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Περίληψη
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός εργαλείου υπολογισμού βέλτιστης
θέσης εγκατάστασης σημειακών

υπηρεσιών. Το πρόβλημα της χωροθέτησης

προσεγγίζεται με την χρήση του συνεχούς μοντέλου ενώ οι περιπτώσεις που επιλύονται
αφορούν σημειακές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να χρησιμοποιούνται είτε από
ανεξάρτητους χρήστες, από ομάδες χρηστών ή να υπόκεινται σε ιεραρχική δομή.
Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε μεθοδολογία η οποία συνδέει το πρόγραμμα
βελτιστοποίησης με το ΓΣΠ και χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες των δύο αυτών
εργαλείων επιτυγχάνετε η μοντελοποίηση και η λύση του προβλήματος.
Η μεθοδολογία βελτιστοποίησης της αντικειμενικής συνάρτησης που χρησιμοποιήθηκε
είναι αυτή των Γενετικών Αλγορίθμων. Για το σκοπό αυτό στο περιβάλλον του
εμπορικού πακέτου Matlab παραμετροποιήθηκε το εργαλείο Genetic Algorithm Tool
(gatool) για τις μελέτες περίπτωσης που αντιμετωπίσαμε.
Το πρόγραμμα των Γενετικών Αλγορίθμων σε κάθε συναρτησιακό υπολογισμό καλεί το
ΓΣΠ όπου και γίνεται ο υπολογισμός της τιμής. Ο κώδικας για αυτό το σκοπό έχει
γραφτεί σε MapBasic και με την χρήση των εντολών χωρικής ανάλυσης που μας παρέχει
το

ΓΣΠ,

υπολογίζουμε

την

τιμή

της

συνάρτησης

που

προσπαθούμε

να

ελαχιστοποιήσουμε.
Την μεθοδολογία που αναπτύξαμε την εφαρμόσαμε σε δυο περιπτώσεις μελέτης. Η
πρώτη αφορούσε το πρόβλημα του υπολογισμού της βέλτιστης θέσης εγκατάστασης μιας
υπηρεσίας που χρησιμοποιήται από ανεξάρτητους χρήστες. Στην περίπτωση μας οι
υπηρεσίες είναι τα ταχυδρομεία ενώ η περιοχή μελέτης αποτελείται από τους δήμους
του Μοσχάτου, της Καλλιθέας, της Ν. Σμύρνης, του Π. Φαλήρου και του Αγ. Δημητρίου,
όπου και υπάρχουν 9 ταχυδρομεία. Στην εφαρμογή που παρουσιάστηκε υπολογίστηκε
τόσο η προσθήκη ενός όσο και η προσθήκη δεύτερου ταχυδρομείου. Στην πρώτη
περίπτωση επιτεύχθηκε βελτίωση 29% ενώ στην δεύτερη 39%.

Στην δεύτερη μελέτη περίπτωσης και στη ίδια περιοχή μελέτης υπολογίστηκε η βέλτιστη
θέση εγκατάστασης μιας ιεραρχικής δομής. Η δομή είχε δυο επίπεδα, ενώ η υπηρεσίες
αφορούσαν το τραπεζικό δίκτυο μιας ελληνικής τράπεζας. Στο πρώτο επίπεδο είχαμε τα
υποκαταστήματα της τράπεζας (14) και στο δεύτερο τα ΑΤΜ (9). Η εφαρμογή της
μεθοδολογίας επέφερε βελτίωση 25% και 12% στην περίπτωση της εισαγωγής ενός νέου
υποκαταστήματος και ενός ΑΤΜ αντίστοιχα.

Λέξεις κλειδιά: Βελτιστοποίηση, Γενετικοί αλγόριθμοι, Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών (GIS), Διαγράμματα Voronoi.

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή
1.1. Θεωρία τόπου εγκατάστασης
Η έννοια του χώρου και της εγκατάστασης έχει σημαντική επίδραση στην οργάνωση
και λειτουργία των κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων . Σε κάθε αναπτυξιακό
σχέδιο και ιδιαίτερα σε εκείνα τα οποία προβλέπουν την χωροθέτηση εγκαταστάσεων
παροχής υπηρεσιών, η επιλογή της θέσης, η κατανομή της ζήτησης, η αναμενόμενη
χωρική αλληλεπίδραση και η χρονική στιγμή εφαρμογής τους, είναι οι πλέον σημαντικές
αποφάσεις που καλούνται να πάρουν όσοι συμμετέχουν στην αναπτυξιακή πολιτική είτε
σε κυβερνητικό είτε σε ιδιωτικό επίπεδο. Επομένως η χωροθέτηση λειτουργιών , η
χωρική αλληλεπίδραση και οι μέθοδοι χωροθετικού σχεδιασμού είναι επιβαλλόμενες
προϋποθέσεις για κάθε αναπτυξιακό έργο και έργο υποδομής.
Οι χωροθετικές αποφάσεις εμφανίζονται σε μια ποικιλία προβλημάτων του ιδιωτικού
και του δημόσιου τομέα. Μερικά παραδείγματα για τον δημόσιο τομέα είναι η
χωροθέτηση – τοποθέτηση αστυνομικών τμημάτων, πυροσβεστικών σταθμών και
ασθενοφόρων. Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει ανάγκη οι βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες να
χωροθετήσουν τα γραφεία τους, τις εγκαταστάσεις παραγωγής τους, τα κέντρα διανομής
τους και τα καταστήματα πώλησης. Όπως είναι φυσικό εσφαλμένες αποφάσεις
εγκατάστασης οδηγούν σε αύξηση του επενδυτικού κόστους και μείωση της
ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης (Φώτης 2009). Επομένως στόχος μας είναι να
βρούμε τα βέλτιστα σημεία εγκατάστασης.
Τα βέλτιστα σημεία όπως είναι φυσικό καθορίζονται από πολλούς παράγοντες
ορισμένοι από τους οποίους δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, όπως είναι τα ποιοτικά
κριτήρια. Επίσης η απόδοση μιας επιχείρησης δεν εξαρτάται μόνο από την θέση αλλά και
από τις ικανότητες των διοικούντων και των εργαζομένων τους. Εμείς παίρνοντας τον
όρο βέλτιστα καθαρά από την μαθητική άποψη, προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις

για την χωροθέτηση των σημείων ποσοτικοποιώντας όσο δυνατόν περισσότερα
δεδομένα. Αυτό βέβαια για εύλογους λόγους δεν είναι πάντα δυνατόν.
Ένα ερώτημα που προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω είναι: «Γιατί θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν μαθηματικά μοντέλα χωροθέτησης για την εύρεση των βέλτιστων
σημείων εγκαταστάσεων;».
Αρχικά, αν και η θέση δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που συμβάλει στην επιτυχία η
την αποτυχία μιας εγκατάστασης ωστόσο είναι κοινά αποδεκτό ότι είναι ένας από τους
σημαντικότερους. Για παράδειγμα, η εγκατάσταση μιας βιομηχανίας κοντά στον τόπο
παραγωγής πρώτων υλών μειώνει κατά πολύ το κόστος μεταφοράς τους. Επίσης η
έλλειψη άλλων ανταγωνιστικών μονάδων στην περιοχή δημιουργεί παράγοντα επιτυχίας.
Δεύτερον, αν και οι εξωγενείς ποιοτικοί παράγοντες επηρεάζουν τις αποφάσεις ως προς
την εγκατάσταση θέσης, με τα μαθηματικά μοντέλα μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε
τους στόχους που προκαλούν την αναγνώριση ποιοτικών κριτηρίων. Παραδείγματος
χάριν η αύξηση του μέγιστου χρόνου απόστασης και απόκρισης μπορεί εύκολα να
αποτιμηθεί.
Τρίτον, η διαδικασία μοντελοποίησης, προσδιορίζοντας τα κριτήρια, τους περιορισμούς
και τη συλλογή των στοιχείων βελτιώνει τις αποφάσεις που μπορούν αν παρθούν ακόμα
και αν δεν χρησιμοποιήσουμε τα μαθηματικά μοντέλα.
Τέταρτον, υπάρχουν μη χωροθετικά προβλήματα για την επίλυση των οποίων
χρησιμοποιούνται μοντέλα παρόμοια με αυτά που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Για
παράδειγμα, το πρόβλημα της επιλογής εργαλείων σε ένα κατασκευαστικό περιβάλλον
είναι μαθηματικά συναφές με το πρόβλημα χωροθέτησης μίας εγκατάστασης.
οικονομετρικών μεθόδων κάτι το οποίο είναι απαραίτητο στην περίπτωση των ερευνών
ακίνητης περιουσίας.

1.2. Θεωρητική προσέγγιση προβλήματος
Στην παραδοσιακή θεωρία του τόπου εγκατάστασης παρατηρήθηκε ότι δεν ήταν δυνατή
η εφαρμογή των μεθόδων της στον πραγματικό κόσμο, λόγω των διάφορων παραδοχών
που ήταν αναγκαίες να υιοθετηθούν για την απλοποίηση και την όσο δυνατόν καλύτερη
επίλυση των προβλημάτων εύρεσης βέλτιστης θέσης εγκατάστασης. Τέτοιου είδους
παραδοχές είναι οι σταθεροί συντελεστές αναλογίας, η σταθερή και συνεχής ζήτηση του
προϊόντος από την τοπική και μη αγορά, η σταθερή ποιότητα των προϊόντων
ανεξαρτήτου τόπου προελεύσεως των πρώτων υλών κ.ο.κ. .
Η ανάλυση του Weber (Tonu Puu 1996) μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μία
μοναδική άριστη θέση εγκατάστασης για κάθε είδους δραστηριότητα. Στην πράξη όμως
εγκαταστάσεις που ανήκουν στο ίδιο χώρο (επαγγελματικό) παρατηρείται ότι έχουν
διαφορετικούς προσανατολισμούς, είτε ως προς τα προϊόντα που παράγουν, είτε ως προς
τις υπηρεσίες που παρέχουν. Ο Hoover (Γεώργιος Χ. Κώττης 1976) κάνοντας μια
διαφορετική προσέγγιση χρησιμοποίησε έναν παραγωγικό συντελεστή για τις διάφορες
πηγές πρώτων υλών και έλεγξε τις επιπτώσεις που θα υπήρχαν για την ύπαρξη
διαφορετικών κοστών μεταφοράς πρώτων υλών από διαφορετικές περιοχές. Με αυτόν
τον τρόπο έκανε μια πρόχειρη χαρτογράφηση της περιοχής και καθόρισε κάποιες ζώνες
προσανατολισμού για την αγορά πρώτων υλών από της διάφορες πηγές. Όμως αυτή η
ανάλυση παρουσιάζει τα βάρη των μεταφερόμενων συντελεστών και των προϊόντων να
βρίσκονται σε σταθερή σχέση κάτι που δεν ισχύει στην πραγματικότητα.
Ο Isard (Γεώργιος Χ. Κώττης 1976) ασχολήθηκε κυρίως με τον μικρό και ανεξάρτητο
παραγωγό που δεν έχει ουσιαστική επίδραση στις τιμές της αγοράς ή στο κόστος
μεταφοράς. Στην ανάλυση του λοιπόν εισάγει μία νέα έννοια την «εισροή μεταφοράς»
και την θεωρεί ως μία υπηρεσία όπου δεν χρειάζεται να διαθέτει απόθεμα. Είναι γνωστό
ότι δεν υπάρχει μία μόνο τιμή στην υπηρεσία της μεταφοράς αλλά τέτοιου είδους
υπηρεσίες ποικίλουν είτε όσον αφορά το βάρος, είτε όσον αφορά το είδος της μεταφοράς
ή την απόσταση. Παρόλα αυτά όμως μπορούμε να θεσπίσουμε μια αντιπροσωπευτική
τιμή μεταφοράς. Ας ορίσουμε όμως τις χωροταξικές υπηρεσίες της επιχείρησης.

Υποθέτουμε ότι έχουμε μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί μία μόνο πρώτη ύλη. Ορίζουμε
ως δείκτη των πρώτων υλών ως την αναλογία υ/α, όπου υ είναι η εισροή μεταφοράς της
πρώτης ύλης και α το προϊόν που παράγεται από την πρώτη ύλη. Αν υ/α=1 τότε η
παραγωγική διαδικασία δεν έχει απώλεια ή περίσσευμα πρώτης ύλης. Αν υ/α > 1 τότε η
παραγωγική διαδικασία έχει απώλεια πρώτης ύλης και αν υ/α < 1 τότε η παραγωγική
διαδικασία έχει αύξηση πρώτης ύλης. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το άριστο
σημείο εγκατάστασης είναι ένα ακραίο σημείο το οποίο μας εξασφαλίζει τόση πρώτη
όση ακριβώς χρειαζόμαστε.
Μια άλλη υπόθεση είναι ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί δύο πρώτες ύλες. Το σημείο
χωροταξικής ισορροπίας της επιχείρησης αποτελείται από τη σύνθεση δύο σημείων
μερικής ισορροπίας:
α) Το σημείο μερικής ισορροπίας της μεταφοράς της μία πρώτης ύλης εκ των δύο και
του προϊόντος που παράγεται και
β) και το σημείο ισορροπίας μεταξύ της μεταφοράς της δεύτερης ύλης και του
προϊόντος που παράγεται με δεδομένη την ύπαρξη συγκεκριμένης ποσότητας πρώτης
ύλης.
Τα οποία όταν ικανοποιούνται υπάρχει ένα σημείο συνολικής ισορροπίας.
Τέλος υποθέτουμε πως η επιχείρηση χρησιμοποιεί περισσότερες από δύο πρώτες ύλες.
Σε αυτήν την περίπτωση προκύπτει ένα χωροταξικό πολύγωνο με ίσως περισσότερες από
δύο πλευρές όπου στην κάθε πλευρά του αντιστοιχίζουμε δύο ή περισσότερες εισροές
μεταφοράς προκαθορισμένες, για να διαπιστωθούν οι σχέσεις τεχνικής υποκαταστάσεως
και να καθορισθεί ο τόπος εγκατάστασης.
Υπάρχουν και άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις όπως του Moses που προσπάθησε να
συνδέσει την θεωρία του τόπου εγκατάστασης με την θεωρία παραγωγής ή την μελέτη
χωρικού κόστους του Smith, όπου αναλύει τις διαφορές της επιχειρηματικότητας ή την
ανάπτυξη εξωτερικών οικονομιών λόγω της συγκέντρωσης επιχειρήσεων ή τον ρόλο των
επιδοτήσεων και των φορολογικών ελαφρύνσεων ως προς την επιλογή της θέσης
εγκατάστασης. Οι θεωρητικές όμως αυτές προσεγγίσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν

τα ολοένα και αυξανόμενα προβλήματα χωρικής βελτιστοποίησης αποτελεσματικά με
αποτέλεσμα την αναζήτηση λύσεων σε μαθηματικοποιημένα μοντέλα.

1.3. Μαθηματικά μοντέλα
Η θεωρία χωροθέτησης διατυπώθηκε από στις αρχές του περασμένου αιώνα και
αναφερόταν στην χωροθέτηση της βαριάς βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα. Βασικός
στόχος της μελέτης ήταν η βέλτιστη εγκατάσταση μονάδων, ή λειτουργιών των μονάδων
ώστε αυτές να είναι πιο αποδοτικές και να προσφέρουν το όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
κέρδος.
Σε αυτήν την παράγραφο θα αναλύσουμε τις θεωρητικές προσεγγίσεις στον τομέα της
χωροθέτηση. Τέτοιου είδους προσεγγίσεις είναι: η κανονιστική θεωρία χωροθέτησης, και
η συμπεριφορική προσέγγιση. Εμείς θα ασχοληθούμε μόνο με την κανονιστική, διότι
στην συμπεριφορική προσέγγιση δίνεται μεγάλη έμφαση στις προσωπικές επιλογές
αυτών που αποφασίζουν για την χωροθέτηση, οι οποίες εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από
τις συνήθειες τους. Τέτοιου είδους επιλογές είναι ποιοτικές και δεν μπορούν να
υπολογιστούν σαν παράμετροι στην διαδικασία εύρεσης βέλτιστης λύσης.
Η κανονιστική θεωρία χωροθέτησης είναι επαγωγική και συνιστάται σε ένα σύστημα
βασικών κανόνων που προσδιορίζουν τη συμπεριφορά εκείνων που λαμβάνουν την
απόφαση της χωροθέτησης. Τέτοιου είδους αποφάσεις συχνά υλοποιούνται από τα
συστήματα υποστήριξης λήψης χωρικών αποφάσεων. Αυτά τα συστήματα είναι τις
περισσότερες φορές προσαρμοσμένα σε συστήματα GIS ( Geographical Information
Systems ) (Κουτσόπουλος 2002) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την διαδικασία
λήψης αποφάσεων. Στην κανονιστική θεωρία έχουμε της εξής κατηγοριοποιήσεις:
1. Μεθόδους που αφορούν την βέλτιστη θέση των σημείων εγκαταστάσεις.
2. Μεθόδους που εξετάζουν την διαδρομή σε ένα δίκτυο και κατά πόσο αυτή είναι
βέλτιστη. Για παράδειγμα το πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή TSP

3. Την επιλογή βέλτιστων διαδρομών σε συνεχές χώρο, όπως οι τηλεφωνικές γραμμές, η χάραξη αυτοκινητοδρόμων, τα σχέδια πτήσης των αεροσκαφών και πολλά
άλλα.
Άλλη μια διάκριση που θα μπορούσαμε να κάνουμε στις παραπάνω μεθόδους είναι ως
προς τον χώρο, δηλαδή εντοπισμό σημείων ή διαδρομών σε συνεχές χώρο ή σε δίκτυα.
Βασικός μας στόχος, όμως σε κάθε περίπτωση είναι η εύρεση της βέλτιστης θέσης
εγκατάστασης ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος.
Ας δούμε κάποιες προσεγγίσεις της πρώτης κατηγορίας προβλημάτων που αφορούν
την βέλτιστη θέση. Στις πρώτες μελέτες που είχαν γίνει για την βέλτιστη θέση
εγκατάστασης θεωρούσαν ως κόστος επιχείρησης, το μεταφορικό κόστος των πρώτων
υλών και της διάθεσης των προϊόντων στην αγορά. Για την απλοποίηση και την πιο
εύκολη μελέτη του προβλήματος κάνανε

κάποιες παραδοχές. Για παράδειγμα δεν

προσμετρούσαν το κόστος εργασίας, φθηνό ή ακριβό εργατικό δυναμικό στην περιοχή.
Δεν λάμβαναν υπόψη τους την δυνατότητα δημιουργίας εξωτερικών οικονομιών αλλά
και θεωρούσαν την ζήτηση συνεχή.
Το τελευταίο όμως δεν ήταν πάντα εφικτό διότι στην ίδια περιοχή μπορεί να υπήρχαν
και άλλες ανταγωνιστικές εγκαταστάσεις οι οποίες κατείχαν και αυτές μερίδιο στην
αγορά. Επομένως δημιουργήθηκαν και άλλες θεωρίες κατά τις οποίες ο άριστος τόπος
για μία εγκατάσταση μεταβάλλεται ανάλογα με την στρατηγική των άλλων μονάδων.
Έτσι ούτε η ζήτηση ούτε τα κόστη παρουσιάζουν συνέχεια στο χώρο, όπως υποθέτουν οι
θεωρίες της ελαχιστοποίησης του κόστους και της χωρικής αλληλεξάρτησης. Βέβαια τα
προβλήματα βελτιστοποίησης θέσης ανάθεσης μπορούν να λυθούν είτε σε συνεχή χώρο
είτε σε διακριτό (Hamacher 1998).
Αυτά μπορούμε να τα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες:
1. Προβλήματα κεντρικής τιμής και
2. Προβλήματα κάλυψης.
Τα προβλήματα κεντρικής τιμής p αναζητούν τις βέλτιστες τοποθεσίες για οποιοδήποτε
αριθμό p-κεντρικών εγκαταστάσεων ώστε να ελαχιστοποιείται το άθροισμα των

αποστάσεων μεταξύ ενός σημασμένου σημείου και της εγκατάστασης. Τέτοιου είδους
προβλήματα είναι η τοποθέτηση κεντρικών δημόσιων εγκαταστάσεων όπως είναι οι
βιβλιοθήκες, τα σχολεία ή υπηρεσίες του κράτους που ως στόχο έχουν την εξυπηρέτηση
του πολίτη έναντι του κέρδους της υπηρεσίας.
Όσο αφορά τα προβλήματα κάλυψης επιδιώκουν να ελαχιστοποιήσουν την μέγιστη
διανυόμενη απόσταση. Για παράδειγμα είναι πιο λογικό να τοποθετήσουμε έναν σταθμό
ασθενοφόρων σε ένα τέτοιο σημείο ώστε ο χρόνος απόκρισης σε κάθε περιστατικό να ναι
λιγότερος από 4 λεπτά παρά να μελετάμε την ελαχιστοποίηση του μέσου χρόνου
απόκρισης. Λογικό είναι λοιπών τα προβλήματα κάλυψης (Φώτης) να εφαρμόζονται σε
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Μελετώντας την δεύτερη κατηγορία προβλημάτων, δηλαδή τα προβλήματα
δρομολόγησης , στόχος μας είναι η βελτιστοποίηση τόσο της δρομολόγησης όσο και του
χρονοπρογραμματισμού,
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προβλήματα είναι οι courier, εταιρίες διανομής, εξωτερικοί τεχνικοί και άλλα τέτοιας
φύσεως. Σε όλα τα παραπάνω παραδείγματα υπάρχει μια θέση βάσης που είναι και η
αφετηρία, ένας τελικός προορισμός και μία σειρά από στάσεις κατά μήκος της
διαδρομής. Τέλος είτε στις στάσεις είτε στον προορισμό υπάρχουν και περιορισμοί στο
χρόνο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σχολικό λεωφορείο. Το σχολικό
λεωφορείο έχει συγκεκριμένη ώρα λήξης του δρομολογίου του, την ώρα έναρξης των
μαθημάτων, έχει συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια άφιξης και αναμονής στην στάση, για
την προσέλευση κάποιου μαθητή και πρέπει να κάνει σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο
το δρομολόγιο του.
Σε τέτοια προβλήματα δρομολόγησης είναι φανερό ότι κρύβεται η έννοια της βέλτιστης
διαδρομής ή του συντομότερου μονοπατιού σε μία διαδρομή δικτύου (Frank Plastria
2001). Το απλούστερο πρόβλημα δρομολόγησης είναι αυτό του περιοδεύοντος πωλητή.
Ένας πωλητής ξεκινά από μια αποθήκη και πρέπει στο ταξίδι του να επισκεφτεί όλα τα
σημεία που έχει παραγγελίες. Ο πωλητής γνωρίζει όλες τις αποστάσεις ανά δύο των
σημείων και επιθυμεί να βρει το βέλτιστο δρομολόγιο ώστε να ελαχιστοποιήσει την
απόσταση που θα διανύσει. Αν ο πωλητής έχει να επισκεφτεί ν μέρη τότε έχει να επιλέξει

ανάμεσα σε

( ν - 1 ) ! πιθανά δρομολόγια, όμως επειδή δεν μας αφορά ως προς πια

κατεύθυνση γίνεται το δρομολόγιο έχω

( v − 1)!
2

. Είναι προφανές από τον τύπο ότι

αυξάνοντας τις στάσεις αυξάνονται και μάλιστα πιο γρήγορα οι διαδρομές. Επομένως το
πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή γίνεται μη επιλύσιμο για μεγάλο αριθμό στάσεων
ν. Αντί αυτού οι σχεδιαστές προγραμμάτων χρησιμοποιούν κάποιες διαδικασίες γνωστές
ως ευρετικές, δηλαδή αλγόριθμους σχεδιασμένους ώστε να πλησιάζουν γρήγορα την
καλύτερη λύση χωρίς όμως να εγγυώνται ότι θα βρεθεί η καλύτερη λύση. Μια τέτοια όχι
καλή λύση είναι ο πωλητής να κατευθύνεται πάντα προς τον πιο κοντινό σε αυτόν που
έχει επισκεφτεί και τελικά να επιστρέφει στην αρχή.
Στην Τρίτη κατηγορία προβλημάτων ασχολούμαστε με την ανάγκη εύρεσης διαδρομών
σε συνεχείς χώρους. Ένα παράδειγμα είναι η διαδρομή των γραμμών ηλεκτρικού
ρεύματος υψηλής τάσης της ΔΕΗ. Σε τέτοιου είδους προβλήματα χωρίζουμε τον χώρο σε
κελιά , όπως στην σκακιέρα και από κάθε κελί μπορούμε να κινηθούμε όπως η
βασίλισσα. Για κάθε διαγώνια κίνηση πολλαπλασιάζουμε το κόστος με
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για

συνυπολογίσουμε το επιπλέον μήκος. Ένα άλλο πρόβλημα τέτοιου είδους είναι η εύρεση
μιας διαδρομής ενός αεροπλάνου σε ένα υπερατλαντικό ταξίδι ώστε με την βοήθεια των
ρευμάτων αέρα στην ατμόσφαιρα να καταφέρει να καταναλώσει όσον το δυνατόν
λιγότερα καύσιμα για να φθάσει στον προορισμό του.

1.4. Περιγραφή μεθοδολογίας με την χρήση δικτύων
Στην θεωρία χωροθέτησης εξετάσαμε μοντέλα που ως στόχος του έχουν την εύρεση
βέλτιστης θέσης εγκατάστασης, βέλτιστης διαδρομής σε συνεχές χώρο ή σε δίκτυο. Ως
δίκτυο θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα διάγραμμα με τους δρόμους μιας πόλης, όπου
έχουν σημανθεί οι κατευθύνσεις του ή άλλα στοιχεία αν επρόκειτο για σημασμένο
γράφημα. Τα ερωτήματα δεν διαφέρουν ούτε και οι θεωρητικές προσεγγίσεις ως τον

τρόπο μοντελοποίησης των μεθόδων. Η όποια διαφορά σε συνεχές χώρο ή σε δίκτυο
είναι στην μέθοδο επίλυσης.
Η μοντελοποίηση των μεθόδων είναι μια διαδικασία που προϋποθέτει την κατανόηση
των διεργασιών του πραγματικού κόσμου που θα πρέπει να αντανακλά το μοντέλο
( Φώτης 2009). Τα μοντέλα δεν είναι απαραίτητο να αντανακλούν τον πραγματικό κόσμο
γιατί έχει παρατηρηθεί ότι όσο πιο φειδωλά είναι τόσο πιο εύκολα είναι προς επίλυση σε
αντίθεση από τα πολύπλοκα και ανεξιχνίαστα. Το τι όμως θα πρέπει να εισαχθεί στο
μοντέλο ή θα πρέπει να παραληφθεί ως εξωγενής παράγοντας είναι τέχνη και επιστήμη.
Το βασικό είναι να εξασφαλίζεται και να αξιοποιείται όσο το δυνατό μεγαλύτερο
ποσοστό πληροφορίας από τον πραγματικό κόσμο ώστε το μοντέλο να είναι αξιόπιστο
και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας. Η παραπάνω διαδικασία συλλογής
πληροφοριών και μοντελοποίησης ονομάζεται χωροθετικός σχεδιασμός.
Η διαδικασία του χωροθετικού σχεδιασμού χωρίζεται σε τρία στάδια: τον καθορισμό
του προβλήματος, την μετατροπή των στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφής πληροφορία και
την επίλυση με τα συμπεράσματα της. Όπως είναι φυσικό ο καθορισμός και τα
συμπεράσματα εξαρτώνται πλήρως από την φύση του προβλήματος (Okabe et al. 2000).
Η ανάλυση του προβλήματος αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι και είναι εκείνη η
διαδικασία που θα απλουστεύσει το πρόβλημα σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι εύκολη η
αντιμετώπιση του με τις υπάρχουσες μεθόδους και τεχνικές. Γενικά όση περισσότερη
πληροφορία συλλέγεται τόσο πιο πολύπλοκη γίνεται η επίλυση του προβλήματος και
αναγκαζόμαστε να επανακαθορίσουμε το πρόβλημα και να χρησιμοποιήσουμε
ανακυκλωτικές διαδικασίες.
Όπως στα μοντέλα βέλτιστης θέσης εγκατάστασης σε συνεχές χώρο δημιουργούμε από
τα δεδομένα μια αντικειμενική συνάρτηση με στόχο να την βελτιστοποιήσουμε έτσι και
στα μοντέλα των δικτύων τηρούμε την ίδια θεωρητική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση
μοντέλου η αντικειμενική συνάρτηση είναι διαφορετική και διαμορφώνεται ανάλογα με
τις απαιτήσεις που θέλουμε να καλύψει κάθε μοντέλο.
Για να γίνει πιο κατανοητό αυτό ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να χωροθετήσουμε
πυροσβεστικά οχήματα. Είναι γνωστό ότι αν καταφέρουμε να προλάβουμε μια πυρκαγιά

σε χρόνο μικρότερο του δεκαλέπτου την θέτουμε τις περισσότερες φορές άμεσα υπό
έλεγχο και επίσης όσο πιο κοντινά είναι τα σημεία του εφοδιασμού με πυροσβεστικό
υγρό τόσο καλύτερα αποτελέσματα επιφέρονται στο έργο που διαπράττει η
πυροσβεστική υπηρεσία. Ένας στόχος θα μπορούσε να είναι η ελαχιστοποίηση των
πυροσβεστικών οχημάτων με χωροθέτηση πυροσβεστικών σταθμών έτσι ώστε τα
πυροσβεστικά οχήματα να μπορούν να βρίσκονται στο χώρο εκδήλωσης της πυρκαγιάς
σε λιγότερο από δέκα λεπτά και να εφοδιάζονται άμεσα. Η απόσταση αυτή λέγεται
απόσταση κάλυψης και το μοντέλο είναι γνωστό σαν μοντέλο κάλυψης συνόλου.
Πολλές φορές όμως είναι αρκετά δαπανηρό για την πυροσβεστική υπηρεσία να διατηρεί
και να συντηρεί τόσα οχήματα όσα υπολογίζονται από το μοντέλο κάλυψης. Έχει
αποδειχθεί ότι τα τελευταία πυροσβεστικά οχήματα ελάχιστα συνεισφέρουν στο ποσοστό
κάλυψης ( Reza Farahani 2009). Επομένως οδηγούμαστε σε ένα μοντέλο που στόχο έχει
την μεγιστοποίηση της ζήτησης που εξυπηρετείται μέσα σε μια δεδομένη απόσταση
κάλυψης χρησιμοποιώντας ένα δεδομένο αριθμό οχημάτων. Αυτό το μοντέλο είναι
γνωστό ως μοντέλο μέγιστης κάλυψης.
Το μοντέλο κάλυψης συνόλου (set covering) είναι ίσως ένα από τα απλούστερα
προβλήματα χωροθέτησης – κατανομής. Αντικείμενου του προβλήματος είναι η εύρεση
του ελάχιστου δυνατού συνόλου από απαιτούμενα κέντρα (λειτουργίες), ούτως ώστε να
καλύπτει το σύνολο της ζήτησης (Φώτης). Ένας κόμβος θεωρείται ότι καλύπτεται ένα η
απόστασή του από το κέντρο που εξυπηρετεί είναι μικρότερη από μία δεδομένη
απόσταση κάλυψης. Το μοντέλο μπορεί να διατυπωθεί μαθηματικά ως εξής:
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Ένα βασικό πρόβλημα του μοντέλου κάλυψης συνόλου είναι ότι πολλές φορές ο αριθμός
των κέντρων εξυπηρέτησης που απαιτούνται για να καλύψουν όλους τους κόμβους
ζήτησης υπερβαίνει τα όρια του (οικονομικά) εφικτού. Επιπλέον το μοντέλο κάλυψης
συνόλου μεταχειρίζεται όλους τους κόμβους ζήτησης ισάξια ανεξάρτητα από τη ζήτηση
κάθε κόμβου. Μια βελτίωση είναι το μοντέλο μέγιστης κάλυψης όπου για δεδομένο
αριθμό κέντρων εξυπηρέτησης μεγιστοποιείται η ζήτηση που καλύπτεται σε μια
προκαθορισμένη απόσταση κάλυψης και μαθηματικά έχει ως εξής
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Βέβαια το να ορίσεις μία απόσταση κάλυψης πολλές φορές είναι αρκετά επώδυνο και
άλλες φορές είναι άστοχο. Θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη μας διάφορες παραμέτρους,
όπως για παράδειγμα την κίνηση που υπάρχει στην δεδομένη περιοχή, γιατί ενώ η
χιλιομετρική απόσταση που χρειάζεται να διανύσει το όχημα μπορεί να είναι μικρή, ο
χρόνος άφιξής του είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν του δεκαλέπτου. Άλλη μία
παράμετρος είναι το πόσο εύφλεκτη ή εκρηκτική είναι καύσιμη ύλη που σε αυτήν την
περίπτωση δεν έχει νόημα να μιλάμε για απόσταση κάλυψης εντός δεκαλέπτου αλλά για
πολύ μικρότερη. Επομένως σε τέτοιες περιπτώσεις ίσως να χρειαζόμαστε οχήματα σε
ετοιμότητα εκτός της βάσης του, κοντά στις περιοχές μεγάλης επικινδυνότητας, ώστε να

ελαχιστοποιείται η απόσταση κάλυψης. Έτσι ένα άλλο μοντέλο είναι η ελαχιστοποίηση
της απόσταση κάλυψης του συνόλου ζήτησης έχοντας στην διαθεσή μας ένα δεδομένο
αριθμό πυροσβεστικών οχημάτων για παράδειγμα P. Τέτοιου είδους μοντέλα είναι
γνωστά ως μοντέλα P – κέντρου (Φώτης 2009). Το P είναι ο εκάστοτε δεδομένος
αριθμός των κέντρων, εδώ τα πυροσβεστικά οχήματα. Μαθηματικά το μοντέλο
εκφράζεται
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P = ο α ρ ι θ µ ός τ ω ν π ρ ο ς χ ω ρ ο θ έτ η σ η κ έν τ ρ ω ν ε ξ υ π η ρ έτ η σ η ς
i

Μεταβλητές απόφασης
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Τα παραπάνω μοντέλα είναι φανερό ότι στοχεύουν στην συμπεριφορά του συστήματος
στην χειρότερη περίπτωση. Μια όμως ρεαλιστική προσέγγιση είναι ότι το επίπεδο
εξυπηρέτησης μειώνεται όσο μεγαλώνει η απόσταση. Αυτό οδηγεί στην κατασκευή μιας
νέας αντικειμενικής συνάρτησης που ως στόχο έχει να ελαχιστοποιήσει τον μέσο χρόνο
απόκρισης για δεδομένο αριθμό π.χ. οχημάτων P. Αυτά τα μοντέλα είναι γνωστά ως P –
διάμεσος και μία παραλλαγή τους είναι τα μοντέλα σταθερού κόστους, όπου κάθε
υποψήφιο κέντρο συνοδεύεται από κάποιο σταθερό κόστος. Το αντικείμενο είναι η
ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους εγκατάστασης. Στο μοντέλο P-διάμεσος

(P-

median), ελαχιστοποιείται η συνολική απόσταση από όλους τους κόμβους ζήτησης προς
τα αντίστοιχα (P) κέντρα εξυπηρέτησης, το οποίο μαθηματικά διατυπώνεται ως εξής:
Δεδομένα

d
h

ij

= α π όσ τ α σ η µ ε τ α ξ ύ τ ο υ κ όµ β ο υ ζ ήτ η σ η ς i κ α ι τ ο υ υ π ο ψ ήφ ι ο υ κ έν τ ρ ο υ j

= ζ ήτ η σ η σ τ ο ν κ όµ β ο i
P = ο α ρ ι θ µ ός τ ω ν π ρ ο ς χ ω ρ ο θ έτ η σ η κ έν τ ρ ω ν ε ξ υ π η ρ έτ η σ η ς
i

Μεταβλητές απόφασης

X

 1 α ν γ ίν ε ι χ ω ρ ο θ έτ η σ η σ τ ο υ π ο ψ ήφ ι ο κ έν τ ρ ο j

= 
j
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∀j

= 0,1

∀ i, j

j

Στα μοντέλα που προαναφέρθηκαν (εκτός από το μοντέλο κάλυψης συνόλου) η
αντικειμενική συνάρτηση θεωρούσε δεδομένο τον αριθμό των προς χωροθέτηση
κέντρων. Κατ’ αυτό τον τρόπο, γίνεται διαχωρισμός των ωφελειών που προκύπτουν από
την αντικειμενική συνάρτηση (λ.χ. της μείωσης της μέσης απόστασης) από το κόστος
εγκατάστασης/ λειτουργίας των συγκεκριμένων κέντρων εξυπηρέτησης. Μάλιστα, σε
κάθε υποπεριοχή του προβλήματος το κόστος αυτό μπορεί να διαφέρει. Το μοντέλο
σταθερού κόστους αποτελεί μία παραλλαγή του μοντέλου P-διάμεσος, όπου κάθε
υποψήφιο κέντρο συνοδεύεται από μία σταθερά η οποία εκφράζει το κόστος που
συνεπάγεται η χωροθέτηση στο συγκεκριμένο κέντρο. Η μαθηματική διατύπωση του
μοντέλου είναι η εξής:
Δεδομένα
f = σ τ α θ ε ρ ό κ όσ τ ο ς π ο υ σ υ ν ε π άγ ε τ α ι η χ ω ρ ο θ έτ η σ η σ τ ο υ π ο ψ λ η φ ι ο κ έν τ ρ ο j
j
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= ζ ήτ η σ η σ τ ο ν κ όµ β ο i
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i

Μεταβλητές απόφασης
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1.5. Περιγραφή μεθοδολογίας με την χρήση διαγραμμάτων Voronoi
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε να χωροθετήσουμε ένα νέο κατάστημα μιας αλυσίδας
super-market σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Θα πρέπει το νέο κατάστημα να είναι
κερδοφόρο και για αυτό θα πρέπει να υπολογίσουμε τον αριθμό των πελατών που
θα προσελκύσουμε (Mark de Berg et al. 1998). Για αυτό το λόγο χρειαζόμαστε ένα
μοντέλο συμπεριφοράς των πιθανών αγοραστών. Δηλαδή πως αποφασίζει ο κόσμος
που θα ψωνίσει.
Για να μιλήσουμε σε ένα γενικότερο επίπεδο, έστω ότι έχουμε ένα σύνολο περιοχών,
στις οποίες παρέχονται συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες. Θέλουμε να έχουμε γνώση για
κάθε κατοικήσιμη περιοχή, ποιοι από τους κατοίκους λαμβάνουν αγαθά ή υπηρεσίες από
αυτήν την περιοχή. Για να καταφέρουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει
να δεχτούμε κάποιες παραδοχές.

Αυτές οι παραδοχές είναι:
1. Η τιμή του συγκεκριμένου αγαθού ή υπηρεσίας, που ενδιαφέρει κάποιον κάτοικο, είναι ίδια σε κάθε περιοχή.
2. Το κόστος απόκτησης του αγαθού ή μιας υπηρεσίας υπολογίζεται αν στην αρχική του τιμή προσθέσουμε και το κόστος μεταφοράς του / της στην συγκεκριμένη περιοχή
3. Το κόστος μεταφοράς προς την περιοχή υπολογίζεται με την Ευκλείδεια
απόσταση πολλαπλασιασμένη με μία σταθερή τιμή ανά μονάδα απόστασης.
4. Σκοπός κάθε πελάτη είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους απόκτησης του αγαθού ή της υπηρεσίας.
Συνήθως οι παραπάνω παραδοχές δεν ισχύουν στην πράξη. Για παράδειγμα τα αγαθά
δεν έχουν σε όλες τις περιοχές την ίδια τιμή, υπάρχουν περιοχές που προσφέρουν τα ίδια
αγαθά φθηνότερα. Επίσης το κόστος μεταφοράς δεν είναι πάντοτε γραμμικά εξαρτημένο
από την Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ δυο περιοχών. Ένα τέτοιο μοντέλο όμως μπορεί να
δώσει μία πρόχειρη προσέγγιση των σημείων ενδιαφέροντος των περιοχών.
Σε κάθε περίπτωση έχουμε μια υποδιαίρεση της συνολικής περιοχής σε επιμέρους, τις
υπό εξέταση περιοχές – χώροι ανταλλαγής των περιοχών – τέτοια ώστε οι άνθρωποι που
κατοικούν στην ίδια περιοχή, να πηγαίνουν όλοι στο ίδιο σημείο ενδιαφέροντος. Εμείς
παίρνουμε ως υπόθεση ότι οι άνθρωποι προμηθεύονται τα αγαθά τους από το
πλησιέστερο σημείο της περιοχής, διότι αυτή η υπόθεση αντιπροσωπεύει μια πιο
ρεαλιστική κατάσταση.
Το μοντέλο κατά το οποίο τα σημεία είναι ορισμένα ως προς την πλησιέστερη περιοχή
καλείται «οροθετημένο μοντέλο Voronoi». Ο υπόχωρος που προκύπτει από αυτό το
μοντέλο καλείται «διάγραμμα Voronoi» του συνόλου των περιοχών(N. Noaves et al.
2009).
Με απλά λόγια τα διαγράμματα Voronoi χωρίζουν ένα χώρο σε υπόχωρους με όλα τα
σημεία του υποχώρου να απέχουν την ίδια απόσταση από το σημείο ενδιαφέροντος. Τα

διαγράμματα Voronoi είναι πολύ σημαντικά γιατί από αυτά μπορούν να προκύψουν
σημαντικές πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος μιας περιοχής, όπως περιοχές
εμπορικών συναλλαγών μιας πόλης, αλλά και για τη σχέση μεταξύ τους. Για παράδειγμα
αν δύο σημεία ενδιαφέροντος έχουν κοινό σύνορο τότε υπάρχει άμεσος ανταγωνισμός
ανάμεσα σε αυτές τις δυο περιοχές ως προς του πελάτες που κατοικούν ακριβώς επάνω
στο σύνορο.
Ας ορίσουμε όμως καλύτερα το τι είναι τα διαγράμματα Voronoi και ποιες είναι οι
βασικές τους ιδιότητες. Έστω δύο σημεία p και q και η Ευκλείδεια απόστασή τους στο
χώρο που υπολογίζεται από τον τύπο

dist ( p, q ) =

( p x − q x) + ( p y − q y)
2

2

και ας ορίσουμε το σύνολο P = { P1 , P2 ,..., Pn} το οποίο αποτελείται από n διακριτά
σημεία στο χώρο, αυτά τα σημεία είναι τα σημεία ενδιαφέροντος.
Ορίζουμε το διάγραμμα Voronoi του P ως έναν υπόχωρο του χώρου μέσα στα n
πολύγωνα, ένα πολύγωνο για κάθε σημείο μέσα στο P με την ιδιότητα ότι ένα σημείο q
βρίσκεται μέσα στο πολύγωνο, που ανταποκρίνεται σε ένα σημείο
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Η περιοχή V ( Pi ) καλείται η Voronoi περιοχή του

P
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που έχει σχηματιστεί με μετρική

την Ευκλείδεια απόσταση. Η κυρίαρχη περιοχή του ,δηλαδή το πολύγωνο Voronoi,
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όσον αφορά την Ευκλείδεια απόσταση δίνεται από τον παρακάτω τύπο:
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Με την έκφραση διαχωριστής εννοούμε την διαχωριστική γραμμή δύο συνεχόμενων
περιοχών.
Έχουμε :
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( P , P ) = Dom( P , P ) ∩ Dom( P , P )
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Κατά συνέπεια, η ένωση όλων των πολυγώνων Voronoi καλύπτει τον
ένα διαμερισμό

ℜ

2

και ορίζει

του διαστήματος V = {V ( P1), V ( P2),...,V ( P m)} , το οποίο καλείται

διάγραμμα Voronoi που παράγεται από το P και το dist, δηλαδή την Ευκλείδεια
απόσταση. Σημειώνουμε ότι στα διαγράμματα Voronoi μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
και άλλες μετρικές πέρα από την Ευκλείδεια απόσταση στο ℜ (N. Noaves et al. 2009).
2

Το παραπάνω

παράδειγμα αφορά το λεγόμενο πρόβλημα κεντρικής τιμής, όπου

αναζητούμε τις βέλτιστες τοποθεσίες εγκατάστασης σημείων ενδιαφέροντος, μονάδες
super market, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τη απόσταση ενός χρήστη από αυτές.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η Ευκλείδεια απόσταση δεν αντιπροσωπεύει καλά την
ζητούμενη διαδικασία. Για παράδειγμα, υποθέτουμε ότι τα έξι σημεία γεννητόρων που
φαίνονται στην εικόνα 1.5.1a είναι καταστήματα αλυσίδας super market που πωλούν τα
ίδια είδη. Υποθέτουμε περαιτέρω ότι, εκτός από την απόσταση, η προσέλκυση πελατών
τέτοιων καταστημάτων εξαρτάται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, που
οδηγούν στους συντελεστές βαρών που παρουσιάζονται στην εικόνα 1.5.1b . Για την
ανάγκη αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων έχουν εισαχθεί διάφορα είδη επίπεδων
διαγραμμάτων Voronoi με βάρη.

Εικόνα 1.5.1a,b

Άλλη μια περίπτωση που η Ευκλείδεια απόσταση δεν είναι αποδεκτή είναι η επίλυση
των προβλημάτων διαγραμμάτων Voronoi με εμπόδια. Εάν ένα εμπόδιο βρίσκεται στη
γραμμή που συνδέει έναν χρήστη και ένα σημείο ενδιαφέροντος, ένα κατ' ευθείαν
πέρασμα δεν είναι εφικτό. Αντ' αυτού, πρέπει να γίνει μια λοξοδρόμηση γύρω από το
εμπόδιο. Θεωρούμε ένα σύνολο γεννητόρων P και ένα άλλο σύνολο c κλειστών
περιοχών O =

{O ,..., O } , (1 ≤
1

c

c < ∞ ) . Το σύνολο O αναπαριστά ένα σύνολο εμποδίων

που δεν είναι προσπελάσιμα. Αυτά τα εμπόδια υποτίθεται ότι δεν επικαλύπτουν το ένα
το άλλο και τα σημεία του P δεν επιτρέπεται να βρεθούν μέσα στα εμπόδια. Επιπλέον,
κάθε εμπόδιο υποτίθεται ότι είναι συνδεδεμένο και χωρίς κενά.

Η απόσταση της κοντινότερης ορατής πορείας μεταξύ ενός σημείου Χ και ενός
σημείου γεννήτορα

P , που εκφράζεται ως
i

dSP ( X , Pi ) , λαμβάνεται εξετάζοντας όλες

τις πιθανές συνεχείς πορείες που συνδέουν το Χ και τα

P

i

που δεν διαβαίνουν τα

εμπόδια. Ένα πολύγωνο ορατότητας όσον αφορά το

P , που συμβολίζεται με

είναι το σύνολο των σημείων που είναι ορατά από το

P

Vis ( Pi ) = { X ∈

ℜ

2

i

i

Vis ( Pi ) ,

και δίνεται από τον τύπο

 c

: [ X , Pi ]   O j  = Ø}
 j= 1


Ένα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 1.5.2 .

Εικόνα 1.5.2
Όπως είναι κατανοητό τα διαγράμματα Voronoi είναι ευπροσάρμοστες γεωμετρικές
δομές οι οποίες βρίσκουν εφαρμογές σε πληθώρα επιστημών όπως είναι η Φυσική, η
Ρομποτική, η Αστρονομία, η Κοινωνική Γεωγραφία και άλλα πολλά πεδία.

Κεφάλαιο 2

Διατύπωση και επίλυση προβλήματος με την
χρήση διαγραμμάτων Voronoi
2.1 Χωρική βελτιστοποίηση των σημείων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται
από ανεξάρτητους χρήστες
Σε αυτήν την ενότητα θα εξετάσουμε την χωρική βελτιστοποίηση για σημεία
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από ανεξάρτητους χρήστες. Ένα καλό παράδειγμα
είναι η εγκατάσταση των δημόσιων ταχυδρομικών κουτιών, κατά τέτοιο τρόπο έτσι
ώστε η θέση τους να χαρακτηρίζεται «βέλτιστη». Για την επίτευξη της βέλτιστης θέσης
μπορεί το κάθε κουτί να επανατοποθετηθεί.
Ας εξηγήσουμε όμως τον τρόπο λειτουργίας των ταχυδρομικών κουτιών. Τα
ταχυδρομικά κουτιά είναι χώροι ρίψης γραμμάτων έτοιμα προς αποστολή. Έχουν
τοποθετηθεί ανά περιοχές και σκοπός τους είναι να εξυπηρετήσουν τον πελάτη του
ταχυδρομείου με όσο το δυνατόν λιγότερο σε αυτόν κόστος μετακίνησης και αναμονής.
Η αλληλογραφία που περιέχεται σε αυτά μαζεύεται από τα φορτηγάκια του
ταχυδρομείου. Τα φορτηγάκια έχουν ως αφετηρία τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης
αλληλογραφίας του ταχυδρομείου. Περισυλλέγεται η αλληλογραφία από τα κουτιά
ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο και επιστρέφουν στις εγκαταστάσεις για
τον διαχωρισμό της αλληλογραφίας και τις λοιπές ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε η
αλληλογραφία να φτάσει στον παραλήπτη της.
Για να απαντήσουμε

στο πρόβλημα καθορισμού «βέλτιστης» θέσης, θα πρέπει να

καθορίσουμε την έννοια του βέλτιστου. Ο καθορισμός του βέλτιστου μπορεί να γίνει
λαμβάνοντας υπόψη μας δύο παράγοντες: τον παράγοντα κόστους του πελάτη και
τον παράγοντα κόστους του ταχυδρομείου.
Ανάμεσα σε αυτά τα δύο κόστη σημαντικότερο είναι το κόστος του ταχυδρομείου,
δηλαδή το κόστος περισυλλογής της αλληλογραφίας από τα φορτηγάκια του

ταχυδρομείου. Για παράδειγμα ένα ταχυδρομικό κουτί τοποθετημένο σε μια
απομακρυσμένη περιοχή με λίγους κάτοικους θα περιέχει πιθανόν λιγοστό όγκο
αλληλογραφίας με αποτέλεσμα να είναι ασύμφορη η περισυλλογή της. Ωστόσο το
ταχυδρομείο ως δημόσιος οργανισμός έχει ως σκοπό την ελαχιστοποίηση του
κόστους για το χρήστη ή καλύτερα την μεγιστοποίηση της εξυπηρέτησης του
ενάντια στη μεγιστοποίηση του δικού του κέρδους. Επομένως για βέλτιστη

θα

θεωρούμε εκείνη την τοποθεσία, η οποία εξασφαλίζει το ελάχιστο κόστος για τον
χρήστη. Ως κόστος του χρήστη θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε την απόσταση του
από το ταχυδρομικό κουτί δεδομένου ότι όλα τα ταχυδρομικά κουτιά είναι
«αδιάφορα», δηλαδή είναι απλά χώροι συλλογής αλληλογραφίας, έτσι ο κάθε χρήστης
πηγαίνει στο πιο κοντινό προς αυτόν κουτί.
Η απόσταση είναι ένας παράγοντας του προβλήματος, αυτός ο παράγοντας είναι
φανερό ότι είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός άρα μπορεί να μετρηθεί. Παρόλο την
φανερή διαφορά

που

δισδιάστατου χώρου,

έχει
με

η

ευκλείδεια

την πραγματική

απόσταση,

απόσταση που

ως

μετρική

διανύει

του

ο χρήστης

μέσω του οδικού δικτύου εμείς χρησιμοποιούμε την Ευκλείδεια απόσταση, διότι
από τα εμπειρικά πειράματα των Kobayashi και Koshizuka (1983) αποδείχθηκε
ότι η διαφορά των δύο δεν είναι τόσο μεγάλη όσο αναμενόταν. Το κόστος
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κοντινότερη

απόσταση,

δηλαδή η απόσταση στην

κοντινότερη

μέσο όρο
ταχυδρομική

θυρίδα που υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε όλους τους χρήστες σε μια
περιοχή. Για να τυποποιήσουμε το παραπάνω πρόβλημα θεωρούμε ότι το S είναι
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συνάρτηση φ(x) είναι η πυκνότητα των χρηστών
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παράδειγμα ο αριθμός των κατοίκων της περιοχής, όπου το ολοκλήρωμα της
πάνω στο S υποτίθεται ότι είναι
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Η ευκλείδεια απόσταση από έναν χρήστη στο x σε μια ταχυδρομική θυρίδα σε

x−x

γράφεται
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. Γενικότερα, μπορούμε να εξετάσουμε το κόστος ταξιδιού από

έναν χρήστη που βρίσκεται στο σημείο x σε μία εγκατάσταση που βρίσκεται στο

x

i

ως μια συνάρτηση της Ευκλείδειας απόστασης ή της τετραγωνισμένης Ευκλείδειας

απόστασης
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 (σημειώστε ότι χρησιμοποιούμε τη τετραγωνισμένη


Ευκλείδεια απόσταση απλά για την αναλυτική ευκολία ). Μια από τις απλούστερες
συναρτήσεις κόστους είναι
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Με αυτήν την συνάρτηση κόστους, η αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος
γράφεται
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Την οποία και θα ελαχιστοποιήσουμε δηλαδή
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με τον περιορισμό τα x1 ,…, xn να ανήκουν στο S.

Σημειώστε επίσης ότι τους χρήστες που διαμένουν στην περιοχή x τους υπολογίσαμε
σαν ενότητα άρα το συνολικό τους κόστος θα είναι το ίδιο με το μέσο κόστος
μετακίνησής τους.

2.2 Χωρική βελτιστοποίηση σημεία εγκαταστάσεων χρησιμοποιούμενα από ομάδες
Οι εγκαταστάσεις δεν χρησιμοποιούνται μόνο από ανεξάρτητους χρήστες αλλά και
από ομάδες χρηστών. Τέτοιου είδους εγκαταστάσεις είναι για παράδειγμα τα
γήπεδα tennis, οι αίθουσες συνεδριάσεων, και λοιπά.
Ένα παράδειγμα τέτοιων χρηστών είναι οι ερασιτεχνικές ομάδες ποδοσφαίρου. Το
πρόβλημα λοιπόν εστιάζεται στην βέλτιστη χωροθέτηση ενός γηπέδου 5x5 σε μία
περιοχή. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να καταγράψουμε τους παράγοντες που μας
οδηγούν σε κάποια βέλτιστη απόφαση. Τέτοιοι παράγοντες ενδεικτικά είναι:
1. Διαθέσιμοι χώροι εγκατάστασης στην περιοχή.
2. Κόστος κτήσης της διαθέσιμης περιοχής
3. Πυκνότητα χρηστών στην περιοχή
4. Απόσταση των χρηστών από την εγκατάσταση.
5. Παρόμοιες εγκαταστάσεις στην περιοχή
Ας αναλύσουμε καθένα από τους παράγοντες ξεχωριστά και ας διευκρινίσουμε ποιοι
μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, ποιους από αυτούς θα χρησιμοποιήσουμε και ποιοι είναι
απλά ποιοτικοί (Kobayashi). Για τον πρώτο παράγοντα και το δεύτερο που αναφέρονται
στην διαθεσιμότητα και στο κόστος χρήσης παρατηρούμε ότι μας κατατμήζουν το χώρο
S. Εμείς κάτι τέτοιο δεν θα το λάβουμε υπόψη μας και θα θεωρήσουμε το «χώρο»
-σύνολο S ενιαίο. Έτσι να μπορούμε να έχουμε μία πιο γενική αντιμετώπιση παρόμοιων
προβλημάτων αλλά θα μπορέσουμε και να απλοποιήσουμε τα δεδομένα μας. Άλλωστε
με αυτόν τον τρόπο δεν αποκλείουμε τις ήδη υπάρχουσες επιλογές μας.

Ο τρίτος παράγοντας που αφορά την πυκνότητα των χρηστών είναι ποσοτικός και μας
υποδεικνύει το πλήθος τους και τις τοποθεσίες που αυτοί διαμένουν. Αν και
παρακάμπτουμε την σειρά διάταξης παραπάνω, θα αναφερθούμε στον πέμπτο
παράγοντα.

Ο παράγοντας αυτός διαπραγματεύεται τις γειτονικές εγκαταστάσεις

γηπέδων 5x5. Το πέμπτο στοιχείο μπορεί να δεχθεί 2 χαρακτηρισμούς, αυτόν του
ποιοτικού και αυτόν του ποσοτικού. Είναι ένα ποιοτικό στοιχείο όσον αφορά τις
παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους χρήστες του αλλά και λόγο της χωροταξίας του.
Για παράδειγμα αν τα κοντινά γήπεδα έχουν καλύτερο χλοοτάπητα ή είναι μεγαλύτερα
σε διαστάσεις είναι προφανές ότι θα προτιμηθούν. Οι παίκτες θα αισθάνονται πιο άνετα
σε μεγαλύτερο χώρο και θα αποφύγουν τυχόν αυτοτραυματισμούς. Ταυτόχρονα όμως
το πέμπτο στοιχείο είναι και ποσοτικό όσον αφορά το κόστος μετακίνησης.
Το κόστος μετακίνησης έχει να κάνει με τον τέταρτον παράγοντα που αναφέρεται στην
απόσταση των παικτών από το γήπεδο. Αυτό τις περισσότερες φορές είναι βαρύνουσας
σημασίας

για την επιλογή της εγκατάστασης. Συνήθως οι ομάδες προτιμούν

εγκαταστάσεις οι οποίες να απέχουν σχεδόν ίση απόσταση από κάθε μέλος του, ώστε να
είναι εύκολα προσβάσιμες σε όλους.
Μετά από το παραπάνω παράδειγμα ας μοντελοποιήσουμε το πρόβλημα για τα σημεία
εγκαταστάσεων χρησιμοποιούμενα από ομάδες χρηστών.
Υποθέτουμε ότι έχουμε n τέτοιες εγκαταστάσεις τοποθετημένες στα x1,…,xn στο
χώρο S και ότι κάθε ομάδα έχει m μέλη . Οι ομάδες είναι κατανεμημένες πάνω
στο S σύμφωνα με την πυκνότητα της συνάρτησης φ ( y1 ,...., y m ) όπου τα y1,….,ym
οι τοποθεσίες των m μελών της ομάδας (Suzuki 1989).
Στο πρόβλημα θα κάνουμε δυο παραδοχές. Αρχικά κάθε ομάδα διαλέγει την
εγκατάσταση με το λιγότερο συνολικό κόστος μετακίνησης προς αυτήν δηλ.
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και η δεύτερη παραδοχή: κάθε ομάδα χρησιμοποιεί τις

εγκαταστάσεις a φορές ανεξάρτητα από την απόσταση. Δηλαδή δεν μας αφορά αν η

ομάδα κάνει συχνά αυτήν την διαδρομή προς την εγκατάσταση. Αν υποθέσουμε ότι το
a = 1, χωρίς βλάβη της γενικότητας, δηλαδή όλες οι ομάδες έρχονται στα σημεία
εγκατάστασης μόνο μια φορά. Υπό αυτές τις δυο παραδοχές το συνολικό κόστος
μετακίνησης των ομάδων δίνεται από την αντικειμενική συνάρτηση
F ( x1 , x2 ,..., x n ) =
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Το ως προς την τοποθεσία πρόβλημα βελτιστοποίησης είναι ως εκ τούτου να
ελαχιστοποιηθεί αυτή η αντικειμενική συνάρτηση όσον αφορά τα x1,….,xn
Το πρόβλημα είναι δύσκολο να λυθεί με την γενική αντικειμενική συνάρτηση
κόστους
Αντίθετα είναι εφικτό να λυθεί στην ειδική περίπτωση που το συνολικό κόστος
μετακίνησης δίδεται από τον τύπο
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2

και το βαρύκεντρο των θέσεων των χρηστών κάθε ομάδας βρίσκεται μέσα στο
εκάστοτε πολύγωνο Voronoi.
Επομένως η αντικειμενική συνάρτηση γίνεται
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βελτιστοποίηση σημείων εγκαταστάσεων χρησιμοποιούμενα είτε από ανεξάρτητους
χρήστες είτε

από ομάδες παρατηρούμε ότι δεν διαφέρουν. Επομένως και για τα

δύο είδη προβλημάτων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια υπολογιστική
μέθοδο.

2.3. Χωρική βελτιστοποίηση ιεραρχικά δομημένων εγκαταστάσεων
Για τα παραπάνω ισχύει η υπόθεση ότι όλες οι εγκαταστάσεις προσφέρουν την
ίδια ποιότητα εξυπηρέτησης ή ότι οι εγκαταστάσεις είναι «αδιάφορες» όπως τα
ταχυδρομικά κουτιά. Αυτή η υπόθεση όμως δεν ισχύει για όλα τα είδη
εγκαταστάσεων. Υπάρχουν εγκαταστάσεις οι όποιες παρουσιάζουν μια ιεραρχική
δομή, τέτοιου είδους εγκαταστάσεις μπορεί να θεωρηθεί μια βιβλιοθήκη με τα
παρακλάδια της ή μια κεντρική τράπεζα με τα υποκαταστήματα της και τα
μηχανήματα αυτόματης ανάληψης. Για παράδειγμα οι τράπεζες για την μείωση του
λειτουργικού τους κόστους και ασφάλειας των πελατών τους αποθηκεύουν ορισμένα
στοιχεία αυτών μόνο στο κεντρικό τους κατάστημα, όπως επίσης δεν έχουν όλα
τα υποκαταστήματα τους τις ίδιες αρμοδιότητες (π.χ. γραφείο έκδοσης δανείων ) ή
δεν μπορείς να χρήση όλων των υπηρεσιών της τράπεζας από ένα μηχάνημα
αυτόματων αναλήψεων. Είναι φανερό λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας
σχεδιασμός έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη εξυπηρέτηση του χρήστη, αλλά
ταυτόχρονα η ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία της εγκατάστασης.
Οι περισσότερες μελέτες έχουν γίνει πάνω σε ένα δίκτυο εγκαταστάσεων και όχι
σε έναν συνεχές χώρο. Εμείς θα πραγματοποιήσουμε την μελέτη μας πάνω σε
έναν συνεχές χώρο στηριζόμενοι στην μελέτη του Suzuki (1989).
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε n εγκαταστάσεις μιας υπηρεσίας που βρίσκονται στην
περιοχή S οι οποίες έχουν τάξη από 1 έως m. Έστω ότι ni από αυτές έχουν τάξη
 m
i  ∑ ni =
 i= 1



n 

και x1,x2,….,xn οι θέσεις των n υπηρεσιών. Για ευκολία υποθέτουμε

ότι οι πρώτες ni εγκαταστάσεις από τις x1,x2,….,xn έχουν τάξη 1 και οι επόμενες
n2 εγκαταστάσεις έχουν τάξη 2 και ου το καθ’ εξής (με τον όρο

τάξη

αναφερόμαστε στην ιεραρχική δομή της κάθε εγκατάστασης.)
Θεωρούμε ότι οι n εγκαταστάσεις παρέχουν k είδη υπηρεσιών
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εγκαταστάσεις με συγκεκριμένη τάξη. Αρχικά μας απασχολεί η περίπτωση στην

οποία η εγκατάσταση τάξης I προσφέρει υπηρεσίες si,…,sm υποδεικνύοντας ότι οι
εγκαταστάσεις τις τάξεως I

προσφέρουν κατάλληλα τις υπηρεσίες, όπως αυτές

παρέχονται και από εγκαταστάσεις χαμηλότερης τάξης i+1,…,m. Αυτός ο τύπος
ιεράρχησης καλείται διαδοχικά συμπεριλαμβάνουσα ιεραρχία.
Κάνοντας δύο παραδοχές, πρώτον ότι κάθε χρήστης πάει στην κοντινότερη
εγκατάσταση που του παρέχεται η υπηρεσία που επιθυμεί. Και δεύτερον κάθε
χρησιμοποιεί aj χρονικές μονάδες από την υπηρεσία sj. Την πρώτη παραδοχή την
κάναμε για να πάρουμε τις περιοχές ευθύνης που δίνονται από την κατάτμηση του
k

χώρου, σε κάθε τάξη, από τα πολύγωνα Voronoi . Τέλος θεωρούμε ότι

∑a
i= 1

i

= 1.

Επομένως η συνάρτηση κόστους είναι
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Παρατηρώ ότι η προκύπτουσα συνάρτηση είναι ίδια με τις δύο προηγούμενες
συναρτήσεις κόστους (Suzuki 1989).

Κεφάλαιο 3

Μεθοδολογία
3.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε τις βασικές αρχές των δυο εργαλείων που θα
χρησιμοποιήσουμε. Το πρώτο αφορά τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ)
και το δεύτερο τους Γενετικούς Αλγόριθμους.
Η χρήση των μεθόδων βελτιστοποίησης στα ΓΣΠ δεν αποτελεί μια νέα εφαρμογή. Τόσο
στα προβλήματα χωροθέτησης (Murray and Church 1996) όσο και σε άλλα προβλήματα
τα οποία είναι N-P δύσκολα (Dijk et al. 2002), έχουνε εφαρμοστεί με σκοπό την εύρεση
βέλτιστων λύσεων. Πολλά από τα προβλήματα στα ΓΣΠ είναι

δύσκολο να

αυτοματοποιηθούν και αποτελούν ανοικτά προβλήματα μιας και η άμεση απόκριση του
συστήματος είναι πρώτιστης σημασίας. Τρία τέτοια προβλήματα είναι το πρόβλημα της
τοποθέτησης ετικετών (map labeling), το πρόβλημα της απλοποίησης των οντοτήτων
χωρίς να αλλάξει η δομή τους (generalization), και της απλοποίησης των γραμμικών
οντοτήτων (Dijk et al. 2002; Heywood et al. 2006 ). Σε αυτά τα προβλήματα η μέθοδος
των ΓΣΠ έχει εφαρμοστεί με επιτυχία.
3.2. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Στις μέρες μας υπάρχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη των εφαρμογών των Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) ή Geographical Information Systems (G. I. S.). Τα
γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν μέσα στους αιώνες
μέσω δημιουργίας χαρτών και συλλογής γεωγραφικών πληροφοριών και αποθήκευσής
τους σε καταχωρητές.
Υπάρχουν πολλοί ορισμοί που περιγράφουν ένα Γ.Σ.Π. (G. I. S.) Οι πιο σημαντικοί απ’
αυτούς είναι οι ακόλουθοι (Στεφανάκης Ε. 2003):

Aronoff (1989): Ένα σύνολο διαδικασιών βασισμένο σε εγχειρίδια ή σε υπολογιστή
που χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται γεωγραφικά δεδομένα.
Devine and Field (1986): Μια μορφή ενός συστήματος διαχείρισης πληροφοριών που
επιτρέπει τη δημιουργία και εμφάνιση χαρτών γενικής πληροφορίας.
Dueker (1979): Μια ειδική περίπτωση συστημάτων πληροφοριών όπου η βάση
δεδομένων αποτελείται από παρατηρήσεις σε χωρικώς κατανεμημένα χαρακτηριστικά τα
οποία είναι καθορισμένα στο χώρο ως σημεία, γραμμές ή περιοχές. Ένα Γ.Σ.Π
διαχειρίζεται δεδομένα σχετικά με αυτά τα σημεία, τις γραμμές και τις περιοχές για να
ανακτήσει δεδομένα για ερωτήσεις και αναλύσεις.
Federation International des Geometres (1983): Εργαλείο για λήψη αποφάσεων
νομικής, διοικητικής και οικονομικής υφής και ένα όργανο για το σχεδιασμό και την
ανάπτυξη, που αποτελείται αφενός από μια βάση δεδομένων που περιέχει για μια έκταση
στοιχεία προσδιορισμένα στο χώρο και τα οποία σχετίζονται με τη γη και αφετέρου
αποτελείται από διαδικασίες και τεχνικές για τη συστηματική συλλογή, ενημέρωση,
επεξεργασία και διανομή των στοιχείων. Η βάση δεδομένων του συστήματος είναι ένα
ενιαίο σύστημα γεωγραφικής αναφοράς, το οποίο επίσης διευκολύνει τη σύνδεση των
στοιχείων μεταξύ τους καθώς και με άλλα συστήματα που περιέχουν στοιχεία για τη γη.
Parker (1988): Μια τεχνολογία πληροφοριών η οποία αποθηκεύει, αναλύει και
εμφανίζει χωρικά και μη χωρικά δεδομένα. Πολλοί από τους ορισμούς που αναφέρθηκαν
παραπάνω είναι σχετικά γενικοί και καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων. Όμως
όλοι αυτοί οι ορισμοί έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: τα συστήματα αυτά ασχολούνται
με

γεωγραφική

(χωρική)

πληροφορία

και

συνεπώς

αντιπροσωπεύεται από γεωγραφικά χαρακτηριστικά.

ο

πραγματικός

κόσμος

Σχήμα : Η σχέση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών με τον πραγματικό κόσμο.

Επομένως, το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών G. I. S. είναι σύστημα διαχείρισης
χωρικών δεδομένων και συσχετισμένων ιδιοτήτων. Στην πιο αυστηρή μορφή του είναι
ένα ψηφιακό σύστημα, ικανό να ενσωματώσει, αποθηκεύσει, προσαρμόσει, αναλύσει και
παρουσιάσει γεωγραφικά συσχετισμένες πληροφορίες. Σε πιο γενική μορφή, ένα G. I. S.
είναι ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη", το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να
αποτυπώσουν μια περίληψη του πραγματικού κόσμου, να δημιουργήσουν διαδραστικά
ερωτήσεις χωρικού ή περιγραφικού χαρακτήρα (αναζητήσεις δημιουργούμενες από τον
χρήστη), να αναλύσουν τα χωρικά δεδομένα, να τα προσαρμόσουν και να τα αποδώσουν
σε αναλογικά μέσα (εκτυπώσεις χαρτών και διαγραμμάτων) ή σε ψηφιακά μέσα (αρχεία
χωρικών δεδομένων, διαδραστικοί χάρτες στο Διαδίκτυο). Συνήθως αποτελούνται από
τον τεχνολογικό εξοπλισμό (hardware), το ειδικό λογισμικό (software), τα δίκτυα
σύνδεσης μεταξύ των συστημάτων (networks), το πλήθος των πληροφοριών (data), το
προσωπικό (people) και τις διαδικασίες ανάλυσης κι εξαγωγής συμπερασμάτων
(procedures).
Βασικό χαρακτηριστικό των G. I. S. είναι ότι τα χωρικά δεδομένα συνδέονται και
με περιγραφικά δεδομένα, π.χ. μια ομάδα σημείων που αναπαριστούν θέσεις πόλεων
συνδέεται με ένα πίνακα όπου κάθε εγγραφή εκτός από τη θέση περιέχει πληροφορίες
όπως ονομασία, πληθυσμός κλπ (Κουτσόπουλος και Ανδρεουλάκης 2003). Στις
παρακάτω εικόνες (3.2.1 και 3.2.2) παρατηρούμε την σύνδεση των χωρικών δεδομένων
με την πυκνότητα του πληθυσμού στην περιοχή.

Εικόνα 3.2.1: Χάρτης Οικιστικής Πυκνότητας, κατάλληλος για λήψη αποφάσεων, π.χ. ανάπτυξη
υποδομών ΟΤΑ

Εικόνα 3.2.2 : Χάρτης Πυκνότητας Πληθυσμού

Τα χωρικά δεδομένα είναι συνήθως σε δύο μορφές. H πρώτη είναι σε μορφή
ψηφιδωτού (raster data), όπως δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες και άλλα είδη
πλαισίων όπου η πληροφορία συνδέεται με τα εικονοστοιχεία (pixels) των εικόνων. Η
δεύτερη μορφή είναι τα διανυσματικά δεδομένα (vector data), τα οποία οργανώνονται
σε ψηφιακή μορφή:
• σημείων (points, nodes) π.χ. αεροδρόμια, σπίτια, πόλεις, δέντρα,
κολώνες κλπ
• γραμμών (lines, arcs) π.χ. δρόμοι, σωληνώσεις, ποτάμια κλπ
• και πολυγώνων (areas, polygons) π.χ. αστικές περιοχές, κομμάτια γης,
περιφέρειες κλπ
Στην Εικόνα 3.2.3 φαίνεται η απεικόνιση μια περιοχής έτσι όπως υπάρχει στον
πραγματικό κόσμο. Η περιοχή για παράδειγμα αποτελείται από σπίτια (H - House), δύο
δασικές περιοχές (T - Trees) και ένα ποτάμι (R - River). Η αναπαράσταση σε μορφή
ψηφιδωτού φαίνεται στην Εικόνα 3.2.4, ενώ η αναπαράσταση σε διανυσματική μορφή
φαίνεται στην Εικόνα 3.2.5.

Εικόνα 3.2.3 : Αναπαράσταση πραγματικού κόσμου

Εικόνα 3.2.4: Μορφή ψηφιδωτού (raster format)

Εικόνα 3.2.5: Διανυσματική μορφή (vector format)

Τα δεδομένα που διαχειρίζεται ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G. I. S.) είναι
οι οντότητες (χωρική πληροφορία) και οι πίνακες γνωρισμάτων τους ( ποιοτικές και
ποσοτικές ιδιότητες των χωρικών οντοτήτων ).
Χωρικές γεωγραφικές οντότητες είναι τα γεωμετρικά καθορισμένα σχήματα (εικόνα
3.2.6), που έχουν συγκεκριμένη τοποθεσία στην πραγματικότητα και απεικονίζονται
στους χάρτες σύμφωνα με αυτή.

Εικόνα 3.2.6: Παραδείγματα απεικόνισης γεωγραφικών οντοτήτων

α. οι σημειακές οντότητες (σημεία-κόμβοι), που κάθε μια από αυτές παριστάνεται με
μια ευδιάκριτη θέση, προσδιορίζοντας ένα αντικείμενο του χάρτη, που το μέγεθος ή το
σχήμα του είναι πολύ μικρό για να παρασταθεί σαν γραμμή ή πολύγωνο.
β. οι γραμμικές οντότητες (γραμμές-τόξα), που κάθε μια από αυτές είναι ένα σύνολο
ζευγών συντεταγμένων, που όταν ενωθούν παριστάνουν το γραμμικό σχήμα ενός
αντικειμένου του χάρτη, πολύ στενό για να απεικονισθεί σαν περιοχή.
γ. οι εκτατικές οντότητες (περιοχές-πολύγωνα) που είναι κλειστά σχήματα των
οποίων τα όρια περικλείουν ομογενείς περιοχές.

Οι οντότητες διαχωρίζονται σε χαρτογραφικά υπόβαθρα ανάλογα με το είδος τους.
Βασική αρχή σε ένα G. I. S. είναι το γεγονός ότι δεν μπορούν να συνυπάρχουν δύο και
περισσότερα είδη οντοτήτων στο ίδιο χαρτογραφικό υπόβαθρο. Ως χαρτογραφικό
υπόβαθρο (layer) ορίζεται εκείνος ο χάρτης που βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή (ή όχι) και
περιλαμβάνει αποτυπωμένες τις γεωγραφικές οντότητες ιδίου είδους, μιας περιοχής για
την οποία υφίσταται. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογα την κλίμακα που έχει ο χάρτης
μια οντότητα μπορεί να είναι σημείο, γραμμή ή πολύγωνο.
Τα δεδομένα λοιπόν οργανώνονται σε χαρτογραφικά υπόβαθρα (layers, coverages,
themes) όπου το κάθε επίπεδο αναπαριστά ένα κοινό χαρακτηριστικό (feature). Τα
θεματικά επίπεδα ενοποιούνται χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη τοποθεσία πάνω
στην επιφάνεια της γης, για το λόγο αυτό η γεωγραφική θέση είναι η οργανωτική αρχή
των θεματικών επιπέδων. Στην παρακάτω εικόνα 3.2.7 φαίνεται μια ομάδα από θεματικά
επίπεδα τα οποία τοποθετούνται με συγκεκριμένη σειρά και παράγουν το αποτέλεσμα
που φαίνεται στα δεξιά της εικόνας.

Εικόνα 3.2.7: Θεματικά επίπεδα και το αποτελέσματα δεξιά της εικόνας

Τα βασικά βήματα για την άντληση πληροφοριών – αποτελεσμάτων από ένα G. I. S.
σύστημα είναι τα εξής ( εικόνα 3.2.8 ). Αρχικά έχουμε κάποιες πηγές δεδομένων από τις
οποίες αντλούμε κάθε φορά , πληροφορίες για τις παραμέτρους του ενδιαφέροντός μας.
Στην συνέχεια έχουμε τις υποδομές εισόδου, δηλαδή τα μέσα (μαγνητικά μέσα, οθόνη ,
σαρωτής , ψηφιοποιητής) που δέχονται πρωταρχικά μας δεδομένα. Όλα αυτά συνδέονται
με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή οπού του εισάγουμε τα δεδομένα , τα επεξεργαζόμαστε
( κυρίως μέσω βάσεων δεδομένων) και τέλος εξάγουμε τα τελικά μας δεδομένα - χάρτες
( μέσω οθόνης, εκτυπωτή, μαγνητικών μέσων) από τα οποία παίρνουμε τα αποτελέσματα
μας που μπορούν να μας βοηθούν στις τελικές μας αποφάσεις

Εικόνα 3.2.8: Άντληση πληροφοριών –
αποτελεσμάτων από ένα G. I. S

Η τεχνολογία των G. I. S. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιστημονικές έρευνες,
διαχείριση πηγών και ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού σε διάφορα πεδία. Έτσι για
παράδειγμα, οι επιστήμονες που συλλέγουν δεδομένα μέσω των G. I. S. , προσπαθούν να
δημιουργήσουν σχέδια αντίδρασης σε φυσικές καταστροφές, να διακρίνουν βιότοπους
που κινδυνεύουν απ’ τη ρύπανση, να βγάλουν συμπεράσματα κοινωνικής ανάλυσης για
μια περιοχή, να προβλέψουν την οικονομική ανάπτυξη ή ύφεση κάποιων πόλεων κτλ...
Ενδεικτικά μερικές από τις πλέον κοινές εφαρμογές των Γεωγραφικών Πληροφοριακών
Συστημάτων (G. I. S. ) είναι οι παρακάτω:
• Περιβαλλοντική Διαχείριση (Environmental Management)
• Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• Πολεοδομία και Χωροταξία
• Κατασκευές έργων μεγάλης κλίμακας (π.χ. οδοποιία κ.α.)
• Διαχείριση Δικτύων Κοινής Ωφελείας (ΑΜ/FM)
• Κτηματολόγιο και Κτηματογραφήσεις
• Τοπογραφία, Γεωδαισία και Υδρογραφία
• Γεωλογία και Υδρογεωλογία
• Δίκτυα Μεταφορών και Επικοινωνιών
• Αυτόματη Πλοήγηση
Μπορεί κανείς να δει τις αναρίθμητες δυνατότητες που προσφέρουν τα ΓΠΣ μέσα από
τις μεγαλύτερες εταιρείες οι οποίες ασχολούνται κυρίως με την ανάπτυξη λογισμικό των
Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (G. I. S.), όπως οι παρακάτω:
• ESRI, Inc. (www.esri.com)
• MapInfo Corporation (www.mapinfo.com)

3.3. Μέθοδοι βελτιστοποίησης
Ο γενετικός αλγόριθμος είναι μια μέθοδος για την επίλυση προβλημάτων
βελτιστοποίησης με περιορισμούς ή χωρίς, που είναι εμπνευσμένος από την βιολογία.
Χρησιμοποιεί την ιδέα της εξέλιξης μέσω γενετικής μετάλλαξης, φυσικής επιλογής και
διασταύρωσης. Είναι μια τεχνική προγραμματισμού που εισήγαγε στα τέλη της δεκαετίας
του 1960 ο John Holland, ερευνητής του Ινστιτούτου της Santa Fe (ΗΠΑ).
Η βαθμιαία διαδικασία προσαρμογής των φυσικών χρωμοσωμάτων έχει εμφανιστεί
πρώτιστα για να παράγει ένα καταλληλότερο άτομο που μπορεί να επιζήσει σε ένα
συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αυτή η διαδικασία στη φυσική γενετική
προσομοιάζεται τεχνητά στους γενετικούς αλγορίθμους για να βρεθεί η βέλτιστη λύση σε
ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης. Οι γενετικοί αλγόριθμοι εφαρμόζουν μερικούς από τους
φυσικούς μηχανισμούς εξέλιξης όπως η διασταύρωση, η μετάλλαξη, και η επιβίωση του
ικανότερου στη βελτιστοποίηση και την εκπαίδευση μηχανών.
Ο τελεστής είναι μια τεχνητή έκδοση της φυσικής επιλογής. Ο γενετικός αλγόριθμος
χρησιμοποιεί τρεις κύριους τελεστές σε κάθε βήμα για να δημιουργηθεί η επόμενη γενεά
από τον τρέχοντα πληθυσμό:
1. Οι τελεστές επιλογής επιλέγουν τα άτομα, τα αποκαλούμενα γονείς, οι οποίοι
συμβάλλουν στον πληθυσμό στην επόμενη γενεά.
2.

Οι τελεστές διασταύρωσης συνδυάζουν δύο γονείς για να διαμορφώσουν τα παιδιά για την επόμενη γενεά.

3. Οι τελεστές μετάλλαξης εφαρμόζουν τυχαίες αλλαγές στους μεμονωμένους γονείς για να διαμορφώσουν τα παιδιά.
και δημιουργεί τρεις τύπους απογόνων για την επόμενη γενεά:
1. Τα ελίτ παιδιά, που είναι τα άτομα στην τρέχουσα γενεά με τις υψηλότερες τιμές
της αντικειμενικής συνάρτησης. Αυτά τα παιδιά επιβιώνουν αυτόματα στην
επόμενη γενεά.

2. Τα παιδιά της διασταύρωσης που δημιουργούνται από το συνδυασμό των διανυσμάτων ενός ζευγαριού γονέων.
3. Τα παιδιά της μετάλλαξης που προκύπτουν από τυχαίες αλλαγές ή μεταλλάξεις
σε ένα γονέα.
Η συνάρτηση ικανότητας είναι αυτή που πρέπει να βελτιστοποιηθεί. Για τους
τυποποιημένους αλγορίθμους βελτιστοποίησης, αυτό είναι γνωστό ως αντικειμενική
συνάρτηση.
Για να δημιουργήσει την επόμενη γενεά, ο γενετικός αλγόριθμος επιλέγει ορισμένα
άτομα στον τρέχοντα πληθυσμό, αποκαλούμενα γονείς, και τα χρησιμοποιεί για να
δημιουργήσει τα άτομα στην επόμενη γενεά, αποκαλούμενα παιδιά. Χαρακτηριστικά, ο
αλγόριθμος είναι πιθανότερο να επιλέξει τους γονείς που έχουν τις καλύτερες τιμές
ικανότητας.
Η ακόλουθη περίληψη συνοψίζει πώς ο γενετικός αλγόριθμος λειτουργεί:
1. Ο αλγόριθμος αρχίζει με τη δημιουργία ενός τυχαίου αρχικού πληθυσμού.
2. Ο αλγόριθμος δημιουργεί έπειτα μια ακολουθία νέων πληθυσμών. Σε κάθε βήμα,
ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί τα άτομα στην τρέχουσα γενεά για να δημιουργήσει
τον επόμενο πληθυσμό.
Για να δημιουργήσει το νέο πληθυσμό, ο αλγόριθμος εκτελεί τα ακόλουθα βήματα:
i. Αξιολογεί κάθε μέλος του τρέχοντος πληθυσμού με τον υπολογισμό της συνάρτησης ικανότητάς του.
ii. Κλιμακώνει τα ακατέργαστα αποτελέσματα ικανότητας για να τα μετατρέψει σε
μια περισσότερη χρήσιμη σειρά τιμών.
iii. Επιλέγει τα μέλη, τα αποκαλούμενα γονείς, με βάση την ικανότητά τους.
iv. Μερικά από τα άτομα στον τρέχοντα πληθυσμό που έχουν τη υψηλότερη ικανότητα επιλέγονται ως ελίτ. Αυτά τα άτομα περνούν κατευθείαν στον επόμενο
πληθυσμό.

v. Παράγει τα παιδιά από τους γονείς. Τα παιδιά παράγονται είτε με την εφαρμογή
τυχαίων αλλαγών σε ένα γονέας (μετάλλαξη) ή με το συνδυασμό των διανυσμάτων ενός ζευγαριού γονέων (διασταύρωση).
vi. Αντικαθιστά τον τρέχοντα πληθυσμό με τα παιδιά για να διαμορφώσει την
επόμενη γενεά.
3. Ο αλγόριθμος σταματά όταν ικανοποιείται ένα από τα κριτήρια τερματισμού.
Ένα από τα αρχικά προβλήματα για την επίλυση ενός προβλήματος με τη χρήση
γενετικού αλγόριθμου είναι η κωδικοποίηση των χρωμοσωμάτων.

Συνήθως γίνεται

χρήση της δυαδικής κωδικοποίησης όπου κάθε χρωμόσωμα είναι μια συμβολοσειρά από
ψηφία 0 ή 1.
Ακολουθεί ο υπολογισμός ικανότητας της αντικειμενικής συνάρτησης. Η ικανότητα κάθε
χρωμοσώματος στον πληθυσμό εκτιμάται από την αντικειμενική συνάρτηση η οποία
εξαρτάται από το εκάστοτε πρόβλημα.
Ο τελεστής αναπαραγωγής επιλέγει μερικά χρωμοσώματα από τον αρχικό πληθυσμό για
να δημιουργήσει τον επόμενο σύμφωνα με τις τιμές ικανότητάς τους. Εάν η τιμή
ικανότητας ενός χρωμοσώματος αυξάνεται τότε η πιθανότητα να επιλεγεί αυτό το
χρωμόσωμα αυξάνεται επίσης.
Στη διασταύρωση επιλέγονται τα γονίδια από τα χρωμοσώματα των γονέων και
δημιουργείται ένας νέος απόγονος. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να επιλεχθεί
τυχαία κάποιο σημείο διασταύρωσης και ο πρώτος απόγονος να πάρει το πρώτο κομμάτι
από τον πρώτο γονέα και το δεύτερο από τον δεύτερο γονέα, ενώ ο δεύτερος απόγονος
αντίστοιχα θα έχει το πρώτο κομμάτι από τον δεύτερο γονέα και το δεύτερο από τον
πρώτο γονέα. Διασταύρωση δύο σημείων εφαρμόζεται σε αυτές τις δύο συμβολοσειρές
με τη δημιουργία δύο τομών και την ανταλλαγή των τμημάτων των χρωμοσωμάτων.
Υπάρχουν και άλλοι τρόποι διασταύρωσης, όπως για παράδειγμα η χρήση περισσότερων
σημείων διασταύρωσης. Παρακάτω περιγράφεται μια διασταύρωση ενός σημείου.

Εικόνα 3.31 : Διασταύρωση ενός σημείου

Μετά από κάθε διασταύρωση, μερικά επιλεγμένα χρωμοσώματα εξετάζονται για
μετάλλαξη δηλαδή μεταβολή της τιμής ενός bit της συμβολοσειράς, το οποίο επιλέγεται
τυχαία. Όλες οι συμβολοσειρές και τα bits έχουν την ίδια πιθανότητα μετάλλαξης.
Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία της μετάλλαξης.

Εικόνα 3.3.2: Διαδικασία της μετάλλαξης

Όσον αφορά στο κριτήριο τερματισμού, η αναζήτηση μπορεί να τερματιστεί όταν δεν
υπάρχει καμία σημαντική αλλαγή μεταξύ των καλύτερων τιμών ικανότητας δύο
διαδοχικών γενεών.

3.4. Η προσέγγισή μας
Προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα βέλτιστης χωροθέτησης που περιγράψαμε
στην προηγούμενο κεφάλαιο χρειαζόμαστε λογισμικό το οποίο να περιέχει δυο
υπολογιστικούς μηχανισμούς. Ο πρώτος είναι ένα ΓΣΠ όπου με την χρήση των
κατάλληλων υποβάθρων θα υπολογίζεται η αντίστοιχη συνάρτηση κόστους ενώ ο
δεύτερος θα είναι ένας αλγόριθμος βελτιστοποίησης μη γραμμικών συναρτήσεων με
περιορισμούς.

Για τον σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί μια μεθοδολογία η οποία στην υλοποίησή της
αποτελείται από τρία κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι (Εικόνα 3.4.1) το οποίο είναι η
μέθοδος βελτιστοποίησης, που στην περίπτωσή μας είναι μια εκδοχή των Γενετικών
Αλγορίθμων η οποία βρίσκεται στο πακέτο Matlab (Εικόνα 3.4.1). Η μέθοδος απαιτεί
τον ορισμό της συνάρτησης κόστους (δεύτερο κομμάτι) η οποία λειτουργεί και σαν
interface μεταξύ του αλγόριθμου βελτιστοποίησης και του λογισμικού του ΓΣΠ. Το
τρίτο κομμάτι, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην γλώσσα MapBasic (Mapinfo, 2008) και
εκτελείται στο εμπορικό ΓΣΠ MapInfo, υπολογίζει την αντικειμενική συνάρτηση για τις
παραμέτρους του προβλήματος που προστάζει η μέθοδος βελτιστοποίησης (πχ. Θέση και
αριθμός εγκαταστάσεων).

Εικόνα 3.4.1: Μεθοδολογία υπολογισμού βέλτιστης θέσης.
Τέλος ο αλγόριθμος υπολογισμού της αντικειμενικής συνάρτησης όπως έχει υλοποιηθεί
στο ΓΣΠ MapInfo στην γλώσσα MapBasic για το πρόβλημα εύρεσης της βέλτιστης
θέσης εγκατάστασης για υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από ανεξάρτητους χρήστες.

παρουσιάζεται παρακάτω περιγράφοντας τα βήματα του. Παρόμοιοι είναι και οι
αλγόριθμοι για τα υπόλοιπα προβλήματα.

BHMA 1. Ανάγνωση αρχείων υπόβαθρου. Τα αρχεία αυτά περιέχουν τα παρακάτω
θεματικά επίπεδα
• Περιοχή μελέτης (κλειστή).
• Σημειακό θεματικό επίπεδο (π.χ. Ταχυδρομεία).
• Οικοδομικά τετράγωνα.
ΒΗΜΑ 2. Ανάγνωση συντεταγμένων νέου σημείου και προσθήκη του στον πίνακα των
σημείων.
ΒΗΜΑ 3. Εξετάζουμε εάν το σημείο είναι εντός της περιοχής μελέτης.
ΒΗΜΑ 4. Δημιουργία πολυγώνων Voronoi με την χρήση του σημειακού θεματικού
επιπέδου.
BHMA 5. Υπολογισμός αντικειμενικής συνάρτησης.
ΒΗΜΑ 5α. Για κάθε πολύγωνο Voronoi εκτελούμε τα βήματα 5β-5ε και
υπολογίζουμε την συνεισφορά κάθε πολυγώνου στην συνολική
αντικειμενική συνάρτηση.
ΒΗΜΑ 5β. Υπολογισμός εμβαδού πολυγώνου.
ΒΗΜΑ 5γ. Εξαγωγή συντεταγμένων σημείου (εγκατάστασης) εντός πολυγώνου.
ΒΗΜΑ 5δ. Επιλογή των οικοδομικών τετραγώνων εντός πολυγώνου.
ΒΗΜΑ 5ε. Για κάθε οικοδομικό τετράγωνο, υπολογίζουμε αθροιστικά την
απόσταση του βαρύκεντρου του από το σημείο της εγκατάστασης
σταθμισμένη τόσο με το ποσοστό του πληθυσμού όσο και με το
ποσοστό του εμβαδού που αναλογεί.
BHMA 6. Εξαγωγή αποτελέσματος.

Στον παραπάνω αλγόριθμο και στην περίπτωση της χρήσης υπηρεσίας από ανεξάρτητους
χρήστες ο τύπος της αντικειμενικής συνάρτησης είναι:

F ( x1 , x 2 ,..., x9 ) =

9 bl ( i )

AreaVi

i= 1 j= 1

Areatotal

∑∑

Population j
⋅
⋅ x − xi
Population total

Όπου
AreaVi

Εμβαδό του Vi πολυγώνου

Areatotali

Συνολικό εμβαδόν της περιοχής μελέτης

x − xi

Η απόσταση του j οικοδομικού τετραγώνου από το σημείο xi.

Populationj
Populationtotal

Πληθυσμός στο j οικοδομικό τετράγωνο
Συνολικός πληθυσμός σε όλη την περιοχή μελέτης

Όπως φαίνεται και στον αλγόριθμο, για κάθε πολύγωνο Voronoi υπολογίζουμε την
απόσταση του από το σημείο εγκατάστασης σταθμισμένο κατά το κλάσμα του
πληθυσμού που κατοικεί στο κάθε οικοδομικό τετράγωνο. Το αποτέλεσμα αυτό
σταθμίζεται και με το κλάσμα του εμβαδού του πολυγώνου προς το εμβαδόν όλης της
περιοχής. Ανάλογη μορφή έχουν και οι τύποι για τα υπόλοιπα προβλήματα.

Εικόνα 3.4.2:Εργαλείο παραμετροποίησης γενετικών αλγορίθμων στο περιβάλλον του MATLAB.

Κεφάλαιο 4

Δεδομένα και Αποτελέσματα
4.1 Εισαγωγή
Στο παρών κεφάλαιο θα εφαρμόσουμε τα εργαλεία που παρουσιάσαμε και αναπτύξαμε
στο προηγούμενο κεφάλαιο για να επιλύσουμε δυο προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα
αφορά την χωροθέτηση ταχυδρομείων σε ένα υπάρχων δίκτυο υπό την προϋπόθεση ότι
χρησιμοποιείται από ανεξάρτητους χρήστες. Το δεύτερο επιλύει την χωροθέτηση νέων
υπηρεσιών σε ένα υπάρχων τραπεζικό δίκτυο με την προϋπόθεση ότι το πρόβλημα
ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του ιεραρχικού μοντέλου.
Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των δεδομένων και στην ανάλυση των
αποτελεσμάτων, θα αναφερθούμε στην περιοχή μελέτης. Η περιοχή αυτή είναι μια
υποπεριοχή του νομού Αττικής (Χάρτης 1) και περιέχει τους δήμους του Μοσχάτου, της
Καλλιθέας, της Ν. Σμύρνης, του Π. Φαλήρου και του Αγ. Δημητρίου (Χάρτης 2).
Με την ανάλυση της μεθοδολογίας και την μοντελοποίηση του προβλήματος γίνεται
φανερό ότι για την επίλυση του προβλήματος σε περιβάλλον ΓΣΠ θα χρειαστεί το
υπόβαθρο των δήμων που μελετάμε (Χάρτης 2) καθώς και η κατανομή του πληθυσμού
στην περιοχή μελέτης (Χάρτης 3). Όσον αφορά το θεματικό επίπεδο των δήμων είναι
διανυσματικό θεματικό επίπεδο το οποίο αποτελείται από πολύγωνα που ορίζουν τα
σύνορα των δήμων.

Το θεματικό επίπεδο με τον πληθυσμό αποτελείται από τα

οικοδομικά τετράγωνα της περιοχής μελέτης, σε κάθε ένα από τα οποία υπάρχει η
αντίστοιχη

τιμή

του

πληθυσμού

(περιέχεται

στον

πίνακα

περιγραφικών

χαρακτηριστικών). Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν και στις δυο περιπτώσεις
μελέτης που εξετάζουμε.

Χάρτης 1. Η θέση της περιοχής μελέτης σε σχέση με τους δήμους της χώρας.

Χάρτης 2. Περιοχή μελέτης.

Χάρτης 3. Πληθυσμός ανά οικοδομικό τετράγωνο.

4.2 Χωροθέτηση ταχυδρομείων
Στην πρώτη μελέτη περίπτωσης θα εξετάσουμε την χωροθέτηση νέων ταχυδρομείων υπό
την συνθήκη ότι οι χρήστες της υπηρεσίες είναι ανεξάρτητοι. Αυτό ισχύει στην πράξη
μιας και στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο χρήστης πηγαίνει στο πλησιέστερο
ταχυδρομείο.
Προκειμένου να εισάγουμε στο ΓΣΠ τις θέσεις των ταχυδρομείων που λειτουργούν, οι
διευθύνσεις τους συλλέχθηκαν (Εικόνα 4.2.1) και γεωκωδικοποιήθηκαν 1. Αυτό έγινε
αντιστοιχώντας τις διευθύνσεις με τις αντίστοιχες τιμές των γραμμικών οντοτήτων του
οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης.

Εικόνα4.2.1. Δεδομένα ταχυδρομείων.
Έχοντας το θεματικό επίπεδο με την σημειακή πληροφορία της θέσης των ταχυδρομείων
τα αποτελέσματα δυο γεύσεων του ίδιου προβλήματος θα παρουσιαστούν. Στην πρώτη
περίπτωση θα υπολογίσουμε την βέλτιστη θέση ενός νέου ταχυδρομείου ενώ στην
δεύτερη την θέση δύο νέων καταστημάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις ξεκινάμε από το
υπάρχων δίκτυο ταχυδρομείων που είναι σε χρήση. Η διαμέριση της περιοχής βάση του

1

Γεωκωδικοποίηση (geocoding) είναι η διαδικασία της μετατροπής διευθύνσεων σε
συντεταγμένες (γεωγραφικό μήκος και πλάτος).

υπάρχοντος δικτύου φαίνεται στον Χάρτη 4, όπου κάθε κατάστημα έχει και την
αντίστοιχη περιοχή ευθύνης.

Χάρτης 4. Πρόβλημα βέλτιστης θέσης ταχυδρομείων.
4.2.1 Εισαγωγή ενός νέου ταχυδρομείου
Το πρώτο πρόβλημα που μελετήθηκε είναι αυτό της εισαγωγής ενός νέου ταχυδρομείου
στο υπάρχων δίκτυο. Προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα του αποτελέσματος
της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε, υπολογίστηκε η τιμή της αντικειμενικής
συνάρτησης σε διάφορα σημεία της περιοχής μελέτης (Χάρτης 5), και κατόπιν
υπολογίστηκε με την μέθοδο παρεμβολής TIN2 σε όλο το πεδίο μελέτης η μεταβολή της
αντικειμενικής συνάρτησης (Χάρτης 6).
2

Triangulated Irregular Network (TIN). Η δομή TIN αναπαριστά μια επιφάνεια με την
μορφή συνεχών μη επικαλυπτόμενων τριγωνικών στοιχείων.

Στον Χάρτη 6 παρατηρούμε μια περιοχή ολικού ελάχιστου, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν
αρκετές περιοχές με τοπικά ελάχιστα. Ακόμα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι στην
περιοχή του ολικού ελάχιστου η μεταβολή της αντικειμενικής συνάρτησης είναι μικρή.

Χάρτης 5. grid points used in TIN interpolation
Με βάση την μεθοδολογία που περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 3 υπολογίστηκε η βέλτιστη
θέση η οποία και παρουσιάζεται στον Χάρτη 7. Ο υπολογισμός έγινε χρησιμοποιώντας
τις παραμέτρους του Πίνακα 2 ενώ η βελτίωση στην αντικειμενική συνάρτηση
παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 και είναι της τάξης του 29%.
Η θέση αυτή είναι σε συμφωνία με την επιφάνεια της αντικειμενικής συνάρτησης όπως
υπολογίστηκε με την μέθοδο παρεμβολής TIN (Χάρτης 6).

Χάρτης 6. ΤΙΝ παρεμβολή για το πρόβλημα προσθήκης ενός ταχυδρομείου.

Αρχική τιμή αντικειμενικής συνάρτησης (πριν
την προσθήκη)

91.8608

Τιμή αντικειμενικής συνάρτησης για την
βέλτιστη θέση εγκατάστασης

65.2242

Χρόνος που απαιτείται για ένα συναρτησιακό
υπολογισμό (σε AMD ATHLON X2 250)

4 secs

Πίνακας 1. Αποτελέσματα υπολογισμού βέλτιστης θέσης εγκατάστασης ενός νέου ταχυδρομείου.
Population size

10

## of generations for convergence

6

Selection function

Roulette

Mutation

Uniform

Crossover

2-point

Hybrid function

Pattern search

Πίνακας 2. Τιμές παραμέτρων Γενετικού Αλγόριθμου που χρησιμοποιήθηκε στον υπολογισμό
βέλτιστης θέσης εγκατάστασης ενός νέου ταχυδρομείου.

Χάρτης 7. Βέλτιστη θέση ενός νέου ταχυδρομείου.

4.2.2 Εισαγωγή δύο νέων ταχυδρομείων
Η μελέτη περίπτωσης επεκτείνεται σε αυτήν την παράγραφο υπολογίζοντας την βέλτιστη
θέση δυο νέων υποκαταστημάτων ταχυδρομείων στο υπάρχων δίκτυο. Προφανώς η
μεθοδολογία μπορεί να επεκταθεί στον υπολογισμό της θέσης m νέων ταχυδρομείων
(όπου m>1).
Οι παράμετροι του Γενετικού αλγορίθμου που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον
Πίνακα 4, ενώ στον Πίνακα 3 παραθέτονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών. Η
βελτίωση της αντικειμενικής συνάρτησης είναι της τάξης του 39%. Ακόμα η βέλτιστη
θέση των ταχυδρομείων παρουσιάζεται στον Χάρτη 8.

Αρχική τιμή αντικειμενικής συνάρτησης

91.8608

Τιμή αντικειμενικής συνάρτησης για την βέλτιστη θέση

55.9521

Χρόνος που απαιτείται για ένα συναρτησιακό υπολογισμό (σε
AMD ATHLON X2 250)

5 secs

Πίνακας 3. Αποτελέσματα υπολογισμού βέλτιστης θέσης εγκατάστασης.

Population size

20

## of generations for convergence

11

Selection function

Roulette

Mutation

Uniform

Crossover

2-point

Hybrid function
Πίνακας 4. Τιμές παραμέτρων Γενετικού Αλγόριθμου.

Pattern search

Χάρτης 8. Βέλτιστη θέση δύο νέων ταχυδρομείων.
4.3 Χωροθέτηση υποκαταστημάτων τράπεζας και ΑΤΜ
Στην

δεύτερη

μελέτη

περίπτωσης

θα

εξετάσουμε

την

χωροθέτηση

νέων

υποκαταστημάτων και ΑΤΜ στο υπάρχων δίκτυο μιας ελληνικής τράπεζας. Η
προσέγγιση αυτή έγινε υπό την συνθήκη οι υπηρεσίες υπακούν στην ιεραρχική δομή και
ότι οι χρήστες χρησιμοποιούν το πλησιέστερο σημείο όπου τους προσφέρεται η
υπηρεσία. Η πρώτη συνθήκη κρατάει για την περίπτωση των τραπεζών μιας και οι
υπηρεσίες που προσφέρονται σε ένα ΑΤΜ, προσφέρονται όλες στο υποκατάστημα αλλά
δεν ισχύει το αντίθετο. Στην περίπτωση της δεύτερης υπόθεσης, στην πράξη ο χρήστης
πηγαίνει στην πλησιέστερη υπηρεσία αλλά το μέτρο της απόστασης δεν είναι πάντα η
ευκλείδεια. Με άλλα λόγια η απόσταση και κατά συνέπεια κ η αντικειμενική συνάρτηση
είναι διαφορετική αν χρησιμοποιείται αυτοκίνητο από τα ΜΜΜ ή τα πόδια. Στην
παρούσα μελέτη περίπτωσης υποθέτουμε ότι ο χρήστης κινείται με τα πόδια.

Προκειμένου να εισάγουμε στο ΓΣΠ τις θέσεις των υποκαταστημάτων και των ΑΤΜ που
λειτουργούν, οι διευθύνσεις τους συλλέχθηκαν (Εικόνα 4.3.1) και γεωκωδικοποιήθηκαν.
Αυτή η διαδικασία έγινε τόσο με αυτόματο τρόπο όσο και χειροκίνητα μιας και πολλές
διευθύνσεις δεν αντιστοιχούσαν σε ονόματα δρόμων του οδικού δικτύου της περιοχής
μελέτης.
Έχοντας το θεματικό επίπεδο με την σημειακή πληροφορία της θέσης των υπηρεσιών τα
αποτελέσματα δυο περιπτώσεων του ίδιου προβλήματος θα παρουσιαστούν. Στην πρώτη
περίπτωση θα υπολογίσουμε την βέλτιστη θέση ενός νέου υποκαταστήματος ενώ στην
δεύτερη την βέλτιστη θέση ενός νέου ΑΤΜ. Σε όλες τις περιπτώσεις ξεκινάμε από το
υπάρχων τραπεζικό δίκτυο που είναι σε χρήση. Η διαμέριση της περιοχής βάση του
υπάρχοντος δικτύου φαίνεται στους Χάρτες 9 και 10, όπου κάθε κατάστημα και ΑΤΜ
έχει και την αντίστοιχη περιοχή ευθύνης.
Στα δυο αυτά προβλήματα προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα του
αποτελέσματος της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε, υπολογίστηκε η τιμή της
αντικειμενικής συνάρτησης σε διάφορα σημεία της περιοχής μελέτης, και κατόπιν
υπολογίστηκε με την μέθοδο παρεμβολής TIN σε όλο το πεδίο μελέτης η μεταβολή της
αντικειμενικής συνάρτησης (Παράρτημα - Χάρτης 11 και Χάρτης 12).
Με βάση την μεθοδολογία που περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 3 υπολογίστηκε η βέλτιστη
θέση ενός νέου υποκαταστήματος η οποία και παρουσιάζεται στον Χάρτη 13. Ο
υπολογισμός έγινε χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους του Πίνακα 6 (Παράρτημα) ενώ η
βελτίωση στην αντικειμενική συνάρτηση παρουσιάζεται στον Πίνακα 5 και είναι της
τάξης του 25%.
Η θέση αυτή είναι σε συμφωνία με την επιφάνεια της αντικειμενικής συνάρτησης όπως
υπολογίστηκε με την μέθοδο παρεμβολής TIN (Παράρτημα - Χάρτης 11).
Στην περίπτωση της εισαγωγής ενός νέου ΑΤΜ η βελτίωση της αντικειμενικής
συνάρτησης είναι της τάξης του 12%, τιμή λογική αν αναλογιστεί κανείς ότι όσες
υπηρεσίες προσφέρει το ΑΤΜ τις προσφέρει και το υποκατάστημα.

Εικόνα 4.3.1: Δεδομένα υποκαταστημάτων και ΑΤΜ της τράπεζας Πειραιώς.

Χάρτης 9. Πρόβλημα βέλτιστης θέσης υποκαταστημάτων τραπεζών και ΑΤΜ.

Χάρτης 10. Πρόβλημα βέλτιστης θέσης υποκαταστημάτων τραπεζών και ΑΤΜ.

Χάρτης 13. Βέλτιστη θέση ενός νέου υποκαταστήματος.

Χάρτης 14. Βέλτιστη θέση ενός νέου ΑΤΜ.

Η επιφάνεια της αντικειμενικής συνάρτησης όσο και οι πίνακες με τα αποτελέσματα και
τις παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στο Παράρτημα.
Τέλος θα παρατηρήσουμε ότι τόσο η θέση του υποκαταστήματος όσο και η θέση του
ΑΤΜ είναι πολύ κοντά.

Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός εργαλείου υπολογισμού βέλτιστης
θέσης σημειακών εγκαταστάσεων. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε μεθοδολογία η
οποία συνδέει το πρόγραμμα βελτιστοποίησης με το ΓΣΠ και χρησιμοποιώντας τις
λειτουργίες των δύο αυτών οντοτήτων επιτυγχάνετε η λύση του προβλήματος.
Η μεθοδολογία βελτιστοποίησης της αντικειμενικής συνάρτησης που χρησιμοποιήθηκε
είναι αυτή των Γενετικών Αλγορίθμων. Για το σκοπό αυτό στο περιβάλλον του
εμπορικού πακέτου Matlab παραμετροποιήθηκε το εργαλείο gatool για τις μελέτες
περίπτωσης που αντιμετωπίσαμε.
Το πρόγραμμα των Γενετικών Αλγορίθμων σε κάθε συναρτησιακό υπολογισμό καλεί το
ΓΣΠ όπου και γίνεται ο υπολογισμός της τιμής. Ο κώδικας για αυτό το σκοπό έχει
γραφτεί σε MapBasic και με την χρήση των εντολών χωρικής ανάλυσης που μας παρέχει
το

ΓΣΠ

υπολογίζουμε

την

τιμή

της

συνάρτησης

που

προσπαθούμε

να

ελαχιστοποιήσουμε.
Την μεθοδολογία που αναπτύξαμε την εφαρμόσαμε σε δυο περιπτώσεις μελέτης. Η
πρώτη αφορούσε το πρόβλημα του υπολογισμού της βέλτιστης θέσης εγκατάστασης μιας
υπηρεσίας που χρησιμοποιείται από ανεξάρτητους χρήστες. Στην περίπτωση μας οι
υπηρεσίες είναι τα ταχυδρομεία ενώ η περιοχή μελέτης αποτελείται από τους δήμους
του Μοσχάτου, της Καλλιθέας, της Ν. Σμύρνης, του Π. Φαλήρου και του Αγ. Δημητρίου,
όπου και υπάρχουν 9 ταχυδρομεία. Στην εφαρμογή που παρουσιάστηκε υπολογίστηκε
τόσο η προσθήκη ενός όσο και η προσθήκη δεύτερου ταχυδρομείου. Στην πρώτη
περίπτωση επιτεύχθηκε βελτίωση 29% ενώ στην δεύτερη 39%.
Στην δεύτερη μελέτη περίπτωσης και στη ίδια περιοχή μελέτης υπολογίστηκε η βέλτιστη
θέση εγκατάστασης μιας ιεραρχικής δομής. Η δομή είχε δυο επίπεδα, ενώ η υπηρεσίες
αφορούσαν το τραπεζικό δίκτυο μιας ελληνικής τράπεζας. Στο πρώτο επίπεδο είχαμε τα
υποκαταστήματα της τράπεζας και στο δεύτερο τα ΑΤΜ. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας

επέφερε βελτίωση 25% και 12% στην περίπτωση της εισαγωγής ενός νέου
υποκαταστήματος και ενός ΑΤΜ αντίστοιχα.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιλυθούν και
αλλά προβλήματα υπολογισμού βέλτιστης θέσης σημειακής εγκατάστασης (Okabe et al.
2000), όπως για παράδειγμα ο υπολογισμός στάσεων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Απαραίτητο σε αυτήν την περίπτωση είναι η υλοποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού
πολυγώνων Voronoi με την χρήση βαρών (Dong 2008).

Παράρτημα

Χάρτης 11. ΤΙΝ παρεμβολή για το πρόβλημα προσθήκης ενός νέου υποκαταστήματος.

Χάρτης 12. ΤΙΝ παρεμβολή για το πρόβλημα προσθήκης ενός νέου ΑΤΜ.

Αρχική τιμή αντικειμενικής συνάρτησης

39.0731

Τιμή αντικειμενικής συνάρτησης για την
βέλτιστη θέση εγκατάστασης

29.0525

Χρόνος που απαιτείται για ένα συναρτησιακό
υπολογισμό (σε AMD ATHLON X2 250)

5.5 secs

Πίνακας 5. Αποτελέσματα υπολογισμού βέλτιστης θέσης εγκατάστασης ενός νέου
υποκαταστήματος με την χρήση των Γενετικών Αλγορίθμων.
Population size

10

## of generations for convergence

15

Selection function

roulette

Mutation

uniform

Crossover

2-point

Hybrid function

Pattern search

Πίνακας 6. Τιμές παραμέτρων Γενετικού Αλγόριθμου που χρησιμοποιήθηκε στον υπολογισμό
βέλτιστης θέσης εγκατάστασης ενός νέου υποκαταστήματος.
Αρχική τιμή αντικειμενικής συνάρτησης

39.0731

Τιμή αντικειμενικής συνάρτησης για την
βέλτιστη θέση εγκατάστασης

35.1421

Χρόνος που απαιτείται για ένα συναρτησιακό
υπολογισμό (σε AMD ATHLON X2 250)

5.5 secs

Πίνακας 7. Αποτελέσματα υπολογισμού βέλτιστης θέσης εγκατάστασης ενός νέου ΑΤΜ με την
χρήση των Γενετικών Αλγορίθμων.
Population size

10

## of generations for convergence

11

Selection function

roulette

Mutation

uniform

Crossover

2-point

Hybrid function

Pattern search

Πίνακας 8. Τιμές παραμέτρων Γενετικού Αλγόριθμου που χρησιμοποιήθηκε στον υπολογισμό
βέλτιστης θέσης εγκατάστασης ενός νέου ΑΤΜ.
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