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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σ’ αυτή τη διπλωματική εργασία, παρουσιάζουμε προσεγγιστικούς
αλγόριθμους για το Πρόβλημα του Πλανόδιου Πωλητή, μερικές πρακτικές
εφαρμογές και κάποιες σχετικές παραλλαγές του κύριου προβλήματος.
Ένας πλανόδιος πωλητής θέλει να επισκεφθεί κάθε πόλη ενός συνόλου
πόλεων ακριβώς μια φορά ξεκινώντας και επιστρέφοντας στην αρχική πόλη. Το
κύριο πρόβλημά του είναι να βρει τη συντομότερη διαδρομή. Παρουσιάζουμε μια
αυτόνομη εισαγωγή σε αλγοριθμικές και υπολογιστικές απόψεις του προβλήματος
μαζί με τις θεωρητικές απαραίτητες προϋποθέσεις τους από την σκοπιά της
Επιχειρησιακής Έρευνας.
Η διπλωματική αποσκοπεί να παρουσιάσει τις διαδικασίες επίλυσης του
Προβλήματος του Πλανόδιου Πωλητή ανάλογα με το μέγεθος και τη δομή του.
Θεωρητικά αποτελέσματα παρουσιάζονται σε μορφή που να καθιστούν σαφή τη
σημασία τους στο σχεδιασμό των προσεγγιστικών αλγόριθμων για αποδεδειγμένα
καλές ή/και βέλτιστες λύσεις του Προβλήματος.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Πρόβλημα Πλανόδιου Πωλητή, Πρόβλημα Περιοδεύοντος Πωλητή, Σχετικά
Προβλήματα, Πρακτικές Εφαρμογές, Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι, Ευρετικές

Νικόλαος Σ. Στυλιανού

ABSTRACT

In this thesis, at short, we present the Travelling Salesman Problem with
approximations algorithms, some practical applications and related problems of
the main problem.
A travelling salesman wants to visit each of a set of towns exactly once
starting from and returning to his home town. One of his problems is to find the
shortest such trip. We present a self-contained introduction into algorithmic and
computational aspects of the TSP along with their theoretical prerequisites as
seen from the point of view of an operations researcher who wants to solve
practical instances.
This thesis is intended to be a guideline of the reader confronted with the
question of how to attack a TSP instance depending on its size, its structural
properties. Theoretical results are presented in a form which make clear their
importance in the design of algorithms for approximate but provably good, and
optimal solutions of the TSP.

KEY WORDS
Travelling Salesman Problem, TSP, Related Problems, Practical Applications,
Approximations Algorithms, Heuristics
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Προσεγγίζοντας το Πρόβλημα του Πλανόδιου Πωλητή
1. Εισαγωγή
Περί Δυναμικού Προγραμματισμού

1.1.

Πολλά προβλήματα της Επιχειρησιακής Έρευνας (Ε.Ε.) ανάγονται στη
μελέτη ενός δυναμικού συστήματος, η εξέλιξη του οποίου μέσα στο χρόνο
επηρεάζεται από μια σειρά αποφάσεων. Συγχρόνως κάθε απόφαση συνεπάγεται
κάποιο άμεσο κόστος (ή κέρδος, δηλαδή αρνητικό κόστος) για το σύστημα. Έτσι η
εξέλιξη του συστήματος μέσα στο χρόνο, ως συνέπεια των διαδοχικών
αποφάσεων που λαμβάνονται, επιφέρει κάποιο συνολικό κόστος, το οποίο
επιθυμούμε να είναι το ελάχιστο δυνατό. Το κατάλληλο μαθηματικό εργαλείο για
την επίλυση αυτού του προβλήματος είναι ο Δυναμικός Προγραμματισμός (Δ.Π.).
Ο όρος «δυναμικός προγραμματισμός» (dynamic programming), αρχικά
χρησιμοποιήθηκε την δεκαετία του 1950 από τον Richard Bellman για να
περιγράψει την διαδικασία της επίλυσης των προβλημάτων όπου κάποιος πρέπει
να βρει τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις σταδιακά.
Το όνομα του Bellman δόθηκε στην πιο γνωστή εξίσωση του Δ.Π. , η οποία
είναι ένα κεντρικό αποτέλεσμα του Δ.Π.: σ’ αυτήν επαναδιατυπώνεται ένα
πρόβλημα βελτιστοποίησης σε αναδρομική μορφή. Με την εξίσωση Bellman θα
ασχοληθούμε παρακάτω.
Η λέξη «δυναμικός» (dynamic) επιλέχθηκε από τον Bellman για να συλλάβει
την

χρονικά

μεταβαλλόμενη

πτυχή

των

προβλημάτων,

ενώ

η

λέξη

«προγραμματισμός» (programming) αναφέρεται στην χρήση της μεθόδου για να
βρει ένα βέλτιστο σχέδιο-πρόγραμμα (με την έννοια ενός στρατιωτικού
προγράμματος για εκπαίδευση αλλά και για μεταφορά ή προμήθεια πολεμικών
εφοδίων, όταν πρωτοεμφανίστηκε).
Χρησιμοποιείται για την επίλυση πολυσταδιακών προβλημάτων, στα οποία
λαμβάνουμε μια ακολουθία αλληλοσυνδεόμενων αποφάσεων. Ένα από τα κύρια
χαρακτηριστικά του, σε σχέση με άλλες τεχνικές της Ε.Ε. είναι ότι αποτελεί μια
γενική προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε μια
μεγάλη κατηγορία περιπτώσεων. Στον Δ.Π. κάθε πρόβλημα μπορεί να είναι και μια
διαφορετική πρόκληση, επειδή καλούμαστε κάθε φορά να διαμορφώσουμε

το

μοντέλο του Δ.Π. ειδικά για το συγκεκριμένο πρόβλημα που εξετάζουμε. Γενικά
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πάντως, θα πρέπει να γνωρίζουμε τη γενική δομή των πολυσταδιακών
προβλημάτων, για να προσδιορίσουμε κατά πόσο το εξεταζόμενο πρόβλημα
μπορεί να επιλυθεί ή όχι με το Δ.Π.. Ας σημειωθεί επίσης ότι, πολλά προβλήματα
τα οποία δεν είναι πολυσταδιακά, μπορούν να μετατραπούν σε πολυσταδιακά
προβλήματα αποφάσεων και να τα επιλύσουμε με τον Δ.Π.
Ο Δ.Π. διαιρεί ένα σύνθετο πρόβλημα με μεγάλο αριθμό μεταβλητών
απόφασης σε μια ακολουθία υποπροβλημάτων, καθένα από τα οποία έχει ένα
μικρότερο αριθμό μεταβλητών απόφασης και είναι, για το λόγο αυτό, ευκολότερο
να επιλυθεί. Στον Δ.Π. δεν υπάρχει ούτε συγκεκριμένος τρόπος διατύπωσης ούτε
και συγκεκριμένος αλγόριθμος επίλυσης των αντίστοιχων προβλημάτων. Σχεδόν
σε κάθε περίπτωση εφαρμογής της μεθοδολογίας του Δ.Π. απαιτείται ιδιαίτερη
διατύπωση και προσέγγιση. Εν τούτοις, όλα τα προβλήματα στα οποία είναι
δυνατή

η

εφαρμογή

μεθοδολογίας

Δ.Π.

έχουν

ορισμένα

κοινά

γενικά

χαρακτηριστικά τα οποία είναι τα ακόλουθα:
1. Ένα πρόβλημα Δ.Π. μπορεί να διαιρεθεί (διαμεριστεί) σε στάδια, σε καθένα
από τα οποία ακολουθείτε μια πολιτική (παίρνετε μια απόφαση). Δηλαδή στο
πρόβλημα λαμβάνετε μια ακολουθία αλληλοσυνδεόμενων αποφάσεων. Η
απόφαση που λαμβάνεται σε κάθε στάδιο επηρεάζει το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα όχι μόνο του συγκεκριμένου σταδίου αλλά και όλων εκείνων που
ακολουθούν.
2. Σε κάθε στάδιο διακρίνουμε ένα σύνολο πιθανών καταστάσεων στις οποίες
μπορεί να βρίσκεται το υπό ανάλυση σύστημα. Η κατάσταση στην οποία
μπορεί να βρίσκεται το σύστημα σε ένα συγκεκριμένο στάδιο επηρεάζει την
απόφαση που θα ληφθεί στο συγκεκριμένο στάδιο. Οι πιθανές καταστάσεις σε
κάθε στάδιο ορίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε για κάθε μια κατάσταση να
υπάρχουν όλες εκείνες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη λήψη μιας
απόφασης στο συγκεκριμένο στάδιο. Ο αριθμός τον καταστάσεων σε κάθε
στάδιο της πολυσταδιακής κατάστασης μπορεί να είναι πεπερασμένος ή
άπειρος.
3. Σε κάθε στάδιο όπου παίρνουμε μια απόφαση, η τρέχουσα κατάσταση
μετασχηματίζεται σε μια κατάσταση

συνδεδεμένη με το επόμενο στάδιο

της διαδικασίας. Αυτό γίνεται περισσότερο κατανοητό εξετάζοντας την
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πολυσταδιακή διαδικασία των προσδιοριστικών μοντέλων του Δ.Π. του
Σχήματος 1.1.. Στο στάδιο n του προβλήματος υπάρχουν δύο εισροές, η
μεταβλητή κατάστασης sn και η μεταβλητή απόφασης xn. Η μεταβλητή
κατάστασης sn συνδέει το τρέχον στάδιο με το προηγούμενο. Για δεδομένη
κατάσταση sn αναζητούμε τη μεταβλητή απόφασης xn, μεταξύ όλων των
δυνατών αποφάσεων, η οποία βελτιστοποιεί τη συνολική απόδοση του
συστήματος των επόμενων σταδίων. Η μεταβλητή απόφασης xn δημιουργεί
στο τρέχον στάδιο του προβλήματος δύο εκροές, οι οποίες είναι η συνάρτηση
απόδοσης (return function) του τρέχοντος σταδίου, δηλαδή η fn(sn , xn) και η
νέα κατάσταση sn+1. Η συνάρτηση αυτή είναι συνάρτηση της μεταβλητής
κατάστασης sn και της μεταβλητής απόφασης xn , ενώ sn+1 η συνδέει το τρέχον
στάδιο n με το επόμενο στάδιο n + 1 του προβλήματος.
Η επίλυση ενός προβλήματος Δ.Π., το οποίο διαθέτει τα τρία προηγούμενα
χαρακτηριστικά, βασίζεται στης αρχή της αριστότητας του Bellman, σύμφωνα με
την οποία: «Μια άριστη πολιτική πρέπει να έχει την ιδιότητα πως οποιαδήποτε
και αν είναι η απόφαση που πήραμε για να φτάσουμε σε μια κατάσταση, οι
υπόλοιπες αποφάσεις πρέπει να αποτελούν μια άριστη πολιτική για να φύγουμε
από την κατάσταση αυτή».

Σχήμα 1.1
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4. Με δεδομένη την τρέχουσα κατάσταση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, μια
άριστη πολιτική για τα υπόλοιπα στάδια είναι ανεξάρτητη της πολιτικής που
υιοθετήσαμε στα προηγούμενα (μαρκοβιανή ιδιότητα). Η επίλυση των
προβλημάτων του Δ.Π. αρχίζει πρώτα με την επίλυση του προβλήματος του
ενός σταδίου, ακολουθεί στη συνέχεια η επίλυση του προβλήματος των δύο
σταδίων και συνεχίζεται η διαδικασία μέχρι να επιλυθεί ολόκληρο το πρόβλημα.
Η διαδικασία επίλυσης μπορεί να προχωρήσει (προς τα πίσω) ή προς τα
εμπρός. Στην προς τα πίσω διαδικασία επίλυσης το πρώτο στάδιο που
αναλύετε είναι το τελευταίο στάδιο του προβλήματος και η επίλυση του
συνεχίζεται ενώ κινούμαστε προς τα πίσω, ένα στάδιο κάθε φορά, μέχρι να
συμπεριλάβουμε όλα τα στάδια του προβλήματος. Αντίθετα στην προς τα
εμπρός διαδικασία επίλυσης αρχίζουμε την ανάλυση με το πρώτο στάδιο του
προβλήματος και προχωράμε προς τα εμπρός, αναλύοντας ένα στάδιο κάθε
φορά, μέχρι να εξετάσουμε όλα τα στάδια. Η προς τα εμπρός διαδικασία
επίλυσης ίσως να φαίνεται περισσότερο λογική από την προς τα πίσω, μια και
επιλύει το πρόβλημα από την αρχή προς το τέλος. Όμως, για πολλά
προβλήματα Δ.Π., και ιδιαίτερα για εκείνα στα οποία τα στάδια αντιστοιχούν σε
χρονικές περιόδους, η προς τα πίσω διαδικασία είναι προτιμότερη από την
προς τα εμπρός.
5. Η διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων του Δ.Π. συνήθως αρχίζει με την
εύρεση της άριστης πολιτικής για κάθε κατάσταση του τελευταίου σταδίου.
6. Στην διαδικασία επίλυσης χρησιμοποιείται μια αναδρομική σχέση (recursive
relationship), που προσδιορίζει την άριστη πολιτική για κάθε κατάσταση του
σταδίου n, με δεδομένη την άριστη πολιτική για κάθε κατάσταση του σταδίου

n + 1. Η ακριβής μορφή της αναδρομικής σχέσης εξαρτάται από το πρόβλημα
που αναλύουμε. Η γενική της μορφή είναι

( )
H

(

{ (

)}

) είναι η τιμή της άριστης πολιτικής για τα υπόλοιπα στάδια του

προβλήματος, όταν το σύστημα είναι στην κατάσταση sn

του σταδίου n

επιλέγεται η μεταβλητή απόφασης xn.
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Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των χαρακτηριστικών των προβλημάτων
του Δ.Π., σημειώνουμε ότι η διαδικασία της επίλυσης διευκολύνεται με την
κατασκευή ενός πίνακα (όπως ο Πίνακας 1.1.), για κάθε στάδιο της διαδικασίας.
Έτσι, αρχίζοντας με την κατασκευή του πίνακα του τελευταίου σταδίου και
προχωρώντας προς τα πίσω ένα στάδιο κάθε φορά, βρίσκουμε την άριστη λύση
του προβλήματος με την κατασκευή του αντίστοιχου πίνακα του αρχικού σταδίου
(n=1).
Ένα πλήθος πρακτικών προβλημάτων μπορούν να διατυπωθούν και να
επιλυθούν ως προβλήματα Δ.Π.. Παρακάτω δίνουμε μερικές χαρακτηριστικές
εφαρμογές:
1. Προβλήματα Αντικατάστασης-Συντήρησης Μηχανημάτων
2. Προβλήματα Ελέγχου Αποθεμάτων
3. Προβλήματα Βέλτιστης Διαδρομής
4. Προβλήματα Κατανομής Πόρων και Φόρτωσης Φορτίων
5. Προβλήματα Σχεδιασμού Σύνθετων Έργων
Γενικά ο Δ.Π. χρησιμοποιείται όταν δεν μπορεί να διαμορφωθεί μαθηματικό
μοντέλο ή όταν το μαθηματικό μοντέλο είναι ιδιαίτερα σύνθετο και δεν μπορεί να
λυθεί με αναλυτικές μεθόδους.

Πίνακας 1.1
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1.2.

Εφαρμογές

1.2.1. Παράδειγμα Συντομότερης Διαδρομής
Το αντιπροσωπευτικότερο όλων των προβλημάτων Δ.Π. είναι η εύρεση της
συντομότερης (ή μεγαλύτερης) διαδρομής μέσω ενός πεπερασμένου μη κυκλικού
δικτύου. Σε τέτοιου είδους δίκτυα, τα προβλήματα συντομότερης και μέγιστης
διαδρομής είναι εναλλάξιμα, δηλαδή το ένα μπορεί να μετατραπεί στο άλλο,
πολλαπλασιάζοντας τα μήκη όλων των ακμών με -1. Κοινό χαρακτηριστικό όλων
αυτών των προβλημάτων είναι η ύπαρξη ενός συστήματος το οποίο βρίσκεται
κάθε φορά σε μία μόνο κατάσταση, από ένα σύνολο καταστάσεων, και το οποίο σε
κάθε βήμα μετακινείται από μια κατάσταση σε άλλη μέσω μιας απόφασης, από ένα
σύνολο αποφάσεων. Από κάθε απόφαση συνεπάγεται κάποιο άμεσο κόστος ή
κέρδος (αρνητικό κόστος) και έτσι κατά τη μετακίνηση του συστήματος
δημιουργείται μια ακολουθία από κόστη. Η επίλυση ενός προβλήματος μέσω Δ.Π.
ανάγεται στην εύρεση εκείνης της ακολουθίας αποφάσεων, μία για κάθε
κατάσταση, η οποία βελτιστοποιεί το συνολικό κόστος. Ακολουθεί ένα παράδειγμα
πρόβληματος συντομότερης διαδρομής.

Σχήμα 1.2
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Έστω ότι ενδιαφερόμαστε να ταξιδέψουμε (με αυτοκίνητο) από το San Francisco
(S.F.) στην New York (Ν.Υ.). Επίσης, έστω ότι οι πιθανές διαδρομές και τα
πραγματικά μίλια είναι όπως φαίνονται στο δίκτυο του Σχήματος 1.2. Σημειώνουμε
επίσης ότι σ’ αυτό το δίκτυο κάθε ακμή-τόξο είναι κατευθυνόμενο. Δοθέντος του
πιο πάνω δικτύου (Σχήμα 1.2), το πρόβλημα που μας ενδιαφέρει είναι να
καθορίσουμε την συντομότερη διαδρομή από τον S.F. στην Ν.Υ.
Λύση
Προφανώς, η λύση του προβλήματος μπορεί να καθοριστεί με μια πλήρη
απαρίθμηση όλων των πιθανών διαδρομών που ξεκινούν από το S.F. και
τελειώνουν στην N.Y.. Για παράδειγμα, η συνολική απόσταση της διαδρομής
San Francisco → Denver → Dallas → Atlanta → New York
μπορεί να υπολογιστεί στα 1274 + 874 + 779 + 885 = 3812 μίλια. Εφ’ όσον ο
αριθμός των πιθανών διαδρομών σ’ αυτό το συγκεκριμένο δίκτυο είναι ίσος με 18
(=2x3x3) η συνολική υπολογιστική προσπάθεια της συνολικής απαρίθμησης
μπορεί να θεωρηθεί ως αποδεκτή. Ωστόσο, όσο ο αριθμός των πόλεων στο δίκτυο
αυξάνεται, ο αριθμός των πιθανών διαδρομών μεγαλώνει ραγδαία, δημιουργώντας
τη συνολική απαρίθμηση αυτών, απαγορευτικά χρονοβόρα. Είναι καλύτερα
λοιπόν, να βρούμε πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να καθορίσουμε την λύση
του προβλήματος μας. Η βασική ιδέα είναι να προσπαθήσουμε να μετατρέψουμε
την

λύση

του

προβλήματος

σε

λύση

μιας

ακολουθίας

αλληλένδετων

υποπροβλημάτων. Έχοντας αυτό στο μυαλό μας, έστω ότι βρισκόμαστε στο S.F.
τώρα, κοιτάζοντας μπροστά, βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο άμεσες επιλογές για την
πρώτη στάση του ταξιδιού, οι οποίες είναι οι πόλεις Denver και Phoenix. Οι
αποστάσεις, αντίστοιχα, από το S.F. είναι 1274 και 755 μίλια. Προφανώς, αυτή η
πληροφορία δεν μας επαρκή, για να φθάσουμε στην σωστή επιλογή. Επομένως
μια φυσική ερώτηση είναι: “Ποια είναι η ελάχιστη επιπρόσθετη πληροφορία η
οποία μας ικανοποιεί για να πάρουμε μια απόφαση;” Έχοντας αυτό τον
προβληματισμό κατά νου, συνειδητοποιούμε ότι αν κάποιος μπορούσε να μας
δώσει την μικρότερη απόσταση από το Denver και Phoenix στην N.Y. τότε
μπορούμε να προσθέσουμε απλά τις αποστάσεις 1274 και 755 που βρήκαμε
προηγουμένως, για να καθορίσουμε ποια είναι η καλύτερη πρώτη στάση. Όμως
επειδή αυτός ο “κάποιος” δεν υφίσταται, αυτό που έχουμε παρατηρήσει, στην
πραγματικότητα, είναι ότι το αρχικό πρόβλημα εύρεσης της μικρότερης απόστασης
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από το S.F. στην N.Y. μπορεί να μετατραπεί σε λύση δύο υποπροβλημάτων, στην
εύρεση της μικρότερης απόστασης από το Denver στην Ν.Υ. και από η Phoenix
στην N.Y.. Σημειώνουμε ότι αυτά τα δύο υποπροβλήματα είναι “μικρότερα” από το
αρχικό, μιας και το Denver και η Phoenix είναι μια στάση πιο κοντά στην Ν.Υ από
το S.F.
Συνεχίζοντας με αυτό το επιχείρημα, για να λύσουμε αυτά τα δύο
υποπροβλήματα, χρειάζεται

να γνωρίζουμε την μικρότερη απόσταση από την

Omaha, την Oklahoma και το Dallas, μέχρι τον τελικό προορισμό, και αυτό με την
σειρά του μας λέει ότι χρειάζεται να καθορίσουμε την μικρότερη απόσταση από τις
πόλεις Columbus, Nashville και Atlanta μέχρι τον τελικό προορισμό. Έπεται ότι, η
λύση για το πρόβλημα μας μπορεί να ληφθεί μέσω μιας επαναληπτικής
(αναδρομικής) διαδικασίας η οποία ξεκινά από αυτές τις τρεις τελευταίες πόλεις οι
οποίες είναι ένα μόνο βήμα από την Ν.Υ. και προχωρώντας στο αρχικό μας σημείο
που είναι το S.F., συγκεντρώνοντας μια σειρά από λύσεις με ενδιάμεσα
υποπροβλήματα, δηλαδή δουλεύοντας οπισθοδρομικά.
Το εξαγόμενο από την εκτέλεση αυτής της αναδρομικής διαδικασίας
φαίνεται στο Σχήμα 1.3.. Πιο κάτω θα ασχοληθούμε με την λεπτομερή επεξήγηση
των αριθμών που παρουσιάζονται σε αυτό το σχήμα.

Σχήμα 1.3
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Η διαδικασία ξεκινά με τις 3 πόλεις, οι οποίες είναι ένα βήμα μακριά από
την Ν.Υ. Σε γενικές γραμμές έχουμε τις τρεις αυτές αποστάσεις να δίνονται
απευθείας από το Σχήμα 1.3. Οπότε αρχικά θα πάρουμε την καλύτερη πιθανή
απόσταση από αυτές τις πόλεις στην Ν.Υ, ως την βέλτιστη τιμή που συνδέεται με
αυτή την πόλη. Ως εκ τούτου ότι έχουμε μπορεί να δηλωθεί ως:
Βέλτιστη τιμή για Columbus = 535
Βέλτιστη τιμή για Nashville

= 887

Βέλτιστη τιμή για Atlanta

= 885

Αυτές οι βέλτιστες τιμές δηλώνονται στο Σχήμα 1.3.. Είναι οι αριθμοί που
βρίσκονται σε κύκλους, δίπλα από τις αντίστοιχες πόλεις. Επιπλέον, τα μικρά τόξα
που βρίσκονται δίπλα από κάθε πόλη και δείχνουν προς την Ν.Υ. δηλώνουν την
βέλτιστη απόφαση όταν βρισκόμαστε σ’ αυτές τις πόλεις.
Μετά, στρέφουμε την προσοχή μας στις πόλεις Omaha, Oklahoma και
Dallas, οι οποίες απέχουν 2 βήματα από την Ν.Υ. Κοιτάζοντας την Omaha, ο
επόμενος σταθμός είναι οι πόλεις Columbus, Nashville και Atlanta. Αν η επιλογή
είναι η πόλη Columbus, τότε η καλύτερη πιθανή απόσταση από τη Ν.Υ. είναι ίση
με 798 + 535, όπου ο πρώτος αριθμός είναι η απόσταση ανάμεσα στην Omaha
και Columbus και ο δεύτερος αριθμός είναι η βέλτιστη τιμή στην πόλη Columbus.
Ομοίως αν η επιλογή είναι η πόλη Nashville ή η Atlanta τότε η αντίστοιχη καλύτερη
πιθανή απόσταση δίνεται ως 751 + 887 ή 994 + 885. Εφ’ όσον ενδιαφερόμαστε
για την ελαχιστοποίηση της συνολικής απόστασης η καλύτερη επιλογή θα πρέπει
να είναι η πόλη που επιτυγχάνει το μικρότερο από τα 3 αυτά αθροίσματα. Τυπικά
αυτή η ανάλυση μπορεί να γραφτεί ως:

Η βέλτιστη τιμή στην Omaha = min [

]

= min [1333, 1638, 1879]
= 1333
Οπότε η καλύτερη επιλογή στην πόλη Omaha είναι να ταξιδέψουμε στην
Columbus. Και αυτά τα αποτελέσματα καταγράφονται στο Σχήμα 1.3. Ομοίως
κάνουμε και τις αναλύσεις για τις πόλεις Oklahoma και Dallas.
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Έτσι έχουμε:
Η βέλτιστη τιμή στην Oklahoma = min [

]

= min [1448, 1570, 1739]
= 1448
Οπότε η καλύτερη επιλογή στην πόλη Oklahoma είναι να ταξιδέψουμε στην πόλη
Columbus. Για το Dallas έχουμε:
Η βέλτιστη τιμή στο Dallas = min [

]

= min [1575, 1551, 1664] = 1551
και η καλύτερη επιλογή είναι το Nashville.
Η επόμενη ομάδα κόμβων περιέχει τις πόλεις Denver και Phoenix. Και οι δύο
πόλεις απέχουν 3 βήματα από την Ν.Υ. Για το Denver έχουμε:
Η βέλτιστη τιμή στο Denver = min [

]

= min [1871, 2114, 2425] = 1871
και η καλύτερη επιλογή είναι να ταξιδέψουμε στην Omaha. Για το Phoenix έχουμε:
Η βέλτιστη τιμή στο Phoenix = min [

]

= min [2775, 2450, 2634] = 2450
και η καλύτερη επιλογή είναι η Oklahoma. Και όλα αυτά σημειώνονται στο Σχ. 1.3.
Και τελικά, είμαστε έτοιμοι για την απόφαση στο S.F. Μια παρόμοια σύγκριση
μεταξύ Denver και Phoenix δείχνει ότι:
Η βέλτιστη τιμή στο San Francisco = min [

]

= min [3145, 3205] = 3145
και η καλύτερη επιλογή είναι το Denver. Περιληπτικά, λοιπόν, έχουμε καταλήξει ότι
η καλύτερη πιθανή συνολική απόσταση από το S.F. στην N.Y. είναι 3145 μίλια.
Επιπλέον η σειρά των βέλτιστων αποφάσεων υποδεικνύεται στο Σχήμα 1.4. Με
άλλα λόγια το βέλτιστο μονοπάτι είναι
San Francisco → Denver → Omaha → Columbus → New York
Και εδώ ολοκληρώνεται η λύση του προβλήματος.
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Σχήμα 1.4
Αυτό που θα κάνουμε πιο κάτω είναι μια προσεκτική επανεξέταση της πιο
πάνω διαδικασίας. Ο σκοπός αυτού, είναι για να τυποποιήσουμε τις γενικές ιδέες
οι οποίες αποτελούν την σπονδυλική στήλη κάθε προβλήματος Δ.Π.. Μια σταθερή
κατανόηση αυτών των ιδεών, θα μας προετοιμάσει για την λύση πιο πολύπλοκων
προβλημάτων. Η αρχική ιδέα είναι να σκεφτούμε το πιο πάνω δίκτυο του
Σχήματος 1.4, αποτελούμενο από στάδια. Συγκεκριμένα, μπορούμε να ορίσουμε
τον κόμβο του San Francisco ως το στάδιο 1, τους κόμβους Denver και Phoenix
ως το στάδιο 2, τους κόμβους Omaha, Oklahoma και Dallas ως το στάδιο 3, τους
κόμβους Columbus, Nashville και Atlanta ως το στάδιο 4 και τελικά τον κόμβο
New York ως το στάδιο 5. Αυτά απεικονίζονται στο Σχήμα 1.5.

Σχήμα 1.5
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Στις περισσότερες εφαρμογές του Δ.Π., τα στάδια θα αναφέρονται σε
διαδοχικές χρονικές περιόδους. Στο δικό μας παράδειγμα, υπάρχει μια απόφαση
να πάρουμε ή μια ενέργεια να γίνει, σε κάθε στάδιο. (Οι ενέργειες αναφέρονται
στην μετακίνηση σε συγκεκριμένες πόλεις). Επίσης, αυτή είναι η περίπτωση μας
σε γενικές γραμμές. (Ακόμα και αν δεν μπορούμε να πάρουμε κάποια απόφαση,
μπορούμε να το εξηγήσουμε ως το να μην κινηθούμε προς καμία κατεύθυνση).
Παρόλα αυτά, σε πολλές εφαρμογές, τα στάδια μπορούν να οριστούν ανάλογα με
την σειρά των διαδοχικών αποφάσεων ή ενεργειών.
Η επόμενη ιδέα είναι ότι κάθε στάδιο έχει ένα αριθμό πιθανών καταστάσεων
που συνδέονται με αυτό. Με απλά λόγια, η πληροφορία που αφορά την
κατάσταση μπορεί να θεωρηθεί ως

μια περαιτέρω λεπτομέρεια για το που

βρισκόμαστε μέσα σε ένα στάδιο. Στο παράδειγμα μας, το στάδιο 1 έχει μία μόνο
κατάσταση, η οποία είναι το San Francisco, το στάδιο 2 έχει 2 πιθανές
καταστάσεις, οι οποίες είναι το Denver και η Phoenix, το στάδιο 3 έχει τις πόλεις
Omaha, Oklahoma και Dallas οι οποίες είναι και οι 3 του πιθανές καταστάσεις, το
στάδιο 4 έχει ομοίως τις 3 πόλεις ως τις 3 πιθανές καταστάσεις του και το στάδιο 5
έχει επίσης μια μόνο κατάσταση, την New York. Έτσι, κάθε κατάσταση των k
σταδίων, όπου k=1,2,3,4,5, αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη πόλη η οποία απέχει
k-1 βήματα από το San Francisco.
Γενικά, είναι βοηθητικό να απεικονίζουμε τις καταστάσεις και τα στάδια από
κοινού όπως παρακάτω. Φανταστείτε ένα σύστημα του οποίου η κατάσταση
εξελίσσεται σε ένα δεδομένο σύνολο χρονικών περιόδων σύμφωνα με μια σειρά
ενεργειών, και ας υποθέσουμε ότι μια εικόνα αυτού του συστήματος λαμβάνεται
σε κάθε περίοδο. Στη συνέχεια, κάθε χρονική περίοδος αντιστοιχεί σε ένα στάδιο,
και η εικόνα που λαμβάνεται σε ένα συγκεκριμένο στάδιο αντιστοιχεί με την
κατάσταση του συστήματος σε αυτό το στάδιο. Μόλις τα στάδια και οι καταστάσεις
οριστούν, η πρώτη εργασία στην λύση ενός προβλήματος Δ.Π. είναι να
διαμορφωθεί μια γενική αναδρομική σχέση που συνδέει την βέλτιστη τιμή που
σχετίζεται με κάθε κατάσταση μέσα σε ένα δεδομένο στάδιο στις βέλτιστες τιμές
που συνδέονται με καταστάσεις του επόμενου σταδίου. Η σωστή διαμόρφωση
μιας αναδρομικής σχέσης είναι σημαντική, γιατί είναι αυτό που μας επιτρέπει να
υπολογίσουμε τις βέλτιστες τιμές στάδιο με στάδιο μέχρι βρεθεί η βέλτιστη λύση.
Πράγματι, στο παράδειγμα μας, ξεκινήσαμε με τις βέλτιστες τιμές στο Columbus,
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στο Nashville και την Atlanta οι οποίες είναι στο στάδιο 4, και εργαζόμενοι
οπισθοδρομικά ένα στάδιο τη φορά μέχρι να καθοριστεί η βέλτιστη λύση, η οποία
είναι η βέλτιστη τιμή στο San Francisco, η μόνη κατάσταση στο στάδιο 1.
Τώρα θα διατυπώσουμε την αναδρομική σχέση για το παράδειγμα μας.
Αυτή η διατύπωση είναι κάπως αφηρημένη, αλλά θα μας βοηθήσει να
κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια της αναδρομικής σχέσης. Ξεκινάμε με τον
συμβολισμό που θα χρησιμοποιήσουμε. Για δική μας διευκόλυνση, θα πρέπει
αρχικά να μετονομάσουμε τις πόλεις (ή κόμβους) του δικτύου. Η ιδέα είναι να
αριθμήσουμε τις πόλεις μέσα σε μια κατάσταση από την αφετηρία προς τον
προορισμό αναφερόμενοι στην i-πόλη της κατάσταση k ως κόμβος (i, k). Έτσι, το
San Francisco γίνεται ο κόμβος (1, 1), το Denver γίνεται o κόμβος (1, 2), το
Phoenix γίνεται o κόμβος (2, 2), και ούτω καθεξής. Αυτό φαίνεται στο Σχήμα 1.6.
Στη συνέχεια, θα συμβολίζουμε με d[(i, k), (j, k+1)] την απόσταση μεταξύ των
κόμβων (i, k) και (j, k+1), όπου i και j είναι συγκεκριμένες καταστάσεις εντός των
διαδοχικών σταδίων k και k+1, αντίστοιχα.

Σχήμα 1.6
Έτσι σύμφωνα με το παράδειγμα μας, έχουμε d[(1, 1),(1, 2)] = 1274, d[(1,
1),(2, 2)] = 755, d[(1, 2),(1, 3)] = 538, κ.ο.κ. Με λίγο πιο αφηρημένους όρους, θα
πρέπει επίσης να αναφέρεται d[(i, k),(j,k+1)] ως ένα στάδιο κόστους που σχετίζεται
με τη λήψη της j ενέργειας (δηλ. το να ταξιδέψουμε στην πόλη j) στην κατάσταση i
του σταδίου k. Τέλος, Vk(i) ας δηλώνει τη βέλτιστη τιμή που σχετίζεται με τον
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κόμβο (i, k). Εννοιολογικά, αυτό σημαίνει ότι θα θεωρήσουμε την Vk(i) ως μια
συνάρτηση, που ονομάζεται συνάρτηση βέλτιστης τιμής, για όλους τους πιθανούς
συνδυασμούς σταδίων και καταστάσεων.
Τώρα, φανταστείτε ότι στεκόμαστε σε ένα κόμβο (i, k), όπου i και k είναι
οποιοδήποτε ζεύγος καταστάσεων και σταδίων. Κοιτάζοντας μπροστά από τον
κόμβο (i, k), οι διαθέσιμες ενέργειες αντιστοιχούν στο να προχωρήσουμε σε
οποιαδήποτε πόλη του επόμενου σταδίου. Αν πήραμε την απόφαση να
ταξιδέψουμε στην πόλη j, τότε το

καλύτερο πιθανό συνολικό κόστος (δηλ. η

απόσταση) από τον κόμβο (i, k) μέχρι το τέλος (δηλ. μέχρι τον κόμβο (1, 5)),
πρέπει να είναι ίσο με το άθροισμα του κόστους σε ένα στάδιο που σχετίζεται με
το ταξίδι από τον κόμβο (i, k) στον κόμβο (j, k + 1) και το καλύτερο δυνατό
συνολικό κόστος από τον κόμβο (j, k +1) έως το τέλος. Με άλλα λόγια, το καλύτερο
πιθανό συνολικό κόστος έως το τέλος, που σχετίζεται με την "ενέργεια j", είναι ίσο
με το άθροισμα του "άμεσου" κόστους ενός σταδίου που συνδέεται με την εν λόγω
ενέργεια, d[(i, k), (j, k + 1)], και το καλύτερο δυνατό συνολικό «μελλοντικό» κόστος
που προκύπτει από το επόμενο κόμβο (j, k + 1) μέχρι το τέλος, Vk+1(j). Δεδομένου
ότι θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε, συνεπάγεται ότι Vk+1(i) πρέπει να είναι ίσο με
το μικρότερο όλων των καλύτερων πιθανών συνολικών κοστών που συνδέονται με
τις διαθέσιμες ενέργειες στον κόμβο (i, k). Και έτσι έχουμε την εξής αναδρομική
σχέση:
()

{ [(

)(

)]

( )}

όπου η διεργασία ελαχιστοποίησης αφορά όλες τις επιτρεπόμενες ενέργειες (που
προσαρμόζονται από το j) στην κατάσταση i του σταδίου k.
Για καλύτερη κατανόηση αυτής της αναδρομικής σχέσης, ας υποθέσουμε ότι
(i,k)=(2,3), το οποίο αντιστοιχεί στην Oklahoma City. Τότε, με j=1, έχουμε
[(

)(

)]

()

( ), και με j=3 έχουμε [(
( )

{ [(

)(

)]

[(

)(

)(

)]

( ) [(

{
{

)]

( ), με j=2 έχουμε [(

)(

)]

( ). Συνεπάγεται ότι
)(

)]

( ) [(

)(

)]

( )}

}
}

και η βέλτιστη τιμή 1448 επιτυγχάνεται με την ενέργεια 1. Πράγματι αυτός ο
υπολογισμός αντιστοιχεί ακριβώς στον υπολογισμό που κάναμε νωρίτερα για την
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Oklahoma. Το καλύτερο πιθανό κόστος που σχετίζεται με την ενέργεια j και πρέπει
[(

να είναι ίσο με το άθροισμα
βελτιστοποίησης.

)(

)]

( ), ονομάζεται αρχή της

Με την αναδρομική σχέση σε ισχύ, η τελική φάση της

διαδικασίας επίλυσης αποτελείται από το αναδρομικό υπολογισμό των Vk(i).
Σε προηγούμενους υπολογισμούς, ξεκινήσαμε την αναδρομή έχοντας
υπόψη

( )

,

( )

και

( )

. Ένα τέτοιο σύνολο αρχικών

βέλτιστων τιμών καλείται οριακή συνθήκη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι
θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με μια απλούστερη οριακή συνθήκη, την

( )

(αυτό απεικονίζεται εξάλλου και στο Σχήμα 1.3 με το μηδέν να βρίσκεται σε
κύκλο δίπλα από τον κόμβο της New York), η οποία σημαίνει ότι αν είμαστε ήδη
στην New York, τότε δεν υπάρχει περαιτέρω κόστος. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι
υπάρχει μικρή διαφορά μεταξύ αυτών των δύο οριακών συνθηκών όσο αφορά την
συνολική

προσπάθεια

στους

υπολογισμούς.

Οι

υπόλοιποι

αναδρομικοί

υπολογισμοί μπορούν να παρουσιαστούν με τη μορφή μιας σειράς πινάκων, έναν
για κάθε στάδιο. Αυτό γίνεται ως εξής:
[(

Στάδιο 3

)(

)]

()
()

()

i

j=1

j=2

j=3

1

798 + 535

751 + 887

994 + 885

1333

1

2

913 + 535

683 + 887

854 + 885

1448

1

3

1040 + 535

664 + 887

779 + 885

1551

2

Η πρώτη στήλη περιλαμβάνει τις πιθανές καταστάσεις του σταδίου 3. Οι επόμενες
3 στήλες περιλαμβάνουν υπολογισμούς για τις εκτιμήσεις της [(

)(

)]

()

για όλους τους συνδυασμούς των i και j (δηλ. καταστάσεων και ενεργειών). Η 5η
στήλη περιλαμβάνει το

( ) για όλα τα i, το οποίο είναι η ελάχιστη τιμή των τριών

προηγούμενων στηλών κατά γραμμή. Η τελευταία στήλη, περιέχει για κάθε
κατάσταση i, την βέλτιστη ενέργεια

( ) ώστε να επιτευχθεί η αντίστοιχη

( ).

Ομοίως, γίνονται και οι υπολογισμοί για το στάδιο 2.
[(

Στάδιο 2

)(

)]

()
()

j=1

j=2

j=3

1

538 + 1333

666 + 1448

874 + 1551

1871

1

2

1442 + 1333 1002 + 1448 1038 + 1551

2450

2

Στο στάδιο 2 υπάρχουν μόνο 2 καταστάσεις.
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Στο στάδιο 1, υπάρχει μόνο μια κατάσταση, και οι υπολογισμοί φαίνονται πιο κάτω
στον πίνακα:
[(

Στάδιο 1

Εφ’ όσον

)(

)]

()

i

j=1

j=2

1

1274 + 1871

755 + 2450

( )

()
3145

()
1

, καταλήγουμε στο ότι η βέλτιστη συνολική απόσταση από

το San Francisco στην New York είναι 3145 μίλια. Επίσης, οι βέλτιστες ενέργειες
μπορούν να διαβαστούν από τους προηγούμενους πίνακες διαδοχικά. Δηλαδή,
από τον πίνακα του Σταδίου 1, έχουμε ότι

( )

, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει

να ταξιδέψουμε από το S.F. στο Denver, και επειδή το Denver αντιστοιχεί στην
κατάσταση 1 του σταδίου 2, κοιτάζουμε την

( ). Αφού

( )

, πρέπει να

ταξιδέψουμε από το Denver στην Omaha. Αφότου, η Omaha, αντιστοιχεί στην
κατάσταση 1 του σταδίου 3, κάνοντας ένα έλεγχο στην πρώτη γραμμή του
αντίστοιχου πίνακα βλέπουμε ότι

( )

. Επομένως πρέπει να ταξιδέψουμε

από την Omaha στο Columbus. Και τελικά, από το Columbus, η μόνη πιθανή
ενέργεια είναι να ταξιδέψουμε στην New York όπως ορίστηκε από την οριακή μας
συνθήκη.
Τώρα

αφού

έχουμε

ολοκληρώσει

τους

αναδρομικούς

υπολογισμούς

επιβεβαιώνεται ότι η βέλτιστη λύση είναι πανομοιότυπη με εκείνη που
παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.4.
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1.2.2. Παράδειγμα Βέλτιστης Διαδρομής
Ένας πωλητής έχει πελάτες σε Ν πόλεις. Δεδομένων των αποστάσεων μεταξύ
των πόλεων, ο πωλητής ξεκινώντας από την πόλη 1 επιθυμεί να επιστρέψει σ’
αυτή επισκεπτόμενος κάθε άλλη πόλη (ακριβώς μια φορά), με τρόπο που η
συνολική διαδρομή να είναι η ελάχιστη δυνατή. Η βασική διαφορά αυτού του
προβλήματος σε σύγκριση με το κλασικό πρόβλημα βέλτιστης διαδρομής που
παρουσιάστηκε προηγουμένως, είναι ότι σε κάθε βήμα πρέπει να γνωρίζουμε όχι
μόνο την πόλη, έστω j, στην οποία βρίσκεται ο πωλητής, αλλά επιπλέον και το
σύνολο των πόλεων από τις οποίες έχει ήδη περάσει, αφού αυτός πρέπει να
επισκεφθεί όλες τις πόλεις, από μια φορά. Πιο κάτω παραθέτουμε μια παραλλαγή
του αρχικού μας προβλήματος.
Έστω ότι ένας πωλητής θέλει να μεταβεί από την πόλη 1 (κόμβος 1) στην πόλη
9 (κόμβος 9), όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.7. Στη διάρκεια της διαδρομής ο
πωλητής πρέπει να κάνει τρεις διανυχτερεύσεις. Η πρώτη θα γίνει σε μια από τις
πόλεις που αντιστοιχούν στους κόμβους 2 ή 3. Η δεύτερη σε έναν από τους
κόμβους 4, 5 ή 6 και η τρίτη σε έναν από τους κόμβους 7 ή 8. Οι αποστάσεις
μεταξύ των πόλεων αντιστοιχούν στους αριθμούς που βρίσκονται σε κάθε ακμή
όπως φαίνεται στο σχήμα 1.7. Το ζητούμενο είναι η ελαχιστοποίηση της συνολικής
απόστασης που θα διανύσει ο πωλητής για να μεταβεί από τον κόμβο 1 στον
κόμβο 9 κάνοντας 3 διανυχτερεύσεις.

Σχήμα 1.7
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Στάδια
Το πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή αναλύεται στη λήψη διαδοχικών
αποφάσεων σε τέσσερα στάδια. Σε κάθε στάδιο ο πωλητής πρέπει να αποφασίσει
ποιος θα είναι ο επόμενος κόμβος του ταξιδιού του
Στάδιο 1:

Στο πρώτο στάδιο ο πωλητής πρέπει να επιλέξει αν από τον κόμβο 1

θα μεταβεί στον κόμβο 2 ή στον κόμβο 3
Στάδιο 2:

Ο πωλητής πρέπει να επιλέξει αν ο επόμενος κόμβος που θα

επισκεφθεί θα είναι ο κόμβος 4, 5 ή 6
Στάδιο 3:
Στάδιο 4:

Ομοίως η απόφαση περιλαμβάνει επιλογή μεταξύ των κόμβων 7 και 8
Υπάρχει μόνον μια απόφαση. Η μετάβαση στον κόμβο 9

Καταστάσεις
Σε κάθε ένα από τα τέσσερα στάδια ο πωλητής μπορεί να βρίσκεται σε
διαφορετικό κόμβο. Ο κόμβος στον οποίο μπορεί να βρίσκεται ο πωλητής δηλώνει
την κατάσταση του στο συγκεκριμένο στάδιο. Έτσι, αν θεωρήσουμε το στάδιο 4, οι
πιθανές καταστάσεις είναι οι κόμβοι 7 και 8. Ομοίως στο στάδιο 3 οι πιθανές
καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρίσκεται ο πωλητής είναι οι κόμβοι 4, 5 και 6.
Στο στάδιο 2 οι πιθανές καταστάσεις είναι οι κόμβοι 2 και 3, ενώ για το πρώτο
στάδιο υπάρχει μία μόνο πιθανή κατάσταση, ο κόμβος 1.
Στάδιο
1
2
3
4

Καταστάσεις
1
2,3
4,5,6
7,8

Αποφάσεις
Σε κάθε ένα από τα τέσσερα στάδια ο πωλητής θα πρέπει να λάβει μια
απόφαση. Συγκεκριμένα, η απόφαση του αφορά την επιλογή του επόμενου
κόμβου που θα επισκεφθεί. Έτσι σε κάθε ένα από τα τέσσερα στάδια, οι εφικτές
αποφάσεις που θα θεωρήσει ο πωλητής είναι οι εξής:
Στάδιο
1
2
3
4

Καταστάσεις
2,3
4,5,6
7,8
9
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Συνάρτηση Αποτελεσμάτων
Ο ορισμός της συνάρτησης αποτελεσμάτων είναι από τα σημαντικότερα
στοιχεία στη διατύπωση ενός προβλήματος Δ.Π. Όπως αναφέραμε και
προηγουμένως, σε κάθε στάδιο Ν, ανάλογα με την κατάσταση SN στην οποία
βρίσκεται τα σύστημα, και την συγκεκριμένη απόφαση DN, αντιστοιχεί ένα
αποτέλεσμα το οποίο μπορούμε να συμβολίσουμε με fN(SN,DN).
Στην περίπτωση του προβλήματος μας, η συνάρτηση fN(SN,DN) ορίζεται ως
εξής:
fN(SN,DN) = απόσταση από τον κόμβο SN έως το τέλος της διαδρομής
δεδομένου ότι ο επόμενος κόμβος (απόφαση) θα είναι ο DN
Ας υποθέσουμε ότι στο στάδιο Ν ο πωλητής βρίσκεται στον κόμβο SN.
Επομένως έχει να επιλέξει μεταξύ των εναλλακτικών αποφάσεων που οδηγούν
από τον κόμβο SN, σε έναν από τους κόμβους του επόμενου σταδίου. Κάθε
εναλλακτική απόφαση έχει σαν αποτέλεσμα μια διαφορετική απόσταση fN(SN,DN)
της διαδρομής από τον κόμβο SN έως το τέλος του δρόμου.
Ορίζουμε ως:

f*N(SN) = min { fN(SN,DN)}

τη μικρότερη απόσταση από τον κόμβο SN έως το τέλος της διαδρομής
Επομένως εάν με Α(SN,DN) συμβολίσουμε την απόσταση μεταξύ των
κόμβων SN και DN θα ισχύει η επαναληπτική σχέση:
fN(SN,DN) = Α(SN,DN) + f*N+1(SN+1)
Ο προηγούμενος επαναληπτικός τύπος δηλώνει ότι το αποτέλεσμα σε κάθε
στάδιο εξαρτάται από το αποτέλεσμα του επόμενου σταδίου, και οδηγεί στην
εφαρμογή του αλγόριθμου που ακολουθεί.
Αλγόριθμος Δυναμικού Προγραμματισμού
Εφ’ όσον το αποτέλεσμα στο στάδιο Ν εξαρτάται από το αποτέλεσμα του
επόμενου σταδίου Ν+1, είναι λογικό να ξεκινήσουμε από το τελευταίο στάδιο,
θεωρώντας όλες τις πιθανές καταστάσεις του συστήματος στο τελευταίο στάδιο
καθώς επίσης και όλες τις εναλλακτικές αποφάσεις που είναι δυνατόν να ληφθούν.

27

Νικόλαος Σ. Στυλιανού
Στάδιο 4
Στο στάδιο 4 οι πιθανές καταστάσεις είναι δύο. Ο πωλητής να βρίσκεται στον
κόμβο 7 ή στον κόμβο 8. Στο στάδιο αυτό ο πωλητής έχει μόνο μια δυνατή
επιλογή, να ακολουθήσει την διαδρομή προς τον κόμβο 9. Ο Πίνακας 1.2.1
περιλαμβάνει τους υπολογισμούς της μικρότερης απόστασης από κάθε κατάσταση
(κόμβο) του σταδίου 4 έως το τέλος του δικτύου
Πίνακας 1.2.1
Κατάσταση
(Κόμβος)
S4

7
8

Απόφαση
D4

Επόμενος
Κόμβος
S5

Απόσταση
από επόμενο
κόμβο
Α(S4,D4)

Ελάχιστη
Απόσταση από
επόμενο κόμβο
έως το τέλος
f*5(S5)

Συνολική Απόσταση
f4(S4,D4)= Α(S4,D4)+ f*5(S5)

[7,9]
[8,9]

9
9

5
4

0
0

5 ← f*4(7)
4 ← f*4(8)

Με f*4(7) και f*4(8), αντίστοιχα συμβολίζεται η ελάχιστη απόσταση από κάθε έναν
από τους κόμβους του τέταρτου σταδίου έως το τέλος του δικτύου.
Στάδιο 3
Εξετάζοντας το στάδιο 3, οι πιθανές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρίσκεται
ο πωλητής είναι τρεις: Ο πωλητής θα βρίσκεται στον κόμβο 4 ή στον κόμβο 5 ή
στον κόμβο 6. Σε κάθε κόμβο του τρίτου σταδίου ο πωλητής έχει δύο δυνατές
επιλογές. Ο επόμενος κόμβος να είναι ο κόμβος 7 ή ο κόμβος 8. Ας υποθέσουμε
ότι ο πωλητής βρίσκεται στον κόμβο 4. Από τον κόμβο 4 οι επιλογές του είναι δύο.
Να ακολουθήσει τη διαδρομή [4,7] ή τη διαδρομή [4,8].
Αν υποθέσουμε ότι ακολουθεί τη διαδρομή [4,7], η απόσταση από τον κόμβο 4
έως το τέλος του δικτύου είναι η απόσταση από τον κόμβο 4 στον κόμβο 7 συν η
μικρότερη δυνατή απόσταση από τον κόμβο 7 έως το τέλος του δικτύου η οποία
έχει υπολογιστεί στον Πίνακα 1.2.1. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται η απόσταση
έως το τέλος του δικτύου στην περίπτωση που η επιλογή του πωλητή είναι η
διαδρομή [4,8]. Παρατηρούμε ότι, εφ’ όσον ο πωλητής βρεθεί στον κόμβο 4 η
επιλογή της διαδρομής [4,7] οδηγεί σε συνολική απόσταση έως τον τελικό κόμβο
ίση με 11. Αντίθετα η επιλογή [4,8] οδηγεί σε μια συνολική απόσταση 14.
Επομένως η βέλτιστη επιλογή στον κόμβο 4 είναι η διαδρομή [4,7] με συνολική
απόσταση έως το τέλος της διαδρομής ίση με 11 η οποία σύμφωνα με τους
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συμβολισμούς που υιοθετήσαμε συμβολίζεται με f*3(4). Τους ίδιους υπολογισμούς
μπορούμε να επαναλάβουμε για τις άλλες δύο καταστάσεις του τρίτου σταδίου,
τους κόμβους 5 και 6. Ο Πίνακας 1.2.2. περιέχει τους αντίστοιχους υπολογισμούς.
Πίνακας 1.2.2.
Απόφαση
D3

Επόμενος
Κόμβος
S4

Απόσταση
από επόμενο
κόμβο
Α(S3,D3)

Ελάχιστη
Απόσταση από
επόμενο κόμβο
έως το τέλος
f*4(S4)

Συνολική Απόσταση
f3(S3,D3)= Α(S3,D3)+ f*4(S4)

4
4

[4,7]
[4,8]

7
8

6
10

5
4

11 ← f*3(4)
14

5
5

[5,7]
[5,8]

7
8

12
8

5
4

17
12 ← f*3(5)

6
6

[6,7]
[6,8]

7
8

14
15

5
4

19 ← f*3(6)
19 ← f*3(6)

Κατάσταση
(Κόμβος)
S3

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 1.2.2. οι συντομότερες διαδρομές από
τους κόμβους του σταδίου 3 έως τον τελικό προορισμό είναι:
Από τον κόμβο 4: Ο επόμενος θα είναι ο 7,με συνολική απόσταση έως το τέλος 11
Από τον κόμβο 5: Ο επόμενος θα είναι ο 8,με συνολική απόσταση έως το τέλος 12
Από τον κόμβο 6:

Ο επόμενος θα είναι ή ο 7 ή ο 8, με ίση συνολική απόσταση

έως το τέλος 19.
Στάδιο 2
Στο στάδιο 2 οι πιθανές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρίσκεται ο πωλητής
είναι 2. Μπορεί να βρίσκεται στον κόμβο 2 ή στον κόμβο 3. Για κάθε έναν από
τους κόμβους του δεύτερου σταδίου ο πωλητής έχει τις εξής επιλογές:
Από τον κόμβο 2, ο επόμενος κόμβος μπορεί να είναι ο κόμβος 4 ή ο 5 ή ο 6.
Από τον κόμβο 3, ο επόμενος κόμβος μπορεί να είναι ο κόμβος 5 ή 6.
Έστω ότι ο πωλητής βρίσκεται στον κόμβο 2. Από τον κόμβο 2 οι επιλογές είναι οι
τρεις που προαναφέραμε, να ακολουθήσει δηλαδή τη διαδρομή [2,4] ή τη
διαδρομή [2,5] ή τη διαδρομή [2,6]. Έστω ότι ακολουθεί τη διαδρομή [2,4]. Σε αυτή
την περίπτωση η απόσταση από τον κόμβο 2 έως το τέλος του δικτύου είναι η
απόσταση από τον κόμβο 2 στον κόμβο 4 συν η μικρότερη δυνατή απόσταση από
τον κόμβο 4 έως το τέλος του δικτύου η οποία έχει βρεθεί στον Πίνακα 1.2.2. Με
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τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται η απόσταση έως το τέλος του δικτύου στην
περίπτωση που η επιλογή του πωλητή είναι η διαδρομή [2,5] ή η [2,6]. Στον
Πίνακα 1.2.3 βρίσκονται οι αντίστοιχοι υπολογισμοί.
Παρατηρούμε ότι εφ’ όσον στο στάδιο 2, ο πωλητής βρεθεί στον κόμβο 2 η
βέλτιστη επιλογή είναι η διαδρομή [2,5] η οποία οδηγεί σε συνολική απόσταση έως
τον τελικό κόμβο ίση με 22 και η οποία σύμφωνα με το συμβολισμό που
υιοθετήθηκε συμβολίζεται με f*2(2).
Τους ίδιους υπολογισμούς μπορούμε να επαναλάβουμε και για την άλλη
κατάσταση του 2ου σταδίου, τον κόμβο 3. Οι υπολογισμοί φαίνονται στον Πίνακα
1.2.3.
Πίνακας 1.2.3
Απόφαση
D2

Επόμενος
Κόμβος
S3

Απόσταση
από επόμενο
κόμβο
Α(S2,D2)

Ελάχιστη
Απόσταση από
επόμενο κόμβο
έως το τέλος
f*3(S3)

Συνολική Απόσταση
f2(S2,D2)= Α(S2,D2)+ f*3(S3)

2
2
2

[2,4]
[2,5]
[2,6]

4
5
6

15
10
12

11
12
19

26
22 ← f*2(2)
31

3
3

[2,4]
[2,5]

5
6

15
7

12
19

27
26 ← f*2(3)

Κατάσταση
(Κόμβος)
S2

Επομένως σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχουμε βρει έως τώρα, η μικρότερη
απόσταση από τον κόμβο 2 έως τον τελικό κόμβο είναι 22 ενώ αντίστοιχα η
μικρότερη απόσταση από τον κόμβο 3 έως τον τελικό κόμβο είναι 26.
Στάδιο 1
Σ’ αυτό το στάδιο υπάρχει μόνο μια κατάσταση στην οποία μπορεί να βρίσκεται ο
πωλητής, ο κόμβος 1. Από τον κόμβο 1, ο επόμενος κόμβος μπορεί να είναι ο
κόμβος 2 ή ο 3. Αν ο πωλητής ακολουθήσει τη διαδρομή [1,2], η απόσταση από
τον κόμβο 1 έως το τέλος του δικτύου είναι η απόσταση από τον κόμβο 1 στον
κόμβο 2 συν η μικρότερη δυνατή απόσταση από τον κόμβο 2 έως το τέλος του
δικτύου η οποία έχει βρεθεί στον Πίνακα 1.2.3. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται η
απόσταση έως το τέλος του δικτύου στην περίπτωση που η επιλογή του πωλητή
είναι η διαδρομή [1,3]. Ο Πίνακας 1.2.4 περιέχει τους αντίστοιχους υπολογισμούς.
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Πίνακας 1.2.4
Κατάσταση
(Κόμβος)
S1

1
1

Απόφαση
D1

Επόμενος
Κόμβος
S2

Απόσταση
από επόμενο
κόμβο
Α(S1,D1)

Ελάχιστη
Απόσταση από
επόμενο κόμβο
έως το τέλος
f*2(S2)

Συνολική Απόσταση
f1(S1,D1)= Α(S1,D1)+ f*2(S2)

[1,2]
[1,3]

2
3

10
7

22
26

32 ← f*2(3)
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Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του σταδίου 1, οδηγούν στη λύση του
προβλήματος. Από τον Πίνακα 1.2.4 που αντιστοιχεί στο 1ο στάδιο, εξάγεται το
συμπέρασμα ότι η βέλτιστη απόφαση για τον πωλητή είναι να ακολουθήσει τη
διαδρομή [1,2]. Επομένως στο 2ο στάδιο του προβλήματος ο πωλητής θα
βρίσκεται στον κόμβο 2. Ο Πίνακας 1.2.3 περιλαμβάνει την ανάλυση του 2ου
σταδίου. Με το δεδομένο ότι ο πωλητής βρίσκεται στον κόμβο 2, εξάγεται το
συμπέρασμα ότι η βέλτιστη απόφαση για τον πωλητή είναι να ακολουθήσει τη
διαδρομή [2,5]. Επομένως στο τρίτο στάδιο ο πωλητής βρίσκεται στον κόμβο 5.
Περνώντας στο 3ο στάδιο, από την ανάλυση του Πίνακα 1.2.2 προκύπτει ότι από
τον κόμβο 5 του 3ου σταδίου η βέλτιστη απόφαση είναι η επιλογή της διαδρομής
[5,8]. Τέλος, στο 4ο στάδιο δεδομένου ότι ο πωλητής θα βρίσκεται στο στάδιο 8, η
μόνη επιλογή που έχει είναι να επιλέξει τη διαδρομή [8,9]. Συνοψίζοντας,
βλέπουμε ότι η βέλτιστη διαδρομή είναι η διαδρομή 1-2-5-8-9 με συνολική
απόσταση 32. Στο Σχήμα 1.8, με κόκκινο φαίνεται η βέλτιστη διαδρομή.

Σχήμα 1.8
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2. Το πρόβλημα του Πλανόδιου Πωλητή
Το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή περιλαμβάνει την εύρεση της
(σχεδόν) μικρότερης διαδρομής που ενώνει ένα αριθμό περιοχών -πιθανόν
εκατοντάδες-

όπως

δηλαδή

κάνει

ένας

περιπλανώμενος

πωλητής

που

επισκέπτεται διάφορες πόλεις με σκοπό να πουλήσει τα προϊόντα του. Αν ένας
πωλητής, ξεκινάει από την πόλη του, και θέλει να επισκεφτεί ακριβώς μία φορά
κάθε πόλη από μια δοθέν λίστα πόλεων και να επιστρέψει πάλι στην πόλη του,
είναι εύλογο για αυτόν να επιλέξει την σειρά με την οποία θα επισκεφτεί τις πόλεις
έτσι ώστε η συνολική απόσταση την οποία θα διανύσει κατά την περιοδεία του να
είναι όσο το λιγότερο μικρή. Έστω ότι γνωρίζει, για κάθε ζεύγος πόλεων, την
απόσταση από την μια πόλη στην άλλη. Τότε έχει όλα τα δεδομένα που του
χρειάζονται για να βρει την ελάχιστη διαδρομή, αλλά δεν είναι καθόλου προφανές
γι’ αυτόν πώς να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά προκειμένου να πάρει την
απάντηση που ζητά. Με αυτό θα ασχοληθούμε παρακάτω και που ονομάζουμε
πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή (Traveling Salesman Problem – TSP)

2.1.

Ιστορικό Υπόβαθρο
Οι απαρχές του TSP δεν είναι σαφείς. Ένα εγχειρίδιο για πλανόδιους

πωλητές το 1832 αναφέρει το πρόβλημα και περιλαμβάνει παραδείγματα
περιηγήσεων μέσω της Γερμανίας και της Ελβετίας, αλλά δεν περιέχει καμία
μαθηματική προσέγγιση. Τον 19ο αιώνα το TSP ορίστηκε από τον Ιρλανδό
μαθηματικό William Rowan Hamilton και τον Βρετανό μαθηματικό Thomas
Kirkman. Ο Hamilton δημιούργησε το Icosian Puzzle (το όνομα είναι από το
αρχαίο ελληνικό είκοσι), που περιλαμβάνει την εύρεση ενός κύκλου από τις άκρες
ενός δωδεκάεδρου, έτσι ώστε κάθε κόμβος να επισκέπτεται μία μόνο φορά,
κανένας κόμβος να μην επισκέπτεται δεύτερη φορά και το τελικό σημείο να είναι
ίδιο με το αρχικό. Ο κύκλος αυτός ονομάστηκε κύκλος του Hamilton ο οποίος είναι
ένα μονοπάτι με την ιδιότητα αυτή. Οπότε ένα μονοπάτι του Hamilton είναι ένα
μονοπάτι σε μη κατευθυνόμενο γράφημα το οποίο επισκέπτεται κάθε κόμβο
ακριβώς μια φορά.
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Σχήμα 2.1 (β): Κύκλος Hamilton σε δωδεκάεδρο

Σχήμα 2.1 (α): Το Icosian Game του Hamilton

Η γενική μορφή του TSP φαίνεται να έχει μελετηθεί για πρώτη φορά κατά
την δεκαετία του 1930 στην Βιέννη και στο Χάρβαρντ κυρίως από τον Karl Menger
ο οποίος καθόρισε και το πρόβλημα. Ο Hasslier Whitney στο Πανεπιστήμιο του
Princeton εισήγαγε το όνομα TSP αμέσως μετά. Στην δεκαετία του 1950 και 1960,
έγινε όλο και πιο δημοφιλές στους επιστημονικούς κύκλους της Ευρώπης και της
Αμερικής. Αξιοσημείωτη ήταν η συμβολή των George Dantzig, Delbert Ray
Fulkerson και Selmer Johnson στο συνέδριο RAND στην Santa Monica, οι οποίοι
εξέφρασαν

το

πρόβλημα

ως

ένα

πρόβλημα

ακέραιου

γραμμικού

προγραμματισμού. Το ΤSP έχει ένα χαρακτήρα πρότυπο για πολλούς κλάδους
των Μαθηματικών, των Υπολογιστών και της Επιχειρησιακής Έρευνας. Οι κύριες
συνιστώσες
συνδυαστικά

για

τις σημερινές

προβλήματα

πιο

επιτυχείς

βελτιστοποίησης

προσεγγίσεις για

είναι

οι

αλγόριθμοι

δύσκολα
Ευριτικής

Αναζήτησης, ο Γραμμικός Προγραμματισμός και οι αλγόριθμοι Branch-and-Βound1
(Β&Β), οι οποίες αρχικά διατυπώθηκαν για το TSP και συνήθιζαν να επιλύουν
περιπτώσεις πρακτικών προβλημάτων οι Dantzig, Fulkerson και Johnson.
Στις επόμενες δεκαετίες το πρόβλημα μελετήθηκε από πολλούς ερευνητές
διαφόρων κλάδων. Ο Richard Karp, έδειξε το 1972, ότι το πρόβλημα με τον κύκλο
του Hamilton ήταν ένα NP2-πλήρες πρόβλημα (δηλαδή μπορεί να επαληθευτεί σε
πολυωνυμικό χρόνο), από το οποίο προκύπτει για το TSP ότι ανήκει στα ΝP-hard
προβλήματα λόγω της πολυπλοκότητας του. Αυτό παρέχει μια μαθηματική
1

Είναι ένας γενικός αλγόριθμος για εύρεση βέλτιστων λύσεων για διάφορα προβλήματα βελτιστοποίησης,
ειδικά για διακριτά ή συνδυαστικά προβλήματα. Αποτελείται από μια συστηματική απογραφή των υποψήφιων
λύσεων, όπου μεγάλα υποσύνολα από αχρείαστα δεδομένα απορρίπτονται μαζικά, χρησιμοποιώντας άνω και
κάτω εκτιμώμενα όρια της ποσότητας που βελτιστοποιείται.
2
Στη Θεωρία Υπολογιστικής Πολυπλοκότητας, μια κατηγορία πολυπλοκότητας είναι ένα σύνολο από
προβλήματα που σχετίζονται με βάση την πολυπλοκότητα τους. Η κατηγορία NP είναι ένα σύνολο
προβλημάτων απόφασης των οποίων οι λύσεις μπορούν να καθοριστούν από μια μη-ντετερμινιστική μηχανή
Turing σε πολυωνυμικό χρόνο. Η μηχανή Turing είναι μια θεωρητική μηχανή που χρησιμοποιείται σε
πειράματα σκέψης για να εξετάσει τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των υπολογιστών. Η μηντετερμινιστική μηχανή Turing έχει ένα σύνολο κανόνων το οποίο ορίζει περισσότερες από μία ενέργειες για
μια συγκεκριμένη κατάσταση.
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εξήγηση

για

περιηγήσεων.

την

προφανή

Αρχικά

υπολογιστική

αναπτύχθηκαν

δυσκολία

νέες

εύρεσης

αλγοριθμικές

βέλτιστων

τεχνικές

κα

εφαρμόστηκαν στο ΤSP για να αποδείξουν την αποτελεσματικότητα τους.
Παραδείγματα τέτοιων τεχνικών είναι η μέθοδος Β&Β, η μέθοδος χαλάρωσης του
Lagrange3, ο αλγόριθμος και η ευριστίκη συνάρτηση των Lin-Kernighan, η
προσομοιωμένη ανάκτηση και το πεδίο των συνδυαστικών πολύεδρων για
δύσκολα συνδυαστικά προβλήματα βελτιστοποίησης.
Μεγάλη πρόοδος επιτεύχθηκε στα τέλη των δεκαετιών 1970 και 1980, όταν
οι Grotschel, Padberg, Rinaldi και άλλοι, κατάφεραν να επιλύσουν ακριβώς
περιπτώσεις με έως και 2392 πόλεις, χρησιμοποιώντας την μέθοδο των cuttingplanes4 και B&B. Κατά την δεκαετία του 1990, οι Applegate, Bixby, Chvatal και
Cook ανάπτυξαν το πρόγραμμα Concorde που έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές
πρόσφατες καταγεγραμμένες λύσεις. Ο Gerhard Reinelt το 1991 δημοσίευσε το
TSPLIB, το οποίο είναι μια συλλογή από συγκριτικές αξιολογήσεις περιπτώσεων
διαφορετικής δυσκολίας και έχει χρησιμοποιηθεί επίσης από πολλούς ερευνητές
για σύγκριση των αποτελεσμάτων. Το 2005, ο Cook και κάποιοι άλλοι, υπολόγισαν
μια περίπτωση βέλτιστης περιήγησης διαμέσου 33810 πόλεων, η οποία δόθηκε
από ένα πρόβλημα διάταξης ενός μικροτσίπ, επί του παρόντος η μεγαλύτερη
λυμένη περίπτωση. Για πολλές άλλες περιπτώσεις με εκατομμύρια πόλεις, οι
λύσεις που μπορούν να βρεθούν εγγυούνται μόνο σε ποσοστό 1% να είναι μια
βέλτιστη περιήγηση.
Ένας από τους λόγους που έκαναν το TSP ένα τόσο δημοφιλές πρόβλημα
ήταν η στενή σχέση του με εξέχοντα θέματα των συνδυαστικών προβλημάτων που
προέκυπταν τότε από την νέα μέθοδο του γραμμικού προγραμματισμού, ιδίως του
προβλήματος εκχώρησης και, πιο γενικά, του προβλήματος μεταφοράς που
αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Το TSP ήταν σαν όλα αυτά τα
προβλήματα, αλλά προφανώς πιο δύσκολο στο να λυθεί, και η πρόκληση έγινε
ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Και, φυσικά, το TSP έγινε τόσο δημοφιλές επειδή έχει
ένα όνομα που υπενθύμιζε και υπενθυμίζει σε όλους άλλα πράγματα. Ο
3

Είναι μια μέθοδος χαλάρωσης η οποία προσεγγίζει ένα δύσκολο πρόβλημα περιοριστικής βελτιστοποίησης
με ένα απλούστερο πρόβλημα
4
Στην μαθηματική βελτιστοποίηση, η μέθοδος αυτή είναι ένας γενικός όρος για τη βελτιστοποίηση των
μεθόδων που επεξεργάζεται επαναληπτικά ένα εφικτό σύνολο ή αντικειμενική συνάρτηση μέσω γραμμικών
ανισοτήτων που ονομάζονται cuts. Τέτοιες διαδικασίες χρησιμοποιούνται για την εύρεση ακέραιων λύσεων σε
προβλήματα μικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού
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περιπλανώμενος πωλητής ως προσωπικότητα ήταν μια από τις κλασικές
προσωπικότητες στην Αμερικάνικη Ιστορία. Αδιαμφισβήτητο πάντως είναι το
γεγονός ότι η μεγάλη απήχηση που λαμβάνει το TSP οφείλεται στο όνομα που του
αποδόθηκε.

2.2.

Ως Πρόβλημα της Θεωρίας Γράφων
Το TSP μπορεί να μοντελοποιηθεί ως ένα μη-κατευθυνόμενο5 σταθμισμένο6

γράφημα, έτσι ώστε οι πόλεις να αναπαριστάνονται με κόμβους του γραφήματος,
τα μονοπάτια που συνδέουν τις πόλεις μεταξύ τους να είναι οι ακμές του
γραφήματος και μια απόσταση μονοπατιού να είναι το μήκος της κάθε ακμής. Είναι
ένα πρόβλημα ελαχιστοποίησης και εύρεσης του μικρότερου μονοπατιού,
ξεκινώντας και τελειώνοντας σε ένα συγκεκριμένο κόμβο αφού έχει επισκεφθεί
κάθε άλλο κόμβο ακριβώς μια φορά. Ως συνήθως το μοντέλο παριστάνεται από
ένα πλήρες7 γράφημα. Αν δεν υπάρχει διαδρομή μεταξύ δύο κόμβων-πόλεων,
προσθέτουμε αυθαίρετα μια «μεγάλη» ακμή (το μήκος της να είναι πολύ
μεγαλύτερο από όλες τις άλλες ακμές), για να ολοκληρωθεί το διάγραμμα χωρίς να
επηρεαστεί η βέλτιστη περιήγηση.
(

Έστω ότι
| | κόμβους και

) είναι ένα πλήρες μη κατευθυνόμενο γράφημα με
|

επίσης συμβολίζεται με

|

( ) ακμές. Μια ακμή

, ή με (

με τελικά σημεία

). Συμβολίζουμε με

και

τον χώρο των

πραγματικών διανυσμάτων των οποίων οι συνιστώσες τους κατατάσσονται από τα
στοιχεία του

. Η συνιστώσα οποιουδήποτε διανύσματος

κατατάσσεται από την ακμή

συμβολίζεται με

Δοθέντος μιας αντικειμενικής συνάρτησης
«μήκος»

με κάθε ακμή

του

ή

(

που
).

, που συνδέει ένα

, το συμμετρικό8 πρόβλημα του

περιπλανώμενου πολίτη (Symmetric TSP – sTSP) αποτελείται από την εύρεση
ενός κύκλου Hamilton (ο κύκλος που επισκέπτεται κάθε κόμβο μόνο μια φορά) έτσι

5

Είναι το γράφημα του οποίου οι ακμές δεν έχουν προσανατολισμό
Είναι το γράφημα εκείνο στου οποίου έχει ανατεθεί ένας αριθμός-βάρος σε κάθε του ακμή. Οι τιμές των
βαρών μπορούν να αντιπροσωπεύουν κόστη, μήκη ή χωρητικότητες ανάλογα με το πρόβλημα κάθε φορά
7
Έχει το χαρακτηριστικό ότι κάθε ζευγάρι κορυφών έχει μια ακμή που να τις συνδέει
8
Η απόσταση μεταξύ δύο πόλεων είναι ίδια και από τις δύο κατευθύνσεις, δημιουργώντας ένα μη
κατευθυνόμενο γράφημα. Η συμμετρία μειώνει στο μισό τον αριθμό των πιθανών λύσεων
6
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ώστε το -μήκος (το άθροισμα του μήκους των άκρων) να είναι όσο πιο μικρό
γίνεται.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι Ευκλείδειες περιπτώσεις του sTSP.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κόμβοι που καθορίζουν το πρόβλημα αντιστοιχούν
στα σημεία του επιπέδου δύο διαστάσεων και η απόσταση μεταξύ 2 κόμβων είναι
η Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ των αντίστοιχων σημείων. Γενικά, οι περιπτώσεις
που ικανοποιούν την τριγωνική ανισότητα,

και για τα τρία

και ,

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ο λόγος που χρησιμοποιούμε ένα πλήρες γράφημα για να ορίσουμε το ΤSP
είναι ότι για τέτοιου είδους γράφημα η ύπαρξη εφικτής λύσης είναι πάντα
εγγυημένη, ενώ γενικά για τα υπόλοιπα γραφήματα αποφασίζουμε για την ύπαρξη
ενός κύκλου Hamilton

το οποίο είναι ένα ΝP-πλήρες πρόβλημα. Στην

πραγματικότητα ο αριθμός των κύκλων Hamilton στο
συνόλου των εφικτών λύσεων του TSP, είναι (

2.3.

)

, δηλαδή το μέγεθος του
.

Παραλλαγές
Σε αυτό το μέρος θα ασχοληθούμε με προβλήματα ή παραλλαγές που

σχετίζονται άμεσα με το TSP δίνοντας κάποιους μετασχηματισμούς. Θα αρχίσουμε
με τέτοιους μετασχηματισμούς δείχνοντας ότι το TSP μπορεί να εφαρμοστεί με ένα
πιο γενικό τρόπο από αυτόν που προτείνεται εξ’ ορισμού.
Είναι συχνά βολικό να υποθέτουμε ότι τα μήκη των ακμών είναι θετικά.
Εισάγοντας μια κατάλληλη σταθερά σε όλα τα μήκη των ακμών είμαστε σε θέση να
φέρουμε οποιαδήποτε περίπτωση TSP σε αυτή τη μορφή. Ωστόσο πρέπει να
έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν αλγόριθμοι των οποίων η απόδοση ίσως να είναι
ευαίσθητη σε τέτοιου είδους μετασχηματισμό.
Εφ’ όσον μας ενδιαφέρουν πρακτικοί υπολογισμοί,

μπορούμε

να

υποθέσουμε λογικά, και έτσι ακέραια δεδομένα για τους υπολογισμούς.
2.3.1. Το TSP σε Γενικά Γραφήματα
Ίσως να υπάρχουν καταστάσεις όπου θέλουμε να βρούμε τους μικρότερους
κύκλους Hamilton με αυθαίρετα γραφήματα

(

), ιδίως σε γραφήματα τα

οποία δεν είναι πλήρη. Ανάλογα με τις απαιτήσεις, μπορούμε να μεταχειριστούμε
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τέτοιες περιπτώσεις με δύο τρόπους. Θα σχολιάσουμε τον πρώτο δυνατό τρόπο
εδώ και τον δεύτερο πιο κάτω που θα ασχοληθούμε με το γραφικό TSP.
Αν απαιτείται κάθε κόμβος να επισκεφθεί ακριβώς μια φορά και μόνο οι
υπάρχουσες ακμές πρέπει να χρησιμοποιηθούν τότε κάνουμε τα ακόλουθα.
Προσθέτουμε όσες ακμές λείπουν δίνοντας τους ένα αρκετά μεγάλο αριθμό M ως
βάρος, για παράδειγμα

∑

, και εφαρμόζουμε ένα αλγόριθμο για το TSP

πλήρων γραφημάτων. Αν ο αλγόριθμος τερματίσει με μια βέλτιστη λύση που δεν
περιέχει καμία από τις ακμές με βάρος Μ, τότε αυτή η λύση είναι επίσης βέλτιστη
για το αρχικό μας πρόβλημα. Αν μια ακμή με βάρος Μ περιέχεται στην βέλτιστη
λύση τότε το αρχικό γράφημα δεν περιέχει ένα κύκλο Hamilton. Οι ευρετικές δεν
μπορούν να εγγυηθούν την εύρεση ενός κύκλου Hamilton στο G έστω και αν
υπάρχει μια. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας ακριβείς αλγόριθμους.
Ο δεύτερος τρόπος για να μεταχειριστούμε τέτοια προβλήματα είναι να
επιτρέψουμε να επισκεφτούν τέτοιοι κόμβοι περισσότερο από μια φορά και να
διαβούμε τις ακμές περισσότερο από μια φορά. Αν το δοθέν γράφημα είναι πλήρες
μπορούμε πάντα να βρούμε μια εφικτή διαδρομή μετ’ επιστροφής υπό αυτή την
χαλάρωση. Αυτό μας οδηγεί στο αποκαλούμενο γραφικό TSP.
2.3.2. Το Γραφικό TSP
Όπως και στην περίπτωση του TSP μας δίνονται n πόλεις, ένα σύνολο
συνδέσεων μεταξύ των πόλεων που αντιπροσωπεύονται σε ένα γράφημα
(

), και ένα “μήκος”

για κάθε σύνδεση

. Υποθέτουμε ότι το G είναι

πλήρης, διαφορετικά δεν υπάρχει εφικτή λύση. Το γραφικό TSP αποτελείται από
την εύρεση ενός ταξιδιού για τον πωλητή που να επισκέπτεται κάθε πόλη
προϋποθέτοντας την μικρότερη δυνατή συνολική απόσταση.
Για να ορίσουμε ένα εφικτό ταξίδι ο πωλητής πρέπει να φύγει από την πόλη
του (μπορεί να είναι οποιοσδήποτε κόμβος του γραφήματος), να επισκεφτεί
οποιαδήποτε πόλη το λιγότερο μια φορά, και να επιστρέψει στην πόλη του. Είναι
πιθανό μια πόλη να επισκεφθεί περισσότερο από μια φορά και μια ακμή του G να
διαβεί επίσης περισσότερο από μια φορά. Ένα τέτοιο εφικτό ταξίδι ονομάζεται
περιήγηση. Για να αποφύγουμε απεριόριστες καταστάσεις κάθε ακμή έχει μη
αρνητικό βάρος. Διαφορετικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια ακμή όσο
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συχνά θέλουμε και προς τις δύο κατευθύνσεις για να επιτύχουμε ένα αυθαίρετο
αρνητικό μήκος της λύσης.
Αυτό είναι κάποιες φορές ένας πιο πρακτικός ορισμός του TSP επειδή ίσως
να έχουμε περιπτώσεις όπου το βασικό γράφημα των συνδέσεων να μην είναι
Hamilton.
Μετασχηματίζουμε ένα γραφικό TSP σε κλασσικό TSP ως ακολούθως:
(

θεωρούμε το TSP στο πλήρες γράφημα

η αντικειμενική συνάρτηση των συντελεστών
συντομότερου μονοπατιού από το

στο

δίνει ένα κύκλο Hamilton

), όπου για κάθε ακμή
δίνεται από το μήκος c ενός

στο γράφημα G. Λύνοντας το TSP στο

. Η λύση του γραφικού TSP μπορεί να

εξασφαλιστεί αντικαθιστώντας κάθε ακμή του Η που δεν είναι στο G με ακμές ενός
συντομότερου μονοπατιού που συνδέει τα τελικά σημεία του G.
2.3.3. Γράφοι Hamilton και Hμι-Hamilton
Ένας γράφος καλείται Hamilton αν περιέχει ένα κύκλο Hamilton, δηλαδή
επισκέπτεται όλους τους κόμβους μια φορά και επιστρέφει στον αρχικό, και
καλείται ημι-Hamilton αν περιέχει ένα μονοπάτι Hamilton, δηλαδή ένα μονοπάτι
που συνδέει τους κόμβους του γραφήματος και επισκέπτεται επίσης κάθε κόμβο
ακριβώς μια φορά. Για να ελέγξουμε πότε ένα γράφημα

(

) είναι Hamilton ή

ημι-Hamilton, μπορούμε να λύσουμε ένα TSP σε ένα πλήρες γράφημα όπου όλες
οι ακμές του αρχικού γραφήματος έχουν βάρος 1 και όλες οι άλλες έχουν βάρος 2.
Αν το μήκος ενός βέλτιστου κύκλου Hamilton στο πλήρες γράφημα είναι , τότε το
G είναι Hamilton και ως εκ τούτου ημι-Hamilton. Αν το μήκος είναι

, τότε το G

είναι ημι-Hamilton, αλλά όχι Hamilton. Και, εν τέλει, αν το μήκος είναι

, το G

δεν είναι ημι-Hamilton.
2.3.4. Το Ασύμμετρο TSP (aTSP)
Σε αυτή την περίπτωση το κόστος διαδρομής από την πόλη
δεν είναι απαραίτητα το ίδιο με το κόστος διαδρομής από την πόλη

στην πόλη
στην πόλη .

Αυτό αντικατοπτρίζεται διατυπώνοντας το ασύμμετρο TSP (aTSP) ως την εύρεση
ενός ελάχιστου κατευθυνόμενου κύκλου Hamilton σε ένα σταθμισμένο γράφημα.
Έστω ότι
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το aTSP πρέπει να λυθεί. Έστω ότι

είναι η απόσταση από τον κόμβο
(

κόμβο . Ορίζουμε ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα
{
{(

στον

) με

}
)|

}

)|(

{(

)

}.

Τα βάρη των ακμών υπολογίζονται ως ακολούθως
,
(

)

,

όπου το Μ είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός, για παράδειγμα

∑(

.

)

Είναι εύκολο να δει κανείς ότι για κάθε κατευθυνόμενο κύκλο Hamilton στο D με
μήκος

υπάρχει ένας κύκλος Hamilton στο G με μήκος

.

Επιπρόσθετα, όλες οι ακμές με βάρος –Μ περιέχονται σε έναν βέλτιστο κύκλο
Hamilton στο G. Επομένως, αυτός ο κύκλος επιφέρει ένα κατευθυνόμενο κύκλο
Hamilton στο D.
2.3.5. Το Πολλαπλό TSP (mTSP)
Αντί για ένα μόνο πωλητή έχουμε m πωλητές διαθέσιμους οι οποίοι
βρίσκονται όλοι στην πόλη

και πρέπει να επισκεφτούν τις πόλεις

. Το

κόστος της λύσης είναι η συνολική απόσταση που διανύεται από το σύνολο των
πωλητών (όλοι πρέπει να ταξιδέψουν). Αυτή είναι η βασική περίπτωση όταν στην
δρομολόγηση οχημάτων
να εξυπηρετήσουν

οχήματα, βρίσκονται σε ένα κοινό σταθμό και πρέπει

πελάτες.

Μπορούμε να μετασχηματίσουμε αυτό το πρόβλημα σε TSP χωρίζοντας
την πόλη
και

σε

. Οι ακμές (

πόλεις,

, λαμβάνουν βάρος

(

)

συνδέουν τους κόμβους

(

), με

), και όλες οι ακμές που

λαμβάνουν ένα μεγάλο βάρος Μ.

2.3.6. Το Πρόβλημα του Ταχυδρόμου
Μας δίνεται ένα γράφημα
υποσύνολο

(

) με βάρη ακμών

(

) και ένα

. Το πρόβλημα του αγροτικού ταχυδρόμου (rural postman

problem) αποτελείται από την εύρεση της μικρότερης περιήγησης, που
περιλαμβάνει όλες τις ακμές του
κάποιο υποσύνολο του

, στο υπογράφημα του

που προκαλείται από

. Μια τέτοια διαδρομή την ονομάζουμε περιήγηση του

ταχυδρόμου (rural postman tour) στο

. Όπως και στο γραφικό TSP πρέπει να
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θεωρήσουμε μη αρνητικά βάρη ακμών για να αποφύγουμε απεριόριστες
καταστάσεις.
Αν το

επιφέρει ένα συνεκτικό υπογράφημα του

, τότε έχουμε την ειδική

περίπτωση του προβλήματος του κινέζικου ταχυδρόμου (Chinese postman
problem) το οποίο μπορεί να λυθεί σε πολυωνυμικό χρόνο χρησιμοποιώντας
τεχνικές αντιστοίχισης. Αυτό το πρόβλημα αποτελείται από την εύρεση της
συντομότερης περιήγησης σε ένα συνεκτικό μη κατευθυνόμενο γράφημα στο
οποίο πρέπει να διαβούμε όλες τις ακμές τουλάχιστον μια φορά την κάθε μια.
Γενικά, το πρόβλημα είναι NP-hard, αφού το TSP μπορεί εύκολα να
μετασχηματιστεί σε αυτό. Πρώτα προσθέτουμε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό σε όλα
τα βάρη των ακμών για να εγγυηθούμε ότι τριγωνική ανισότητα διατηρείται. Μετά
χωρίζουμε κάθε κόμβο σε 2 κόμβους
ακμές (

) με βάρη (

) και (

το με το
τις ακμές (

και το με το

)

και . Για κάθε ακμή (
(

)

(

) δημιουργούμε

), και οι ακμές που συνδέουν

λαμβάνουν μηδενικά βάρη. Το

αποτελείται από όλες

).

Αντιστρόφως, μπορούμε να μετασχηματίσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα
(

του αγροτικού ταχυδρόμου σε TSP όπως παρακάτω. Έστω
υπογράφημα του G που προκαλείται από το F. Με κάθε κόμβο
{

ένα σύνολο

κόμβων του κόμβου
(

( )} όπου το

|
στο

) είναι ένα
συνδέουμε

( ) είναι το σύνολο των γειτονικών

. Κατασκευάζουμε το σταθμισμένο γράφημα

) για το σύνολο

⋃

. Τα βάρη των ακμών

ορίζονται ως

ακολούθως:
(

)

(

)

για
{

και

( ),
()

(

()

)

όπου συμβολίζουμε με

(

) το μήκος

του συντομότερου μονοπατιού μεταξύ

και στο .
Είναι ασήμαντο να μετασχηματίσουμε ένα βέλτιστο κύκλο Hamilton στο
σε μια βέλτιστη περιήγηση του αγροτικού ταχυδρόμου στο G. Μπορούμε εύκολα
να γενικεύσουμε αυτόν τον μετασχηματισμό στην περίπτωση όπου όχι μόνο οι
ακμές αλλά και οι κόμβοι απαιτείται να είναι στην περιήγηση. Τέτοιοι κόμβοι
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προσθέτονται απλά στο προκύπτων TSP, και όλες οι νέες ακμές λαμβάνουν τόσα
βάρη όσο τα αντίστοιχα μήκη του συντομότερου μονοπατιού.
2.3.7. Το Πρόβλημα του Ελάχιστου Μονοπατιού Hamilton
(

Μας δίνεται ένα γράφημα
κόμβοι,

και

, του

) με βάρη ακμών

(

). Δύο ειδικοί

επίσης μας δίνονται. Η αποστολή μας είναι να βρούμε ένα

μονοπάτι από τον κόμβο

στον κόμβο

κόμβους του γραφήματος

περνώντας από όλους τους άλλους

ακριβώς μια φορά με ελάχιστο μήκος. Αυτό είναι και η

εύρεση του συντομότερου μονοπατιού Hamilton στο G από τον κόμβο
κόμβο

στον

.
Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί ως ένα κανονικό TSP με δύο τρόπους:

α) Επιλέγουμε Μ αρκετά μεγάλο και εκχωρούμε βάρος –Μ στην ακμή από τον
κόμβο

στον κόμβο

(στο οποίο δημιουργείται αν δεν ανήκει στο Ε). Μετά

υπολογίζουμε τον συντομότερο κύκλο Hamilton αυτού του γραφήματος. Αυτός ο
κύκλος πρέπει να περιέχει την ακμή

και ως εκ τούτου λύνουμε το πρόβλημα

του μονοπατιού Hamilton.
β) Προσθέτουμε ένα νέο κόμβο

στο

και ακμές από τον νέο κόμβο στους

και

με βάρος . Κάθε κύκλος Hamilton σ’ αυτό το νέο γράφημα αντιστοιχεί σε ένα
μονοπάτι Hamilton από τον
Αν μόνο η αφετηρία

στον

του αρχικού γραφήματος με το ίδιο μήκος.

του μονοπατιού Hamilton είναι καθορισμένη

μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα εισάγοντας ένα νέο κόμβο 0 και να
προσθέσουμε ακμές από όλους τους κόμβους

{ } δίνοντας τους μηδενικό

μήκος. Τώρα μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα του μονοπατιού Hamilton με
αφετηρία τον κόμβο

και τερματικό σημείο

το οποίο λύνει το αρχικό

πρόβλημα.
Αν κανένας κόμβος δεν είναι καθορισμένος ως αφετηρία, μπορούμε να
απλά να εισάγουμε ένα κόμβο 0 και να συνδέσουμε όλους τους άλλους κόμβους
με αυτόν με ακμές μηδενικού μήκους. Σε αυτό το νέο γράφημα λύνουμε το
κανονικό TSP.

42

Προσεγγίζοντας το Πρόβλημα του Πλανόδιου Πωλητή
2.3.8. Το Πρόβλημα της Κυκλοφοριακής Συμφόρησης του Πλανόδιου
Πωλητή
Σε αντικατάσταση των κύκλων Hamilton με ελάχιστο συνολικό μήκος 1,
αναζητήσεις αυτού του προβλήματος γίνονται για εκείνους των οποίων η μέγιστη
ακμή είναι όσο πιο μικρή γίνεται. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με μια
ακολουθία περιπτώσεων TSP. Για να το δούμε αυτό, παρατηρούμε ότι οι ακριβείς
τιμές των αποστάσεων δεν μας ενδιαφέρουν στο πλαίσιο της αντικειμενικής
συνάρτησης. Μόνο η σχετική τους σειρά έχει σημασία. Ως εκ τούτου μπορούμε να
υποθέσουμε ότι έχουμε το πολύ

(

) διαφορετικές ακέραιες αποστάσεις και

η μεγαλύτερη από αυτές δεν είναι μεγαλύτερη από

(

). Λύνουμε τώρα

προβλήματα του ακόλουθου είδους για κάποια παράμετρο b:
Είναι το γράφημα που αποτελείται από όλες τις ακμές με βάρος b Hamilton;
Αυτό είναι και το κύριο πρόβλημα που συζητήσαμε πιο πάνω. Εκτελώντας μια
δυαδική αναζήτηση στην παράμετρο b (ξεκινώντας δηλαδή με

(

))

μπορούμε να αναγνωρίσουμε το μικρότερο τέτοιο b που οδηγεί σε μια “ναι”
απάντηση

λύνοντας

το

πολύ

(

)

περιπτώσεις

TSP.

Υπολογιστικά

αποτελέσματα για αυτό το πρόβλημα αναφέρονται στο Carpaneto, Martello & Toth
[1984].
Όπως έχουμε δει, μια ποικιλία σχετικών προβλημάτων μπορεί να
μετασχηματιστεί σε TSP. Ωστόσο, κάθε τέτοιος μετασχηματισμός πρέπει να
εξεταστεί με κάποια προσοχή, πριν πραγματικά προσπαθήσουμε να τον
χρησιμοποιήσουμε για λύση πρακτικών προβλημάτων. Για παράδειγμα, οι
υπολογισμοί του συντομότερου μονοπατιού απαραίτητα για να αντιμετωπιστούν
χρειάζονται το γραφικό TSP μιας και το TSP θέλει χρόνο

(

) το οποίο στην

πράξη ίσως να μην είναι αποδεκτό. Πολλοί μετασχηματισμοί απαιτούν την
εισαγωγή ενός μεγάλου αριθμού Μ. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αριθμητικά
προβλήματα ή ίσως ακόμα και να εμποδίσει την εύρεση εφικτών λύσεων σε όλους
χρησιμοποιώντας ευρετικές. Προπαντός, για προσεγγίσεις βασισμένες σε
γραμμικό προγραμματισμό, η χρήση του “μεγάλου M” δεν ενδείκνυται. Είναι
προτιμότερο να γίνεται χρήση τεχνικών μεταβλητού καθορισμού (variable fixing
techniques) για να υποχρεώσει τις ακμές με κόστος –Μ να είναι στην λύση και να
εμποδίσει αυτές που έχουν κόστος Μ να είναι στην λύση. Επιπλέον, γενικά, οι
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μετασχηματισμοί που έχουν περιγραφεί πιο πάνω ίσως να παράγουν περιπτώσεις
TSP οι οποίες είναι δύσκολες να λυθούν είτε με ευρετικές είτε με ακριβείς
αλγόριθμους.

2.4.

Εφαρμογές και Συνδέσεις
Δεδομένου ότι στοχεύουμε στην ανάπτυξη αλγορίθμων και ευρετικών

συναρτήσεων για πρακτικές λύσεις του TSP, πιο κάτω κάνουμε μια επισκόπηση
σε κάποιες από τις πιθανές εφαρμογές. Η λίστα δεν είναι πλήρες αλλά καλύπτει
κάποιες σημαντικές περιπτώσεις. Αρχίζουμε με εφαρμογές οι οποίες μπορούν
άμεσα να μοντελοποιηθούν ως παραλλαγές αυτών που ασχοληθήκαμε στο
προηγούμενο μέρος.
2.4.1. Εφαρμογές TSP και η σύνδεση του με άλλα προβλήματα
I.

Εκτύπωση της Πλακέτας Κυκλωμάτων
Μια άμεση εφαρμογή του TSP είναι το πρόβλημα της εκτύπωσης μιας

πλακέτας κυκλωμάτων του οποίου η λύση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
οικονομική παραγωγή των πινάκων κυκλωμάτων (printed circuit boards - PCB).
Για να ενώσουμε ένα αγωγό πάνω σε ένα επίπεδο με ένα αγωγό που είναι
πάνω σε ένα άλλο επίπεδο, ή για να τοποθετήσουμε (σε μεταγενέστερο στάδιο της
παραγωγής των πλακετών) τις ακίδες των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, πρέπει
να δημιουργήσουμε τρύπες στην πλακέτα. Οι τρύπες μπορεί να είναι και
διαφορετικής διαμέτρου. Για να ανοίξουμε 2 τρύπες διαφορετικής διαμέτρου
διαδοχικά, η κεφαλή της μηχανής πρέπει να κινηθεί σε μια εργαλειοθήκη και να
αλλάξει τον εξοπλισμό τρυπήματος. Αυτό δαπανεί αρκετό χρόνο. Έτσι είναι
ξεκάθαρο στην αρχή ότι κάποιος πρέπει να επιλέξει κάποια διάμετρο, να
ανοιχτούν όλες οι τρύπες της ίδιας διαμέτρου, να αλλαχτεί ο εξοπλισμός, να
ανοιχτούν πάλι οι τρύπες της επόμενης ίδιας διαμέτρου, κλπ.
Έτσι, το πρόβλημα της εκτύπωσης μπορεί να θεωρηθεί ως μια ακολουθία
περιπτώσεων TSP, μια για κάθε διάμετρο τρύπας, όπου οι “πόλεις” είναι η αρχική
θέση και το σύνολο όλων των τρυπών που μπορεί να τρυπηθούν με το ίδιο
τρυπάνι. Η “απόσταση” μεταξύ 2 πόλεων δίνεται από τον χρόνο που χρειάζεται η
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κεφαλή του τρυπανιού να κινηθεί από την μια θέση στην άλλη. Ο στόχος εδώ είναι
η ελαχιστοποίηση του χρόνου της περιήγησης της κεφαλής του τρυπανιού.
Κρυσταλλογραφία X-Ray

II.

Μια σημαντική εφαρμογή του TSP εμφανίζεται στην ανάλυση της δομής
των κρυστάλλων [Bland & Shallcross, 1989, Dreissig & Uebach, 1990]. Εδώ ένα
περιθλασίμετρο Ακτινών Χ χρησιμοποιείται για να βρει πληροφορίες όσο αφορά
την δομή του κρυσταλλικού υλικού. Για το σκοπό αυτό ένας ανιχνευτής μετράει την
ένταση των αντανακλάσεων των ακτινών Χ του κρυστάλλου από διάφορες θέσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη την μέτρηση μπορεί να επιτευχθεί αρκετά γρήγορα, υπάρχει
όμως μια σημαντική επιβάρυνση στον χρόνο τοποθέτησης εφόσον πρέπει να
υλοποιηθούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις για μερικά πειράματα. Στα δύο
παραδείγματα που αναφερόμαστε, η τοποθέτηση περιλαμβάνει την κίνηση
τεσσάρων κινητήρων. Ο χρόνος που χρειάζεται για να μετακινηθεί από την μια
θέση στην άλλη μπορεί να υπολογιστεί με μεγάλη ακρίβεια. Το αποτέλεσμα του
πειράματος δεν εξαρτάται από την ακολουθία στην οποία λαμβάνονται οι
μετρήσεις στις διάφορες θέσεις. Ωστόσο, ο συνολικός χρόνος που χρειάζεται για
το πείραμα εξαρτάται από αυτήν την ακολουθία. Επομένως, το πρόβλημα
αποτελείται από την εύρεση μιας ακολουθίας που να ελαχιστοποιεί το συνολικό
χρόνο τοποθέτησης. Αυτό μας οδηγεί στο TSP.
Λεπτομερής Επιθεώρηση Αεριοστρόβιλων Κινητήρων

III.

Αυτή η εφαρμογή αναφέρθηκε από τους Plante, Lowe και Chandrasekaran
το 1987 και εμφανίζεται όταν οι μηχανές αεριοστρόβιλων κινητήρων των
αεροσκαφών πρέπει να επιθεωρηθούν. Για να εγγυηθούμε μια ομοιόμορφη ροή
αερίου μέσω των στροβίλων υπάρχουν τα επονομαζόμενα στόμια-οδηγοί
συναρμολογούμενων πτερυγίων που βρίσκονται σε κάθε στάδιο του στροβίλου.
Μια τέτοια συναρμολόγηση βασικά αποτελείται από ένα αριθμό στομίων
κατευθυντήριων πτερυγίων τοποθετημένα στην περιφέρεια του. Όλα αυτά τα
πτερύγια έχουν ξεχωριστά χαρακτηριστικά και η σωστή τοποθέτηση των
πτερυγίων μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικά οφέλη (μείωση των κραδασμών,
αύξηση της ομοιομορφίας της ροής, μείωση της κατανάλωσης καυσίμων). Το
πρόβλημα της τοποθέτησης των πτερυγίων με τον καλύτερο πιθανό τρόπο μπορεί
να μοντελοποιηθεί ως ένα TSP με μια ειδική αντικειμενική συνάρτηση.
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IV.

Προετοιμασία Παραγγελιών σε Αποθήκες
Αυτό το πρόβλημα συνδέεται με την διαχείριση υλικού μιας αποθήκης.

Υποθέτουμε ότι σε μια αποθήκη φτάνει μια παραγγελία για ένα ορισμένο
υποσύνολο των αντικειμένων που είναι αποθηκευμένα στην αποθήκη. Κάποιο
όχημα πρέπει να μαζέψει όλα τα αντικείμενα της παραγγελίας και να τα στείλει
στον πελάτη. Η σχέση με το TSP διαφαίνεται αμέσως. Οι θέσεις αποθήκευσης των
αντικειμένων αντιστοιχούν στους κόμβους του γραφήματος. Η απόσταση μεταξύ
δύο κόμβων δίνεται από τον χρόνο που χρειάζεται να μετακινηθεί το όχημα από
μια θέση σε μια άλλη. Το πρόβλημα εύρεσης της μικρότερης διαδρομής για το
όχημα με ελάχιστο χρόνο ανάληψης μπορεί τώρα να λυθεί ως ένα TSP. Σε ειδικές
περιπτώσεις αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί εύκολα, σύμφωνα με τον Van Dal
[1992].
V.

Καλωδίωση Υπολογιστή
Μια ειδική περίπτωση σύνδεσης εξαρτημάτων σε μια κάρτα υπολογιστή

αναφέρεται στο Lenstra & Rinnoy Kan [1974]. Οι λειτουργικές μονάδες που
βρίσκονται πάνω σε μια κάρτα υπολογιστή και ένα δοθέν σύνολο ακίδων πρέπει
να συνδεθούν. Σε αντίθεση με την συνήθη περίπτωση όπου ένα δέντρο σύνδεσης
Steiner είναι επιθυμητό, εδώ η προϋπόθεση είναι ότι σε κάθε ακίδα
επισυνάπτονται όχι περισσότερα από δύο καλώδια. Ως εκ τούτου έχουμε το
πρόβλημα της εύρεσης του συντομότερου μονοπατιού Hamilton με ακαθόριστο
σημείο έναρξης και περάτωσης.
Μια παρόμοια περίπτωση εμφανίζεται στην επονομαζόμενη καλωδίωση
testbus. Για να ελεγχθεί η κατασκευασμένη κάρτα κάποιος πρέπει να αντιληφθεί
ότι μια σύνδεση η οποία εισάγεται στην κάρτα σε καθορισμένο σημείο, διατρέχει
όλες τις λειτουργικές μονάδες, και τερματίζει σε ένα καθορισμένο σημείο. Για κάθε
τέτοια μονάδα έχουμε επίσης μια καθορισμένη είσοδο και ένα σημείο εξόδου γι’
αυτόν τον έλεγχο καλωδίωσης. Αυτό το πρόβλημα επίσης συνιστά στην επίλυση
ενός προβλήματος μονοπατιού Hamilton με τη διαφορά ότι οι αποστάσεις δεν είναι
συμμετρικές και ότι τα σημεία αφετηρίας και τερματισμού καθορίζονται.
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VI.

Μας δίνονται

εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν σε κάποια μηχανή. Ο

χρόνος για την επεξεργασία της εργασίας
εκτελείται αμέσως πριν την

(αν η

χρόνος επεξεργασίας της είναι

είναι

αν

είναι η εργασία που

είναι η πρώτη εργασία που εκτελείται τότε ο
). Η δυσκολία είναι να βρεθεί μια ακολουθία

εκτέλεσης των εργασιών έτσι ώστε ο συνολικός χρόνος επεξεργασίας να είναι όσο
πιο λίγος γίνεται. Είναι ολοφάνερο ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να
μοντελοποιηθεί ως ένα πρόβλημα ελαχίστου (κατευθυνόμενου) μονοπατιού
Hamilton.
Ας υποθέσουμε ότι η εν λόγω μηχανή είναι μια γραμμή συναρμολόγησης
και ότι οι εργασίες αντιστοιχούν σε λειτουργίες οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν για
κάποιο προϊόν στους σταθμούς εργασίας της γραμμής. Σε μια τέτοια περίπτωση
το κύριο ενδιαφέρον βρίσκεται στην εξισορρόπηση της γραμμής. Επομένως, αντί
του ελάχιστου χρόνου εκτέλεσης όλων των εργασιών σε ένα προϊόν, είναι
σημαντικό να γνωρίζουμε και τον μεγαλύτερο μεμονωμένο χρόνο επεξεργασίας
που απαιτείται σε ένα σταθμό εργασίας. Για τις ανάγκες αυτής της απαίτησης
κατάλληλο είναι το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης που αναφέραμε
πιο πριν.
Κάποιες φορές το TSP εμφανίζεται ως ένα υποπρόβλημα σε πιο σύνθετες
συνδυαστικές διαδικασίες βελτιστοποίησης που έχουν επινοηθεί

για να

ασχοληθούν με προβλήματα παραγωγής στις βιομηχανίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις
δεν υπάρχει συχνά καμία ελπίδα για τους αλγόριθμους με εγγυημένη απόδοση,
αλλά αποδείχθηκε ότι οι υβριδικές προσεγγίσεις είναι καλύτερες στην πράξη. Πιο
κάτω δίνονται τρία παραδείγματα που δεν μπορούν να μετασχηματιστούν σε TSP,
αλλά μοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά με αυτό ή το TSP σ’ αυτά
εμφανίζεται ως υποπρόβλημα.
Δρομολόγηση Οχημάτων

VII.

Ας υποθέσουμε ότι σε μια πόλη,

γραμματοκιβώτια πρέπει να αδειάζουν

κάθε μέρα μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, έστω 1 ώρας. Το πρόβλημα
είναι να βρεθεί ο ελάχιστος αριθμός φορτηγών οχημάτων για να κάνουν αυτή τη
δουλειά καθώς και ο ελάχιστος χρόνος περισυλλογής χρησιμοποιώντας τον
αριθμό των φορτηγών. Ως ένα άλλο παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι
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χρειάζονται ορισμένες ποσότητες κάποιων εμπορευμάτων και ένας προμηθευτής
πρέπει να ικανοποιήσει όλη τη ζήτηση με ένα σύνολο φορτηγών. Το πρόβλημα
είναι να βρεθεί μια ανάθεση των πελατών για τα φορτηγά και ένα χρονοδιάγραμμα
παράδοσης για κάθε φορτηγό έτσι ώστε να μην γίνεται υπέρβαση στην
χωρητικότητα κάθε φορτηγού και η συνολική απόσταση του ταξιδιού να
ελαχιστοποιείται. Διάφορες παραλλαγές αυτών των δύο προβλημάτων, όπου οι
περιορισμοί χωρητικότητας και χρόνου συνδυάζονται, είναι κοινές σε πολλά
προβλήματα του πραγματικού κόσμου.
Αυτό το πρόβλημα είναι επιλύσιμο ως ένα TSP αν δεν υπάρχουν οι
περιορισμοί χρόνου και χωρητικότητας και αν ο αριθμός των φορτηγών είναι
καθορισμένος (έστω

). Σε αυτή την περίπτωση παίρνουμε ένα πολλαπλό TSP με

πωλητές. Παρόλα αυτά κάποιος μπορεί να εφαρμόσει μεθόδους για το TSP για
να βρει καλές εφικτές λύσεις γι’ αυτό το πρόβλημα.
VIII.

Μάσκα Αποτύπωσης στην Παραγωγή PCB
Για την παραγωγή κάθε στρώματος μιας πλακέτας κυκλωμάτων, καθώς και

για τα στρώματα των ενσωματωμένων συσκευών ημιαγωγών, μια φωτογραφική
μάσκα πρέπει να παραχθεί. Στην περίπτωση μας για τις πλακέτες κυκλωμάτων
αυτό γίνεται από μια συσκευή μηχανικής αποτύπωσης. Ο σχεδιαστής μετακινεί ένα
φακό πάνω από μια φωτοευαίσθητη επίστρωση γυάλινης πλάκας. Το διάφραγμα
μπορεί να είναι είτε κλειστό είτε ανοικτό για να εκθέσει συγκεκριμένα μέρη της
πλάκας. Υπάρχουν διάφορες οπές διαθέσιμες για να είναι σε θέση να
δημιουργήσει τις διάφορες δομές της πλακέτας.
Μπορούν να εξεταστούν δύο τύποι δομών. Μια γραμμή εκτίθεται πάνω
στην πλάκα μετακινώντας το κλειστό διάφραγμα σε ένα τελικό σημείο της γραμμής
και μετά ανοίγουμε το διάφραγμα και μετακινώντας το στο άλλο τελικό σημείο της
γραμμής. Έπειτα κλείνουμε το διάφραγμα. Ένας τύπος σημείου δομής παράγεται
μετακινώντας (με την κατάλληλη οπή) στην θέση του συγκεκριμένου σημείου,
έπειτα ανοίγοντας το διάφραγμα μόνο και μόνο για να κάνει μια μικρή λάμψη, και
μετά κλείνοντας το ξανά. Ακριβής μοντελοποίηση του προβλήματος σχεδιαστικού
ελέγχου οδηγεί σε ένα πρόβλημα πιο περίπλοκο από το TSP και επίσης πιο
περίπλοκο και από το πρόβλημα του αγροτικού ταχυδρόμου.
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IX.

Για να κατασκευάσουμε ένα κομμάτι μιας μηχανής, ένα ρομπότ πρέπει να
εκτελέσει μια σειρά από δραστηριότητες σε αυτό (τρύπημα οπών διαφόρων
διαμέτρων, κοπή σχισμής, σχεδιασμός κλπ). Η δουλειά που πρέπει να γίνει, είναι
να καθοριστεί μια ακολουθία των απαραίτητων εργασιών που οδηγούν στον
συντομότερο συνολικό χρόνο διαδικασίας. Μια δυσκολία προκύπτει από αυτή την
εφαρμογή επειδή υπάρχει προτεραιότητα στους περιορισμούς οι οποίοι πρέπει να
παρατηρηθούν. Έτσι εδώ έχουμε το πρόβλημα εύρεσης του συντομότερου
μονοπατιού Hamilton (όπου οι αποστάσεις που αντιστοιχούν

στους χρόνους

χρειάζονται για την τοποθέτηση και τις πιθανές αλλαγές του τεμαχίου) που
ικανοποιεί ορισμένες σχέσεις προτεραιότητας μεταξύ των δραστηριοτήτων.

2.4.2. Εφαρμογές mTSP και η σύνδεση του με άλλα προβλήματα
Αυτό το μέρος επιπλέον χωρίζεται σε τρία άλλα. Η πρώτη υποενότητα,
αναφέρεται στις κύριες εφαρμογές του πολλαπλού ΤSP (mTSP), η δεύτερη
συχετίζει το TSP με άλλα προβλήματα και η τρίτη ασχολείται με ομοιότητες του
mTSP με άλλα προβλήματα εστιάζοντας στο πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων
(Vehicle Route Problem – VRP)
2.4.2.1. Κύριες Εφαρμογές
Η κύρια εφαρμογή του mTSP προκύπτει στην πραγματικότητα εφ’ όσον
είναι

σε θέση να χειριστεί πολλαπλούς πωλητές. Αυτές οι καταστάσεις

προκύπτουν ως επί το πλείστον σε διάφορα προβλήματα δρομολόγησης και
προγραμματισμού.

Κάποιες

εφαρμογές

που

έχουν

ήδη

αναφερθεί

στη

βιβλιογραφία παρουσιάζονται παρακάτω:
Πρόβλημα Προγραμματισμού Τυπογραφείων

I.

Μια από τις

μείζων και πρωταρχικές εφαρμογές του mTSP προκύπτει στον

προγραμματισμό ενός τυπογραφείου με πολλές και διαφορετικές εκδόσεις.
Υπάρχουν 5 ζεύγη από κυλίνδρους μεταξύ των οποίων περνούν τα ρολά χαρτιού
και τυπώνονται ταυτόχρονα και οι δύο πλευρές του χαρτιού. Υπάρχουν 3
διαφορετικά είδη εντύπων, το 4σέλιδο, το 6σέλιδο και το 8σέλιδο, τα οποία
χρησιμοποιούνται σαν πρότυπα για να τυπωθούν οι εκδόσεις. Το πρόβλημα αυτού
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του προγραμματισμού εξαρτάται από το ποιό έντυπο θα είναι πάνω στο ρολό για
εκτέλεση και από το διάρκεια της κάθε εκτέλεσης. Στο mTSP, το κόστος αλλαγής
πλάκας αντιστοιχεί στα κόστη μεταξύ των πόλεων.
II.

Πρόβλημα Δρομολόγησης Σχολικών Λεωφορείων

Το 1972 ο Angel και άλλοι, διερεύνησαν αυτό το πρόβλημα ως μια παραλλαγή του
mTSP με κάποιους πλευρικούς περιορισμούς. Ο σκοπός του προγραμματισμού
αυτού είναι να πετύχει ένα μοτίβο φόρτωσης και εκφόρτωσης έτσι ώστε ο αριθμός
των διαδρομών να ελαχιστοποιείται, η συνολική απόσταση διαδρομών όλων των
λεωφορείων να διατηρείται στο ελάχιστο δυνατό, κανένα λεωφορείο να μην
υπερφορτώνεται αλλά ούτε και να κινείται άδειο καθώς και ο χρόνος που
απαιτείται για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε διαδρομή να μην ξεπερνά τα
μέγιστα επιτρεπόμενα χρονικά όρια.
III.

Πρόβλημα Προγραμματισμού Προσωπικού

Μια εφαρμογή για καταθέσεις που μεταφέρονται μεταξύ των διαφορετικών
υποκαταστημάτων των τραπεζών αναφέρεται το 1973 από τον Svestka και
Huckefeldt. Σ’ αυτό το πρόβλημα, οι καταθέσεις χρειάζεται να περισυλλεχθούν
από τα υποκαταστήματα και να επιστραφούν στο κεντρικό γραφείο από μια ομάδα
κλητήρων. Το πρόβλημα είναι να προσδιοριστούν οι διαδρομές έχοντας το
ελάχιστο συνολικό κόστος.
IV.

Πρόβλημα Προγραμματισμού Συνεντεύξεων

Οι Gilbert και Hofstra το 1992 βρήκαν αυτή την εφαρμογή του mTSP έχοντας
πολλαπλές παραλλαγές σε διαφορετικές περιόδους του ίδιου θέματος.Αφορούσε
συγκεκριμένα τον προγραμματισμό συνεντεύξεων μεταξύ περιοδεύων μεσιτών και
προμηθευτών στην τουριστική βιομηχανία. Κάθε μεσίτης, αντιστοιχεί σε ένα
πωλητή του mTSP ο οποίος πρέπει να επισκεφθεί ένα συγκεκριμένο σύνολο
προμηθευτών, οι οποίοι αναπαρίστανται ως ένα σύνολο πόλεων.
V.

Πρόβλημα Προγραμματισμού σε Εργοστάσιο Σιδήρου και Χάλυβα

Στη βιομηχανία Σιδήρου και Χάλυβα, οι παραγγελίες προγραμματίζονται στο
ελασματουργείο θερμής ελάσεως με τέτοιο τρόπο ώστε το συνολικό κόστος
σύστασης κατά τη διάρκεια της παραγωγής μπορεί να ελαχιστοποιηθεί. Σε μια
πρόσφατη μελέτη, περί το 2000, ο Tang με άλλους, αντιμετώπιζαν τις παραγγελίες
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ως πόλεις και το κόστος μετάβασης από μια παραγγελία σε μια άλλη ως την
απόσταση μεταξύ δύο πόλεων. Η λύση του μοντέλου απόφερε ένα πλήρη
πρόγραμμα για το ελασματουργείο.
Πρόβλημα Σχεδιασμού Αποστολών

VI.

Αποτελείται από τον καθορισμό ενός βέλτιστου μονοπατιού για κάθε σχεδιαστή για
να επιτύχει τους στόχους της αποστολής στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Ο
σχεδιαστής της αποστολής χρησιμοποιεί μια παραλλαγή του mTSP στην οποία
υπάρχουν

σχεδιαστές,

στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν από κάποιους

σχεδιαστές και μια πόλη ως βάση στην οποία όλοι οι σχεδιαστές τελικά θα
επιστρέψουν. Τέτοιου τύπου είναι και τα προβλήματα δρομολόγησης που
προκύπτουν στον σχεδιασμό εφαρμογής μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων
που επίσης μπορούν να μοντελοποιηθούν με mTSP.
Σχεδιασμός του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης

VII.

Τοπογραφικών Δικτύων
Μια πολύ πρόσφατη και ενδιαφέρουσα εφαρμογή του mTSP, προκύπτει στον
σχεδιασμό του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (Global
Navigation Satellite System – GNSS). Το GNSS είναι το διαστημικό δορυφορικό
σύστημα το οποίο παρέχει κάλυψη για όλες τις τοποθεσίες παγκοσμίως και είναι
αρκετά σημαντικό σε πρακτικές εφαρμογές, όπως η έγκαιρη προειδοποίηση και
διαχείριση

για

τις

φυσικές

καταστροφές,

παρακολούθηση

δηλαδή

του

περιβάλλοντος και της γεωργίας κλπ. Ο στόχος του είναι να καθορίζει την
γεωγραφική θέση των άγνωστων σημείων επί της γης με χρήση δορυφορικού
εξοπλισμού. Αυτά τα σημεία, επί των οποίων τοποθετούνται δέκτες, συντονίζονται
από μια σειρά συνεδριάσεων παρατήρησης. Όταν υπάρχουν πολλαπλοί δέκτες, ή
πολλαπλές περίοδοι εργασίας, το πρόβλημα της εύρεσης της καλύτερης σειράς
συνεδριάσεων για τους δέκτες μπορεί να διαμορφωθεί ως ένα mTSP.
2.4.2.2.

Συνδέσεις με άλλα προβλήματα

Οι προαναφερθείσες περιπτώσεις μπορούν ευθέως να μοντελοποιηθούν ως ένα
mTSP, με κάποιες μικρές επεκτάσεις αν είναι απαραίτητο. Ωστόσο το mTSP είναι
επίσης σημαντικό σε αυτά που προκύπτουν ως υπόπροβλήματα στις λύσεις πιο
γενικών προβλημάτων. Ένα παράδειγμα γι’ αυτό το πρόβλημα είναι η
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εξισορρόπηση του φόρτου εργασίας μεταξύ των πωλητών. Σ’ αυτό, παρουσιάζεται
ένα μοντέλο βασιζόμενο σε mTSP που πλησιάζει προσεγγιστικά σε λύση, για να
λύσει ένα πρόβλημα προγραμματισμού φόρτου εργασίας με τους πρόσθετους
περιορισμούς όπως άνω και κάτω φράγματα στους χρόνους δρομολογίου, και
υπολογισμός του συνολικού βάρους (φόρτου) κάθε πωλητή. Ένα ακόμα
παράδειγμα είναι στις υπηρεσίες ασφαλείας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό το
πρόβλημα καθορίζεται από την εκχώρηση καθηκόντων σε ένα αριθμό φυλάκων,
οι οποίοι θα εκτελέσουν επιθεωρήσεις ρουτίνας σε ένα δοθέν σύνολο τοποθεσιών.
Υπάρχουν επίσης μερικοί περιορισμοί οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη,
όπως η ικανότητα - χωρητικότητα κάθε φύλακα καθώς και οι χρονικές περίοδοι
κάθε δρομολογίου. Το mTSP προκύπτει επίσης ως ένα υποπρόβλημα ενός
γερανού αποβάθρας στο λειτουργικό σχεδιασμό πλοίου. Το mTSP με χρονικές
περιόδους μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην μοντελοποίηση προβλημάτων
μεταφοράς εμπορευμάτων. Επίσης μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή, βασίζεται στο
πρόβλημα συντονισμού κίνησης πολλαπλών αντικειμένων. Ένα τέτοιο πρόβλημα
προκύπτει στην συναρμολόγηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, διαχείριση μνήμης
των κατανεμημένων συστημάτων, καθώς και στον συντονισμό κινητών ρομπότ σε
ένα δομημένο χώρο, όπως μια αποθήκη. Το πρόβλημα ορίζεται από ένα
ορθογώνιο πλέγμα το οποίο διαμοιράζεται σε ένα αριθμό τετραγώνων. Τα
τετράγωνα μπορεί είτε να περιέχουν ένα αντικείμενο είτε να είναι κενά. Στη
συνέχεια η βέλτιστη κίνηση των αντικειμένων σε ένα πλέγμα με κενά διαστήματα
μπορεί να βρεθεί χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο mTSP.
2.4.2.3.

Σύνδεση με VRP (Vehicle Route Problem)

Λόγω της στενής σύνδεσης του, το mTSP μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην
επίλυση διαφόρων τύπων VRP. Για παράδειγμα, ο Μole σε άρθρο του το 1983
αναφέρει διάφορους αλγόριθμους δρομολόγησης οχημάτων παρουσιάζοντας μια
ευρετική μέθοδο η οποία ψάχνει για ένα χώρο λύσεων σχηματιζόμενο από ένα
μεγάλο αριθμό εφικτών λύσεων, σε ένα mTSP. Σε ένα παρόμοιο πλαίσιο, το
mTSP, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού
οχημάτων που απαιτούνται για τν εξυπηρέτηση ενός συνόλου πελατών σε μια
απόσταση περιορισμένη από το VRP, στην οποία κάθε πελάτης έχει μια σχετική
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αρνητική ζήτηση και κάθε όχημα δεν μπορεί να ταξιδέψει πάνω από μια
προκαθορισμένη απόσταση.
Το mTSP εμφανίζεται επίσης ως ένα πρόβλημα πρώτης φάσης σε μια
διαδικασία λύσεις δύο φάσεων ενός VRP με στοχαστικούς χρόνους λειτουργίας,
όπου η λύση που βρέθηκε στην πρώτη φάση χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί
το αναμενόμενο κόστος στη δεύτερη φάση.
Η στενή σχέση του mTSP με το VRP κινεί όλο και περισσότερο το
ενδιαφέρον. Στην πραγματικότητα, έχει επίσης αναφερθεί, ότι οι περιπτώσεις VRP
που προκύπτουν στην πράξη μπορούν να λυθούν εξαιρετικά δύσκολα, εφόσον και
το mTSP είναι επίσης σύνθετο. Αυτή η δήλωση, με την σειρά της, αυξάνει την
ανάγκη να λυθεί αποτελεσματικότερα το mTSP, προκειμένου να προσβάλουν
μεγάλης κλίμακας VRP που προκύπτουν σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής.
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3. Μαθηματικές Τυποποιήσεις του TSP και του mTSP
Το TSP μπορεί να οριστεί σε ένα πλήρες μη κατευθυνόμενο γράφημα
(

αν είναι συμμετρικό ή σε ένα κατευθυνόμενο γράφημα
{

ασύμμετρο. Το σύνολο
{(

)

(

)

) αν είναι

} είναι το σύνολο των κορυφών, το

} είναι το σύνολο ακμών και το
(

το σύνολο των τόξων. Ένας πίνακας κόστους

{(

)

} είναι

) ορίζεται στο Ε ή στο Α. Ο

πίνακας αυτός ικανοποιεί την τριγωνική ανισότητα κάθε φορά που
για όλα τα
οποία

οι

√(

. Ειδικότερα, αυτή είναι περίπτωση για τα προβλήματα για τα
(

είναι

)

) είναι η Ευκλείδια απόσταση. Η τριγωνική ανισότητα

(

επίσης ικανοποιείται αν το

σημεία

)

κορυφές

στο

επίπεδο,

και

είναι το μήκος του μικρότερου μονοπατιού από το

στο στο γράφημα .

Τυποποίηση Ακέραιου Προγραμματισμού για το TSP

3.1.

Οφείλεται στον Dantzig και είναι η πιο συχνά αναφερόμενη μαθηματική
τυποποίηση για το TSP. Αυτή η τυποποίηση συνδέει με 1 μια δυαδική μεταβλητή
με κάθε ακμή (

), αν και μόνο αν η ακμή εμφανίζεται στη βέλτιστη διαδρομή,

διαφορετικά την συνδέει με 0. Έχει ως εξής:
∑

(3.1)

Υπό τους περιορισμούς:
∑
∑

∑
| |

(

)

| |

(
(

(3.2)
)

(3.3)
(3.4)

)

Σ’ αυτή την τυποποίηση οι περιορισμοί (3.2), (3.3) και (3.4) αναφέρονται, ως
περιορισμοί

επιπέδων

(degree

constraints),

περιορισμοί

κατάργησης

υποπεριηγήσεων (subtour elimination constraints) και περιορισμοί πληρότητας
(integrality constraints). Με την παρουσία του

(3.2), ο περιορισμός (3.3) είναι

αλγεβρικά ισοδύναμος με τους περιορισμούς συνδεσιμότητας.
∑
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3.2.

Τυποποίηση Ακέραιου Προγραμματισμού για το aTSP

Η τυποποίηση του Dantzig το 1954, επεκτείνεται εύκολα στην περίπτωση του
ασύμμετρου TSP. Εδώ
τόξο (

είναι μια δυαδική μεταβλητή, που σχετίζεται με ένα

) και παίρνει την τιμή 1 αν και μόνο αν το τόξο εμφανίζεται στο βέλτιστο

μονοπάτι. Η τυποποίηση έχει ως ακολούθως:
(3.6)

∑
υπό τους περιορισμούς:
∑

(

)

∑

(

)

| |

∑

| |

(
(

3.3.

(3.7)

(3.8)

(3.9)

)

)

(3.10)

Τυποποίηση Ακέραιου Προγραμματισμού για το mTSP

Έχουν προταθεί διάφοροι τύποι για τυποποιήσεις ακέραιου προγραμματισμού
που να αφορούν mTSP. Πριν παρουσιάσουμε οτιδήποτε σχετικό, ακολουθούν
κάποιοι τεχνικοί ορισμοί. Το mΤSP ορίζεται σε ένα γράφημα
είναι ένα σύνολο από
(ακμών). Έστω

(

κόμβους (κορυφές) και

(

), όπου

είναι είναι ένα σύνολο τόξων

) είναι ένας πίνακας κόστους (απόσταση) που σχετίζεται

με το Α. Ο πίνακας C πρέπει να είναι συμμετρικός όταν
συμμετρικός διαφορετικά. Αν

(

)

και μη

ο πίνακας C πρέπει να

ικανοποιεί την τριγωνική ανισότητα.
3.3.1. Τυποποιήσεις Ακέραιου Προγραμματισμού Βασισμένες στην
Αντιστοίχιση
Το mTSP συνήθως τυποποιείται χρησιμοποιώντας μια αντιστοίχιση βασισμένη σε
ένα διπλό δείκτη ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού. Ορίζουμε αρχικά την
ακόλουθη δυαδική μεταβλητή:
{

(

)
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Στη συνέχεια δίνεται ένα γενικό μοντέλο της τυποποίησης ακέραιου γραμμικού
προγραμματισμού του mTSP σε κατευθυνόμενο γράφημα
∑∑
υπό τους περιορισμούς:
∑

(3.11)

∑

(3.12)

∑

(3.13)

∑

(3.14)

(3.15)

(SECs)
{

}

(

)

(3.16)

,

όπου (3.13), (3.14) και (3.16) είναι οι συνήθεις περιορισμοί αντιστοίχισης, οι (3.11)
και (3.12) εξασφαλίζουν ότι

πωλητές αναχωρούν και επιστρέφουν πίσω στον

κόμβο 1 (στην αποθήκη). Παρόλο που οι περιορισμοί (3.12) αναφέρονται εμμέσως
από τους (3.11), (3.13) και (3.14) τους παρουσιάζουμε εδώ για λόγους
πληρότητας.

Οι

περιορισμοί

χρησιμοποιούνται

(3.15)

για

πρόληψη

υποπεριηγήσεων, οι οποίες είναι εκφυλισμένς περιηγήσεις που σχηματίζονται
ανάμεσα από ενδιάμεσους κόμβους και δεν είναι συνδεδεμένοι με τον αρχικό.
Διάφοροι SECs έχουν προταθεί για το mTSP στην βιβλιογραφία. Κάποιοι από
αυτούς δίνονται παρακάτω:
∑∑

| |

{ }

(3.17)

ή εναλλακτικά στην πιο κάτω μορφή
∑∑
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Οι περιορισμοί (3.17) και (3.18) επιβάλλουν προδιαγραφές συνδεσιμότητας για την
λύση δηλαδή εμποδίζουν τον σχηματισμό υποπεριηγήσεων πληθικότητας S μη
συμπεριλαμβανομένου του χώρου αποθήκευσης. Δυστυχώς και οι δύο ομάδεςοικογένειες αυτών των περιορισμών αυξάνουν εκθετικά με την αύξηση του
αριθμού των κόμβων.
3.3.2. Τυποποιήσεις των Laporte και Nobert
Το 1980 οι Laporte και Nobert παρουσίασαν 2 τυποποιήσεις για το mTSP, για
ασύμμετρες και συμμετρικές δομές κόστους, αντίστοιχα, και θεωρούμε ένα
συνήθης σταθερό κόστος
οι

τυποποιήσεις

για κάθε πωλητή που χρησιμοποιείται στη λύση. Αυτές

βασίζονται

στην

δυαδική

μεταβλητή

που

ορίσαμε

προηγουμένως.
3.3.2.1. Τυποποιήσεις των Laporte και Nobert για το ασύμμετρο mTSP
∑
υπό τους περιορισμούς:
∑(

∑

∑

(3.19)

)

∑

(3.20)

∑

(3.21)

|

|
{

| |

{ }

}

(3.22)
(3.23)
(3.24)

Αυτή η διατύπωση είναι μια καθαρά ακέραια δυαδική όπου ο στόχος είναι να
ελαχιστοποιήσει το συνολικό κόστος του ταξιδιού καθώς και τον συνολικό αριθμό
των πωλητών. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι οι περιορισμοί

(3.20) και (3.21)

είναι οι τυποποιημένοι περιορισμοί αντιστοίχισης και οι περιορισμοί (3.22) είναι οι
SECs που προαναφέραμε. Οι μόνοι περιορισμοί που είναι διαφορετικοί είναι οι

58

Προσεγγίζοντας το Πρόβλημα του Πλανόδιου Πωλητή
περιορισμοί (3.19) οι οποίοι επιβάλλουν βαθμωτούς περιορισμούς στον κόμβο
αποθήκευσης.
3.3.2.2.

Τυποποιήσεις των Laporte και Nobert για το συμμετρικό mTSP
∑
υπό τους περιορισμούς:
(3.25)

∑
∑
∑

∑

∑
|

(3.26)
|
{

{

| |

{ }

(3.27)
(3.28)

}

(3.29)

}

(3.30)
Το ενδιαφέρον ζήτημα για αυτή την τυποποίηση είναι ότι δεν είναι μια καθαρά
δυαδική ακέραια τυποποίηση λόγω της μεταβλητής

, η οποία μπορεί να παίρνει

τιμές 0, 1 ή 2. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η μεταβλητή
, εφόσον το πρόβλημα είναι συμμετρικό και

ορίζεται μόνο για

μια μόνο μεταβλητή είναι

επαρκής για να αντιπροσωπεύσει κάθε ακμή που χρησιμοποιείται στη λύση. Οι
περιορισμοί (3.25) και (3.26) είναι οι βαθμωτοί περιορισμοί του κόμβου
αποθήκευσης και των ενδιάμεσων κόμβων, αντίστοιχα. Οι άλλοι περιορισμοί είναι
όπως ορίστηκαν προηγουμένως.

59

Νικόλαος Σ. Στυλιανού

60

Προσεγγίζοντας το Πρόβλημα του Πλανόδιου Πωλητή
4. Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι
Όταν προσπαθούμε να λύσουμε πρακτικές περιπτώσεις βελτιστοποίησης
TSP, συναντά κανείς γρήγορα αρκετές δυσκολίες. Πιθανόν δεν υπάρχει κάποιος
χειροπιαστός αλγόριθμος για να λύσει μια περίπτωση βέλτιστα και ο χρόνος ή η
μέχρι στιγμής γνώση δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη και την εκτέλεση ενός τέτοιου
αλγόριθμου. Οι περιπτώσεις μπορεί να είναι απλά πολύ μεγάλες και ως εκ τούτου
πέραν από τις δυνατότητες ακόμα και των καλύτερων αλγόριθμων που επιχειρούν
την εύρεση βέλτιστων λύσεων. Από την άλλη, είναι πιθανό ο χρόνος που
διατίθεται για υπολογισμούς να μην είναι αρκετός για ένα αλγόριθμο να φτάσει
στην βέλτιστη λύση. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μια σαφής ανάγκη για
προσεγγιστικούς αλγόριθμους (ευρετικές – heuristics) οι οποίοι θα καθορίζουν
λύσεις καλής ποιότητας και θα αποφέρουν τα καλύτερα εφικτά αποτελέσματα με
την επιφύλαξη των δοθέντων περιορισμών.
Στόχος μας είναι να διεξάγουμε έρευνα για ευρετικές για το TSP και να
δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές για τη δυναμική τους ενσωμάτωση για την
επεξεργασία πρακτικών προβλημάτων. Αρχικά θα εξετάσουμε κατασκευαστικές
ευρετικές οι οποίες δημιουργούν αρχικά ένα κύκλο Hamilton. Κάποιες διαδικασίες
για την βελτίωση ενός δοθέν κύκλου αναφέρονται παρακάτω.
Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός εργασιών που ασχολούνται με την εύρεση
των κοντινότερων βέλτιστων λύσεων για το TSP. Συνεπώς περιοριζόμαστε στις
προσεγγίσεις αυτές, οι οποίες πιστεύουμε ότι παρέχουν τις πιο ενδιαφέρουσες
ιδέες και οι οποίες είναι σημαντικές για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων. Ένα
σημαντικό σημείο είναι η εξέταση θεμάτων εφαρμογής. Παρόλο που κάποιες
φορές

διατυπώνονται

εύκολα,

οι

ευρετικές

συχνά

απαιτούν

εκτεταμένη

προσπάθεια για να αποκτήσουν υπολογιστικές εφαρμογές οι οποίες θα είναι
εφαρμόσιμες στην πράξη. Θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα ερωτήματα παρακάτω
παρουσιάζοντας τις ευρετικές. Δεν θα ασχοληθούμε με λεπτομέρειες σε τεχνικές
και μεθόδους.
Προτού ξεκινήσουμε το σχολιασμό των προσεγγιστικών αλγορίθμων, είναι
μια ενδιαφέρουσα θεωρητική ερώτηση, εάν μπορούν να σχεδιαστούν αποδοτικές
ευρετικές που να δημιουργούν λύσεις με ζητούμενο ή τουλάχιστον με εγγυημένο
πολυωνυμικό χρόνο (πολυωνυμικό στο μέγεθος του προβλήματος και στην
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επιθυμητή ακρίβεια). Για μια περίπτωση προβλήματος, έστω ότι

δηλώνει το

μήκος ενός κύκλου Hamilton που δημιουργείται από την ευρετική H και έστω
αποδοτικές

δηλώνει το μήκος ενός βέλτιστου κύκλου. Οι Shahni και Gonzales

[1976] έδειξαν ότι, εκτός αν P = NP, για κάθε σταθερά

δεν υπάρχει μια

πολυωνυμικού χρόνου ευρετική Η τέτοια ώστε

για όλες τις

περιπτώσεις προβλημάτων. Ένα πλήρες προσεγγιστικό σύστημα πολυωνύμων
για ένα πρόβλημα ελαχιστοποίησης είναι μια ευρετική Η η οποία δοθέντος ενός
προβλήματος και κάθε
ανισότητα

υπολογίζει μια εφικτή λύση ικανοποιώντας την
και παράλληλα είναι πολυωνυμική στο μέγεθος της

περίπτωσης του προβλήματος και στο

.Τέτοια συστήματα είναι πολύ απίθανο

να υπάρχουν για την περίπτωση του TSP. Οι Johnson και Papadimitriou [1985]
έδειξαν, εκτός και αν ισχύει P = NP, ότι δεν υπάρχει ένα πλήρες προσεγγιστικό
σύστημα πολυωνύμων για το Ευκλείδειο TSP. Αυτό επίσης ισχύει σε γενικές
γραμμές για τις περιπτώσεις TSP που ικανοποιούν την τριγωνική ανισότητα. Τα
αποτελέσματα

μας

λένε

ότι

για

κάθε

ευρετική

υπάρχουν

περιπτώσεις

προβλημάτων οι οποίες αποτυγχάνουν. Υπάρχουν προσεγγιστικά αποτελέσματα
για προβλήματα που ικανοποιούν την τριγωνική ανισότητα μερικά από τα οποία
θα αντιμετωπιστούν πιο κάτω.
Πρέπει να επισημανθεί ότι ο χρόνος εκτέλεσης και η ποιότητα ενός
αλγόριθμου που προέρχονται από θεωρητικές αναλύσεις είναι συνήθως
ανεπαρκής για να προβλέψει την συμπεριφορά του όταν εφαρμόζεται σε
περιπτώσεις προβλημάτων στον πραγματικό κόσμο.
Επιπρόσθετα, ο αναγνώστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι αλγόριθμοι
πολυωνυμικού χρόνου μπορεί να εξακολουθούν να απαιτούν ένα μεγάλο ποσοστό
από τον χρόνο της CPU, αν το πολυώνυμο δεν είναι χαμηλού βαθμού. Σε
ορισμένες αλγοριθμικές εφαρμογές έχοντας χρόνο εκτέλεσης τόσο χαμηλό όσο
(

) ίσως να μην είναι αποδεκτό. Έτσι η πολυωνυμικότητα από μόνη της δεν

είναι ένα επαρκές κριτήριο απόδοσης στην πράξη. Στόχος μας είναι να δείξουμε
ότι στην περίπτωση του TSP, οι αλγόριθμοι μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να
είναι ικανοί στο να βρούνε λύσεις καλής προσέγγισης ακόμα και για περιπτώσεις
στον πραγματικό κόσμο μεγάλου μεγέθους εντός μάλλον μέτριων χρονικών ορίων.
Έτσι η NP-hardness του TSP δεν υπαινίσσεται την μη ύπαρξη λογικών
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αλγορίθμων για πρακτικές περιπτώσεις προβλημάτων. Επιπλέον, θέλουμε να
ξεκαθαρίσουμε ότι σχεδιάζοντας αποδοτικές ευρετικές δεν είναι μια απλή, άμεση
και εύκολη εργασία. Παρόλο που τέτοιες ιδέες φαντάζουν συχνά στοιχειώδες,
απαιτούν σημαντική προσπάθεια για να σχεδιάσουν πρακτικά χρήσιμους
υπολογιστικούς κώδικες.
Η απόδοση μιας ευρετικής αξιολογείται καλύτερα συγκρίνοντας την τιμή της
προσεγγιστικής λύσης που παράγει με την τιμή μιας βέλτιστης λύσης. Λέμε ότι η
τιμή της ευρετικής λύσης

έχει ποιότητα

αν

. Αν δεν

γνωρίζουμε αποδεκτές βέλτιστες λύσεις, τότε η ποιότητα μπορεί μόνο να εκτιμηθεί
από τα πιο πάνω που αναφέραμε, συγκρίνοντας την τιμή της ευρετικής λύσης με
ένα κατώτερο φράγμα για την βέλτιστη τιμή. Ένα κατώτερο φράγμα που
χρησιμοποιείται συχνά είναι το μηδενικό κατώτερο φράγμα υποπεριήγησης
(subtour elimination lower bound).

Αυτό

το φράγμα μπορεί να υπολογιστεί

ακριβώς χρησιμοποιώντας τεχνικές γραμμικού προγραμματισμού ή μπορεί
τουλάχιστον να προσεγγιστεί χρησιμοποιώντας επαναληπτικές προσεγγίσεις.

4.1.

Ευρετικές Κατασκευής
Για αρχή θα θεωρήσουμε καθαρά κατασκευαστικές διαδικασίες δηλαδή

ευρετικές

που

καθορίζουν

ένα

κύκλο

Hamilton

σύμφωνα

με

κάποιο

κατασκευαστικό κανόνα αλλά χωρίς να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την
κατάσταση

αυτού

του

κύκλου.

Με

άλλα

λόγια,

ένας

κύκλος

Hamilton

κατασκευάζεται διαδοχικά, και μέρη που έχουν ήδη κατασκευαστεί μένουν κατά
μια έννοια αμετάβλητα καθ’ όλη την εκτέλεση του αλγόριθμου. Θα περιοριστούμε
σε κάποιες από τις πιο κοινώς χρησιμοποιημένες κατασκευαστικές αρχές.
4.1.1. Ευρετικές Πλησιέστερου Γείτονα
Μια από τις πιο απλές ευρετικές για το TSP καλείται ευρετική πλησιέστερου
γείτονα (nearest neighbor heuristic) και επιχειρεί να κατασκευάσει κύκλους
Hamilton βασιζόμενη στις ενώσεις με κοντινούς γείτονες. Η βασική έκδοση
αναφέρεται παρακάτω:
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Διαδικασία NEAREST _NEIGHBOR
Β1) Επιλέγουμε αυθαίρετα ένα κόμβο , θέτουμε
B2) Όσο το

{

και

} {}

κάνουμε τα ακόλουθα

Β2.1) Ας είναι

τέτοιο ώστε

B2.2) Ενώνουμε το με το και θέτουμε
Β3) Ενώνουμε το

{

|

}
{ } και

με τον κόμβο που επιλέξαμε στο Β1 για να σχηματίσουμε ένα

κύκλο Hamilton.
Μια πιθανή παραλλαγή της βασικής ευρετικής του κοντινότερου γείτονα
είναι η δίπλευρη ευρετική του κοντινότερου γείτονα όπου το τρέχων μονοπάτι
μπορεί να επεκταθεί και από τα δύο άκρα του. Η βασική διαδικασία εκτελείται σε
χρόνο (

).

Αν κάποιος εμφανίσει τις λύσεις της διαδικασίας, θα αντιληφθεί τον λόγο
αυτής της χαμηλής απόδοσης. Η διαδικασία εκτελείται πολύ καλά και δημιουργεί
συνδέσεις με μικρές ακμές στην αρχή. Αλλά όπως μπορεί να φανεί από μια
γραφική απεικόνιση, διάφοροι κόμβοι ξεχνιούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
αλγόριθμου και στο τέλος πρέπει να εισαχθεί ένα υψηλό κόστος γι’ αυτό το λόγο.
Αν και συνήθως και όχι κακώς, οι λύσεις της διαδικασίας έχουν το πλεονέκτημα ότι
περιέχουν μόνο ένα μικρό αριθμό λαθών. Ως εκ τούτου, μπορούν να μας
προσφέρουν τόσο καλές αρχικές λύσεις για μεταγενέστερες εκτελέσιμες μεθόδους
βελτίωσης, και είναι εύλογο το να βάλουμε κάποια προσπάθεια στον σχεδιασμό
ευρετικών που βασίζονται στην αρχή του πλησιέστερου γείτονα. Για λύσεις
πλησιέστερου γείτονα εξασφαλίζουμε μια μέση ποιότητα.
Η βασική διαδικασία είναι εύκολα εφαρμόσιμη με λίγες γραμμές κώδικα.
Αλλά αφού ο χρόνος εκτέλεσης είναι τετραγωνικός, αυτή η υλοποίηση μπορεί να
είναι πολύ αργή για μεγάλα προβλήματα με 10,000 ή 100,000 κόμβους.
Επομένως, ακόμα και με αυτή την απλή ευρετική, αξίζει τον κόπο να σκεφτούμε
σχετικά με δυνατότητες επιτάχυνσης. Η βασική ιδέα, η οποία θα εφαρμόσουμε για
άλλες ευρετικές επίσης, είναι η χρήση ενός υποψήφιου υπογραφήματος
(candidate subgraph). Ένα υποψήφιο υπογράφημα είναι ένα υπογράφημα του
πλήρους γραφήματος με

κόμβους που περιέχει λογικές ακμές υπό την έννοια ότι

είναι πολύ πιθανό να περιέχονται σε ένα μικρό κύκλο Hamilton. Αυτές οι ακμές
λαμβάνονται με προτεραιότητα στις διάφορες ευρετικές, έτσι αποφεύγουμε την
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εξέταση της πλειοψηφίας των ακμών οι οποίες υποτίθεται ότι δεν είναι σημαντικές.
Προς το παρόν, δεν έχουμε αντιμετωπίσει το ερώτημα του πως διαλέγουμε τέτοια
υπογραφήματα και του πώς να τα υπολογίζουμε αποτελεσματικά. Με αυτό θα
ασχοληθούμε παρακάτω. Στις ευρετικές κοντινότερου γείτονα, στο τέλος, οι κόμβοι
πρέπει να συνδεθούν με υψηλό κόστος, το οποίο μετασχηματίζουμε για να
αποφύγουμε απομονωμένους κόμβους. Για να το κάνουμε αυτό, υπολογίζουμε
πρώτα τα 10 κοντινότερα γειτονικά υπογραφήματα, δηλαδή το υπογράφημα
περιέχει για κάθε κόμβο όλες τις ακμές έως τους 10 πλησιέστερους γείτονες.
Οποτεδήποτε, ένας κόμβος συνδέεται με το συγκεκριμένο μονοπάτι αφαιρούμε τις
περιστασιακές ακμές του στο υπογράφημα. Μόλις ένας κόμβος δεν περιληφθεί
στο μονοπάτι και μέχρι στιγμής είναι συνδεδεμένος με λιγότερους από 4 κόμβους
τους υπογραφήματος, εισάγουμε αυτόν τον κόμβο άμεσα στο μονοπάτι
(αφαιρούμε όλες τις περιστασιακές ακμές του από το υπογράφημα). Για να
μειώσουμε της διαδικασία έρευνας ενός εισαγόμενου σημείου, εξετάζουμε μόνο
πριν ή μετά από αυτούς τους κόμβους του μονοπατιού οι οποίοι είναι μεταξύ των
10 κοντινότερων γειτόνων του κόμβου που εισάγαμε. Αν όλοι οι απομονωμένοι
κόμβοι προστεθούν, η επιλογή του επόμενου κόμβου πρέπει να επισυνάπτεται
στο μονοπάτι που επιτυγχάνεται ως ακολούθως. Αρχικά κοιτάζουμε για τους
κοντινότερους γείτονες του κόμβου εντός των διπλανών κόμβων του υποψήφιου
υπογραφήματος. Αν όλοι οι διπλανοί κόμβοι του υπογραφήματος περιέχονται ήδη
στον μερικό κύκλο Hamilton τότε υπολογίζουμε τον κοντινότερο γείτονα μεταξύ
όλων των ελεύθερων κόμβων. Η χειρότερη περίπτωση πολυπλοκότητας χρόνου
δεν επηρεάζεται από αυτό τον μετασχηματισμό.
Ουσιαστικά, χρειάζεται λιγότερος χρόνος CPU για να εκτελεστεί η
τροποποιημένη ευρετική συγκρινόμενη με την βασική εφαρμογή (ακόμα και αν ο
χρόνος προεπεξεργασίας για να υπολογίσουμε το υποψήφιο

υπογράφημα

περιλαμβάνεται). Για παράδειγμα, ενώ χρειάζεται 15.3 δευτερόλεπτα για να
εκτελέσει την βασική ευρετική του πλησιέστερου γείτονα για ένα συγκεκριμένο
πρόβλημα9, η βελτιωμένη έκδοση απαιτεί μόνο 0.3 δευτερόλεπτα χρόνο CPU.
Όπως ήταν αναμενόμενο η παραλλαγή φαίνεται να εξακολουθεί να έχει μια
τετραγωνική συνιστώσα στο χρόνο εκτέλεσης της.
9

Αναφέρεται στο πρόβλημα pr2392 της βιβλιοθήκης TSPLIB. Είναι μια μεσαίου μεγέθους περίπτωση TSP. Το
σύνολο των δεδομένων έχει 2392 σημεία.
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Βέλτιστη περιήγηση για 2392 πόλεις. Πραγματοποιήθηκε από τους Padberg και Rinaldi to 1987

4.1.2. Ευρετικές Παρεμβολής - Εισαγωγής
Ακόμα μια διαισθητικά ελκυστική προσέγγιση είναι να ξεκινήσουμε με
κύκλους πηγαίνοντας μόνο σε μικρά υποσύνολα κόμβων και μετά εκτείνοντας
αυτούς τους κύκλους εισάγοντας τους υπόλοιπους κόμβους. Χρησιμοποιώντας
αυτή την αρχή, ένας κύκλος δημιουργείται περιέχοντας όλο και πιο πολλούς
κόμβους του προβλήματος μέχρις ότου όλοι οι κόμβοι εισαχθούν και να βρεθεί
ένας κύκλος Hamilton.
Διαδικασία INSERTION
Β1) Επιλέγουμε ένα κύκλο αφετηρίας πάνω σε
θέτουμε
B2) Όσο το

{

κόμβους

(

) και

}
κάνουμε τα ακόλουθα

Β2.1) Επιλέγουμε ένα κόμβο

σύμφωνα με κάποιο κριτήριο
{}

Β2.2) Παρεμβάλουμε το σε κάποια θέση του κύκλου και θέτουμε

Φυσικά, υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για να εκτελέσουμε ένα τέτοιο
σχέδιο παρεμβολής. Η κύρια διαφορά είναι στην εκλογή του κανόνα επιλογής στο
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(Β2.1). ο αρχικός κύκλος (ο κύκλος έναρξης) μπορεί να είναι απλά ένας κύκλος με
3 κόμβους, ή σε εκφυλισμένες περιπτώσεις, ένας βρόγχος (
(

) ή μια ακμή

). Ο επιλεγμένος κόμβος που θα εισαχθεί συνήθως προστίθεται στον κύκλο

στο σημείο που προκαλείται η μικρότερη αύξηση του μήκους του κύκλου.
Τα παρακάτω είναι κάποιες επιλογές για την επέκταση του συγκεκριμένου
κύκλου (περαιτέρω παραλλαγές είναι επίσης πιθανές). Λέμε ότι ένας κόμβος είναι
κόμβος κύκλου αν ήδη περιέχεται στον μερικό κύκλο Hamilton. Για
()

{

|

ορίζουμε

}.

Κοντινότερη Εισαγωγή (NEAREST INSERTION): Εισάγουμε τον κόμβο που έχει
την κοντινότερη απόσταση σε ένα κόμβο κύκλου, δηλαδή, επιλέγουμε
()

{

( )|

με

}.

Απώτατη Εισαγωγή (FARTHEST INSERTION): Εισάγουμε τον κόμβο του
οποίου η ελάχιστη απόσταση από ένα κόμβο κύκλου είναι μέγιστη, δηλαδή,
επιλέγουμε

με

()

{

( )|

}.

Φθηνότερη Εισαγωγή (CHEAPEST INSERTION): Εισάγουμε τον κόμβο που
μπορεί να εισαχθεί με την ελάχιστη αύξηση του κόστους.
Τυχαία Εισαγωγή (RANDOM INSERTION): Επιλέγουμε τον κόμβο που θα
εισάγουμε τυχαία και τον εισάγουμε στην καλύτερη πιθανή θέση.
Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζονται αυτά τα σχέδια εισαγωγής-προσθήκης.

Εδώ απεικονίζεται η διαφορά μεταξύ αυτών των σχεδίων εισαγωγής. Η “κοντινότερη εισαγωγή”
προσθέτει τον κόμβο στον μερικό κύκλο Hamilton στο επόμενο βήμα, η “απώτατη εισαγωγή”
επιλέγει τον κόμβο και η “φθηνότερη εισαγωγή” επιλέγει τον κόμβο k.
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Όλες οι ευρετικές εκτός από την φθηνότερη εισαγωγή είναι εύκολα
εφαρμόσιμες για να εκτελεστούν σε χρόνο
να εκτελεστεί σε χρόνο

(

(

). Η φθηνότερη εισαγωγή μπορεί

) αποθηκεύοντας για κάθε εξωτερικό κόμβο ένα

σωρό βασισμένο στο κόστος εισαγωγής στα πιθανά σημεία εισαγωγής. Λόγω του
(

) ο απαιτούμενος χώρος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλες

περιπτώσεις.
Για κάποιους τύπους εισαγωγικών ευρετικών έχουμε χείριστη περίπτωση
εγγυήσεων απόδοσης. Για τις περιπτώσεις του TSP που τηρούν την τριγωνική
ανισότητα, οι κύκλοι Hamilton υπολογίζονται από την “κοντινότερη εισαγωγή” και
την “φθηνότερη εισαγωγή” και είναι δύο φορές λιγότερο από ένα βέλτιστο κύκλο
Hamilton. Το αποτέλεσμα είναι απότομο με την έννοια ότι υπάρχουν περιπτώσεις
στις οποίες αυτές οι ευρετικές αποφέρουν λύσεις οι οποίες είναι

φορές

μεγαλύτερες από ότι μια βέλτιστη λύση.
Υπάρχουν επίσης παραλλαγές των πάνω όπου ο επιλεγμένος κόμβος δεν
εισάγεται με το κόστος της “φθηνότερης εισαγωγής” αλλά με βάση την περιοχή του
κοντινότερου του κόμβου κύκλου. Αυτές οι παραλλαγές συνήθως ονομάζονται
«προσθήκης» αντί εισαγωγής.
4.1.3. Ευρετικές που Βασίζονται σε Ζευγνύοντα Δέντρα
Οι ευρετικές που εξετάσαμε μέχρι στιγμής κατασκευάζουν τους κύκλους
Hamilton “στην τύχη” με την έννοια ότι δεν αξιοποιούν οποιαδήποτε επιπλέον
γνώση. Οι δύο ευρετικές που θα περιγράψουμε παρακάτω χρησιμοποιούν ένα
ελάχιστο10 ζευγνύων11 δέντρο ως βάση για τη δημιουργία κύκλων Hamilton. Είναι
ιδιαίτερα κατάλληλες για περιπτώσεις TSP τηρώντας την τριγωνική ανισότητα
αλλά μπορούν, κατ’ αρχήν, επίσης να εφαρμοστούν και σε πιο γενικά
προβλήματα. Πριν περιγράψουμε αυτές τις ευρετικές παρατηρούμε ότι, αν η
τριγωνική ανισότητα ικανοποιείται, μπορούμε να εξάγουμε από οποιαδήποτε
δοθέν περιήγηση ένα κύκλο Hamilton ο οποίος δεν είναι μεγαλύτερος από αυτήν
την περιήγηση. Έστω

είναι η ακολουθία στην οποία οι κόμβοι

(συμπεριλαμβανομένων των επαναλήψεων) επισκέπτονται στην περιήγηση
10

Ελάχιστο ζευγνύων δένδρο ενός ζυγισμένου συνεκτικού γράφου G είναι το ζευγνύον δένδρο του G με το
ελάχιστο συνολικό βάρος
11
Ζευγνύων δένδρο ενός συνεκτικού γράφου G είναι ένας συνεκτικός άκυκλος υπογράφος του G που
αποτελείται από όλες τις κορυφές του G
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ξεκινώντας από τον

και επιστρέφοντας στον

. Η παρακάτω διαδικασία

εξασφαλίζει ένα κύκλο Hamilton.
Διαδικασία OBTAIN_CYCLE
B1) Θέτουμε

{

B2) Όσο | |

εκτελούμε τα ακόλουθα βήματα

Β2.1) Αν

}
τότε θέτουμε

{

}, συνδέουμε το

με το

και

θέτουμε
Β2.2) Θέτουμε
B3) Συνδέουμε

με το

για να σχηματίσουμε ένα κύκλο Hamilton

Αν ικανοποιείται η τριγωνική ανισότητα, τότε κάθε σύνδεση που
δημιουργήθηκε σε αυτήν την διαδικασία είναι είτε μια ακμή της περιήγησης είτε
είναι μια συντόμευση αντικατάστασης υποδιαδρομής της περιήγησης από μια
ακμή συνδεδεμένη με τους δύο τελικούς κόμβους. Ως εκ τούτου, ο προκύπτων
κύκλος Hamilton δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από την περιήγηση. Και οι δύο
ευρετικές που γι’ αυτές θα συζητήσουμε παρακάτω, ξεκινούν με ένα ελάχιστο
ζευγνύων δέντρο και διαφέρουν μόνο στο πως μια περιήγηση παράγεται από το
δέντρο.
Διαδικασία DOUBLETREE
Β1) Υπολογίζουμε το ελάχιστο ζευγνύων δέντρο
Β2) Παίρνουμε όλες τις ακμές του δέντρου εις διπλούν για να βρούμε την
περιήγηση
Β3) Καλούμε την προηγούμενη διαδικασία (ΟΒΤΑΙΝ_CYCLE) για να πάρουμε ένα
κύκλο Hamilton.
Ο χρόνος εκτέλεσης του αλγόριθμου καθορίζεται από τον χρόνο που
χρειάζεται για να βρούμε ένα ελάχιστο ζευγνύων δέντρο. Ως εκ τούτου έχουμε
χρόνο πολυπλοκότητας

(

) για το γενικό TSP και

(

) για Ευκλείδεια

προβλήματα.
Αν υπολογίσουμε το ελάχιστο ζευγνύων δέντρο με τον αλγόριθμο του Prim
[Prim, 1957], μπορούμε πάλι τόσο καλά να κατασκευάσουμε ένα κύκλο Hamilton
μαζί με τους υπολογισμούς του δέντρου. Κρατάμε πάντα ένα κύκλο με τους
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κόμβους που έχουμε ήδη στο δέντρο (ξεκινώντας με τον βρόγχο που αποτελείται
από μόνο ένα κόμβο) και εισάγουμε τον κόμβο μέσα στον συγκεκριμένο κύκλο ο
οποίος προστίθεται και στο ζευγνύων δέντρο. Αν αυτός ο κόμβος προστεθεί στην
καλύτερη πιθανή θέση, αυτός ο αλγόριθμος ταυτίζεται με την ευρετική της
κοντινότερης εισαγωγής. Αν προστεθεί πριν ή μετά τον κοντινότερο του γείτονα
μεταξύ των κόμβων-κύκλων, τότε εξασφαλίζουμε την ευρετική κοντινότερης
προσθήκης.
Ο Christofides [1976] πρότεινε μια πιο εξελιγμένη μέθοδο για δημιουργία
περιηγήσεων σε ζευγνύοντα δέντρα. Συγκεκριμένα παρατήρησε ότι είναι αρκετό να
προσθέσει μια τέλεια αντιστοίχιση (perfect matching) σχετικά με τους περιττού
βαθμού κόμβους του δέντρου. (Μια τέλεια αντιστοίχιση ενός συνόλου κόμβου
| |

, είναι ένα σύνολο

ακμών τέτοιο ώστε κάθε κόμβος του

προσπίπτει σε ακριβώς μια από αυτές τις ακμές). Μετά την προσθήκη όλων των
αντιστοιχίσεων των ακμών, όλοι οι βαθμοί των κόμβων είναι άρτιοι και ως εκ
τούτου το γράφημα είναι μια περιήγηση. Ο φθηνότερος τρόπος για να βρούμε μια
περιήγηση είναι να προσθέσουμε μια ελάχιστου βάρους τέλεια αντιστοίχιση.
Διαδικασία CHRISTOFIDES
B1) Υπολογίζουμε ένα ελάχιστο ζευγνύων δέντρο
Β2) Υπολογίζουμε ένα ελαχίστου βάρους τέλειο ταίριασμα (perfect matching)
σχετικά με τους περιττού βαθμού κόμβους του δένδρου και το προσθέτουμε στο
δένδρο για να φτιάξουμε μια περιήγηση.
Β3) Καλούμε την διαδικασία OBTAIN_CYCLE για να πάρουμε ένα κύκλο Hamilton
Αυτή η διαδικασία απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο από ότι η
προηγούμενη. Οι υπολογισμοί της τέλειας αντιστοίχισης ελαχίστου βάρους σχετικά
με τους

(

κόμβους μπορεί να εκτελεστεί σε χρόνο

). Το παρακάτω σχήμα

απεικονίζει την αρχή αυτής της ευρετικής. Οι συμπαγείς γραμμές αντιστοιχούν στις
ακμές

του

ελαχίστου

ζευγνύοντος

δένδρου,

οι

διακεκομμένες

γραμμές

αντιστοιχούν στις ακμές μιας τέλειας αντιστοίχισης στους κόμβους περιττού
βαθμού του δένδρου. Η ένωση των δύο συνόλων ακμών δίνει μια περιήγηση. Η
αλληλουχία των ακμών της περιήγησης δεν είναι μοναδική. Έτσι, μπορεί κανείς να
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προσπαθήσει να βρει καλύτερες λύσεις καθορίζοντας διαφορετικές τέτοιες
ακολουθίες.

Ευρετική Christofides

Ένα ελάχιστο ζευγνύων δένδρο δεν είναι μεγαλύτερο από έναν
ελάχιστο κύκλο Hamilton και η αντιστοίχιση που υπολογίζεται στο (Β2) της
διαδικασίας Christofides έχει βάρος το πολύ μισό από το μήκος ενός βέλτιστου
κύκλου Hamilton. Ως εκ τούτου, για κάθε περίπτωση TSP που τηρείται η τριγωνική
ανισότητα, η ευρετική διπλού δένδρου παράγει μια λύση η οποία είναι το πολύ δύο
φορές μεγαλύτερη από μια βέλτιστη λύση, και η ευρετική Christofides παράγει μια
λύση η οποία είναι 1,5 φορές μεγαλύτερη από μια βέλτιστη λύση.
Υπολογίζοντας ακριβή ελάχιστη βάρη τέλειων αντιστοιχίσεων στο (Β2) είναι
πολύ χρονοβόρο. Ως εκ τούτου, η απαραίτητη αντιστοίχιση συνήθως υπολογίζεται
από μια ευρετική, την οποία χρησιμοποιούμε παρακάτω. Αρχικά διπλασιάζουμε
όλες τις ακμές που προσπίπτουν με τα φύλλα του ζευγνύοντος δένδρου, και μετά
υπολογίζουμε ένα πιο μακρινό κύκλο στους εναπομείναντες (και νεοεισαχθέντες)
κόμβους περιττού βαθμού. Αυτός ο κύκλος επιφέρει 2 τέλειες αντιστοιχίσεις και
προσθέτουμε την μια που είναι μικρότερη στον υπογράφο μας. Η πολυπλοκότητα
χρόνου μειώνεται σε
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πειράματα ότι η ευρετική Christofides δεν εκτελείται τόσο καλά όσο θα περίμενε
κανείς. Παρόλο που έχει το πιο γνωστό χείριστης περίπτωσης φράγμα από
οποιαδήποτε άλλη ευρετική, τα πειράματα παράγουν λύσεις οι οποίες σπάνια
αποφέρουν ποιότητες καλύτερες από 10%.
4.1.4. Ευρετικές Εξοικονόμησης
Ο τελευταίος τύπος ευρετικής που θα σχολιάσουμε αναπτύχθηκε αρχικά για
προβλήματα δρομολόγησης οχημάτων από τους Clarke και Wright το 1964.
Μπορεί επίσης να φανεί χρήσιμος στην εφαρμογή του δικού μας γενικού πλαισίου,
αφού το TSP μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ειδικό πρόβλημα για την δρομολόγηση
οχημάτων εμπλέκοντας μόνο ένα όχημα με απεριόριστη χωρητικότητα. Αυτή η
ευρετική συνενώνει επιτυχώς υποπεριηγήσεις για να λάβει τελικά ένα κύκλο
Hamilton.
Διαδικασία SAVINGS
Β1) Επιλέγουμε ένα βασικό κόμβο
(

)

και δημιουργούμε

υποπεριηγήσεις

{ } αποτελούμενες από 2 κόμβους η κάθε μια

Β2) Όσο παραμένουν περισσότερες από μια υποπεριηγήσεις εκτελούμε τα
ακόλουθα
Β2.1) Για κάθε ζεύγος υποπεριηγήσεων

και

, υπολογίζουμε τις

εξοικονομήσεις που επιτυγχάνονται αν συνενωθούν με την διαγραφή μιας ακμής,
σε κάθε μιας από αυτές, προς τον βασικό κόμβο και ενώνοντας τα δύο ανοικτά
άκρα.
Β2.2) Συνενώνουμε τις δύο υποπεριηγήσεις που παρέχουν τις μεγαλύτερες
υποπεριηγήσεις. (Να σημειωθεί ότι αυτή η εκτέλεση πάντα παράγει μια
υποπεριήγηση η οποία είναι κύκλος).
Ένα βήμα επανάληψης της ευρετικής εξοικονόμησης απεικονίζεται στο
παρακάτω σχήμα. Δύο υποπεριηγήσεις συνενώνονται με τη διαγραφή των ακμών
από τους κόμβους και στον βασικό κόμβο

και προσθέτοντας την ακμή .

Στην εκτέλεση πρέπει να διατηρήσουμε μια λίστα πιθανών συνενώσεων. Το
κρίσιμο σημείο είναι η ενημέρωση αυτής της λίστας. Μπορούμε να θεωρήσουμε το
σύστημα των υποπεριηγήσεων ως ένα σύστημα διαδρομών (πιθανώς αυτών που
έχουν μόνο ένα κόμβο) των οποίων οι τελικοί κόμβοι θεωρούνται συνδεδεμένοι με
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τον βασικό κόμβο. Μια λειτουργία συνένωσης κυρίως αποτελείται από την ένωση
δύο άκρων διαφορετικών διαδρομών. Για την εύρεση της καλύτερης δυνατής
συνένωσης πρέπει να γνωρίζουμε για κάθε τελικό κόμβο την καλύτερη πιθανή
ένωση του με ένα τελικό κόμβο μιας άλλης διαδρομής (“καλύτερη” σε σχέση με το
κόστος συνένωσης των αντίστοιχων υποπεριηγήσεων). Υποθέτουμε ότι στο (Β2.2)
οι δύο διαδρομές [

] και [

] συνενώνονται ένωνοντας το

με το

. Η

καλύτερη συνένωση τώρα αλλάζει μόνο για αυτούς τους τελικούς κόμβους των
οποίων η προηγούμενη καλύτερη συνένωση ήταν το

( ). Επειδή δεν

γνωρίζουμε πόσοι κόμβοι επηρεάζονται μπορούμε μόνο να φράξουμε τον χρόνο
απαραίτητης ενημέρωσης με
(

εκτέλεσης
εκτέλεσης

(

(

) δίνοντας μια συνολική ευρετική με χρόνο

). Για μικρά προβλήματα μπορούμε να επιτύχουμε χρόνο
), αλλά πρέπει να αποθηκεύσουμε τον πίνακα των πιθανών

εξοικονομήσεων που απαιτούν (

) χώρο αποθήκευσης.

Μια ευρετική εξοικονόμησης

Εφαρμόζουμε ιδέες παρόμοιες με τις πιο πάνω για να επιταχύνουμε αυτή
την ευρετική. Υποθέτουμε ξανά ότι έχουμε ένα υποψήφιο υπογράφημα με λογικές
ενώσεις στο χέρι. Τώρα, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε πράξεις
συνενώσεων ώστε να χρησιμοποιήσουμε μια υποψήφια ακμή για να ενώσουμε 2
διαδρομές. Η ενημέρωση απλοποιείται στο ότι για ένα κόμβο τον οποίο η καλύτερη
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δυνατή συνένωση αλλάζει, μόνο οι υποψήφιες ακμές που προσπίπτουν σε αυτό
τον κόμβο εξετάζονται για ενώσεις. Αν κατά τη διάρκεια του αλγόριθμου ένας
τελικός κόμβος μιας διαδρομής απομονώνεται, δεδομένου ότι καμιά από τις
προσπίπτουσες ακμές του υπογράφου δεν είναι εφικτές πλέον, υπολογίζουμε την
καλύτερη συνένωση με απαρίθμηση.
Δεν θα εφαρμόσουμε αυτήν την ευρετική για να κατασκευάσουμε κύκλους
Hamilton από το μηδέν. Σκοπός μας για αυτή την ευρετική είναι να ενώσουμε
συστήματα διαδρομών με τον ακόλουθο τρόπο. Αν έχουμε μια συλλογή από
διαδρομές συνδέουμε όλους τους τελικούς κόμβους σε ένα βασικό κόμβο και
προχωρούμε όπως και στην συνήθη ευρετική. Αν έχουμε μεγάλες διαδρομές τότε
η ευρετική ξεκινάει με λίγες υποπεριηγήσεις και ο απαιτούμενος χρόνο CPU γίνεται
αποδεκτός ακόμα και χωρίς να χρησιμοποιήσουμε περισσότερες εξελιγμένες
μεθόδους επιτάχυνσης. Αν οι διαδρομές είναι κοντά σε ένα βέλτιστο κύκλο
Hamilton μπορούμε να εξασφαλίσουμε πολύ καλά αποτελέσματα.

4.2. Ευρετικές Βελτίωσης
Οι κύκλοι Hamilton που υπολογίστηκαν με τις ευρετικές κατασκευής στην
προηγούμενη υποπαράγραφο ήταν μόνο μέτριας ποιότητας. Παρόλο που μπορεί
να φανούν χρήσιμοι σε κάποιες εφαρμογές, σε γενικές γραμμές δεν είναι
ικανοποιητικοί. Σ’ αυτήν την υποπαράγραφο θα απευθύνουμε την ερώτηση του
πώς να βελτιώσουμε αυτούς τους κύκλους. Σε γενικές γραμμές, οι ευρετικές που
θα σχολιάσουμε εδώ ορίζονται χρησιμοποιώντας ορισμένου τύπου βασική κίνηση
για να μεταβάλουμε τον τρέχων κύκλο. Θα προχωρήσουμε από αρκετά απλές
κινήσεις σε πιο πολύπλοκες.
4.2.1. Τwo-Opt Ανταλλαγή
Αυτή η προσέγγιση βελτίωσης παρακινείται από την ακόλουθη παρατήρηση
για τα Ευκλείδεια προβλήματα. Αν ένα κύκλος Hamilton διασταυρώνει τον ίδιο τον
εαυτό του, μπορεί εύκολα να συντομευθεί. Συγκεκριμένα, διαγράφουμε τις δύο
ακμές που διασταυρώνονται και επανενώνουμε τα προκύπτων μονοπάτια με
ακμές που δεν διασταυρώνονται (αυτό είναι πάντα δυνατό). Ο νέος κύκλος είναι
μικρότερος από τον προηγούμενο. Μια 2-opt μετακίνηση αποτελείται από την
κατάργηση 2 ακμών και την επανένωση των δύο προκυπτουσών διαδρομών με
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διαφορετικό τρόπο για να εξασφαλίσουμε ένα νέο κύκλο. Η λειτουργία αυτή,
απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα, όπου εξασφαλίζουμε μια καλύτερη λύση αν οι
ακμές

και

αντικαθιστώνται από τις ακμές

και .

Σημειώνουμε ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να επανενώσουμε τις δύο
διαδρομές, δεδομένου ότι οι προστιθέμενες ακμές

και

θα προκύψουν σε δύο

υποπεριηγήσεις. Η 2-opt ευρετική βελτίωσης τότε περιγράφεται ως εξή:
Διαδικασία 2-OPT
Β1) Έστω

είναι ο τρέχων κύκλος Hamilton

Β2) Εκτελούμε τα ακόλουθα μέχρι κάθε κόμβος

να “αποτύχει”

Β2.1) Επιλέγουμε ένα κόμβο
Β2.2) Εξετάζουμε όλες τις 2-opt μετακινήσεις που αφορούν την ακμή μεταξύ
του

και του διαδόχου του στον κύκλο. Αν είναι δυνατό να μειωθεί το μήκος του

κύκλου με αυτό τον τρόπο, τότε επιλέγουμε την καλύτερη τέτοια μετακίνηση,
διαφορετικά δηλώνουμε “αποτυχία” για τον κόμβο .
B3) Επιστρέφουμε τον Τ

2-opt μετακίνηση

Υποθέτοντας

ολοκληρωμένα

δεδομένα,

η

διαδικασία

εκτελείται

σε

πεπερασμένο χρόνο. Αλλά, υπάρχουν κλάσεις περιπτώσεων όπου ο χρόνος
εκτέλεσης δεν μπορεί να φράσσεται από ένα πολυώνυμο στο μέγεθος της
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εισόδου. Ελέγχοντας εάν μια βελτιωμένη 2-opt μετακίνηση υπάρχει χρειάζεται
χρόνος (

) επειδή πρέπει να εξετάσουμε όλα τα ζεύγη ακμών του κύκλου.

Η εκτέλεση της 2-opt μπορεί να πραγματοποιηθεί με άμεσο τρόπο.
Παρατηρούμε όμως ότι είναι αναγκαίο να έχουμε μια επιβαλλόμενη διεύθυνση
στον κύκλο για να είμαστε σε θέση να αποφασίσουμε ποιες δύο ακμές πρέπει να
προσθέσουμε προκειμένου να

παράγουμε υποπεριηγήσεις. Έχοντας εκτελέσει

μια μετακίνηση, η διεύθυνση πρέπει να αντιστραφεί για ένα μέρος του κύκλου. Ο
χρόνος CPU μπορεί να εξοικονομηθεί αν η ανανέωση της επιβαλλόμενης
διεύθυνσης εκτελείται έτσι ώστε η διεύθυνση του μακρύτερου μονοπατιού
διατηρείται και μόνο το μικρότερο μονοπάτι αντιστρέφεται. Κάποιος μπορεί να
ενσωματώσει αυτή την ανανέωση του μικρότερου μονοπατιού χρησιμοποιώντας
μια επιπρόσθετη σειρά δίνοντας την τάξη των κόμβων στον τρέχοντα κύκλο (ένας
τυχαίος αυθαίρετα κόμβος λαμβάνει τάξη 1, ο διάδοχος του λαμβάνει τάξη 2, κλπ).
Έχοντας αρχικοποιήσει αυτές τις τάξεις μπορούμε να καθορίσουμε σε σταθερό
χρόνο ποιο από τα δύο μονοπάτια είναι

μικρότερο, και οι τάξεις πρέπει να

ανανεωθούν μόνο για τους κόμβους του μικρότερου μονοπατιού. Οι δυνατότητες
επιτάχυνσης της διαδικασίας είναι πολλές. Πρώτα από όλα, μπορούμε να κάνουμε
χρήση ενός υποψήφιου υπογραφήματος. Ο αριθμός των πιθανών 2-opt
μετακινήσεων που εξετάζονται μπορεί τότε να μειωθεί απαιτώντας σε κάθε
μετακίνηση 2-opt τουλάχιστον μια υποψήφια ακμή να χρησιμοποιείται για να
επανενώσει τα μονοπάτια.
Ένας άλλος μετασχηματισμός αφορά την σειρά με την οποία ακμές κύκλων
εξετάζονται για να συμμετάσχουν σε μια 2-opt μετακίνηση. Μια άμεση στρατηγική
χρησιμοποιεί μια σταθερή απαρίθμηση, π.χ. εξετάζουμε προσεκτικά πάντα τους
κόμβους στο (Β2.1) της ευρετικής στην ακολουθία

και ελέγχουμε αν μια

μετακίνηση που περιέχει την ακμή από τον κόμβο

στον διάδοχό του εντός του

τρέχων κύκλου μπορεί να συμμετάσχει σε μια επιτρεπτή μετακίνηση (λαμβάνοντας
περιορισμούς βασισμένους στο υποψήφιο σύνολο). Αλλά συνήθως, κάποιος
παρατηρεί ότι,

στην περιοχή μιας επιτυχημένης μετακίνησης 2-opt, πιο

βελτιωμένες μετακινήσεις μπορεί να βρεθούν. Η σταθερή απαρίθμηση δεν το
εξετάζει αυτό. Επομένως θα εφαρμόσουμε την ακόλουθη δυναμική. Οι κόμβοι του
προβλήματος αποθηκεύονται σε μια λίστα (αρχικοποιημένοι σύμφωνα με την

76

Προσεγγίζοντας το Πρόβλημα του Πλανόδιου Πωλητή
ακολουθία των κόμβων του κύκλου). Σε κάθε βήμα επανάληψης ο πρώτος κόμβος
λαμβάνεται από τη λίστα, εξετάζεται προσεκτικά όπως περιγράφεται παρακάτω,
και επανατοποθετείται στο τέλος της λίστας. Αν ο

είναι ο τρέχων κόμβος για να

εξεταστεί, εξετάζουμε αν μπορούμε να εκτελέσουμε μια βελτιωμένη μετακίνηση 2opt η οποία παρουσιάζει μια υποψήφια ακμή έχοντας

ως ένα τελικό κόμβο. Αν

μια βελτιωμένη μετακίνηση βρεθεί τότε και οι τέσσερις κόμβοι που εμπλέκονται σε
αυτή την μετακίνηση αποθηκεύονται στην αρχή της λίστας κόμβων (και επομένως
επανεξετάζονται με προτεραιότητα). Η μείωση του χρόνου εκτέλεσης είναι μεγάλη,
επειδή πολύ λιγότεροι κόμβοι εξετάζονται.
Ένας άλλο σημείο περαιτέρω επιτάχυνσης υπολογισμών είναι να
μειώσουμε τον αριθμό των αξιολογήσεων της συνάρτησης απόστασης, η οποία
αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μέρος του χρόνου εκτέλεσης. Για παράδειγμα, μπορεί
κάποιος να αναστείλει την αξιολόγηση μιας 2-opt μετακίνησης η οποία δεν μπορεί
να βελτιωθεί με τον ακόλουθο τρόπο. Όταν λάβουμε υπόψη μια υποψήφια ακμή
για συμμετέχει σε μια 2-opt μετακίνηση, ελέγχουμε αν ο
γείτονες στον κύκλο όπως όταν

και ο

έχουν ίδιους

θεωρήθηκε προηγουμένως. Αν η ακμή

δεν

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πριν σε μια μετακίνηση βελτίωσης δεν θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ούτε τώρα. Επιπλέον, κάποιος μπορεί να περιορίσει την προσοχή
του σε αυτές τις μετακινήσεις όπου μια ακμή
ακμή

αντικαθιστάται από μια μικρότερη

, εφόσον αυτό ισχύει για ένα από τα ζεύγη.
Η απόδοση της 2-opt μπορεί να βελτιωθεί ενσωματώνοντας μια απλή

επιπλέον μετακίνηση, που ονομάζεται εισαγωγή κόμβου (node insertion). Μια
τέτοια μετακίνηση αποτελείται από την απομάκρυνση ενός κόμβου από τον
τρέχων κύκλο και επαναεισάγοντας τον σε μια διαφορετική θέση. Εφόσον η
εισαγωγή κόμβου δεν είναι δύσκολή για να εφαρμοστεί, προτείνεται να
συνδιάσουμε την 2-opt και την εισαγωγή κόμβου.
Μια πιο γενική διαπίστωση για επιτάχυνση ευρετικών δίνεται παρακάτω.
Συνήθως, μείωση της τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης είναι σημαντικό να
γίνεται στα αρχικά βήματα της ευρετικής και στη συνέχεια να λιγοστεύει.
Συγκεκριμένα, λαμβάνει ένα τελικό ολοκληρωμένο γύρο μέσω όλων των
επιτρεπόμενων μετακινήσεων για να ελέγξει ότι δεν είναι δυνατή καμία περαιτέρω
βελτίωση. Ως εκ τούτου, αν κάποιος τερματίσει την ευρετική σχετικά νωρίς (π.χ. αν
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μόνο μια πολύ αργή μείωση παρατηρείται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου) δεν
χάνεται τόση πολύ ποιότητα.
4.2.2. Η 3-Opt Ευρετική και Παραλλαγές
Για να έχουμε περισσότερη ευελιξία στην τροποποίηση του τρέχοντος
κύκλου Hamilton μπορούμε να το σπάσουμε σε τρία μέρη αντί μόνο σε δύο και να
συνδυάσουμε τα προκύπτων μονοπάτια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή η
τροποποίηση καλείται 3-opt

μετακίνηση (3-opt move). Ο αριθμός των

συνδυασμών για να αφαιρέσουμε 3 ακμές του κύκλου ισούται με ( ), και
υπάρχουν 8 τρόποι για να ενώσουμε 3 διαδρομές για να σχηματίσουμε ένα κύκλο
(αν κάθε ένας από αυτούς περιλαμβάνει τουλάχιστο μια ακμή).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισαγωγή κόμβου και η 2-opt ανταλλαγή που
αναφέραμε προηγουμένως είναι ειδικές μετακινήσεις της 3-opt. Η εισαγωγή
κόμβου εξασφαλίζεται αν μια διαδρομή της 3-opt μετακίνησης αποτελείται από ένα
μόνο κόμβο, μια 2-opt μετακίνηση είναι μια 3-opt μετακίνηση όπου μια ακμή που
αφαιρέθηκε χρησιμοποιείται ξανά για επανένωση διαδρομών.
Για να εξετάσουμε όλες τις μετακινήσεις 3-opt απαιτείται χρόνος

(

). Μια

ανανέωση μετά από μια μετακίνηση 3-opt είναι επίσης πιο πολύπλοκη από μια
περίπτωση 2-opt. Η διεύθυνση του κύκλου ίσως αλλάξει σε όλες αλλά και στη
μεγαλύτερη από τις τρεις εμπλεκόμενες διαδρομές.
Διαδικασία 3-OPT
Β1) Έστω

είναι ο τρέχων κύκλος Hamilton

Β2) Για κάθε κόμβο

ορίζουμε κάποιο σύνολο κόμβων

Β3) Εκτελούμε τα ακόλουθα μέχρι κάθε κόμβος

()

να “αποτύχει”

Β3.1) Επιλέγουμε ένα κόμβο
Β3.2) Εξετάζουμε όλες τις δυνατότητες για να εκτελέσουμε μια 3-opt
μετακίνηση η οποία εξαλείφει τρεις ακμές, κάθε μια εξ αυτών έχει τουλάχιστον ένα
τελικό κόμβο στο

( ). Αν είναι δυνατό να μειωθεί το μήκος του κύκλου με αυτό

τον τρόπο, τότε επιλέγουμε την καλύτερη τέτοια μετακίνηση, διαφορετικά
δηλώνουμε “αποτυχία” για τον κόμβο .
B4) Επιστρέφουμε τον Τ.
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( ) μέσω κάποιας

Αν περιορίσουμε το πλήθος των στοιχείων του
καθορισμένης σταθεράς ανεξάρτητης από το

, τότε ελέγχουμε στο (Β3.2) αν

υπάρχει μια βελτιωμένη 3-opt μετακίνηση που χρειάζεται χρόνο ( ).
Εκτελούμαι την 3-opt διαδικασία χρησιμοποιώντας μια δυναμική σειρά
απαρίθμησης για επιλογή κόμβου και διατηρώντας την διεύθυνση του κύκλου στην
μεγαλύτερη διαδρομή. Η αναζήτηση στο (Β3.2) τερματίζεται αμέσως μόλις μια
βελτιωμένη μετακίνηση βρεθεί. Για ένα δοσμένο υποψήφιο υπογράφημα
ορίσαμε ως

( ) το σύνολο όλων των γειτόνων του

στο

. Προκειμένου να

περιορίσουμε τον χρόνο της CPU (ο οποίος είναι κυβικός στον πληθάριθμο του
( ) για το (Β3.2)) ο αριθμός των κόμβων σε κάθε σύνολο

( ) φράσσεται από το

50 στις δικές μας εφαρμογές.
Μια συγκεκριμένη ακόμη παραλλαγή της 3-opt είναι η αποκαλούμενη Or-opt
διαδικασία, από το όνομα αυτού που την μελέτησε. Εδώ απαιτείται μια από τις
εμπλεκόμενες διαδρομές της μετακίνησης να έχει ακριβώς

ακμές. Τα

αποτελέσματα που εξασφαλίζονται με αυτή την διαδικασία βρίσκονται μεταξύ των
και 3-opt (όπως είναι αναμενόμενο) και δεν συμβάλλει σημαντικά στην

2-opt

ποιότητα της τελικής λύσης αν η τιμή που χρησιμοποιείται για το είναι μεγαλύτερη
από 3.
Καλύτερη απόδοση από αυτή της 3-opt ευρετικής μπορεί να εξασφαλιστεί
με τη γενική k-opt ανταλλαγή μετακινήσεων, όπου

ακμές μετακινούνται από τον

κύκλο και οι προκύπτουσες διαδρομές επανενώνονται με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Ένας πλήρης έλεγχος για την ύπαρξη μιας βελτιωμένης k-opt μετακίνησης
χρειάζεται χρόνο

(

) και είναι άρα μόνο εφαρμόσιμο για μικρά προβλήματα.

Φυσικά κάποιος μπορεί να σχεδιάσει περιορισμένες έρευνες για μεγαλύτερες τιμές
του

με τον ίδιο τρόπο που κάναμε και για

.

Θα μπορούσε κανείς να υποπτευθεί ότι αυξάνοντας την τιμή του

η k-opt

διαδικασία θα πρέπει να αποφέρει αποδεδειγμένα καλύτερες προσεγγίσεις για την
βέλτιστη λύση. Ωστόσο, οι Rosenkrantz, Stears και Lewis το 1997 έδειξαν ότι για
κάθε

και κάθε

υπάρχει μια περίπτωση TSP με

κόμβους και μια -

βέλτιστη λύση τέτοια ώστε η βέλτιστη και οι -βέλτιστες τιμές διαφέρουν κατά ένα
συντελεστή

. Παρόλα αυτά, αυτό είναι μόνο ένα αποτέλεσμα χειρότερης

περίπτωσης. Παρατηρεί κανείς ότι για πρακτικές εφαρμογές αυτό δεν απαιτεί να
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εξεταστούν μεγαλύτερες τιμές του

και να να σχεδιαστούν αποτελεσματικές

υλοποιήσεις περιορισμένων k-opt διαδικασιών.
4.2.3. Ο τύπος ανταλλαγής Lin-Kernighan
Η ευρετική που θα σχολιάσουμε σ’ αυτό το μέρος αρχικά περιγράφτηκε από
τους Lin και Kernighan το 1973. Το κίνητρο για αυτή την ευρετική βασίζεται στην
εμπειρία που αποκτήθηκε από πρακτικούς υπολογισμούς. Συγκεκριμένα, κάποιος
παρατηρεί ότι όσο πιο ευέλικτες και ισχυρές είναι οι πιθανές κυκλικές
τροποποιήσεις, τόσο πιο καλά είναι τα επιτευχθέντα αποτελέσματα. Όντως, οι
απλές μετακινήσεις που εκτελούνται γρήγορα σε τοπικά ακρότατα επιφέρουν μόνο
μέτρια ποιότητα. Από την άλλη, η φυσική συνέπεια της εφαρμογής της k-opt για
μεγαλύτερα

προϋποθέτει μια σημαντική αύξηση του χρόνου εκτέλεσης.

Επομένως, φαίνεται πιο εύλογο να ακολουθήσουμε την προσέγγιση που
προτάθηκε από τους Lin και Kernighan.
Η ιδέα τους βασίζεται στην παρατήρηση ότι κάποιες φορές μια
τροποποίηση που αυξάνει ελαφρώς το μήκος του κύκλου μπορεί να προσφέρει
νέες δυνατότητες για επίτευξη σημαντικής βελτίωσης αργότερα. Η βασική αρχή
είναι να φτιάξουμε πολύπλοκες τροποποιήσεις οι οποίες συνθέτονται από
απλούστερες μετακινήσεις όπου όλες αυτές οι μετακινήσεις δεν έχουν απαραίτητα
σκοπό να μειώσουν το μήκος του κύκλου. Για να εξασφαλίσουμε ικανοποιητικό
χρόνο λειτουργίας, η προσπάθεια για να βρούμε τα τμήματα των μετακινήσεων
που την απαρτίζουν πρέπει να περιοριστεί. Πολλές παραλλαγές αυτής της αρχής
είναι δυνατές. Δεν θα περιγράψουμε την αρχική έκδοση αυτού του αλγόριθμου ο
οποίος περιέχει μια 3-opt συνιστώσα, αλλά θα σχολιάσουμε μια κάπως
απλούστερη έκδοση όπου οι βασικές συνιστώσες είναι οι μετακινήσεις 2-opt και
εισαγωγή κόμβου.
Όταν δημιουργούμε μια μετακίνηση, σε κάθε επιμέρους βήμα έχουμε
κάποιο κόμβο από τον οποίο μια νέα ακμή προστίθεται, σύμφωνα με κάποιο
κριτήριο. Η διαδικασία αυτή απεικονίζεται στο πιο κάτω σχήμα. Υποθέστε ότι
ξεκινάμε με τον κανονικό κύκλο Hamilton

για ένα πρόβλημα 16 κόμβων

και αποφασίζουμε να κατασκευάσουμε μια τροποποίηση ξεκινώντας από τον
κόμβο 16.
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Στο πρώτο βήμα αποφασίζεται να εξαλείψουμε την ακμή (

) και

εισάγουμε την ακμή από τον κόμβο 16 στον κόμβο 9. Προσθέτοντας αυτή την
ακμή δημιουργούμε μια υποπεριήγηση και επομένως η ακμή (

) πρέπει να

διαγραφεί. Για να ολοκληρώσουμε τον κύκλο, ενώνουμε τον κόμβο 10 με τον
κόμβο 1.
Αν σταματήσουμε σε αυτό το σημείο έχουμε απλά εκτελέσει μια 2-opt
μετακίνηση. Η θεμελιώδης νέα ιδέα δεν είναι να ενώσουμε τον κόμβο 10 με τον
κόμβο 1, αλλά το να ψάξουμε για μια άλλη μετακίνηση ξεκινώντας από τον κόμβο
10. Υποθέστε τώρα ότι αποφασίζουμε να προσθέσουμε την ακμή (
μια ακμή, συγκεκριμένα η (

)

). Ξανά,

πρέπει να εξαλειφθεί για να διακόψουμε την

περιήγηση. Η σειρά των μετακινήσεων μπορεί να σταματήσει εδώ, αν ο κόμβος 7
συνδέεται με τον κόμβο 1.
Ως τελική επέκταση εκτελούμαι μια παρεμβολή κόμβου σε αντικατάσταση
του κόμβου 13, και τοποθετούμε αυτό τον κόμβο μεταξύ 1 και 7. Έτσι αφαιρούμε
τις ακμές (

) και (

) και προσθέτουμε τις ακμές (

), (

) και (

).

Η ευρετική των Lin και Kernighan

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διεύθυνση αλλάζει σε κάποια τμήματα του κύκλου καθώς
εκτελούμε αυτές τις μετακινήσεις και ότι αυτές οι νέες διευθύνσεις πρέπει να
εξεταστούν προκειμένου να είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε τις επόμενες
μετακινήσεις
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εξασφαλίζουμε 3 διαφορετικές λύσεις. Η καλύτερη από αυτές τις λύσεις (η οποία
δεν είναι απαραίτητα η τελική) μπορεί τώρα να επιλεγεί ως ο νέος τρέχων κύκλος
Hamilton.
Πραγματοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι πιθανή με διάφορους
τρόπους. Έχουμε επιλέξει τις ακόλουθες επιλογές.
Για να επιταχύνουμε την αναζήτηση για επιμέρους κινήσεις χρησιμοποιούμε
ένα υποψήφιο υπογράφημα. Οι ακμές που προστίθενται από τον τρέχων
κόμβο στον κύκλο λαμβάνονται μόνο από αυτό το σύνολο και επιλέγονται
σύμφωνα με ένα τοπικό κριτήριο κέρδους. Έστω
κόμβος. Ορίζουμε το τοπικό κέρδος
ακμή

στον κύκλο ως ακολούθως. Αν

είναι ο συγκεκριμένος

που επιτυγχάνεται εισάγοντας την
είναι η ακμή που πρέπει να

διαγραφεί αν μια 2-opt μετακίνηση εκτελεστεί, τότε θέτουμε
και

. Αν

είναι οι ακμές που πρέπει να διαγραφούν αν μια μετακίνηση

παρεμβολής κόμβου εκτελεστεί, τότε

. Η ακμή με το

μέγιστο τοπικό κέρδος επιλέγεται για να εισέλθει στη λύση και η αντίστοιχη
μετακίνηση εκτελείται.
Ο αριθμός των επιμέρους κινήσεων σε μια μετακίνηση περιορίζεται
προκαταβολικά, και μια δυναμική σειρά απαρίθμησης χρησιμοποιείται για να
καθορίσει τον κόμβο έναρξης για την επόμενη μετακίνηση.
Είναι πιθανός έλεγχος για περισσότερες από μια υποψήφιες ακμές για να
εισέλθουν στον κύκλο. Ο μέγιστος αριθμός υποψήφιων που εξετάστηκαν από
τον τρέχων κόμβο και ο μέγιστος αριθμός των επιμέρους μετακινήσεων μέχρι
τις εναλλακτικές ακμές που λαμβάνονται υπόψη καθορίζονται εκ των
προτέρων. Αυτή η δυνατότητα εισάγει ένα στοιχείο απαρίθμησης για επιλογή
κάποιων από τις πρώτες επιμέρους μετακινήσεις.
Η βασική διατύπωση της ευρετικής δίνεται ως ακολούθως.
Διαδικασία LIN-KERNIGHAN
Β1) Έστω

είναι ο τρέχων κύκλος Hamilton

Β2) Εκτελούμε τα ακόλουθα μέχρι κάθε κόμβος
Β2.1) Επιλέγουμε ένα κόμβο

να “αποτύχει”

για να είναι μια αρχή για να κατασκευάσουμε

μια μετακίνηση

82

Προσεγγίζοντας το Πρόβλημα του Πλανόδιου Πωλητή
Β2.2) Προσπαθούμε να βρούμε μια βελτιωμένη μετακίνηση ξεκινώντας από
τον κόμβο

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις παραμέτρους που

συζητήθηκαν πιο πάνω. Αν καμιά τέτοια κίνηση δεν μπορεί να βρεθεί τότε
“αποτυχία” για τον κόμβο .
B3) Επιστρέφουμε τον Τ.
Ένα

κεντρικό

ζήτημα

της εφαρμογής αφορά

την διαχείριση

των

δοκιμαστικών μετακινήσεων. Εφ’ όσο οι περισσότερες από αυτές δεν οδηγούν σε
μια βελτίωση της λύσης, είναι εύλογο να αποφύγουμε μια σαφή ανανέωση του
κύκλου για κάθε τέτοια μετακίνηση, αλλά μόνο να ανανεώνουμε για όσο το
λιγότερο πληροφορία μπορούμε.
Θεωρούμε για παράδειγμα μια 2-opt μετακίνηση. Η επίδραση της στην
τρέχουσα λύση χαρακτηρίζεται πλήρως αποθηκεύοντας πως τα δύο προκύπτων
μονοπάτια επανενώνονται και αν η διεύθυνση τους αλλάζει. Για το σκοπό αυτό
αρκεί να ξέρουμε τους τελικούς κόμβους για κάθε μονοπάτι και τις ακμές που τους
ενώνουν. Για κάθε άλλο κόμβο οι γειτονικοί του μένουν αμετάβλητοι και αφού
έχουμε

τάξεις

που

συνοδεύουν

τους

κόμβους,

μπορούμε

εύκολα

να

αναγνωρίσουμε την διαδρομή στην οποία ένας κόμβος περιέχεται. Γενικά, ο
τρέχων κύκλος Hamilton αναπαριστάται από ένα κύκλο διαστημάτων των τάξεων
όπου κάθε διάστημα αναπαριστά μια επιμέρους διαδρομή του αρχικού κύκλου
Hamilton. Για την αποτελεσματική αναγνώριση του διαστήματος στο οποίο ένας
συγκεκριμένος κόμβος ανήκει, τα διαστήματα διατάσσονται σε ένα ισορροπημένο
δυαδικό δένδρο αναζήτησης. Ως εκ τούτου, το διάστημα που περιέχει ένα δοθέν
κόμβο μπορεί να αναγνωριστεί σε χρόνο
Σημειώνουμε

ότι, και

(

) αν έχουμε

διαστήματα.

στην αναπαράσταση του διαστήματος πρέπει

να

επαναπροσανατολίσουμε τις διαδρομές τις ακολουθίας. Αλλά, εφόσον έχουμε
μερικά διαστήματα (δηλαδή, λίγες δοκιμαστικές επιμέρους μετακινήσεις), αυτό
μπορεί να γίνει γρήγορα. Φυσικά, ο αριθμός των διαστημάτων δεν πρέπει να γίνει
πολύ μεγάλος επειδή η εξοικονόμηση σε χρόνο εκτέλεσης μειώνεται με τον αριθμό
των διαστημάτων που πρέπει να διαχειριστούμε. Επομένως, αν έχουμε πάρα
πολλά διαστήματα, θα καταργήσουμε την δομή του διαστήματος και θα
δημιουργήσουμε
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σωστούς

διάδοχους

και

προκάτοχους

δείκτες

για

να
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αναπαραστήσουν

τον

τρέχων

κύκλο.

Η

μεγαλύτερη

διαδρομή

που

αναπαραστάθηκε ως ένα διάστημα μπορεί να παραμείνει αμετάβλητη, δηλαδή για
τους εσωτερικούς κόμβους οι διάδοχοι, οι προκάτοχοι και οι τάξεις δεν πρέπει να
αλλάξουν.
Υπάρχουν πολυάριθμες πιθανές επιλογές για τις παραμέτρους αυτής της
ευρετικής έτσι δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε όλα τα πειράματα εδώ. Οι
παρατηρήσεις που αποκτήθηκαν μέσα από πειράματα μπορούν να συνοψισθούν
ως ακολούθως:
 Τουλάχιστον 15 υπο-κινήσεις πρέπει να επιτρέπονται για κάθε κίνηση,
προκειμένου να είναι σε θέση να δημιουργούν εύλογα περίπλοκες κινήσεις
 Είναι καλύτερα να μην ξεκινάμε με μια τυχαία λύση αλλά με ένα τοπικά καλό
κύκλο Hamilton. Όμως είναι ελάχιστης σημασίας, όταν χρησιμοποιούνται
πιο περίτεχνες εκδόσεις της διαδικασίας αυτής
 Συνιστάται να εξεταστούν διάφορες εναλλακτικές επιλογές για την ακμή που
προστίθεται από τον πρώτο κόμβο
 Αποκλεισμός

κόμβου

εισαγωγής

κινήσεων

συνήθως

οδηγεί

υποδεέστερα αποτελέσματα.
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