεση του συνόλου 

των εναλλακτικών λύσεων (Παπαδοπούλου, 2011). Αν για παράδειγμα το προς 

επίλυση δίκτυο αποτελείται από 21 πόλεις, η διαδικασία εύρεσης των πιθανών λύσεων 

του προβλήματος θα απαιτούσε (n – 1)! = (21 – 1)! = 20! βήματα έως ότου ολοκληρωθεί. 

Εάν ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε βήματος ήταν ίσος με 1 msec 

ο χρόνος υπολογισμού της βέλτιστης διαδρομής θα ήταν ίσος με 770 αιώνες. Ως εκ 

τούτου, ο υπολογισμός της βέλτιστης διαδρομής μέσα από τον έλεγχο του συνόλου των 

πιθανών λύσεων του προβλήματος είναι πρακτικά αδύνατος.  

Έχουν αναπτυχθεί διάφορες προσεγγίσεις για την επίλυση του TSP, αλλά πότε 

κάποια δεν αποτελεί τον κανόνα για να εφαρμοστεί. Κάποιες ορίζουν όρια (άνω και 

κάτω φράγμα) ως μέτρο σύγκρισης για την κάθε πιθανή διαδρομή που αποπειράται 
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να ελέγξει ο αλγόριθμός, ενώ άλλες βασίζονται στην ποιότητα του αποτελέσματος 

αψηφώντας την διάρκεια, ή άλλες που συνδυάζουν οικονομία στο κόστος και στην 

ταχύτητα εύρεσης.   

Οι δύο βασικές και ακριβείς  κατηγορίες από τρόπους που προσεγγίζουν την 

επίλυση του TSP είναι ο γραμμικός προγραμματισμός (ΓΠ-LP) και ο δυναμικός 

προγραμματισμός (ΔΠ-DP). Ο δυναμικός προγραμματισμός αναπτύχθηκε για τα 

προβλήματα βελτιστοποίησης με διαδοχικές αποφάσεις. Συνοπτικά ο ΔΠ 

χρησιμοποιείται για συστήματα των οποίων η περιοχή εφαρμογής (π.χ. χρόνος, 

χώρος) μπορεί να χωριστεί σε N υποπεριοχές που καλούνται στάδια ή φάσεις. Η 

κατάστρωση του προβλήματος γίνεται σε φάσεις, γι’ αυτό και ο ΔΠ είναι γνωστός σαν 

μεθοδολογία διαδοχικών καταμερισμών (sequential allocation process) ή σαν 

διαδικασία λήψης αποφάσεων πολλών σταδίων (multistage decision-making 

procedure) (Lewis και Παπαδημητρίου, 2005). Στον δυναμικό προγραμματισμό η 

επίλυση ενός προβλήματος γίνεται μέσω της επίλυσης επιμέρους 

αλληλοεπικαλυπτόμενων υποπροβλημάτων. Καθένα από τα υποπροβλήματα λύνεται 

μία μόνο φόρα και η βέλτιστη λύση αποθηκεύεται και ανακαλείται όταν χρειάζεται. Η 

βασική αρχή του δυναμικού προγραμματισμού είναι το ότι κάθε υποστρατηγική μιας 

βέλτιστης στρατηγικής είναι η ίδια βέλτιστη (Ζησιμόπουλος, 2007). Η έλλειψη της 

σαφήνειας μιας τυποποιημένης μεθοδολογίας που πρέπει να ακολουθηθεί την καθιστά 

αναξιόπιστη εφαρμογής, καθώς θα πρέπει να προσαρμόζει την δυναμική της 

απόφασης σε κάθε πρόβλημα (Keil, 1984).  

Ο γραμμικός προγραμματισμός είναι μία προσέγγιση που αποπειράται να δώσει 

την βέλτιστη λύση σε ένα μαθηματικό μοντέλο, με τις γραμμικές σχέσεις να ορίζουν 

της εξισώσεις επίλυσης αυτού. Πιο συγκεκριμένα, ο γραμμικός προγραμματισμός είναι 

μια τεχνική για τη βελτιστοποίηση μιας γραμμικής αντικειμενικής συνάρτησης 

(συνήθως αναφέρεται σαν συνάρτηση κόστους), υπό τον όρο να υπάρχει γραμμική 

σχέση μεταξύ των μεταβλητών και οι περιορισμοί να είναι γραμμικοί. Ένας 

αλγόριθμος γραμμικού προγραμματισμού συνήθως, αυτό το οποίο κάνει είναι να 

εξετάζει αν υπάρχει σημείο της εφικτής περιοχής λύσεων το οποίο μας δίνει την 

βέλτιστη λύση (Lewis και Παπαδημητρίου, 2005). 

Από τον τρόπο που προσεγγίζει το αποτέλεσμα ο αλγόριθμος χωρίζεται ως ακριβής 

λύτης και ευρετικός. Οι ακριβείς λύτες αλγόριθμοι προσεγγίζουν την καλύτερη 
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διαδρομή ως προς το κόστος (που είναι και το βασικό ζητούμενο στο TSP) αψηφώντας 

τον χρόνο εκτέλεσης που θα χρειαστεί ο αλγόριθμος. Οι ευρετικοί είναι πιο 

προσεγγιστικοί παρά εμβαθύνουν, από την άλλη δίνουν βάρος στην εύρεση μίας 

ικανοποιητικής διαδρομής, αλλά αποφεύγουν να εξετάσουν όλα τα ενδεχόμενα 

διαδρομών. Σε απαγορευτικά μεγάλο πλήθος κόμβων προς διερεύνηση, προτιμάται 

για εξοικονόμηση χρόνου καθώς παρέχει μία αποδεκτή λύση σε ένα αποδεκτό χρονικό 

πλαίσιο. Συνοπτικά αναφέρονται κάποιοι από τους σημαντικότερους αλγόριθμους 

επίλυσης του TSP (Chauhan κ.ά., 2012 ; Καρακώστας 2014) : 

 Branch and Bound – Είναι ένας ακριβής λύτης (exact solver) που απαριθμεί 

σιωπηρά όλες τις εφικτές λύσεις, χρησιμοποιώντας υπολογισμούς όπου οι 

ακέραιοι περιορισμοί των προβλημάτων είναι χαλαροί. Με άλλα λόγια διαιρεί 

ένα πρόβλημα να λυθεί σε ένα πλήθος υποπροβλημάτων. Είναι ένα σύστημα 

για επίλυση μίας σειράς υποπροβλημάτων, όπου το καθένα μπορεί να έχει 

πολλαπλάσιες πιθανές λύσεις και που η επιλεγμένη λύση για ένα υποπρόβλημα 

μπορεί να επηρεάσει τις πιθανές λύσεις επακόλουθων υποπροβλημάτων. Προς 

αποφυγίν του υπολογισμού όλων των επί μέρους δένδρων, γίνεται η 

προσπάθεια αρχικά να βρεθεί μία πρακτική λύση και να σημειωθεί η τιμή της 

ως ένα άνω φράγμα για την βέλτιστη. Καθώς η απόσταση υπερβεί την 

απόσταση του άνω φράγματος οι υπολογισμοί έλαβαν τέλος. Εάν μία νέα 

φθηνότερη λύση βρεθεί, η δικιά της τιμή χρησιμοποιείται πλέον ως νέο άνω 

φράγμα. Αυτή η μέθοδος είναι βολική για 40 με 60 κόμβους (πόλεις). 

 Cutting Plane – Στην μαθηματική βελτιστοποίηση, η μέθοδος Cutting Plane 

είναι ένας γενικός όρος για τις μεθόδους βελτιστοποίησης που επαναληπτικά 

καθορίζουν ένα εφικτό σύνολο ή μια αντικειμενική συνάρτηση μέσω των 

γραμμικών ανισοτήτων, που ονομάζονται περικοπές. Είναι ένας ακριβής λύτης  

που  αποπειράται να δώσει λύση μέσω του γραμμικού προγραμματισμού 

συσχετίζοντας τις επί μέρους ακμές της διαδρομής με το συνολικό της κόστος, 

με στόχο να ελαχιστοποιήσει το συνολικό κόστος δια μέσου των επί μέρους 

ακμών. Κάθε TSP παράδειγμα με n κόμβους δύναται να προσδιοριστεί ως ένα 

διάνυσμα μήκους n(n-1)/2 (όπου τα δεδομένα του καταχωρούνται σύμφωνα με 

τις άκρες του πλήρη γράφου ορίζοντας τα κόστη) και κάθε διαδρομή μέσω των 

n πόλεων σαν το διερχόμενο από αυτές διάνυσμα μήκους n(n-1)/2 (όπου το 
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κάθε στοιχείο καταχωρείται ως 1 αν η αντίστοιχη άκρη είναι μέρος της 

διαδρομής, διαφορετικώς ως 0).  

 Branch and Cut – Είναι ένας ακριβής λύτης μαθηματικής βελτιστοποίησης και 

εξασκεί τον γραμμικό προγραμματισμό. Ο Branch and Cut συνδυάζει την 

εφαρμογή ενός Branch and Bound αλγορίθμου χρησιμοποιώντας έναν Cutting 

Plane για να συσφίξει τις χαλαρώσεις που παρουσιάζει ο γραμμικός 

προγραμματισμός. Σε γενικές γραμμές λύνει τον γραφικό προγραμματισμό 

χωρίς τους ακέραιους περιορισμούς (Στεφανουδάκη, 2009). Το πεδίο του εν 

λόγω αλγόριθμου εξελίσσεται συνεχώς και υπόσχεται να γίνει ακόμη πιο 

σημαντικός με την αξιοποίηση γρηγορότερων υπολογιστών και παράλληλων 

λογισμικών.  

Άλλοι αλγόριθμοι επιγραμματικά που συναντώνται σπάνια είναι: 

o Dynamic Programming  

o Brute-force method  

o The Greedy Heuristic  

o Ant Colony Optimization  

o Genetic Algorithms (GAs)  

o NearestNeighbour   

 

Η επιλογή του βέλτιστου αλγορίθμου έγκειται στην αναγκαιότητα του 

προβλήματος. Οι παράμετροι του επιθυμητού αποτελέσματος είναι και αυτές που 

ορίζουν την μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί. Δεν υπάρχει κατάλληλη μεθοδολογία 

για το TSP παρά μόνο ανάλογη της περίστασης. Στην πραγματικότητα έχουν 

αναπτυχθεί τόσες διαφορετικές παραλλαγές, όπου το κάθε πρόβλημα σε θεωρητικό 

πλαίσιο τυγχάνει και σε μία ανάλογη εφαρμογή αλγορίθμου επίλυσης. Η επιλογή για 

το πρόβλημα που ελέγχει αυτή η εργασία ήταν ο αλγόριθμος βέλτιστης διαδρομής 

Branch and Bound, καθώς το πλήθος των κόμβων που εξετάζεται είναι μικρό ή 

μοναδιαίο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 Το παρόν κεφάλαιο πραγματεύεται τον σχεδιασμό συστήματος διαχείρισης 

στόλου οχημάτων ταξί, με σκοπό την εύρεση και εφαρμογή βέλτιστης διαδρομής από 

το καταλληλότερο όχημα, σύμφωνα με τη θέση του, τον κυκλοφοριακό φόρτο στο 

οδικό δίκτυο και την θέση παραλαβής και άφιξης των πελατών. Η παροχή των 

δεδομένων και η αλληλεπίδραση με τους χρήστες του συστήματος γίνεται με την 

αξιοποίηση υπηρεσιών ιστού, όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 3, ενώ η εύρεση της 

βέλτιστης διαδρομής εφαρμόζει το θεωρητικό υπόβαθρο του TSP, όπως αναλύθηκε στο 

κεφάλαιο 4. Όπως γίνεται αντιληπτό είναι απαραίτητο για τον οδηγό ταξί να 

χρησιμοποιεί συσκευή Android/iOS που να υποστηρίζει 4G/5G και να έχει συνεχή 

πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην εφαρμογή του συστήματος.  

 Η περιγραφή της πραγματικής κατάστασης με την χρήση του συστήματος 

συνοψίζεται απλοποιημένα στα εξής βήματα: 

1. Ο χειριστής του τηλεφωνικού κέντρου δέχεται κλήση από πελάτη που ζητά 

παραλαβή από ταξί. 

2. Ο χειριστής καταγράφει στο σύστημα την διεύθυνση παραλαβής και την 

διεύθυνση άφιξης του πελάτη. 

3. Το σύστημα γνωρίζοντας την θέση του κάθε ταξί του στόλου και τον 

κυκλοφοριακό φόρτο του οδικού δικτύου, επιλέγει την βέλτιστη επιλογή 

διαθέσιμου ταξί βάσει χρονοαπόστασης της διαδρομής. 

4. Ο οδηγός του ταξί δέχεται αίτημα ανάληψης δρομολογίου με τα δεδομένα 

θέσης παραλαβής και άφιξης, στην διεπαφή του συστήματος στη συσκευή του. 

5. Εφόσον απαντήσει θετικά και το αναλάβει, του αποστέλλεται το βέλτιστο 

μονοπάτι παραλαβής και άφιξης, όπως αυτό υπολογίσθηκε καθιστώντας το ως 

βέλτιστη επιλογή. 

6. Εφόσον απαντήσει αρνητικά, το σύστημα επαναλαμβάνει την διαδικασία 

αποκλείοντας τον αρνητή του δρομολογίου και μέχρι να επιλεχθεί το κάθε ταξί 

ως βέλτιστη λύση από μία φορά.  
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Στον σχεδιασμό του συστήματος ωστόσο, η κατάσταση είναι περισσότερο 

πολύπλοκη και περιγράφεται ακολούθως. Αρχικά υπάρχουν δύο τύποι client, ο 

πρώτος του ταξί και ο δεύτερος του πελάτη που ζητάει μεταφορά, με διαφορετική 

συμπεριφορά και χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Ο client τύπου 1 είναι μια εφαρμογή 

android και θα δοθεί στο ταξί, ενώ ο client τύπου 2 είναι μια εφαρμογή interface σε 

έναν υπολογιστή που αντιστοιχεί στον χειριστή (operator) τις υπηρεσίας. Ο client 

τύπου 1, χρησιμοποιεί timer 10 δευτερολέπτων, για να αποστέλλει τακτικά στον server 

του συστήματος στην κεντρική διαχείριση τη θέση του μέσω του RESTful API, με την 

χρήση του POST request και συνάρτηση που χρησιμοποιεί το GPS του κινητού, που 

επιστρέφει τις μεταβλητές του Longitude και του Latitude του οχήματος στον χάρτη. 

Τα δεδομένα για το κάθε όχημα του στόλου αποστέλλονται στον server με χρήση 

του RESTful POST και αποθηκεύονται τοπικά σε πίνακες στη βάση δεδομένων 

PostgreSQL που είναι συνδεδεμένη με τον server, προς όφελος κιόλας των στατιστικών 

του προγράμματος (analytics). Ο πίνακας με όνομα «ΤΑΞΙ» που δημιουργείται στην 

βάση για τα ταξί, έχει για στήλες το id ταξί ως πρωτεύων κλειδί, την ώρα καταγραφής, 

το Longitude, το Latitude και την διαθεσιμότητα. Στην βάση επίσης αποθηκεύονται τα 

δεδομένα του οδικού δικτύου και οι χρονοαποστάσεις που παίρνει το Google Maps 

Directions API μέσω του server, επίσης με χρήση timer ενός λεπτού. Ο πίνακας αυτών 

των δεδομένων με όνομα «ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» έχει ως στήλες το id της οδού ως 

πρωτεύων κλειδί, την ονομασία της οδού, την κατεύθυνση της οδού, τον 

κυκλοφοριακό φόρτο της οδού, το Longitude αρχής οδού, το Latitude αρχής οδού, το 

Longitude τέλους οδού, το Latitude τέλους οδού, την ώρα καταγραφής και την 

διαθεσιμότητα. 

Όταν ο χειριστής του συστήματος στο κέντρο διαχείρισης δέχεται κλήση από 

πελάτη (client τύπου 2) για να αιτηθεί ταξί, του ζητείται η διεύθυνση παραλαβής και η 

διεύθυνση άφιξης, επιβεβαιώνοντας όπου χρειάζεται την πιστότητα των διευθύνσεων 

με τον πελάτη βάσει χάρτη. Ο χειριστής έχοντας ανοιχτή την διεπαφή του συστήματος 

στην κατηγορία «Νέος πελάτης», του εμφανίζονται δύο κενά πεδία που 

συμπληρώνονται με τη διεύθυνση παραλαβής και άφιξης αντίστοιχα. Εισάγει τις 

ονομασίες των διευθύνσεων και επιλέγει την εντολή «Εύρεση Βέλτιστης Διαδρομής». 

Οι διευθύνσεις μετατρέπονται από γεωγραφικές θέσεις σε Longitude και Latitude μέσω 

του Google Maps και καταχωρούνται στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα 
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«ΠΕΛΑΤΗΣ» στη βάση, δημιουργώντας νέα εγγραφή με τη χρήση POST στον server. 

Έτσι, διαμορφώνεται ο πίνακας στη βάση έχοντας ως στήλες το id πελάτη, διεύθυνση 

παραλαβής, Longitude παραλαβής, Latitude παραλαβής, διεύθυνση προορισμού, 

Longitude προορισμού, Latitude προορισμού, τηλέφωνο πελάτη και ώρα 

καταγραφής. 

Η συνάρτηση βέλτιστης επιλογής ταξί δέχεται ως μεταβλητές το Longitude  και 

Latitude  παραλαβής, καθώς και το Longitude  και Latitude άφιξης του πελάτη από 

την βάση. Ακόμη, ο server καλεί από την βάση την πιο πρόσφατη θέση των διαθέσιμων 

οχημάτων του στόλου όπου καταχωρήθηκαν και τον πιο πρόσφατο κυκλοφοριακό 

φόρτο στο οδικό δίκτυο επίσης από την βάση, όπως και αυτός καταχωρήθηκε. Στον 

server τρέχει αλγόριθμος TSP Branch and Bound για κάθε διαθέσιμο ταξί ξεχωριστά, 

ορίζοντας μία πλασματική πολύ μεγάλη διαδρομή ως άνω φράγμα και κάνοντας 

πολλαπλά ερωτήματα sql στην βάση για υπολογισμό της διαδρομής, μέχρι να βρει την 

βέλτιστη διαδρομή για το καθένα, αποθηκεύοντας κάθε φορά αυτή με το λιγότερο 

κόστος. Οι 3 κόμβοι του γράφου για τον αλγόριθμο είναι η θέση του ταξί, η θέση του 

πελάτη και η θέση προορισμού του πελάτη, με τα βάρη των ακμών να λογίζονται ως 

χρονοαποστάσεις και η επίλυση να αναζητεί μετάβαση από τον αρχικό κόμβο (θέση 

του ταξί) στον τελικό κόμβο (θέση του προορισμού), περνώντας από τον ενδιάμεσο 

κόμβο (θέση του πελάτη), με τον μικρότερο δυνατό χρόνο. Εδώ κρίνεται σκόπιμο να 

αναφερθεί πως οι αποστάσεις που θεωρεί το πρόγραμμα για να επιστρέψει στον 

αρχικό κόμβο είναι πρακτικά μηδέν, ώστε να μην αλλοιωθεί το αποτέλεσμα. 

Ο client τύπου 1 (ο οδηγός ταξί), στέλνει κάθε ένα δευτερόλεπτο αίτημα στον server 

για αποστολή δρομολογίου. Με το πέρας των διεργασιών της συνάρτησης βέλτιστης 

επιλογής ταξί, προτείνεται η βέλτιστη επιλογή οχήματος βάσει διαδρομής και 

παρέχεται στον αντίστοιχο οδηγό του ταξί, ως απάντηση στο επαναλαμβανόμενο 

αίτημα του, οπτικοποιημένη η υπολογισμένη διαδρομή προς εκτέλεση. Αποστέλλεται 

επίσης διεπαφή επιβεβαίωσης για την ανάληψη του έργου με επιλογές θετικής ή 

αρνητικής απάντησης και διάρκεια ζωής τριάντα δευτερολέπτων. Εάν επιλέξει την 

απόρριψη του έργου στο post ή λήξει το αίτημα, ξανατρέχει ο αλγόριθμος θέτοντας 

την διαθεσιμότητα του εν λόγου ταξί αρνητική (False), μέχρι να δώσει νέα εντολή 

εύρεσης βέλτιστης διαδρομής ο χειριστής. Εάν επιλέξει αποδοχή του έργου στο post, 

επιστρέφεται στον χειριστή μήνυμα επιβεβαίωσης αποδοχής του ταξί και η 
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διαθεσιμότητα αλλάζει πάλι σε ψευδή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδρομής, ώστε να 

αποκλειστεί σε μελλοντικά αιτήματα από τον server, ο οποίος δημιουργεί στην βάση 

πίνακα με όνομα «ΚΟΥΡΣΑ». Ο πίνακας αυτός συσχετίζει τον πίνακα «ΤΑΞΙ» με τον 

πίνακα «ΠΕΛΑΤΗΣ» και έχει ως στήλες το id κούρσας ως πρωτεύων κλειδί, το id ταξί, 

το id πελάτη και την ώρα αποδοχής του αιτήματος. Ο server δημιουργεί επίσης πίνακα 

«ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ» με στήλες  το id προτεινόμενης διαδρομής ως 

πρωτεύων κλειδί, το id ταξί, το id πελάτη, προτεινόμενα Longitude  και προτεινόμενα 

Latitude, όπως αυτά γίνονται post από τον αλγόριθμο εύρεσης βέλτιστης διαδρομής. 

Με την ολοκλήρωση της διαδρομής και την άφιξη του πελάτη, ο οδηγός του ταξί 

επιλέγει από τη διεπαφή της συσκευής του την εντολή «Ολοκλήρωση διαδρομής». Η 

εντολή αυτή κάνει post στον server να επαναφέρει τη στήλη διαθεσιμότητα του πίνακα 

«ΤΑΞΙ» στη βάση σε αληθή (True). Παράλληλα, ο server δημιουργεί νέο πίνακα εν 

ονόματι «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ» στη βάση δεδομένων του, που προκύπτει από 

τη συσχέτιση του πίνακα «ΤΑΞΙ» με τον πίνακα «ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ». Ο πίνακας αυτός 

έχεις ως στήλες το id πραγματικής διαδρομής ως πρωτεύων κλειδί, το id κούρσας, το 

id ταξί και την ώρα ολοκλήρωσης της διαδρομής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 6 - Διάγραμμα Ροής Δεδομένων 
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Στην περίπτωση όπου το ταξί δύναται να εξυπηρετεί παραπάνω από έναν πελάτη 

με ίδιο τελικό προορισμό (van/minibus), λογίζονται ως ενδιάμεσοι κόμβοι τα σημεία 

παραλαβής των υπολοίπων πελατών, με αρχικό κόμβο να παραμένει η θέση του 

οχήματος και τελικός κόμβος ο προορισμός. Γνωρίζοντας την επιθυμητή ώρα 

παραλαβής του κάθε πελάτη ωστόσο, ο αλγόριθμος θεωρεί ως βάρος μεταξύ των 

κόμβων όχι μόνο την χρονοαπόσταση, αλλά  προσθέτει τον χρόνο αναμονής κατά την 

άφιξη. Έτσι, το τελικό κόστος μεταξύ του κάθε κόμβου θα είναι ο χρόνος που προκύπτει 

από την πρόσθεση της χρονοαπόστασης μέχρι την άφιξη, με τον χρόνο αναμονής κατά 

την άφιξη στον κόμβο. Υπολογίζει έτσι την βέλτιστη σειρά επίσκεψης του κάθε κόμβου, 

προσθέτοντας κάθε φορά στο βάρος της ακμής, τον χρόνο που υπολείπεται από την 

στιγμή άφιξης μέχρι την στιγμή παραλαβής του πελάτη. Συνεπώς, ο αλγόριθμος θα 

επιλέξει το μονοπάτι όπου οι κόμβοι θα έχουν μεταξύ τους το μικρότερο δυνατό βάρος, 

απορρίπτοντας έτσι μία διαδρομή με μικρές χρονοαποστάσεις, αλλά με μεγάλους 

χρόνους αναμονής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η εύρεση βέλτιστης διαδρομής, 

ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες της εργονομίας και αξιοποίησης του 

χρόνου, έχοντας λιγότερες απώλειες χρόνου σε πλαίσιο αναμονής, αξιοποιώντας την 

καινοτομία της πρότασης χρήσης αλγορίθμου TSP BnB με χρονικά μεταβαλλόμενα 

κόστη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

6.1 - Συζήτηση και Προτάσεις 

 Στην πρόταση για σχεδίαση του λογισμικού που προηγήθηκε, αναγνωρίζεται η 

ανάγκη για παραμετροποίηση κατά την υλοποίηση, σύμφωνα με την λειτουργία του 

κάθε κέντρου διαχείρισης στόλου οχημάτων. Ωστόσο, θα ήταν ευκταία η ανάπτυξη 

εφαρμογής όπου δίνει λύση ακόμα και στα κενά που αφήνει η παραπάνω προσέγγιση. 

Ιδανικά, το σύστημα θα μπορούσε να σχεδιαστεί ως πλήρως αυτοματοποιημένο χωρίς 

την εμπλοκή ενδιάμεσου χειριστή του συστήματος. Σε σύγκριση με τα υπάρχοντα 

συστήματα, όπως αυτά αναλύθηκαν κατά την Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, 

προκύπτουν αναπόφευκτα συσχετίσεις και προτάσεις για την αναβάθμιση της 

λειτουργίας του υπό εξέταση συστήματος. 

Μελλοντικά, όπως ήδη τείνει προς την απαλοιφή της, η ανθρώπινη εμπλοκή θα 

μπορούσε να αποφευχθεί με μηχανισμό αναγνώρισης φωνής. Μέσω τεχνολογίας 

τεχνητής νοημοσύνης όπου θα αναγνωρίζεται η διεύθυνση παραλαβής και άφιξης για 

να μετατραπεί σε γεωγραφικό μήκος και πλάτος, καθίσταται εφικτό να ακολουθεί η 

δρομολόγηση της υπόλοιπης διαδικασίας αυτοματοποιημένα. Το ανησυχητικό σε 

αυτή την περίπτωση είναι το κενό επικοινωνίας που μπορεί να προκύψει μεταξύ του 

συστήματος και του πελάτη. Εναλλακτικά, η αποφυγή της ανθρώπινης εμπλοκής 

επιτυγχάνεται και με ανάπτυξη διεπαφής για την μεριά του πελάτη. Αυτό θα έκανε το 

σύστημα πλήρως αυτοματοποιημένο και θα εξυπηρετούσε περισσότερο τον τομέα των 

«analytics» της επιχείρησης. Εγείρουν προβληματισμούς ωστόσο, οι περιπτώσεις 

πελατών που αποκλείονται λόγω έλλειψης πρόσβασης ή/και εξοικείωσης στο 

κατάλληλο τεχνολογικό υπόβαθρο. 

Ακόμη μία παράμετρος που χρίζει ενασχόλησης και παρουσιάζει κενά το 

σύστημα, είναι η περίπτωση όπου ο πελάτης επιθυμεί να κανονίσει μεταγενέστερη ώρα 

από αυτή της κλήσης για να τον μεταφέρει το ταξί. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 

καταχωρείται το αίτημα και να προγραμματιστεί να τρέξει ο αλγόριθμος σε χρόνο ίσο 

με την μέγιστη ιστορικά χρονοαπόσταση του πελάτη από πιάτσα, κατά την ώρα της 

κλήσης. Βάσει της ώρας του ραντεβού βέβαια, δύναται να εξυπηρετηθεί μέσω 
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συνδυαστικής εξυπηρέτησης πελατών, ενταγμένη κατάλληλα στον προγραμματισμό 

υπάρχουσας διαδρομής κατά βέλτιστο τρόπο, εφόσον η φύση του οχήματος το 

επιτρέπει (van/minibus). 

Η ισόνομη ανάθεση δρομολογίων μεταξύ των ταξί αποτελεί ακόμα ένα βασικό 

παράγοντα που πρέπει να ληφθεί υπόψιν. Αντιμετωπίζεται ιδανικά αν η επιχείρηση 

διαχείρισης του στόλου είναι ιδιοκτήτρια του στόλου, άρα και αυτή που καρπώνεται 

τα οικονομικά οφέλη και επιβαρύνεται με τα κόστη, μισθώνοντας συνεπώς τους 

οδηγούς. Από την άλλη, χωροθετόντας στο σύστημα την θέση για κάθε πιάτσα και 

ομαδοποιώντας τα ταξί σύμφωνα με αυτές, για όσα οχήματα ανήκουν στην ίδια 

πιάτσα θα τρέχει ο αλγόριθμος μία φορά, για το ταξί που έχει σειρά προτεραιότητας. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχει μία σταθερή χρονοαπόσταση με μικρές αποκλίσεις, 

μεταξύ της κάθε πιάτσας, δίνοντας μελλοντικά τη δυνατότητα για πιο αξιοκρατική 

κατανομή του πεδίου δράσης για κάθε ταξί. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να 

συμβάλλει η προσαρμογή της ευαισθησίας του συστήματος, να δίνει προτεραιότητα σε 

πιάτσα που έχει συγκριτικά μεγαλύτερο διάστημα να αναλάβει κούρσα, παρά στην 

εργονομική επιλογή. 

Άλλη μία υψηλής σημασίας προοπτική για το σύστημα, είναι η συχνή 

επικαιροποίηση του και πιο συγκεκριμένα του οδικού δικτύου και της κατάστασης που 

επικρατεί επί της εκάστης οδού κατ’ εξαίρεση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα 

βελτιστοποιούταν η επιλογή διαδρομής, εφόσον ενημερώνεται το σύστημα με τις 

υφιστάμενες παραμέτρους που θα επηρέαζαν αναλόγως τον αλγόριθμο, όπως ημέρες 

λαϊκής επί συγκεκριμένων οδών, τμήματα οδού που βρίσκονται υπό κατασκευή κτλ. 

Σε περίπτωση που προκύψει κάτι απρόοπτο και δεν είναι εφικτή η βέλτιστη διαδρομή 

που προτείνει το σύστημα, τότε ο οδηγός επιλέγει αυθαίρετα την τροποποίηση του 

μονοπατιού που θα ακολουθήσει. Αυτό δημιουργεί ελαττωματικές καταστάσεις στο 

σύστημα, αφού έγκειται στην εμπειρία του οδηγού το σημείο του οδικού δικτύου όπου 

θα καταφέρει να ενταχθεί ξανά στο προτεινόμενο μονοπάτι. 

Επίσης μία κατεύθυνση που τυγχάνει ερευνητικού ενδιαφέροντος,  είναι τα 

προγνωστικά μοντέλα του κυκλοφοριακού φόρτου της οδού βάσει καταγεγραμμένης 

προϊστορίας. Παρά τις πολλές μελέτες επί του θέματος, η εξατομικευμένη προσέγγιση 

από τη σκοπιά της βέλτιστης εξυπηρέτησης πελατών ταξί και η εργονομία αυτών, είναι 

μία ειδικότερη κατηγορία ενασχόλησης. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους 
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άλλωστε που αποθηκεύονται χρήσιμα στατιστικά στη βάση, ώστε να μετατρέπονται σε 

πληροφορία. 

Το ίδιο μπορεί να συμβεί και για την συμπεριφορά των πελατών, ορίζοντας στο 

σύστημα διαστήματα και περιόδους υψηλού και χαμηλού φόρτου εργασίας. Στο 

πλαίσιο μειωμένης κινητικότητας βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα για τα οχήματα 

του στόλου, ώστε να αποφασιστεί εάν θα είναι σε κίνηση για ανεύρεση πελάτη ή σε 

αναμονή στην ουρά της πιάτσας. Στην αντίθετη περίπτωση υπάρχει προοπτική 

επέκτασης του αλγορίθμου για ταυτόχρονη εκτέλεση παραπάνω της μίας κούρσας. 

Εάν δηλαδή ο αλγόριθμος εκτιμήσει την μη εύρεση βέλτιστης λύσης ταξί, ή αυτή δεν 

καθίσταται εργονομική από ένα προδιαγεγραμμένο κατώφλι που την χαρακτηρίζει, 

να μπορεί να συμπεριλάβει ταξί τύπου van που βρίσκεται σε κίνηση με παραπλήσια 

βέλτιστη διαδρομή. Φυσικά το σύστημα θα πρέπει να παραμετροποιηθεί αναλόγως 

των νέων δεδομένων που χρειάζεται για την λήψη απόφασης. 

Ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε ο αλγόριθμος TSP Branch and Bound 

είναι η επεκτασιμότητα που παρέχει στην εφαρμογή. Λαμβάνοντας περισσότερες από 

μία κούρσες αναδεικνύεται ο προγραμματισμός του αλγορίθμου, αφού έχοντας 

περισσότερους κόμβους να διαχειριστεί, αποκτά μεγαλύτερο νόημα η συγκεκριμένη 

επιλογή και η χρήση χρονοαποστάσεων. Στην περίπτωση αυτή, πιθανοί χρόνοι 

αναμονής κατά την παραλαβή προσμετρούνται στο βάρος της διαδρομής αφού 

προστίθενται στην υπάρχουσα χρονοαπόσταση, βρίσκοντας έτσι την επαρκέστερη 

λύση επιλογής ταξί για παραπάνω από μία κούρσες ταυτοχρόνως, όπως 

χαρακτηριστικά προτάθηκε στο τέλος του 5ου κεφαλαίου. Δημιουργούνται έτσι νέα 

βάρη των ακμών της διαδρομής, όπου προκύπτουν από την διάρκεια της διαδρομής 

και τον χρόνο αναμονής στην κάθε παραλαβή. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί πρόβλημα 

για τον αλγόριθμο εύρεσης βέλτιστης διαδρομής, καθότι δύναται να ανταποκρίνεται 

σε μεγάλο πλήθος κόμβων και εφαρμόζει μεθοδολογία που συνυπολογίζει στις 

ανηγμένες σε χρόνο χιλιομετρικές αποστάσεις, λοιπές αιτίες καθυστέρησης. 

Ακόμη ένα χαρακτηριστικό που εξυπηρετεί την επιλογή αυτή του αλγορίθμου, 

είναι η παροχή χρήσιμων πληροφοριών στην μεριά του οδηγού ταξί. Έχοντας 

υπολογίσει τον ρυθμό εξυπηρέτησης από την πιάτσα, το σύστημα μπορεί να 

υπολογίσει τον μέσο χρόνο αναμονής σε αυτή και να ενημερώσει τον οδηγό, ώστε να 

λάβει αποφάσεις για τον εκτιμώμενο χρόνο που διαθέτει. Επιτρέπει έτσι στον χρήστη 
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του ταξί να εκτελέσει απαραίτητες εργασίες για το όχημα, να αφιερώσει χρόνο για 

αυτοσυντήρηση ή ακόμα να αποφασίσει τις ώρες εκκίνησης ή λήξης της εργασίας. 

Στην περίπτωση που καταχωρούνται δεδομένα όπως κόστος διαδρομής και 

τιμή διαδρομής (χρέωση στον πελάτη), μπορούν να προκύψουν χρήσιμες μετρικές 

σχετικά με την οικονομική λειτουργία του ταξί. Ο προγραμματισμός με αυτά τα 

δεδομένα δύναται να φτάσει σε σημείο τέτοιο, όπου θα μπορούσε να τρέξει αλγόριθμος 

βέλτιστης διαδρομής βάσει χαμηλού κόστους. Σημαντικό στοιχείο είναι να διατηρηθεί 

η τιμή διαδρομής σε μικρή απόκλιση από την συνηθισμένη, θυσιάζοντας στον 

αντίποδα μέρος από τον διαθέσιμο χρόνο. 

Ακόμη μία λύση που εξυπηρετεί την εργονομία του στόλου των ταξί είναι η 

επιλογή ανατροφοδότησης καυσίμων. Έχοντας τις θέσεις από τα βενζινάδικα της 

πόλης και τις διαθέσιμες τιμές αυτών, αυτές που έχουν χαμηλή απόκλιση μεταξύ τους, 

δύνανται να προτείνουν σημείο ανατροφοδότησης στον πελάτη εφόσον το επιθυμεί. 

Κατά την επιστροφή από μία κούρσα ο οδηγός, έχοντας στείλει το αίτημα για 

ανατροφοδότηση καυσίμων στο σύστημα, του προτείνεται η τιμή που τείνει στη 

βέλτιστη. Του παρέχεται έτσι η επιλογή της βέλτιστης διαδρομής επιστροφής, που 

διέρχεται από τον κόμβο με το αντίστοιχο βενζινάδικο. Αναπόφευκτα, η λειτουργία 

αυτή τυγχάνει και αντίστοιχης παραμετροποίησης, σύμφωνα με την φύση των 

δεδομένων της ανατροφοδότησης καυσίμων. 

Μία τελευταία πρόταση προς μελέτη, είναι η δυνατότητα αλληλεπίδρασης και 

λήψης αιτημάτων δρομολογίου της εφαρμογής από εξωγενείς χρήστες που έχουν 

εξατομικευμένες διαδικασίες. Εταιρίες όπως ξενοδοχεία, κλινικές κτλ., με πελάτες που 

πιθανώς επιθυμούν να εκτελέσουν διαδρομή με παραπάνω από έναν κόμβους, είναι η 

ιδανική αφορμή για να αναδειχθεί το εν λόγω σύστημα. Η παραμετροποίηση 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διαδικασιών της εκάστοτε περίπτωσης τύπου 

πελάτη, αποτελεί ερευνητική πρόκληση για την αναβάθμιση του συστήματος. 

Άλλωστε, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η ευκαιρία ένταξης νέων τύπων 

πελατών στους ήδη υφιστάμενους, ανοίγει νέες προοπτικές προς την ανέλιξη των 

υπηρεσιών της εφαρμογής. 
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6.2  - Συμπεράσματα 

  

 Εν κατακλείδι, με το πέρας της εργασίας προτείνεται μοντέλο για το πώς θα 

πρέπει να υλοποιηθεί ένα σύστημα αντιμετώπισης της άρτιας διαχείρισης στόλου ταξί, 

σε ό,τι αφορά την βέλτιστη επιλογή ταξί και διαδρομής εξυπηρέτησης. Μέσα από την 

έρευνα που εκτυλίχθηκε, παρουσιάστηκαν εφαρμογές παγκόσμιου βεληνεκούς που 

διαχειρίζονται στόλους ποικίλης χρήσης σε μεγάλο πλήθος οχημάτων. Οι πρωτοπόροι 

στον χώρο, αξιοποιούν τις τεχνολογίες αιχμής με παρόμοιο τρόπο, αλλά όχι ακριβώς 

τον ίδιο, προσφέροντας η κάθε μία κάτι το ξεχωριστό στο κομμάτι της έρευνας.  

 Τεχνικές που παρέχουν υψηλότερη ασφάλεια, απομακρυσμένη επέμβαση στο 

όχημα, διαλειτουργικότητα με συστήματα εξωγενών οργανισμών, παρακολούθηση 

μεγάλου πλήθους ενδείξεων των λειτουργιών του οχήματος, μεθοδολογίες διαχείρισης 

δεδομένων για αύξηση της ποιότητας στις επιστήμες των analytics και logistics, δεν 

είναι παρά μόνο μερικά από τα πεδία που ευδοκιμούν χάρη σε συστήματα διαχείρισης 

στόλου οχημάτων. Όσο ποιοτικότερο το σύστημα, τόσο ποιοτικότερη και η διαχείριση, 

οπότε τόσο μεγαλύτερο το όφελος για τους χρήστες του συστήματος.  

 Ως στόλος οχημάτων, έτσι και τα ταξί που υπάγονται κεντρικής διαχείρισης 

προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες. Η αναμόχλευση της τηλεματικής από τους 

στόλους των ευρύτερων οχημάτων, έδωσε την αφορμή να αναδειχθεί η προοπτική 

αξιοποίησης και από τους στόλους ταξί. Καρπώνοντας τεχνολογίες που εξασκούνται 

ήδη, οι εταιρίες διαχείρισης στόλων ταξί αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες που παρέχουν 

στους πελάτες συμβαδίζοντας με τους υπολοίπους. 

 Τα ευρήματα της παρούσης εργασίας δείχνουν προς αυτήν την κατεύθυνση, 

παρουσιάζοντας προσεγγίσεις σε υπάρχοντα προβλήματα που χρίζουν συνεχώς νέες 

λύσεις. Η μελέτη των υφιστάμενων συστημάτων καλύπτει το μεγαλύτερο εύρος των 

τεχνολογιών που εφαρμόζονται, αναλύοντας τα θετικά και τα αρνητικά κατά 

περίπτωση. Όσες ανάγκες των μεγάλων παικτών δεν καλύπτονται από την εφαρμογή 

τους ως προς τις επιθυμητές υπηρεσίες, θα είναι εφικτό κατά πάσα πιθανότητα με την 

κατάλληλη τροποποίηση ή υιοθέτηση από κάποιο αντίστοιχο σύστημα της αγοράς, 

που θα επεκτείνει την λειτουργικότητά του. 

 Στο τέλος της ημέρας, το κέρδος είναι η γνώση για το πρότυπο μίας εφαρμογής 

και της υλοποίησής της, που να διαχειρίζεται επαρκώς έναν στόλο οχημάτων ταξί, 
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παραδίδοντας συνεχώς την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στους χρήστες της. Η 

προσέγγιση εύρεσης βέλτιστης διαδρομής, σε περιπτώσεις πολλαπλής εξυπηρέτησης 

και η χρήση αλγορίθμου με κόστη που μεταβάλλονται χρονικά, είναι ακόμα ένα 

όφελος που αποκομίζεται με την ολοκλήρωση της εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, κάθε 

εξίσωση που περιλαμβάνει περισσότερες παραμέτρους από την χρονοαπόσταση 

μεταξύ των κόμβων, ίσως και να είχε όφελος από την εξέταση της συγκεκριμένης 

πρότασης. Θα ήταν ευκταία δε, η υιοθέτηση αυτής της διαφοροποίησης, όπου θα 

κρινόταν χρήσιμη, παρέχοντας έτσι μία παραπάνω εξειδίκευση στα αντίστοιχα 

συστήματα της αγοράς. 
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