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Περίληψη 

. Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για την αυτόνομη 

πλοήγηση των μη επανδρωμένων οχημάτων, είτε είναι εναέρια, είτε είναι επίγεια, είτε 

είναι υποβρύχια. Η 'καρδιά' της νοημοσύνης ενός αυτόνομου οχήματος αποτελείτε από 

μοντέρνα και ισχυρά συστήματα επεξεργασίας σε συνδυασμό με προηγμένους 

αλγόριθμους επεξεργασίας δεδομένων. 

Μέχρι τώρα, τα επανδρωμένα οχήματα χρησιμοποιούνταν για την προσέγγιση του 

στόχου-προορισμού που τους είχε ορισθεί, κάνοντας χρήση αισθητήρων για να 

αντιληφτούν παραμέτρους του περιβάλλοντος τους όπως είναι η θέση τους και η κλίση 

τους στους διάφορους άξονες. Πολλοί ερευνητές έχουν στρέψει τώρα το ενδιαφέρον τους 

στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πως ένα μη επανδρωμένο όχημα κινείτε από τη θέση 

εκκίνησής του στο επιθυμητό προορισμό βάση της αποστολής που του έχει ορισθεί. Σε 

αυτό το σημείο στο κομμάτι της λήψης αποφάσεων επεμβαίνει ο "Σχεδιασμός Διαδρομής" 

ή "Path Planning". 

Path Planning είναι η διαδικασία σχεδιασμού μιας διαδρομής που αποτελείτε από 

σημεία (waypoints) από τα οποία πρέπει να περάσει ένα όχημα λαμβάνοντας υπόψη 

διάφορα κριτήρια. Για παράδειγμα, ορισμένα κριτήρια μπορεί να είναι οι επιχειρησιακοί 

στόχοι, μανούβρες και κατανάλωση καυσίμου, εχθρικό και φιλικό περιβάλλον, οι εκπομπές 

καυσαερίων, λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο κλπ. 

Την τελευταία δεκαετία παρουσιάζεται μεγάλο ενδιαφέρον στο χώρο της πράσινης 

τεχνολογίας γενικότερα και στις εκπομπές ρύπων λόγω της αύξησης της ρύπανσης του 

πλανήτη. Αύξηση επίσης παρουσιάζεται και στις ήδη πολυάριθμες οργανώσεις και 

κυβερνητικές αρχές που έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν πράσινους κανονισμούς και 

νομοθετικές διατάξεις για πιο αποτελεσματικές, οικολογικές συγκοινωνίες και μεταφορές. 

Σε αυτή τη μελέτη βλέπουμε πως δημιουργείται ο σχεδιασμός μιας βέλτιστης 

διαδρομής για μη επανδρωμένο αεροσκάφος, βάσει δεδομένων κριτηρίων όπως είναι οι 

στόχοι της εκάστοτε αποστολής και οι διάφοροι περιορισμοί. Στη συνέχεια η διαδρομή 

σχεδιάζεται με την βοήθεια θεωρίας γραφημάτων. Το αεροσκάφος ακολουθεί την 

προκαθορισμένη τροχιά (Dubins path) κατά την διάρκεια επιρροής από περιβαλλοντικές 

συνθήκες (διεύθυνση και δύναμη ανέμων, άλλων καιρικών φαινομένων) που επιδρούν στο 

αεροδυναμικό πλαίσιο του αεροσκάφους . Σε αυτή την περίπτωση είναι αναγκαία η 

εισαγωγή μαθηματικών μοντέλων που να μπορούν να εξηγήσουν την κίνηση του 

αεροσκάφους καθώς και η εισαγωγή ενός κλειστού βρόγχου αυτόματου έλεγχου κίνησης 

του οχήματος ώστε να μπορεί να ταξιδέψει το όχημα από τον ένα κόμβο στον άλλο 

(Navigation). Επίσης, το μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον αυτόματο έλεγχο είναι ένα 

μη γραμμικό UAV μοντέλο . Αυτό το μοντέλο μπορεί να αναπαρασταθεί με Tagaki Sugeno 

(TS) ασαφή μοντέλα τα οποία μπορούν να απλουστεύσουν την ανάλυση του συστήματος, 

όσων αφορά τον αυτόματο έλεγχο τους. 
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Τα βήματα που αναπτύχθηκαν και τα εργαλεία μου που θα χρησιμοποιηθούν σε 

αυτή τη μελέτη είναι: 

• Waypoint based guidance: Graph Theory + Shortest Path Algorithms 

• Naνigation: Modeling UAV {TS Models} + Control {LMls for calculations of gains} 

Σε αυτή την εργασία περιλαμβάνεται επίσης ένα επιχειρησιακό σενάριο αποστολής 

για UAV ώστε να περιγραφεί και να αναλυθεί καλύτερα η λειτουργία της προτεινόμενης 

μεθόδου. 
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Εισαγωγή 

Μέσος όρος θερμοκρασίας της επιφάνειας του πλανήτη έχει αυξηθεί κατά 0.74°C 
από τις αρχές του 1800. Βάση επιστημονικών ερευνών αναμένεται να αυξηθεί ακόμη l.8°C 

με 4°C μέχρι το έτος 2100. Το μέσο επίπεδο της στάθμης της θάλασσας έχει αυξηθεί 10-

20cm κατά την διάρκεια του 20°υ αιώνα και μια επιπρόσθετη αύξηση 19-59cm αναμένεται 
μέχρι το έτος 2100 [1]. 

Τα παγόβουνα και το μόνιμο στρώμα πάγου του πλανήτη εξαφανίζονται. Η στάθμη 

της θάλασσας ανεβαίνει, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι πεθαίνουν, οι εποχές αλλάζουν και 

ακραία καιρικά φαινόμενα συμβαίνουν όλο και πιο συχνά. Οι επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής είναι υπεύθυνες για θανάτους ανθρώπων που φθάνουν τις 315.000 το χρόνο αλλά 

και για μεγάλες καταστροφές που συμβαίνουν στο οικοσύστημα. Και αυτή είναι μόνο η 

αρχή -οι επιστήμονες προβλέπουν πως οποιαδήποτε αύξηση πάνω από 2°C στην 

θερμοκρασία του πλανήτη θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα για το πλανήτη [2, 3]. Όλα 
αυτά οφείλονται στο γνωστό φαινόμενο του θερμοκηπίου . Ος εκ τούτου., έχει αρχίσει να 

αναπτύσσεται ένα μεγάλο ενδιαφέρον γύρο από τις εκπομπές καυσαερίων που 

δημιουργούν αυτό το φαινόμενο. Αυτά τα αέρια δημιουργούνται από την καύση ορυκτών 

καυσίμων στις διάφορες δραστηριότητες του ανθρώπου που ως αποτέλεσμα έχουν την 

σταθερή αύξηση της θερμοκρασίας του νερού και του αέρα του πλανήτη με την πάροδο 

των δεκαετιών. Τα καυσαέρια των οχημάτων εκπέμπονται στην επιφάνεια της Γής όπου ο 

αέρας έχει μεγαλύτερη πυκνότητα σε αντίθεση με εκείνα των μοντέρνων τζετ αεροσκαφών 

όπου όχι μόνο χρησιμοποιούνε πολλαπλάσια ποσότητα καυσίμων για την λειτουργία τους 

αλλά τα καυσαέρια τους διοχετεύονται στη στρατόσφαιρα όπου εκεί ο αέρας είναι πιο 

αραιός συγκριτικά με το έδαφος, φτάνοντας το 1% αυτού όπως βλέπουμε εδώ [4]. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα την ευρεία διασπορά των αερίων του θερμοκηπίου σε τέτοιο ύψος 

όπου δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για το φαινόμενο του θερμοκηπίου στο 

οποίο οφείλεται η κλιματική αλλαγή [5] . 

Η μόλυνση του περιβάλλοντος έχει αρχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο και αναγκάζει 

κυβερνητικές αρχές όπως το Διακυβερνητικό Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή 

(lntergoνernmental Panel on Climate Change - IPCC) το οποίο ιδρύθηκε από τον Παγκόσμιο 
Μετεωρολογικό Οργανισμό (World Meteorological Organizatίon - WMO) και το Πρόγραμμα 
Περιβάλλοντος των Ενωμένων Εθνών (United Nations Enνironment Program - UNEP), να 
αξιολογήσει πολύτιμες επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις στο κλίμα και 

στην οικονομία και να παρέχει όπου ζητηθεί τεχνική και κοινωνικο-οικονομική υποστήριξη 

για λογαριασμό του Πλαισίου Συνεργασίας των Ενωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή 

(United Nations Framework Conνention on Climate Change - UNFCCC) [6]. 

Ειδικότερα, η κύρια αιτία για τη μείωση των εκπομπών είναι η συνθήκη του Κιότο, η 

οποία υπογράφηκε στο Κιότο της Ιαπωνίας στις 11 Δεκεμβρίου 1997 και τέθηκε σε ισχύ 

στις 16 Φεβρουαρίου 2005. Οι αναλυτικοί κανόνες για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου 

6 



υιοθετήθηκαν το 2001 στο συνέδριο COP7 στο Μαρόκο. Το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι μια 

διεθνή συμφωνία άμεσα σχετιζόμενη με το Πλαίσιο Συνεργασίας των Ενωμένων Εθνών για 

την Κλιματική Αλλαγή - UNFCCC. Κύριο χαρακτηριστικό του Πρωτοκόλλου του Κιότο είναι 

ότι θέτε ι δεσμευτικούς στόχους για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και για 37 ακόμη 

βιομηχανικές χώρες ώστε να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 

(GHG). Αυτά υπολογίζονται κατά μέσο όρο πέντε τοις εκατό από τα επίπεδα του 1990 κατά 

την πενταετή περίοδο 2008-2012 [1]. Υπό αυτές τις συνθήκες περαιτέρω τεχνολογικές 

παρεμβάσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να καλυφθούν οι νόμοι και οι 

κανονισμοί που έχουν ψηφιστεί, ώστε να υπάρξει πρόληψη οποιασδήποτε 

περιβαλλοντικής ζημίας. Ο έλεγχος των εκπομπών λόγω της όλο και αυξανόμενης χρήσης 

των UAV σε όλο τον κόσμο και λόγω της πλειοψηφίας των αποστολών UAV σε σμήνη 

αρχίζει να είναι κρίσιμος. Η ατμοσφαιρική ρύπανση υπολογίζεται συνήθως σε τοπικό 

επίπεδο από διάφορους οργανισμούς και υπηρεσίες. Με την μεθοδολογία που εξετάζεται 

εδώ έχουμε την ευκαιρία να δούμε σε παγκόσμιο επίπεδο τις εκπομπές των UAV κατά την 

διάρκεια της αποστολής αλλά και να μειώσουμε στο ελάχιστο τις εκπομπές με τον Προ 

Πτήσης Υπολογισμό και Σχεδιασμό της διαδρομής. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το διεθνές αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 

στην Ελλάδα, όπου η απόφαση 39833/7.4.2003 [7] αναγκάζει την μέτρηση της ποιότητας 

του ατμοσφαιρικού αέρα υπό την επιστημονική επίβλεψη του τμήματος Φυσικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και με την βοήθεια πέντε υπερσύγχρονων τεχνολογικά επίγειων 

σταθμών και έναν κινητό σταθμό παρακολούθησης του αέρα γύρω από το αεροδρόμιο [8]. 

Η έρευνα του Τμήματος Φυσικής έδειξε ότι η ποιότητα του αέρα το 2002 ήταν σε 

ικανοποιητικά επίπεδα. Επιπλέον, σε ένα άλλο μεγάλο αεροδρόμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

το Heathrow, σοβαρές διαμαρτυρίες έλαβαν χώρα το 2008 για την κατασκευή του νέου 

αεροδιαδρόμου, λόγο του ότι μπορεί να αυξήσει την ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή 

[9] . Οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις κινούνται σε πιο οικολογικές λύσεις (π.χ. Airbus 380) οι 

οποίες θα αρχίσουν να παρουσιάζονται το 2020. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η μελέτη 

περίπτωσης του αεροδρομίου της Ταιβάν [10]. 

Όλα τα προηγούμενα παραδείγματα δείχνουν σαφή τάση προς την μείωση των 

επικίνδυνων ρύπων που οφείλονται στις εναέριες μετακινήσεις. Παρ 'όλα αυτά, παρόλο 

που υπάρχει μελέτη και έλεγχος σε τοπικό επίπεδο -περιοχής ή κράτους- θα πρέπει σε 

επόμενο βήμα να διερευνηθεί η παραγωγή ρύπων από τις πτήσεις και σε παγκόσμιο 

επίπεδο . Αξιοποιώντας τις πληροφορίες σε έναν ολόκληρο χάρτη των εκπομπών που 

οφείλονται στην αεροπορία μπορούμε να μειώσουμε την ατμοσφαιρική ρύπανση στο 

σύνολο της. Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι ο κύριος στόχος αυτής της 

εργασίας. Για την αποτελεσματική επίλυση ενός τέτοιου πολυδιάστατου προβλήματος θα 

χρησιμοποιηθούν εργαλεία από τη Θεωρία Γραφημάτων (Graph Theory). Οι περισσότερες 

από τις προσεγγίσεις φτάνουν μόνο στο να υπολογίσουν την βραχύτερη διαδρομή και να 

βρουν την ταχύτερη εκδοχή ώστε να γίνει η προσέγγιση του προορισμού. Ο κάθε 

ενδιαφερόμενος μπορεί να δει για παράδειγμα τις αναφορές [11] [12]. Όπως και να έχει, 
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αυτές οι προσεγγίσεις δεν αποτελούν μια οικονομική προσέγγιση του θέματος, όπως για 

παράδειγμα η κατανάλωση καυσίμου ή η λιγότερη δυνατή εκπομπή ρύπων ώστε να 

εκπληρωθούν οι στόχοι μιας αποστολής. Στη δημοσίευση [13] μπορούμε να δούμε την 

ανάγκη, στη χρήση λήψης αποφάσεων, να διαλέξουμε διαδρομές βασισμένες σε Σημεία 

Διέλευσης (Waypoint Based Routes) λαμβάνοντας έτσι υπόψη τους περιορισμούς στην 

κατανάλωση ενέργειας που έχουν τα UAV. Μια παρόμοια προσέγγιση χρησιμοποιείτε και 

σε αυτή την εργασία. Εδώ η προσέγγιση του προβλήματος έχει να κάνει με τους 

εκπεμπόμενους ρύπος και σχετίζεται άμεσα με το με την κατανάλωση των καυσίμων και 

τελικά με την μόλυνση της ατμόσφαιρας . Η απεικόνιση της αποστολής που ανατίθεται στο 

αεροσκάφος γίνεται με τη χρήση Θεωρίας Γραφημάτων και η Λήψη Αποφάσεων (Decision 

Making) πραγματοποιείτε με την χρήση αλγορίθμων βέλτιστης διαδρομής ώστε να βρεθεί 

το πιο οικολογικό μονοπάτι για την διεκπεραίωση της αποστολής. Τα προτερήματα τα της 

συγκεκριμένης ανάλυσης είναι ότι προσφέρεται προηγμένη απεικόνιση της αποστολής του 

σκάφους στον αναλυτή, και επιτρέπει γρήγορους υπολογισμούς λόγο χρήσης στοιχείων 

των πινάκων . 

Έχοντας πλέον προϊδεαστεί για το περιεχόμενο που ακολουθεί σε αυτή την εργασία, 

στα επόμενα κεφάλαια θα γίνει αναφορά των βασικών στοιχείων και τις θεωρίας που έχει 

χρησιμοποιηθεί για τη υλοποίηση της. Στη συνέχεια, μετά το κεφάλαιο όπου θα δείχνει την 

υλοποίηση και τον τρόπο λειτουργίας, θα ακολουθήσουν τα συμπεράσματα και επιπλέων 

προτάσεις εξέλιξης και έρευνας. Ακολουθούν βασικές έννοιες και θεωρεία Δικτύων. 
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1 Δίκτυο 

Ένα δίκτυο είναι ένα σύστημα γραμμικών χαρακτηριστικών που συνδέονται σε 

διασταυρώσεις και κόμβους. Οι κόμβοι μέσα σε ένα δίκτυο συνδέονται μέσω του 

γραμμικού χαρακτηριστικού που ονομάζεται ακμή. δηλαδή, κάθε ακμή αντιστοιχεί σε ένα 

ζεύγος κόμβων (i, j) και συνδέει τον κόμβο ί με τον κόμβο j . 

Τυπικά, ένα δίκτυο ορίζεται ως ένας κατευθυνόμενο γράφημα G= (Ν, Ε) που 

αποτελείται από ένα σύνολο κόμβων Ν= Ι η Ι και ένα σύνολο ακμών Ε= Ι m Ι, όπου η είναι ο 

αριθμός των ακμών και m ο αριθμός των κόμβων [14) . Για παράδειγμα σε ένα δίκτυο 

υπολογιστών, οι κόμβοι αντιστοιχούν σε τερματικές συσκευές (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, 

Εκτυπωτές, κ.α.) του μέσου διασύνδεσης που απαρτίζει το δίκτυο. Οι ακμές μεταξύ των 

κόμβων ενώνουν διαδοχικά τερματικές συσκευές. Έτσι φαίνεται η φυσική διασύνδεση δύο 

τερματικών συσκευών. 

'Αλλο παράδειγμα σε δίκτυο μέσων μεταφοράς (τρένα, αυτοκίνητα, αεροπλάνα), οι 

κόμβοι αντιστοιχούν σε στάσεις των γραμμών των μέσων μεταφοράς που απαρτίζουν το 

δίκτυο. Οι ακμές μεταξύ των κόμβων ενώνουν διαδοχικές στάσεις, δηλαδή είναι τμήματα 

της διαδρομής που ακολουθούν μία ή περισσότερες γραμμές που εξυπηρετούν τις στάσεις

κόμβους. Ένα μεταφορικό δίκτυο απεικονίζεται συνήθως μέσα στο πλαίσιο ενός 

γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (GΙS), οπότε κάθε κόμβος αντιστοιχεί σε μία 

τοποθεσία με γεωγραφικές συντεταγμένες. Τα μεταφορικά δίκτυα παρίστανται συνήθως 

από βεβαρημένα γραφήματα. Δηλαδή, δίπλα από κάθε ακμή υπάρχει μία αριθμητική τιμή 

γνωστή και ως βάρος. Η τιμή αυτή αποτελεί το κόστος για να διασχίσουμε την ακμή και 

μπορεί να αναφέρεται σε χρόνο, απόσταση μεταξύ των δύο κόμβων, σε άλλες 

παραμέτρους ή συνηθέστερα σε συνδυασμό των παραπάνω και άλλων παραμέτρων οπότε 

και αναφέρεται ως «γενικευμένο κόστος» [14) . 

1.1 Βασικά στοιχεία ενός δικτύου 

Τα βασικά στοιχεία ενός δικτύου που συνήθως συναντάμε στα γεωγραφικά 

πληροφοριακά συστήματα (GIS) είναι τα μονοπάτια, οι κύκλοι, οι στάσεις, και οι στροφές. 

Εδώ έχουν συγκεντρωθεί συνοπτικά όροι που χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν ένα 

Δίκτυο ή κομμάτι αυτού. 

Μονοπάτι: Μονοπάτι (path) σε ένα δίκτυο είναι μία πεπερασμένη ακολουθία από 

διαδοχικούς κόμβους και διαδοχικές ακμές που εναλλάσσονται και στην οποία κάθε ακμή 

εμφανίζεται μόνο μία φορά. Σε ένα δίκτυο εναέριας μεταφοράς, ένα μονοπάτι είναι μία 

ακολουθία διαδοχικών σημείων στο χάρτη ή στάσεων σε αεροδρόμια. 

Συντομότερο Μονοπάτι: Συντομότερο μονοπάτι (shortest path) είναι το μονοπάτι με το 

ελάχιστο κόστος από έναν κόμβο-αφετηρία προς έναν κόμβο- προορισμό. Πρακτικά λοιπόν, 
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το να βρούμε ένα συντομότερο μονοπάτι σημαίνει να βρούμε την ακολουθία εκείνη 

τοποθεσιών που μας οδηγεί από την αφετηρία στον προορισμό με το λιγότερο κόστος. 

Μονοπάτι-Κύκλος: Ένας κύκλος είναι ένα κλειστό μονοπάτι, δηλαδή ένα μονοπάτι στο 

οποίο η αφετηρία και ο προορισμός συμπίπτουν . 

Στάση: Μία στάση είναι μία τοποθεσία ή σημείο που επισκεπτόμαστε σε ένα μονοπάτι ή 

κύκλο. 

Στροφή : Στροφή σε ένα δίκτυο είναι η μετάβαση από μία ακμή του δικτύου σε μία άλλη . 

Παράλληλα μας ενδιαφέρουν και άλλες βασικές έννοιες σε ένα δίκτυο οι οποίες είναι οι 

εξής: [15] 

Σύνδεσμοι: Οι σύνδεσμοι ενός δικτύου, δηλαδή οι ακμές του, μας ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως 

διότι αυτές καθορίζουν ποιοι κόμβοι είναι προσβάσιμοι, από ποιους κόμβους είναι 

προσβάσιμοι καθώς και τα δυνατά μονοπάτια που οδηγούν από έναν κόμβο σε κάποιον 

άλλον. Ενδιαφέρει επίσης και η παράμετρος της κατεύθυνσης ενός συνδέσμου που 

καθορίζει ποιος κόμβος είναι η κεφαλή και ποιος η ουρά του συνδέσμου αφού σε πολλά 

δίκτυα οι σύνδεσμοι δεν είναι δικατευθυνόμενοι με αποτέλεσμα τα δίκτυα αυτά να 

αναπαρίστανται από γραφήματα κατευθυνόμενα, δηλαδή γραφήματα που δηλώνουν την 

κατεύθυνση των συνδέσμων τους. Η έννοια του γράφου (γράφημα) και πως απεικονίζεται 

ένα δίκτυο θα εξηγηθεί σε επόμενο κεφάλαιο. 

Συνδεσιμότητα (Connectiνity): Με τον όρο συνδεσιμότητα αναφερόμαστε στο 

χαρακτηριστικό του δικτύου που μετρά την "προσπάθεια ", δηλαδή τον ελάχιστο αριθμό 

συνδέσμων που απαιτούνται για να φθάσουμε από όλους τους κόμβους σε όλους τους 

υπόλοιπους κόμβους. 

Προσβασιμότητα (Accessibility): Η προσβασιμότητα (accessibility) είναι το χαρακτηριστικό 

του δικτύου που αποτελεί μέτρο της "προσπάθειας" που απαιτείται για να φθάσουμε σε 

όλους ή σε κάποιους κόμβους από έναν συγκεκριμένο κόμβο. 

Μονοπάτια - (Fundamental circuits): Τα μονοπάτια είναι από τις βασικότερες έννοιες που 

ενδιαφέρουν σε ένα δίκτυο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για κάποια δίκτυα η έννοια 

των fundamental circuits. Πρόκειται για κλειστά μονοπάτια που δεν περιέχουν άλλα 

κλειστά μονοπάτια. 
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1.2 Η δρομολόγηση σε δίκτυο μεταφοράς. 
Η μελέτη της βιβλιογραφίας οδηγεί σε κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τη 

δρομολόγηση στα μεταφορικά δίκτυα. Η φύση της εφαρμογής στα μεταφορικά δίκτυα 

είναι τέτοια που κάνει απαραίτητη τη χρήση διαδικασιών που να είναι ευέλικτες και 

επαρκείς, τόσο σε ότι αφορά τον χρόνο υπολογισμού όσο και σε ότι αφορά τις απαιτήσεις 

σε μνήμη. Επειδή δεν υπάρχει βέλτιστος αλγόριθμος για κάθε είδος προβλήματος 

μεταφορών, η έρευνα στοχεύει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικασιών που είναι 

ικανές να συλλάβουν τις ιδιαιτερότητες των προβλημάτων προς επίλυση. 

Μία μεγάλη κατηγορία των διαδικασιών αυτών είναι κατάλληλη για εφαρμογή προς 

τις απαιτήσεις που έχουμε εμείς από την εφαρμογή και συνήθως επιλύει το πρόβλημα υπό 

κάποιους περιορισμούς και υποθέσεις που γίνονται για να φθάσουμε γρηγορότερα στη 

λύση. Οι διαδικασίες αυτές ανήκουν στην κατηγορία των πληροφορημένων αλγορίθμων 

και συνήθως χρησιμοποιούν κάποιο επαναληπτικό αλγόριθμο, ο οποίος ύστερα από 

πεπερασμένες επαναλήψεις συγκλίνει στην καλύτερη λύση. Μέσω αυτής αξιολογούν τις 

επόμενες πιθανές καταστάσεις και επιλέγουν την καλύτερη. Οι κόμβοι σε τέτοια δίκτυα 

έχουν διαφορετικά επίπεδα σημασίας γεγονός που μπορούν να αξιοποιήσουν κάποιο 

επαναληπτικό αλγόριθμο. Υπάρχει εδώ μία αμφίδρομη σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα 

στο δίκτυο και τον τρόπο που μοντελοποιείται και τους αλγόριθμους που επιλέγονται για 

την εφαρμογή και τυχόν επαναληπτικές συναρτήσεις που χρησιμοποιούν [15). 

1.3 Μέτρα δικτύου 

Στην προσπάθεια να «ποσοτικοποιηθούν» κατά το δυνατόν τα χαρακτηριστικά ενός 

δικτύου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ δικτύων αλλά κυρίως η εξαγωγή 

συμπερασμάτων για τη συμπεριφορά ενός δικτύου ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του, 

ορίζονται κάποια μεγέθη που αποτελούν «μέτρα» για το δίκτυο . Εδώ ορίζουμε τα 

σημαντικότερα μεγέθη που αποτελούν μέτρα ενός δικτύου που είναι τα εξής : 

Δείκτης Βήτα ( Beta lndex ) : Ο δείκτης αυτός συγκρίνει τον αριθμό των συνδέσμων με τον 

αριθμό των κόμβων σε ένα δίκτυο. 

Δείκτης Γάμμα (Gamma lndex): Ο δείκτης Γάμμα συγκρίνει τον πραγματικό αριθμό 

συνδέσμων με τον μέγιστο αριθμό συνδέσμων. 

Δείκτης Άλφα ( Alpha lndex ) : Συγκρίνει τον αριθμό των πραγματικών (fundamental ) " 

circuits "με τον μέγιστο αριθμό όλων των δυνατών fundamental circuits. 

Associated Number ( ή Koenig Number ) : Μετρά την προσβασιμότητα ( ή κεντρικότητα ) 

ενός κόμβου από τον αριθμό των συνδέσμων που απαιτούνται για να συνδεθεί αυτός ο 

κόμβος με τον ( τοπολογικά) πιο απομακρυσμένο κόμβο του δικτύου. 
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Δείκτης Shimbel ( Shimbel Jndex ) : Μετρά τον ελάχιστο αριθμό συνδέσμων που είναι 

απαραίτητοι για να συνδεθεί ένας κόμβος με όλους τους κόμβους στο δίκτυο . 

Διάμετρος δικτύου : Είναι ο αριθμός των συνδέσμων σε ένα συντομότερο μονοπάτι μεταξύ 

του ζεύγους των πιο απομακρυσμένων κόμβων. Η διάμετρος ενός δικτύου είναι 

απαραίτητη για να αναγνωρίσουμε τον αριθμό των πολλαπλασιασμών πινάκων (με χρήση 

πίνακα διπλανών κορυφών) που απαιτούνται για να «συμπληρώσουμε» τα «κουτιά» στον 

«πίνακα- λύση» (π.χ. για να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι κόμβοι είναι άμεσα ή έμμεσα 

συνδεδεμένοι 

1.4 Γραφική απεικόνιση δικτύου 

Για να απεικονίσουμε γραφικά ένα δίκτυο κάνουμε συνήθως τα εξής : 

• Σε κάθε κόμβο αντιστοιχίζουμε έναν αριθμό που χρησιμεύει για να τον 

αναγνωρίζουμε από τους υπόλοιπους και ο οποίος τοποθετείται στο εσωτερικό του 

κύκλου που απεικονίζει τον κόμβο . 

• Κάθε ακμή απεικονίζεται ως ένα ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο κόμβους. 

• Η κατεύθυνση του βέλους δηλώνει τη διάταξη των κόμβων στην ακμή . Επίσης, 

δίπλα από κάθε ακμή εμφανίζεται ένας αριθμός που είναι το κόστος για να 

διασχίσουμε τη συγκεκριμένη ακμή 

Το γράφημα ή γράφος G= (Ν, Ε) που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα είναι ένα 

κατευθυνόμενο δίκτυο και θα το χρησιμοποιήσουμε για να δείξουμε τους τρόπους με τους 

οποίους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα δίκτυο [16]: 

u ν 

2 

χ Υ 

Εικόνα 1: Αναπαράσταση ενός δικτύου. 
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Αφού είδαμε τα βασικά περί δικτύων και απεικόνιση αυτών, ακολουθεί μια επεξήγηση του 

«γράφου» που αναφέρθηκε νωρίτερα και γενικότερα θα δούμε το πώς γίνονται οι 

γραφικές απεικονίσεις. 
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2 Θεωρία Γραφημάτων 

Η Θεωρία Γραφημάτων, ασχολείται με την απεικόνιση πολύπλοκων ή μη 

προβλημάτων μέσω της αναπαράστασής τους σε σχήματα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τη μοντελοποίηση πολλών τύπων συσχετισμού αλλά και την επεξεργασία δυναμικής σε 

φυσικά, βιολογικά και κοινωνικά συστήματα. Πολλά προβλήματα πρακτικού 

ενδιαφέροντος μπορούν να αναπαρασταθούν από γραφήματα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο 

W.Leibniz σε επιστολή του το 1679 προς τον C.Huygens παρατήρησε ότι "μας χρειάζεται 

ένα άλλο είδος ανάλυσης γεωμετρικής ή γραμμικής, που να ασχολείται απευθείας με τη 

θέση, όπως η Άλγε6ρα ασχολείται με το μέγεθος". Μάλιστα, χρησιμοποίησε τον 

όρο "analysis situs" δηλ. ανάλυση της θέσης για το είδος αυτό της ανάλυσης, το οποίο κατά 

καιρούς ονομάστηκε "geometria situs" ή "geometry of position" για να καταλήξει σήμερα 

στον όρο Θεωρία Γραφημάτων. Ένα γράφημα ή γράφος στον απλούστερο ορισμό του είναι 

η οπτική αναπαράσταση των σχέσεων που αναπτύσσουν ορισμένες ποσότητες, 

σχεδιασμένες σε σχέση με ένα σύνολο αξόνων. Ένας άλλος ορισμός που κινείται στο 

ίδιο εννοιολογικό πλαίσιο της οπτικής αναπαράστασης αναγνωρίζει τον γράφο ως 

απεικόνιση αποτελούμενη από ένα σύνολο σημείων που συνδέονται με γραμμές. 

2.1 Βασικά στοιχεία ενός Γραφήματος 

Στα Μαθηματικά και στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών , θεωρία 

γραφημάτων είναι η μελέτη των γραφημάτων, μαθηματικών δομών που χρησιμοποιούνται 

για τη μοντελοποίηση ζευγών σχέσεων μεταξύ των αντικειμένων που προέρχονται από 

συγκεκριμένη συλλογή ή ομάδα. Στην επιστήμη των υπολογιστών, τα γραφήματα 

χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν τα δίκτυα επικοινωνίας, οργάνωσης 

δεδομένων, υπολογιστικών συσκευών, την ροή του υπολογισμού, κλπ. Ένα πρακτικό 

παράδειγμα: Η δομή ενός δικτυακού τόπου θα μπορούσε να απεικονιστεί από ένα 

κατευθυνόμενο γράφημα. Οι ακμές είναι οι ιστοσελίδες που είναι διαθέσιμες στο δικτυακό 

τόπο και μια κατευθυνόμενη ακμή από τη σελίδα Α στη σελίδα Β υπάρχει αν και μόνο αν το 

Α περιέχει έναν σύνδεσμο προς Β . Μια παρόμοια προσέγγιση μπορεί να γίνει στα 

προβλήματα με τα ταξίδια, τη βιολογία, στο σχεδιασμό των μικροτσίπ, και σε πολλούς 

άλλους τομείς. Είναι επομένως μείζονος ενδιαφέροντος στην επιστήμη των υπολογιστών η 

ανάπτυξη αλγορίθμων για τον χειρισμό γραφημάτων . Σε αυτούς τους τομείς, η μετατροπή 

των γραφημάτων πραγματοποιείται και παρουσιάζεται από συστήματα επανεγγραφής 

γραφημάτων. Μια "γραφική παράσταση" στο πλαίσιο αυτό είναι ένα γράφημα G που 

περιγράφεται από ένα ζεύγος συνόλων (V,E). Το V είναι ένα σύνολο αντικειμένων που 

καλούνται ακμές (ή κόμβοι) του γραφήματος, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο "συσχετίζονται" 

Η "δεν συσχετίζονται" μεταξύ τους ανά δυο. Το Ε είναι το σύνολο που περιγράφει ακριβώς 

αυτή τη συσχέτιση με τη μορφή (διατεταγμένων και/ή μη διατεταγμένων) ζευγών κορυφών 

που καλούνται ακμές του γραφήματος. Κάθε ακμή του γραφήματος συνήθως 

αναπαρίσταται από ένα κόμβο, ενώ οποιαδήποτε ακμή του αναπαρίσταται ως μια 
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συνεχόμενη (όχι απαραίτητα ευθύγραμμη) γραμμή που ενώνει τις δυο ακμές οι οποίες 

συσχετίζονται από αυτήν. 

Ένα γράφημα μπορεί να είναι μη κατευθυνόμενο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει 

διάκριση μεταξύ των δύο κορυφών που αντιστοιχούν σε κάθε σύνδεσμο . Ως μαθηματική 

έκφραση, ο ορισμός του μη κατευθυνόμενου γραφήματος έχει ως εξής: 

Το γράφημα G είναι ένα διατεταγμένο ζεύγος G=<V(G), E(G)> όπου 

V(G)={ν1,v2 ... vn} το σύνολο των κορυφών 

E(G)={e1,e2 ... em} το σύνολο των συνδέσμων 

Στην προκειμένη περίπτωση κάθε σύνδεσμος είναι ένα διμελές σύνολο αποτελούμενο από 

δύο ακμές, οι οποίες αποκαλούνται τερματικές ακμές (κόμβοι) και δεν είναι απαραίτητα 

διαφορετικές μεταξύ τους . 

Επιπρόσθετα, σε ένα γράφημα οι σύνδεσμοι του μπορεί να κατευθύνονται από την μια 

ακμή στην άλλη . Ως μαθηματική έκφραση, ο ορισμός του κατεuθuvόμεvοu γραφήματος 

έχει ως εξής: 

Το γράφημα G είναι ένα διατεταγμένο ζεύγος G=<V(G}, E(G}> όπου 

V(G)={vl,ν2 ... vn} το σύνολο των κορυφών 

E(G)={e1,e2 ... em} το σύνολο των συνδέσμων 
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Εδώ κάθε σύνδεσμος είναι ένα διατεταγμένο ζεύγος αποτελούμενο από δύο ακμές, οι 

οποίες αποκαλούνται τερματικές ακμές (κόμβοι) και δεν είναι απαραίτητα διαφορετικές 

μεταξύ τους. Η διαφορά ανάμεσα σε έναν μη κατευθυνόμενο και έναν κατευθυνόμενο 

γράφημα είναι ότι στην πρώτη περίπτωση έχουμε διμελές σύνολο, ενώ στη δεύτερη 

διατεταγμένο ζεύγος. 

Μικτό γράφημα 

Ένα μικτό γράφημα G είναι ένα γράφημα στο οποίο μερικοί σύνδεσμοι μπορούν να είναι 

κατευθυνόμενοι και κάποιοι μπορεί να μην είναι. Γράφεται σαν ένα τριπλό όρισμα G = 

( V, Ε, Α ) με V, Ε , και Α όπως ορίζεται ανωτέρω. 

Σχέση Γειτνίασης 

Οι σύνδεσμοι Ε ενός μη κατευθυνόμενου γραφήματος G αναπαράγονται από μια 

συμμετρική δυαδική σχέση στον Vπου ονομάζεται σχέση γειτνίασης του G. 

Συγκεκριμένα, για κάθε σύνδεσμο { υ , ν } των κορυφών υ και ν λέγεται ότι 

διασυνδέονται ο ένας με τον άλλο, το οποίο συμβολίζεται υ "' ν. 

Ένα γράφημα με «βάρη» ή «αξίες» στις ακμές του καλείτε σταθμισμένο . Η ανάλυση 

σταθμισμένων γραφημάτων έχει πολλές πρακτικές εφαρμογές, για παράδειγμα την 

μοντελοποίηση και την ανάλυση της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε ένα δίκτυο. Οι 

εφαρμογές αυτής της ανάλυσης χωρίζονται γενικά σε τρεις κατηγορίες: 

• Πρώτον, η ανάλυση για τον προσδιορισμό των δομικών ιδιοτήτων ενός δικτύου, 

όπως η κατανομή των βαθμών στις ακμές και την διάμετρο του γραφήματος . 

Υπάρχει τεράστιος αριθμός χαρακτηριστικών που μπορεί να έχει ενός ένα γράφημα, 

και η παραγωγή χρήσιμών χαρακτηριστικών παραμένει ένα πεδίο έντονης 

ερευνητικής δραστηριότητας. 

• Δεύτερον, η ανάλυση ώστε να βρεθεί ένα μετρήσιμο μέγεθος, όπως για παράδειγμα 

σε ένα συγκοινωνιακό οδικό δίκτυο, το επίπεδο της ροής των οχημάτων σε 

οποιοδήποτε μέρος του. 

• Τρίτον, η ανάλυση των δυναμικών στοιχείων των γραφημάτων. 
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2.1.1 Συνοψίζοντας παραθέτονται κάποιοι ορισμοί: 

Ένας γράφος G= (V, Ε) αποτελείται από ένα μη - κενό, πεπερασμένο σύνολο 

κορυφών V και ένα σύνολο ακμών Ε=< { (u, ν) όπου u, ν ε V και u <>ν}. Θεωρούμε ότι ο 

γράφος αποτελείται από η ακμές και e ακμές. Οι ακμές ή οι ακμές ενός γράφου 

χαρακτηρίζονται από ένα μοναδικό όνομα που ονομάζεται ετικέτα (label). Κάθε ακμή είναι 

ένα ζεύγος κορυφών. Αν ο γράφος είναι κατευθυνόμενος, τότε το ζεύγος κορυφών είναι 

διατεταγμένο με την πρώτη ακμή να ονομάζεται κεφαλή και τη δεύτερη να ονομάζεται 

ουρά. 

Δίκτυο: Ένα δίκτυο Ν= (G, w) είναι ένας κατευθυνόμενος γράφος μαζί με μία (πραγματική) 

συνάρτηση βάρους w : Ε --> R, δηλαδή είναι ένας γράφος κάθε ακμή του οποίου 

χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό ο οποίος ονομάζεται βάρος (ακμής) και είναι μία από τις 

τιμές της συνάρτησης w. 

Μονοπάτι : Ένα μονοπάτι από την ακμή u στην ακμή ν στον γράφο G είναι μία 

πεπερασμένη ακολουθία p= (u=νl, ν2, ... , νk=υ) κορυφών του G για τις οποίες ισχύει ( νί, 

νί+l) ε Ε για i=l, 2, .. . , k-1, όπου k>O. Είναι δυνατόν κάποιες ακμές να επαναλαμβάνονται 

στο p, αλλά αν αυτό δε συμβαίνει ( εκτός ίσως από u= υ ), το μονοπάτι λέγεται στοιχειώδες. 

Αν είναι u= υ, το μονοπάτι ονομάζεται κύκλος. Είναι φανερό ότι για οποιεσδήποτε ακμές u, 

υ υπάρχει ένα μονοπάτι ( ή κύκλος ) στον G αν και μόνο αν υπάρχει ένα στοιχειώδες 

μονοπάτι από την u στην υ στον G. 

Βάρος Μονοπατιού : Το βάρος του μονοπατιού p είναι το άθροισμα των βαρών των ακμών 

που το αποτελούν : 

w(p) = Σ w(νi,νi+l) 

Ορίζουμε το βάρος συντομότερου μονοπατιού από την u στην υ ως εξής : 

{min {w(p) : u--> υ}, αν υπάρχει μονοπάτι από την u στην υ 

δ(u, υ)= { οο, αλλιώς . 

Συντομότερο Μονοπάτι : Ένα συντομότερο μονοπάτι από την u στην υ ορίζεται ως 

οποιοδήποτε μονοπάτι p μεταξύ των δύο κορυφών με βάρος w(p)= δ(u, υ) . Δηλαδή, ένα 

συντομότερο μονοπάτι από την u στην υ είναι οποιοδήποτε μονοπάτι με ελάχιστο βάρος σε 

σχέση με τα υπόλοιπα μονοπάτια μεταξύ των δύο κορυφών ή άπειρο βάρος στην 

περίπτωση που δεν υφίσταται μονοπάτι μεταξύ των συγκεκριμένων κορυφών . 

Συνέπεια του ορισμού του συντομότερου μονοπατιού όπως δόθηκε παραπάνω, 

είναι ότι υπάρχει συντομότερο μονοπάτι από την u στην υ αν και μόνο αν υπάρχει 

στοιχειώδες μονοπάτι μεταξύ των δύο αυτών κορυφών (αναφερόμαστε σε μονοπάτια με 

θετικά βάρη ). Επιπλέον, όπως θα δούμε και στη συνέχεια της εργασίας, οποιοδήποτε 

τμήμα ενός συντομότερου μονοπατιού είναι επίσης ένα συντομότερο μονοπάτι. 
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Δένδρο συντομότερων μονοπατιών : Ένα δένδρο συντομότερων μονοπατιών με ρίζα s 

είναι ένας κατευθυνόμενος υπογράφος G'= (V', Ε'), όπου V'<=V και Ε'<= Ε, έτσι ώστε : 

1. V' είναι το σύνολο των κορυφών που είναι προσβάσιμες από την s στον G, 

2. Ο G' αποτελεί ένα δένδρο με ρίζα s, και 

3. Για όλες τις ακμές υ ε V', το μοναδικό απλό μονοπάτι ( μονοπάτι χωρίς επαναλήψεις 

ακμών ή κορυφών) από την s στην υ στον G', είναι συντομότερο μονοπάτι από την s στην 

υ στον G.[CLR+Ol] 

Πίνακας γειτνίασης 

Σε έναν γράφο με ν κόμβους ο πίνακας ν*ν γειτνίασης περιέχει 1 στις θέσεις (κ,λ) όπου 

υπάρχει ακμή από τον κόμβο κ στον κόμβο λ. 

Λίστα γειτνίασης 

Κάθε κόμβος συσχετίζεται με μια συνδεδεμένη λίστα γειτνίασης η οποία περιέχει τα 

ονόματα των άλλων κόμβων με τους οποίους συνδέεται ο συγκεκριμένος κόμβος. Οι λίστες 

για όλους τους κόμβους ν μπορούν να ξεκινούν από έναν μονοδιάστατο πίνακα μήκους ν ή 

από μια άλλη συνδεδεμένη λίστα. 

Πρόσθετοι ορισμοί 

Διαδρομή (path) καλείται μια διάταξη κόμβων οι οποίοι ενώνονται με ακμές. 

Απλή διαδρομή (simple path) καλείται η παραπάνω διάταξη όταν κάθε κόμβος εμφανίζεται 

μια μόνο φορά. 

Κύκλος (cycle) καλείται η διαδρομή δύο ή περισσοτέρων κόμβων που καταλήγει στον 

κόμβο αρχής. 

Απόσταση (distance) μεταξύ δύο κόμβων καλείται το μήκος της συντομότερης διαδρομής 

που τους ενώνει. 

Διαδρομή Euler (Euler path) καλείται η διαδρομή ή οποία περνάει από όλες τις ακμές του 

γράφου ακριβώς μια φορά. 

Διαδρομή Hamilton (Hamilton path) καλείται η διαδρομή ή οποία περνάει από όλους τους 

κόμβους του γράφου ακριβώς μια φορά. 

Γράφοι που περιέχουν τις παραπάνω διαδρομές ονομάζονται αντίστοιχα. 

Συνεκτικός (connected) ονομάζεται ο γράφος για τον οποίο υπάρχει διαδρομή από κάθε 

κόμβο σε κάθε άλλο κόμβο. 
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Βαθμός ενός κόμβου σε έναν μη κατευθυνόμενο γράφο καλείται ο αριθμός των 

συνδεδεμένων με αυτόν ακμών. 

Βαθμός εισόδου (in-degree) σε έναν κατευθυνόμενο γράφο καλείται ο αριθμός των ακμών 

που καταλήγουν σε αυτόν . 

Βαθμός εξόδου (out-degree) σε έναν κατευθυνόμενο γράφο καλείται ο αριθμός των ακμών 

που ξεκινούν από αυτόν. 

Υπογράφος (subgraph) Β ενός γράφου Α καλείται ο γράφος του οποίου όλες οι ακμές και οι 

κόμβοι περιέχονται στον Α. 

Δένδρο σκελετός (spanning tree) ενός γράφου καλείται ο υπογράφος που περιέχει όλους 

του κόμβους αλλά μόνο όσες ακμές απαιτούνται για να σχηματιστεί δένδρο . 

2.1.2 Η αρχή της βελτιστοποίησης 

Πριν περάσουμε στους αλγόριθμους δρομολόγησης, μπορούμε να κάνουμε μία 

γενική παρατήρηση σε ότι αφορά τις βέλτιστες διαδρομές η οποία αναφέρεται ως αρχή της 

βελτιστοποίησης και ισχύει ανεξάρτητα από την τοπολογία ή την κίνηση του δικτύου . 

Έστω γράφος G= ( Ν, Α) . Αν η ακμή k βρίσκεται πάνω στη βέλτιστη διαδρομή από 

την ακμή 1 προς την ακμή j, τότε η βέλτιστη διαδρομή από την k προς την j είναι τμήμα της 

ίδιας διαδρομής. Πράγματι, έστω α το τμήμα της βέλτιστης διαδρομής από την 1 προς την k 

και b το τμήμα της βέλτιστης διαδρομής από την ακμή k προς την j . Αν υπήρχε καλύτερη 

της b διαδρομή από την k προς την j, θα μπορούσε να αντικαταστήσει την b βελτιώνοντας 

έτσι την διαδρομή από την 1 προς την j. Αυτό όμως είναι άτοπο, αφού έχουμε υποθέσει ότι 

η διαδρομή a-b από την 1 προς την j είναι βέλτιστη. 

Μία βασική ιδιότητα που απορρέει από την αρχή της βελτιστοποίησης είναι ότι 

όλες οι βέλτιστες διαδρομές από μία πηγή προς οποιονδήποτε προορισμό σχηματίζουν 

δένδρο με ρ ίζα την πηγή . Το δένδρο αυτό είναι γνωστό ως δένδρο συντομότερων 

μονοπατιών, (θα δώσουμε τον ορισμό του λίγο αργότερα ) και δεν είναι απαραιτήτως 

μοναδικό. 

Σκοπός των (περισσότερων ) αλγορίθμων δρομολόγησης είναι να κατασκευάσουν 

ένα τέτοιο δένδρο. Τότε, το συντομότερο μονοπάτι από την αφετηρία προς κάποιον 

προορισμό είναι γνωστό μέσω του δένδρου και αφού ένα δένδρο δεν περιέχει βρόχους 

είναι πεπερασμένο. ( οπότε το πρόβλημα που μελετάμε είναι επιλύσιμο στη γενική 

περίπτωση και το δένδρο υποδεικνύει το συντομότερο μονοπάτι από την αφετηρία προς 

τον προορισμό, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο προορισμός είναι προσεγγίσιμος από την 

αφετηρία). 
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2.1 Ιστορικά 

Για την ιστορία της θεωρίας των γραφημάτων θεωρείται σημαντική η μελέτη του 

Λέοναρντ Όιλερ (Leonhard Euler) για τις Επτά Γέφυρες του Κενινyκσμπερyκ (Kδnigsberg) 

το 1736. Η συγκεκριμένη δημοσίευση, όπως και εκείνη που γράφτηκε από 

τον Γάλλο χημικό Αλεξάντρ-Τεοφίλ Βαντερμόντ (Aleχandre-Theophile Vandermonde) στο 

μαθηματικό πρόβλημα του Ίππου στη σκακιέρα που κατευθύνεται με την ανάλυση 

θέσης που εισήγαγε ο Λάιμπνιτς (Leibniz) . Ο τύπος του Όιλερ, σχετικά με τον αριθμό των 

ακμών, των κορυφών και των εδρών ενός κυρτού πολυέδρου μελετήθηκε από τον Ογκιστίν 

Λου'ϊ Κοσί (Augustin Louis Cauchγ) και τον Σιμόν Αντουάν Ζαν Λ' Ουιγιέ (Simon Antoine Jean 
L'Huillier) και είναι αρχή της τοπολογίας. 

Εικόνα 2: Χάρτης του Kδnigsberg την περ[οδο του Euler δείχνει την πραγματική διάταξη των επτά γεφυρών, 
τονίζοντας τον ποταμό Pregel και τις γέφυρες. 

Σχεδόν εκατό χρόνια μετά τη μελέτη του Όιλερ και την εισαγωγή της τοπολογίας 

από τον Γιόχαν Μπένεντικτ Λίστινγκ (Johann Benedict Listing), Ο Άρθουρ Κέιλι (Arthur 

Cayley) μελέτησε μια ιδιαίτερη κατηγορία γραφημάτων τα δέντρα. Η μελέτη αυτών των 

ιδιαίτερων γραφημάτων είχε πολλές εφαρμογές στη θεωρητική χημεία. Οι τεχνικές που 

αναπτύχθηκαν είχαν να κάνουν κυρίως με την απαρίθμηση γραφημάτων που παρουσίαζαν 

κάποιες ιδιαίτερες ιδιότητες. Η απαριθμητική θεωρία γραφημάτων ήταν ένα από τα 

συμπεράσματα του Κέιλι και δημοσιεύτηκε από τον Τζορτζ Πόλια (George Pόlya) μεταξύ 

των ετών 1935 και 1937, ενώ η γενίκευση των συμπερασμάτων εκδόθηκε από τον Νίκλας 

Γκόβερτ ντε Μπρούιζν (Nicolaas Goνert de Bruijn) το 1959. Ο Κέιλι συνέδεσε τα 

συμπεράσματά του για τα δέντρα με τις σύγχρονες μελέτες για τη χημική σύνθεση. Η 

σύνθεση των μαθηματικών και των χημικών εννοιών είναι το αρχικό τμήμα της 

στερεότυπης ορολογίας της θεωρίας των γραφημάτων. 
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2.2 Το πρόβλημα του χρωματισμού των χαρτών 

Το πρόβλημα πρωτοδιατυπώθηκε από τον Mobious το 1840 κι αφορά στη 

δυνατότητα χρωματισμού οποιουδήποτε χάρτη με τέσσερα μόνο χρώματα. Το σκεπτικό 

ήταν αντί να γίνουν διάφοροι μαθηματικοί υπολογισμοί, να γίνει μια προσπάθεια 

απεικόνισης του προβλήματος και μέσω της απεικόνισης αυτής να λυθεί το πρόβλημα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 1976 και με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών επιβεβαιώθηκε ότι πράγματι, τέσσερα χρώματα 

αρκούν για το χρωματισμό κάθε χάρτη . 

21 



3 Δρομολόγηση 

Στο Κεφάλαιο αυτό, επιχειρείται μια πρώτη εισαγωγή στην έννοια της 

δρομολόγησης. Η εισαγωγή αυτή παρουσιάζεται πολύ συνοπτικά στην πρώτη παράγραφο 

του κεφαλαίου. Έπειτα, ακλουθούν ορισμένες αναφορές που έχουν ως στόχο τους να 

αναδείξουν το ρόλο που έχει η διαδικασία της δρομολόγησης σε διάφορες σύγχρονες 

τεχνολογίες. Στόχος είναι να παρουσιαστούν οι πιο σημαντικές πληροφορίες γύρω από 

εκείνες τις εφαρμογές της δρομολόγησης που πρωταγωνιστούν σήμερα στους τομείς της 

έρευνας και της αγοράς. Και αυτό γιατί σήμερα, η δρομολόγηση ενυπάρχει ως διαδικασία 

μέσα στις λειτουργίες των περισσοτέρων αυτοματοποιημένων σημάτων (ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές, συστήματα πλοήγησης, βιομηχανικά ηλεκτρονικά). Γεγονός που στα πλαίσια 

μιας πλήρους περιγραφής θα απαιτούσε την παράθεση ιδιαίτερων λεπτομερειών, που 

ξεφεύγουν από τα περιθώρια της παρούσης πτυχιακής εργασίας. 

3.1 Εισαγωγικά για τη Δρομολόγηση 

Η Δρομολόγηση είναι μια έννοια, που στη γενικότητα της σχετίζεται με την 

κατάστρωση και σχεδίαση της βέλτιστης διαδρομής πάνω σε ένα γράφο, του οποίου οι 

ακμές (δυνατές μεταβάσεις μεταξύ των κόμβων) χαρακτηρίζονται από κόστη. Τα κόστη 

μπορεί να αντιπροσωπεύουν χρονικές καθυστερήσεις, χιλιομετρικές αποστάσεις, 

κυκλοφοριακή συμφόρηση ή κατανάλωση ενέργειας ανάλογα με τη φύση του 

προβλήματος που εξετάζεται. Ο αντικειμενικός σκοπός του προβλήματος είναι αυτή η 

βέλτιστη διαδρομή, δηλαδή η διαδρομή που οδηγεί από έναν κόμβο σε έναν άλλο και το 

κόστος αυτής να είναι το ελάχιστο . Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, τα προβλήματα 

δρομολόγησης συνιστούν ζητήματα βελτιστοποίησης. Πράγματι οι αλγόριθμοι και οι 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την εύρεση ή προσέγγιση της βέλτιστης διαδρομής, 

απαντώνται τακτικά σε προβλήματα της Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης ( Combinational 

Optimization ), με προεκτάσεις στις συγγενείς περιοχές της Στοχαστικής Βελτιστοποίησης ( 

Stochastic Optimization ) και Βέλτιστου Ελέγχου ( Optimal Control ). Προκειμένου να γίνει 

άμεσα κατανοητή μια πρώτη εισαγωγή στην έννοια της Δρομολόγησης, δίνεται ένα απτό 

παράδειγμα ενός προβλήματος. που σχετίζεται με το αντικείμενο που εξετάζουμε στο 

παρόν κείμενο. Ένας γράφος λέγεται συνεκτικός όταν για κάθε ζεύγος κορυφών του u και 

ν, υπάρχει έγκυρο μονοπάτι (ακολουθία κορυφών και ακμών στην οποία κάθε ακμή και 

ακμή απαντάται μόνο μία φορά), που να οδηγεί από την u στη ν. Ένας συνεκτικός γράφος 

του οποίου οι ακμές φέρουν κόστη λέγεται δίκτυο. Ένα πρόβλημα που μπορεί να τεθεί σε 

ένα δίκτυο είναι το εξής: Δοσμένου ενός αρχικού κόμβου, να οδηγηθούμε σε έναν άλλο 

κόμβο, επιλέγοντας εκείνο το μονοπάτι που φέρει το ελάχιστο αθροιστικό κόστος επί των 

ακμών του γράφου, που οδηγούν διαδοχικά από τον αρχικό κόμβο στον κόμβο 

προορισμού. Η εύρεση αυτού του βέλτιστου μονοπατιού ορίζει ένα πρόβλημα 

δρομολόγησης και η ιδέα του προβλήματος μπορεί να αποτελεί την απλοποιημένη εκδοχή 

για μια ευρύτερη κλάση προβλημάτων δρομολόγησης. Το παραπάνω πρόβλημα είναι 

γνωστό σαν το Πρόβλημα του Συντομότερου Μονοπατιού (Shortest Path Problem). 
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Αποτελεί σημείο αναφοράς για σχεδόν όλα τα προβλήματα δρομολόγησης και απαντάται 

σήμερα σε πολλές περιοχές της έρευνας, όπως για παράδειγμα η Θεωρητική Πληροφορική 

και Επιστήμη των Υπολογιστών (Theoretical lnformatics and Computer Science), η 

Επιχειρησιακή Έρευνα (Operatίons Research), τα Διακριτά Μαθηματικά (Discrete 

Mathematics) κ.α. 
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Εικόνα 3: Επίπεδος γράφος με συνοδεύοντα κόστη στις ακμές (δίκτυο). Με διακεκομμένες γραμμές 
διαφαίνεται η βέλτιστη διαδρομή, που υποστηρίζει την οικονομικότερη μετάβαση από τον κόμβο 1 στον 

κόμβο 7. 

Εξ' ορισμού της, η δρομολόγηση είναι μια διαδικασία που αφορά οποιοδήποτε 

δίκτυο. Είτε πρόκειται για ένα δίκτυο υπολογιστών, είτε για ένα δίκτυο αεροδιαδρόμων 

πάνω από περιοχές, είτε για ένα οδικό δίκτυο που περνά διαμέσου κάποιων πόλεων, η 

ιδέα της εύρεσης της βέλτιστης διαδρομής είναι κοινή και οι αρχές πάνω στις οποίες 

βασιζόμαστε για να τη σχεδιάσουμε, εντελώς παρόμοιες. Αυτό συμβαίνει γιατί έννοιες 

όπως αυτές του γράφου και του συνοδεύοντος κόστους (κόστος που αντιστοιχεί σε κάθε 

ακμή του γράφου) είναι εξαιρετικά διαισθητικές προκειμένου να περιγράψουν τη μορφή 

ενός δικτύου, ανεξάρτητα από το φυσικό νόημα αυτού. Έτσι λοιπόν, αξίζει να αναφέρουμε 

ορισμένες βασικές εφαρμογές της δρομολόγησης πάνω σε γνωστές σύγχρονες τεχνολογίες, 

όπως π.χ. το Παγκόσμιο Σύστημα Θεσιθεσίας (Global Positioning System-GPS) και η 

Πλοήγηση (Naνigation), κ.α. 

3.2 Η δρομολόγηση οχήματος σε οδικό δίκτυο 
Γίνεται αναφορά σε μια εφαρμογή δρομολόγησης, αρκετά κοντινή στην αντίληψη 

που μπορεί να έχει κάποιος όταν ασχολείται για πρώτη φορά με έννοιες όπως αυτές της 

«βέλτιστης διαδρομής» και του «κόστους» πάνω σε ένα γράφο. Ένα βασικό ζήτημα 

βελτιστοποίησης είναι αυτό της δρομολόγησης ενός οχήματος, που διατρέχει τους κόμβους 
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ενός οδικού δικτύου κατά βέλτιστο τρόπο. Σκοπός μας εδώ είναι η σχεδίαση εκείνης της 

διαδρομής για το όχημα, που πετυχαίνει την ελαχιστοποίηση μιας ποσότητας κόστους, 

εκφραζόμενης συνήθως χιλιομετρικά. Μπορεί βέβαια να έχουμε και παραλλαγές του 

προβλήματος, όταν για παράδειγμα το κόστος εκφράζει τη χρονική καθυστέρηση μιας 

διαδρομής ή ακόμα και τη συγκέντρωση οχημάτων ανά μονάδα χρόνου (κυκλοφοριακή 

συμφόρηση). Η σημασία της μελέτης ενός τέτοιου προβλήματος είναι ποικιλοτρόπως 

σημαντική . Σήμερα, που η εξοικονόμηση χρόνου αποτελεί κρίσιμη αναγκαιότητα σε πολλά 

ζητήματα της σύγχρονης καθημερινότητας, η βέλτιστη δρομολόγηση οχημάτων 

αναδεικνύεται σε ουσιαστικό παράγοντα οικονομικού σχεδιασμού των μετακινήσεων. 

Είναι γεγονός ότι σήμερα η μεταφορά αγαθών και υπηρεσιών αντιμετωπίζει μια από τις 

χειρότερες κρίσεις της. Οι πιέσεις που δέχονται οι μεταφορείς από τους πελάτες τους για 

μείωση του κόστους μεταφοράς είναι αφόρητες και συνεχείς. Από την άλλη μεριά τα κόστη 

συνεχώς ανεβαίνουν και ειδικά με τον σημαντικότερο παράγοντα κόστους σε ένα όχημα, το 

καύσιμο. Η τεράστια ποικιλία των φορτίων, οι νέες απόψεις περί πολιτικών 

αποθεματοποίησης, η επικέντρωση στην βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και των 

απαιτήσεων στις παραλαβές και παραδόσεις περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα 

για τον μεταφορέα . Οι μεταφορείς βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση όπου ο 

προγραμματισμός και ο έλεγχος των δρομολογίων αποτελούν μονόδρομο για την επιβίωση 

τους. Η αναπτυγμένη τεχνολογία δεν θα μπορούσε να μην έρθει αρωγός και σε αυτή τη 

περίπτωση. Ξεκινώντας από τον προγραμματισμό των δρομολογίων μέχρι και την εποπτεία 

και επιτυχή εκτέλεση τους, έχουν αναπτυχθεί ένα πλήθος από προϊόντα, τόσο λογισμικά 

(software) όσο και υλισμικά (hardware) . Η χρησιμότητα και η εφαρμογή τους σε κάθε 

περίπτωση είναι κάτι που αποφασίζει ο καθένας μέσα από τη χρήση τους. Έτσι λοιπόν, θα 

μιλήσουμε εδώ για συστήματα βέλτιστης δρομολόγησης γενικά. Θα αναφερθούμε στα 

υπολογιστικά συστήματα βέλτιστης δρομολόγησης (computerized νehicle routing systems), 

στα πιο απλά συστήματα προγραμματισμού διαδρομής (journey planners) και τέλος, στα 

σύγχρονα συστήματα πλοήγησης (naνigators), τα οποία σήμερα διακινούνται ευρύτατα 

στην αγορά. 
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3.3 Δί'ο βασικά σχήματα δρομολόγησης 

Αν μια συγκεκριμένη διαδρομή γίνει μη διαθέσιμη, οι υπάρχοντες κόμβοι πρέπει να 

αποφασίσουν μια εναλλακτική διαδρομή που θα χρησιμοποιήσουν για να στείλουν τα 

δεδομένα στον προορισμό τους. Συχνά το πετυχαίνουν αυτό μέσω της χρήσης 

πρωτοκόλλων δρομολόγησης που χρησιμοποιούν μία από τις δυο ευρείες κλάσεις 

αλγορίθμων δρομολόγησης: Αλγορίθμους Διανύσματος Απόστασης και Αλγορίθμους 

Κατάστασης Συνδέσμων, οι οποίες περιέχουν σχεδόν τον κάθε αλγόριθμο δρομολόγησης 

που χρησιμοποιείται σήμερα. 

1) Αλγόριθμοι Διανύσματος Απόστασης (Distance νector algorithms): Οι αλγόριθμοι 

διανυσμάτων απόστασης χρησιμοποιούν τον αλγόριθμο Bellman-Ford. Αυτή η 

διαδικασία αναθέτει έναν αριθμό, το κόστος, σε κάθε μία από τις συνδέσεις μεταξύ 

των κόμβων σε ένα δίκτυο. Οι κόμβοι θα στέλνουν πληροφορίες από το σημείο Α 

στο σημείο Β μέσω της διαδρομής που έχει το μικρότερο συνολικό κόστος (δηλαδή 

το αποτέλεσμα που βγαίνει από την άθροιση του κόστους μεταξύ των κόμβων που 

χρησιμοποιήθηκαν). Ο αλγόριθμος λειτουργεί με έναν πολύ απλό τρόπο. Όταν 

ξεκινάει ένας κόμβος, ξέρει μόνο τους άμεσους γείτονές του και το κόστος που 

εμπλέκεται ώστε να φτάσει σε αυτούς . Αυτές οι πληροφορίες, η λίστα με τους 

προορισμούς, το εμπλεκόμενο κόστος για να φτάσει κανείς σε αυτόν και στον 

επόμενο κόμβο, σχηματίζουν τον πίνακα δρομολόγησης ή αλλιώς πίνακα 

αποστάσεων . Κάθε κόμβος, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, στέλνει σε κάθε 

γείτονά του την δική του παρούσα αντίληψη για το κόστος που εμπλέκεται μέχρι να 

φτάσει σε όλους τους προορισμούς που του είναι γνωστοί. Οι γειτονικοί κόμβοι 

εξετάζουν αυτές τις πληροφορίες και τις συγκρίνουν με αυτές που ήδη ξέρουν. Αν 

διαπιστώσουν μια βελτίωση σε σχέση με αυτά που ήδη έχουν, τότε την εισάγουν 

στον δικό τους πίνακα δρομολόγησης. Με τον καιρό, όλοι οι κόμβοι του δικτύου θα 

ανακαλύπτουν το καλύτερο επόμενο βήμα για όλους τους προορισμούς και έτσι, το 

βέλτιστο συνολικό κόστος. 

2) Αλγόριθμοι κατάστασης συνδέσεων (Link-state algorithms): Όταν εφαρμόζονται 

αλγόριθμοι κατάστασης συνδέσμων, ο κάθε κόμβος χρησιμοποιεί σαν αρχικά 

δεδομένα ένα χάρτη του δικτύου με την μορφή γράφου. Για να παραχθεί αυτός, 

κάθε κόμβος πλημμυρίζει ολόκληρο το δίκτυο με πληροφορίες σχετικά με το με 

ποιούς άλλους κόμβους μπορεί να συνδεθεί, εν συνεχεία κάθε κόμβος 

συγκεντρώνει όλες αυτές τις πληροφορίες και σχηματίζει έναν χάρτη. 

Χρησιμοποιώντας αυτό το χάρτη, κάθε δρομολογητής αποφασίζει ανεξάρτητα την 

καλύτερη διαδρομή από τον εαυτό του προς κάθε άλλο κόμβο. Ο αλγόριθμος που 

χρησιμοποιείται για να επιλεγεί η βέλτιστη διαδρομή, ο αλγόριθμος του Dijkstra, το 

κάνει αυτό δημιουργώντας μια δομή δεδομένων, ένα δένδρο, με τον τρέχοντα 

κόμβο σαν ρίζα του δέντρου, που περιέχει όλους τους υπόλοιπους κόμβους του 

δικτύου . Ξεκινάει με ένα δέντρο που περιέχει μόνο τον εαυτό του. Μετά, έναν ένα 
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τη φορά, από το σύνολο των κόμβων που δεν έχουν προστεθε ί στο δέντρο, 

προσθέτει τον κόμβο που έχει το μικρότερο κόστος για να φτάσει έναν γε ιτονικό 

κόμβο ο οποίος ήδη υπάρχε ι στο δέντρο . Αυτό συνεχίζεται μέχρις ότου όλοι οι 

κόμβοι να υπάρχουν στο δέντρο. Αυτό το δέντρο εξυπηρετεί στην κατασκευή του 

πίνακα δρομολόγησης του κάθε κόμβου, δείχνοντας το καλύτερο επόμενο βήμα, για 

να φτάσε ι από τον εαυτό του σε οποιονδήποτε άλλο κόμβο στο δίκτυ ο. 

Περισσότερα για τον τρόπο λειτουργίας αυτών των αλγόριθμων θα δούμε σε ακόλουθη 

ενότητα όπου αναφέρεται η ιστορική τους εξέλιξη, οι βασικότερες εκδόσε ις αυτών καθώς 

και μια αναλυτικότερη περιγραφή της λειτουργίας τους. 

3.4 Συστήματα Βέλτιστης Δρομολόγησης 
Τα Συστήματα Βέλτιστης Δρομολόγησης παίρνουν ένα μεγάλο αριθμό ζητούμενων 

διαδρομών τον οποίο και επεξεργάζονται, υπολογίζοντας τον ποιο αποδοτικό τρόπο για την 

υλοποίηση τους. Υπολογίζουν το χρόνο και τους πόρους (π.χ. καύσιμο) που θα απαιτηθούν, 

λαμβάνοντας υπόψη διαφόρους περιορισμούς (π.χ. ότι κάποιος δρόμος είναι κλειστός), 

ακολουθώντας τις προαποφασισμένες παραμέτρους που ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο 

εκτελείται το μεταφορικό έργο. Τέτοιες παράμετροι μπορεί να είναι η ταχύτητα του 

οχήματος, η αρχική στιγμή κατά την οποία ξεκίνησε το όχημα τη διαδρομή κ.α. Τα 

Συστήματα Βέλτιστης Δρομολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο δυναμικό 

προγραμματισμό των τακτικών δρομολογίων ενός οχήματος αλλά και σαν εργαλείο 

στρατηγικής ανάλυσης. Στον καθημερινό προγραμματισμό εργασιών μπορούν πολύ 

γρήγορα να υπολογίσουν τις βέλτιστες διαδρομές για την εκτέλεση των δρομολογίων 

ικανοποιώντας τις όποιες παραμέτρους έχουν δοθεί. Οι δρομολογητές - routers και οι 

σχεδιαστές διαδρομών - planners μπορούν να βελτιστοποιήσουν ακόμα περισσότερο τα 

δρομολόγια των οχημάτων, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα γεωγραφικά δεδομένα που 

αποστέλλονται από δορυφόρο, εξαιρετικά χρήσιμα για την υπόδειξη των οικονομικότερων 

διαδρομών . 

3.5 Βέλτιστη Δρομολόγηση και πλοήγηση (Navigation) 
Ο όρος πλοήγηση αναφέρεται στη διαδικασία της επεξεργασίας της διαδρομής ενός 

οχήματος, προκειμένου αυτό να μεταβεί από ένα σημείο αφετηρίας σε ένα σημείο 

προορισμού. Η συσχέτιση της βέλτιστης δρομολόγησης και της πλοήγησης ενός οχήματος 

είναι προφανής, αν θεωρήσει κανείς ότι η πλοήγηση πρέπει να αποφέρει το ελάχιστο 

χιλιομετρικό κόστος ή την ελάχιστη χρονική καθυστέρηση για τη ζητούμενη διαδρομή. Οι 

δύο έννοιες είναι αρκετά κοντινές οπότε, θα γίνει μια συνοπτική αναφορά εδώ για τα 

σύγχρονα συστήματα πλοήγησης (naνigators), με τα οποία, μπορεί να πει κανείς πως είναι 

εφοδιασμένα σήμερα πολλά οχήματα (Ι.Χ., φορτηγά), ιδιαίτερα αυτά που εξυπηρετούν 
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εκτενείς μεταφορές. Τα Naνigators αποτελούν ισχυρά εργαλεία για κάθε επαγγελματLα 

οδηγό (οδηγοί ταξί - φορτηγών, διανομείς, courier), για όσους περνούν αρκετό από τον 

χρόνο τους οδηγώντας καθώς ακόμη και για αμυντικά θέματα κάνοντας χρήση εξελιγμένων 

εκδόσεων . Διαθέτουν ενσωματωμένο δέκτη GPS (για τους δέκτες GPS θα γίνει αργότερα 

αναφορά) και δίνουν ανά πάσα στιγμή το στίγμα μιας θέσης με συντεταγμένες, 

οπουδήποτε πάνω στο χάρτη. Στα λεγόμενα Car Naνigators υπάρχει δυνατότητα 

δρομολόγησης, το οποίο σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να δηλώσει το σημείο (είτε την 

οδό-αριθμό, είτε διασταύρωση, είτε την τοποθεσία που θέλουμε στο χάρτη) στο οποίο 

επιθυμεί να μεταβεί και το σύστημα τον καθοδηγεί με φωνητικές οδηγίες αλλά και με τόξα 

πάνω στον χάρτη. Σχεδόν όλα τα μοντέλα Car Naνigation διαθέτουν έγχρωμες οθόνες TFT 

LCD αφής, έξυπνο λειτουργικό σύστημα (π .χ. Windows CE) και επιπλέον δυνατότητες πέραν 

από αυτή της πλοήγησης (ψυχαγωγία κ.ά.). Πέραν από τα Car Naνigation, έχει γίνει η 

ανάπτυξη διαφόρων προγραμμάτων πλοήγησης που είναι συμβατά με κινητά τηλέφωνα ή 

υπολογιστές χειρός (PDA's), αρκεί βέβαια 

οι συσκευές αυτές να φέρουν δέκτη GPS. 

Ένα πρόγραμμα τέτοιου είδους είναι το 

λογισμικό δυναμικής πλοήγησης (off-board 

naνigation), το οποίο έχει προωθηθεί στο 

εμπόριο από διάφορες εταιρείες πώλησης 

λογισμικού διαχείρισης κυκλοφορίας (π.χ. 

infotrip). Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από 

το κινητό του τηλέφωνο ή το PDA την 

πλοήγηση από ένα σημείο έναρξης σε ένα 

σημείο προορισμού . Η θέση του χρήστη 

βρίσκεται μέσω τεχνολογίας δορυφορικού 
Εικόνα 4: GPS Navigator της εταιρείας mio 

εντοπισμού GPS και υπολογίζεται στον εξυπηρετητή η βέλτιστη διαδρομή, με βάση 

δυναμικά κυκλοφοριακά δεδομένα και μετά αποστέλλεται στην τερματική συσκευή. Ο 

χρήστης πλοηγείται καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του. Με αυτόν τον τρόπο ένας 

χρήστης μπορεί να λάβει πλοήγηση κατά την διάρκεια του ταξιδιού του στην τερματική 

συσκευή, με αποτέλεσμα να επιλέξει την βέλτιστη διαδρομή και να υποστηριχθεί κατά την 

εκτέλεση του ταξιδιού του ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες. Το σύστημα βασίζεται σε 

μηχανή μοντελοποίησης & διαχείρισης κυκλοφοριακών δεδομένων πραγματικού χρόνου 

(MISTIC engine) και αλγόριθμο υπολογισμού οδικών διαδρομών με χρήση δυναμικών 

στοιχείων. Η μηχανή δυναμικής πλοήγησης υποστηρίζει την δημιουργία της υπηρεσίας που 

τελικά θα αποσταλεί στην νομαδική συσκευή . Για την εξυπηρέτηση του ASP μοντέλου 

χρησιμοποιούνται συνήθως web serνices με XML/SOAP διεπαφές. Ένα κανάλι προς κινητό 

Ιnternet είναι ενσωματωμένο στην μηχανή. Η εφαρμογή off board naνigation χρησιμοποιεί 

χάρτες σε μορφή SVG Tiny, που αποτελεί πρότυπο W3C για 20 νector γραφικά, με χρήση σε 

κινητές συσκευές. Το off board naνigation συνδυάζεται με δέκτη GPS, που είναι είτε 

ενσωματωμένος στην συσκευή ή παρέχεται μέσω εξωτερικής συσκευής. 
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3.5.1 Το Παγκόσμιο Σύστημα θεσηθεσίας (GPS) 

Αξίζει να αναφέρουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το παγκόσμιο σύστημα 

θεσηθεσίας (Global Positioning System-GPS), που παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στη 

λειτουργία των προγραμμάτων δρομολόγησης στόλου οχημάτων και όχι μόνο. Το GPS είναι 

ένα παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης, το οποίο βασίζεται σε ένα "πλέγμα" 

εικοσιτεσσέρων δορυφόρων γύρο από τη Γη, στους οποίους υπάρχουν ειδικές συσκευές, οι 

οποίες ονομάζονται "δέκτες GPS". Οι δέκτες αυτοί παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για τη 

θέση ενός σημείου, το υψόμετρο του, την ταχύτητα και την κατεύθυνση της κίνησης του. 

Επίσης, σε συνδυασμό με ειδικό λογισμικό χαρτογράφησης μπορούν να απεικονίσουν 

γραφικά τις πληροφορίες αυτές. Πώς όμως ξεκίνησε η ιδέα της λειτουργίας ενός τέτοιου 

συστήματος; Ποια ήταν η βασική κατεύθυνση πάνω στην οποία προσανατολίστηκαν οι 

ερευνητές προκειμένου να είναι εφικτός ο εντοπισμός ενός τυχαίου σημείου πάνω στον 

πλανήτη; Ένα δίκτυο πολυάριθμων δορυφόρων που βρίσκονται σε σταθερή θέση γύρω από 

τον πλανήτη μας, βοηθά τους δέκτες GPS να παράξουν το ακριβές στίγμα της θέσης ενός 

σημείου οπουδήποτε στον κόσμο. Όταν, το 1957, πραγματοποιήθηκε η εκτόξευση του 

δορυφόρου Σπούτνικ, οι άνθρωποι είχαν ήδη αντιληφθεί ότι ένα τεχνητό ουράνιο σώμα 

κοντά στη Γη είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για να εντοπιστεί ένα τυχαίο σημείο πάνω 

στον πλανήτη . Αμέσως μετά την εκτόξευση του, οι ερευνητές του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 

της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) διαπίστωσαν ότι το σήμα που λαμβανόταν από τον δορυφόρο 

αυξανόταν καθώς αυτός πλησίαζε προς το επίγειο σημείο παρατήρησης και μειωνόταν 

όταν ο δορυφόρος απομακρυνόταν από αυτό. Αυτό ήταν και το πρώτο βήμα για την 

υλοποίηση της τεχνολογίας που σήμερα αποκαλείται Global Positioning System. Με τον 

ίδιο τρόπο που η θέση ενός δορυφόρου μπορούσε να εντοπιστεί ανάλογα με την ισχύ του 

σήματος που λαμβάνεται από αυτόν, υπήρχε και η δυνατότητα να συμβεί το ακριβώς 

αντίθετο: Ο δορυφόρος να εντοπίσει τη θέση ενός σημείου με ιδιαίτερη ακρίβεια. Στην 

πραγματικότητα ένας δορυφόρος δεν είναι αρκετός για να υπάρξουν ακριβή 

αποτελέσματα, αλλά απαιτούνται τουλάχιστον τρεις. Το GPS αρχικά δημιουργήθηκε 

αποκλειστικά για στρατιωτική χρήση και ανήκε στη δικαιοδοσία του αμερικανικού 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 το σύστημα δορυφορικής 

πλοήγησης, γνωστό τότε με την ονομασία Transit System, χρησιμοποιήθηκε ευρέως από το 

αμερικανικό ναυτικό. Απαιτήθηκαν αρκετές δεκαετίες, μέχρι δηλαδή τα μέσα της δεκαετίας 

του 1990, ώστε το σύστημα GPS να εξελιχθεί, να γίνει ιδιαίτερα ακριβές και να αρχίσει να 

διατίθεται για ελεύθερη χρήση από το ευρύ κοινό. Το σύστημα εντοπισμού θέσης GPS 

σχηματίζει ένα παγκόσμιο δίκτυο, με εμβέλεια που καλύπτει ξηρά, θάλασσα και αέρα. 

Εξαιτίας αυτής της έκτασής του είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός του σε επιμέρους 

τμήματα, όπου πραγματοποιούνται όλες οι λειτουργίες του αλλά και ο συντονισμός του . 

Συγκεκριμένα, τα τμήματα αυτά είναι: 

• Διαστημικό τμήμα: Αποτελείται από το δίκτυο 24 δορυφόρων που ήδη αναφέραμε. 

Οι δορυφόροι αυτοί «σκεπάζουν» ομοιόμορφα με το σήμα τους ολόκληρο τον 

πλανήτη, γεγονός που αποδεικνύει τη φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από τη 
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λειτουργία του συστήματος GPS, δηλαδή τη διαθεσιμότητα του σε κάθε σημείο της 

Γης, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να αποπροσανατολιστεί κανείς ποτέ και 

πουθενά. Όλοι οι δορυφόροι βρίσκονται σε ύψος περίπου 12.700 μιλίων πάνω από 

την επιφάνεια της θάλασσας και εκτελούν δύο περιστροφές γύρω από τη Γη κάθε 

24ωρο. Η κατασκευάστρια εταιρεία είναι η Rockwell lnternatίonal, η εκτόξευση τους 

πραγματοποιήθηκε από το ακρωτήριο Canaνeral, ενώ η τροφοδοσία τους με 

ηλεκτρική ενέργεια πραγματοποιείται μέσω των ηλιακών στοιχείων που διαθέτουν. 

• Επίγειο τμήμα ελέγχου: Οι δορυφόροι, όπως είναι αναμενόμενο, είναι πολύ πιθανό 

να αντιμετωπίσουν ανά πάσα στιγμή προβλήματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 

τους. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε αυτούς, αφορούν στη σωστή τους 

ταχύτητα και υψόμετρο και στην κατάσταση της επάρκειάς τους σε ηλεκτρική 

ενέργεια. Παράλληλα, εφαρμόζονται όλες οι διορθωτικές ενέργειες που αφορούν 

στο σύστημα χρονομέτρησης των δορυφόρων, ώστε να αποτρέπεται η παροχή 

λανθασμένων πληροφοριών στους χρήστες του συστήματος. Το τμήμα επίγειου 

ελέγχου αποτελείται από ένα επανδρωμένο και τέσσερα μη επανδρωμένα κέντρα, 

εγκατεστημένα σε ισάριθμες περιοχές του πλανήτη. Οι περιοχές αυτές είναι οι εξής: 

α) Κολοράντο (Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) β) Χαβάη (Ανατολικός Ειρηνικός 

Ωκεανός) γ) Ascensίon lsland (Ατλαντικός Ωκεανός) δ) Dίego Garcίa (Ινδικός 

Ωκεανός) ε) Kwajaleίn (Δυτικός Ειρηνικός Ωκεανός). Ο κυριότερος σταθμός βάσης 

είναι αυτός του Κολοράντο, ο οποίος είναι μάλιστα και ο μοναδικός που βρίσκεται 

στην ξηρά. Αναλαμβάνει τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των εναπομεινάντων 

τεσσάρων σταθμών, καθώς και τον συντονισμό τους. Σημειώνοντας τη θέση των 

σταθμών αυτών πάνω σε έναν παγκόσμιο χάρτη, παρατηρεί κανείς ότι η διάταξή 

τους δεν είναι τυχαία αλλά ακολουθούν μία γραμμή παράλληλη με τα γεωγραφικά 

μήκη της γης. 

• Το τμήμα του Τελικού Χρήστη: Απαρτίζεται από τους χιλιάδες χρήστες δεκτών GPS 

ανά την υφήλιο. Οι δέκτες αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο κατά τη 

διάρκεια μιας απλής πεζοπορίας, όσο και σε οχήματα ή θαλάσσια σκάφη και κατά 

κανόνα διαθέτουν αρκετά μικρές διαστάσεις. Για να προσφέρουν όσο το δυνατόν 

περισσότερες πληροφορίες, οι δέκτες συνδυάζονται με ειδικό λογισμικό, που 

προβάλλει ένα χάρτη στην οθόνη της συσκευής GPS. Πρόκειται, δηλαδή, για 

λογισμικό που λαμβάνει από τους δορυφόρους τις πληροφορίες για το στίγμα του 

σημείου στο οποίο βρίσκεται ο δέκτης και τις μετατρέπει σε κατανοητή 

«ανθρώπινη» μορφή, πληροφορώντας το χρήστη για την ακριβή γεωγραφική του 

θέση. 
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3.5.2 Το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) 
Το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), γνωστό ευρέως και ως G.l.S. 

(Geographic lnformation System), είναι ένα σύστημα διαχείρισης χωρικών δεδομένων 

(spatial data) και συσχετισμένων ιδιοτήτων . Στην πιο αυστηρή μορφή του, είναι ένα 

ψηφιακό σύστημα, ικανό να ενσωματώσει, αποθηκεύσει, προσαρμόσει, αναλύσει και 

παρουσιάσει γεωγραφικά συσχετισμένες (geographically-referenced) πληροφορίες. Σε πιο 

γενική μορφή, ένα ΣΓΠ είναι ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη'', το οποίο επιτρέπει στους 

χρήστες του να αποτυπώσουν μια περίληψη του πραγματικού κόσμου, να δημιουργήσουν 

διαδραστικά ερωτήσεις χωρικού ή περιγραφικού χαρακτήρα (αναζητήσεις 

δημιουργούμενες από τον χρήστη), να αναλύσουν τα χωρικά δεδομένα, να τα 

προσαρμόσουν και να τα αποδώσουν σε αναλογικά μέσα (εκτυπώσεις χαρτών και 

διαγραμμάτων) ή σε ψηφιακά μέσα (αρχεία χωρικών δεδομένων, διαδραστικοί χάρτες στο 

Διαδίκτυο). Τα συστήματα GIS, όπως και τα συστήματα CAD, αποτυπώνουν χωρικά 

δεδομένα σε γεωγραφικό ή χαρτογραφικό ή καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων . Βασικό 

χαρακτηριστικό των ΣΓn είναι ότι τα χωρικά δεδομένα συνδέονται και με περιγραφικά 

δεδομένα, π.χ. μια ομάδα σημείων που αναπαριστούν θέσεις πόλεων συνδέεται με ένα 

πίνακα όπου κάθε εγγραφή εκτός από τη θέση περιέχει πληροφορίες όπως ονομασία, 

πληθυσμός κλπ. Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΓΠΣ) είναι πληροφοριακά 

συστήματα (lnformation Systems) που παρέχουν την δυνατότητα συλλογής, διαχείρισης, 

αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης, σε ψηφιακό περιβάλλον, των 

δεδομένων που σχετίζονται με τον χώρο . Τα δεδομένα αυτά, συνήθως λέγονται 

γεωγραφικά ή χαρτογραφικά ή χωρικά και μπορεί να συσχετίζονται με μια σειρά από 

περιγραφικά δεδομένα τα οποία και τα χαρακτηρίζουν μοναδικά. Η χαρακτηριστική 

δυνατότητα που παρέχουν τα GIS είναι αυτή της σύνδεσης της χωρικής με την περιγραφική 

πληροφορία (η οποία δεν έχει από μόνη της χωρική υπόσταση) . Η τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται για την λειτουργία αυτή βασίζεται: 
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• Είτε στο σχεσιακό (relational) μοντέλο δεδομένων, όπου τα περιγραφικά δεδομένα 

μπαίνουν σε πίνακες χωριστά και αργότερα συσχετίζονται με τα χωρικά δεδομένα 

μέσω κάποιων μοναδικών τιμών που είναι κοινές και στα δύο είδη δεδομένων. 

• Είτε στο αντικειμενοστραφές (object-oriented) μοντέλο δεδομένων, όπου τόσο τα 

χωρικά όσο και τα περιγραφικά δεδομένα συγχωνεύονται σε αντικείμενα, τα οποία 

μπορεί να μοντελοποιούν κάποια αντικείμενα με φυσική υπόσταση (π.χ. κατηγορία 

= "δρόμος", όνομα = "Πανεπιστημίου", γεωμετρία = "(Χ1,Υ1],[Χ2,Υ2] ... ", πλάτος = 

"20μέτρα"). 

Το αντικειμενοστραφές μοντέλο τείνει να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε 

εφαρμογές GIS, εξαιτίας των αυξημένων δυνατοτήτων του σε σχέση με το σχεσιακό 

μοντέλο. Παρέχει εύκολη και απλοποιημένη μοντελοποίηση σύνθετων φυσικών 

φαινομένων και αντικειμένων με χωρική διάσταση. 

3.6 Το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή 

Το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή (TSP) αποτελεί ένα πρόβλημα συνδυαστικής 

βελτιστοποίησης που μελετάται από τον τομέα της επιχειρησιακής έρευνας και της 

θεωρητικής πληροφορικής. Με δεδομένο ένα πλήθος πόλεων και των μεταξύ τους ανά 

ζεύγη αποστάσεών τους, ο στόχος είναι να βρεθεί η συντομότερη διαδρομή η οποία 

επισκέπτεται κάθε πόλη ακριβώς μια φορά. Το πρόβλημα διατυπώθηκε αρχικά ως 

μαθηματικό πρόβλημα το 1930 και είναι ένα από τα πιο εντατικά μελετημένα προβλήματα 

βελτιστοποίησης. Χρησιμοποιείται μέτρο σύγκρισης των επιδόσεων πολλών μεθόδων 

βελτιστοποίησης. Ακόμα κι αν το πρόβλημα είναι υπολογιστικά δύσκολο, ένας μεγάλος 

αριθμός ευρετικών και ακριβών μεθόδων είναι γνωστός, έτσι ώστε να επιλύονται 

προβλήματα τα οποία περιλαμβάνουν δεκάδες χιλιάδων πόλεις. Το TSP έχει διάφορες 

εφαρμογές ακόμη και στην απλούστερη διατύπωσή του, όπως ο προγραμματισμός (η 

διαδικασία της οργάνωσης που απαιτείται για τη δημιουργία και την διατήρηση ενός 

σχεδίου), οι διοικητικές μέριμνες και η κατασκευή μικροτσίπ . Το παραπάνω πρόβλημα 

ελαφρώς τροποποιημένο, εμφανίζεται ως υπό-πρόβλημα σε πολλούς τομείς, όπως η 

αλληλουχία του DNA. Σε αυτές τις εφαρμογές, η έννοια της πόλης αντιπροσωπεύει, για 

παράδειγμα, τους πελάτες, τα σημεία που συγκολλούνται, ή τις αλληλουχίες του DNA, και 

η έννοια της απόστασης αντιπροσωπεύει τον χρόνο ή το κόστος μετακίνησης, ή ένα μέτρο 

ομοιότητας μεταξύ των αλληλουχιών του DNA. Σε πολλές εφαρμογές, οι πρόσθετοι 

περιορισμοί όπως οι περιορισμένοι φυσικοί πόροι ή τα χρονικά παράθυρα καθιστούν το 

πρόβλημα αρκετά δυσκολότερο στην επίλυση του. Από την άποψη της υπολογιστικής 

πολυπλοκότητας το πρόβλημα TSP ανήκει στην κατηγορία των ΝΡ-πλήρων προβλημάτων. 

κατά συνέπεια, υποτίθεται ότι δεν υπάρχει κανένας αποδοτικός αλγόριθμος για την 

επίλυση του προβλήματος. Με άλλα λόγια, είναι πιθανό ο χρόνος εκτέλεσης του 

αλγορίθμου επίλυσης του TSP να αυξάνεται εκθετικά με τον αριθμό πόλεων, τόσο πολύ 
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ώστε ακόμη και μερικές περιπτώσεις με μερικές εκατοντάδες πόλεων να διαρκέσουν πολλά 

έτη CPU έως ότου να επιλυθούν 

Το TSP μπορεί να μοντελοποιηθεί σαν ένας γράφος έτσι ώστε οι πόλεις να είναι οι 

ακμές, οι διαδρομές να είναι τα τόξα και η απόσταση που διανύεται να είναι το μήκος του 

τόξου. Ένας TSP κύκλος γίνεται ένας Hamiltonian κύκλος, και ο βέλτιστος TSP κύκλος είναι ο 

συντομότερος Hamiltonian κύκλος. Συχνά, ο γράφος είναι πλήρης (δηλ. ένα τόξο συνδέει 

κάθε ζευγάρι κόμβων). Εάν δεν υπάρχει καμία διαδρομή μεταξύ δύο πόλεων, η προσθήκη 

ενός αυθαίρετα μεγάλου τόξου θα ολοκληρώσει το γράφο χωρίς να επηρεαστεί η βέλτιστη 

διαδρομή . Στο συμμετρικό TSP πρόβλημα η απόσταση μεταξύ δυο πόλεων είναι η ίδια 

ανεξάρτητα από την κατεύθυνση της διαδρομής που ακολουθούμε, οπότε ο γράφος είναι 

μη προσανατολισμένος. Στο ασύμμετρο TSP πρόβλημα οι διαδρομές μπορεί να μην 

ισχύουν προς τις δυο κατευθύνσεις είτε το κόστος μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με 

την κατεύθυνση, οπότε και ο γράφος που προκύπτει είναι προσανατολισμένος. Στο μετρικό 

TSP οι διαδρομές μεταξύ των πόλεων ικανοποιούν την τριγωνική ανισότητα. Το παραπάνω 

μπορεί να γίνεται αντιληπτό με την έννοια των 'όχι συντομότερων διαδρομών' δηλαδή η 

απόσταση από το σημείο Α στο σημείο Β δεν θα είναι μεγαλύτερη από την ίδια διαδρομή 

μέσω του σημείου C. c ίj ~ c ik + c kj. 

Τα μήκη των τόξων ορίζουν ένα μέτρο της απόστασης μεταξύ των κόμβων . Όταν οι 

πόλεις αντιμετωπίζονται σαν σημεία στον χώρο προκύπτουν διάφορα μέτρα για την μεταξύ 

τους απόσταση . Όπως για παράδειγμα: 

• Στο ευκλείδειο TSP, η απόσταση μεταξύ των πόλεων υπολογίζεται μέσω της 

ευκλείδειας απόσταση τους. 

• Στο ευθύγραμμο TSP, η απόσταση μεταξύ των πόλεων υπολογίζεται μέσω του 

αθροίσματος των διαφορών των χ, y συντεταγμένων τους. Το παραπάνω μέτρο ονομάζεται 

Manhattan απόσταση. 

• Στο 'μέγιστο μετρικό' TSP, η απόσταση υπολογίζεται από την μέγιστη τιμή των 

διαφορών μεταξύ των χ, y συντεταγμένων [10], [11]. 

3.6.1 Περιγραφή του Προβλήματος TSP 
Το TSP πρόβλημα περιγράφεται από ένα γράφο, του οποίου οι ακμές αναπαριστούν 

τις πόλεις, οι ακμές τις δυνατές μεταβάσεις και μια λίστα από κόστη επί των ακμών, που 

σχετίζονται άμεσα με τις αποστάσεις μεταξύ των πόλεων. Μια διαδρομή σε ένα πρόβλημα 

TSP συνιστά γράφο θεωρητικά ένα κύκλο Hamilton και η βέλτιστη διαδρομή που 

αναζητούμε, είναι ο κύκλος Hamilton ελαχίστου μήκους. Συχνά το μοντέλο εφαρμόζεται σε 

ένα πλήρη γράφο, δηλαδή σε ένα γράφο που κάθε ακμή του συνδέεται μέσω ακμών με 

όλες τις άλλες ακμές. Παρακάτω δίνεται ένα σχήμα που απεικονίζει ένα πρόβλημα TSP 

τεσσάρων πόλεων σε ένα πλήρη γράφο. 
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Εικόνα 5: Πλήρες δίκτυο τεσσάρων πόλεων 

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του προβλήματος, συναντούμε το TSP σε δύο εκδοχές, 

αυτές του συμμετρικού και ασύμμετρου προβλήματος. Στην πρώτη, το κόστος μετάβασης 

ανάμεσα σε δύο πόλεις είναι ανεξάρτητο της κατεύθυνσης της κίνησης, δηλαδή δεν 

αλλάζει είτε μεταβαίνουμε από την ακμή Α προς την Β, είτε αντίστροφα. Έχουμε επομένως 

να μελετήσουμε έναν μη κατευθυνόμενο γράφο. Στην ασύμμετρη περίπτωση, τα 

μονοπάτια μπορεί να μην είναι τα ίδια αν αλλάζουμε την κατεύθυνση της κίνησης, ή ακόμα 

τα κόστη μπορεί να είναι διαφορετικά, οπότε ο γράφος είναι κατευθυνόμενος. Εδώ το 

πρόβλημα είναι συνθετότερο . Η ασυμμετρία, μπορεί να περιγράφει καταστάσεις 

κυκλοφοριακής σύγκρουσης (traffic collisions), μονόδρομους καθώς και διαδρομές 

ανάμεσα σε πόλεις με διαφορετικές τιμές κόστους εισιτηρίων κ.α. Το Πρόβλημα του 

Πλανόδιου Πωλητή, μπορεί να είναι εφοδιασμένο με μια μετρική επί του συνόλου των 

κορυφών. Ένα απλό ενδεχόμενο μιας τέτοιας περίπτωσης, είναι να έχουμε σε ισχύ την 

τριγωνική ανισότητα για τις αποστάσεις μεταξύ τριών διαφορετικών κορυφών i,j και k. 

Πρακτικά αυτό μπορεί να σημαίνει ότι, στο δίκτυο δεν υπάρχουν συντομεύσεις, δηλαδή ότι 

η απευθείας μετάβαση από την Α στη Β δεν έχει μεγαλύτερη απόσταση, από ότι να γίνει η 

μετάβαση διαμέσου της ακμής Γ. Ισχύει λοιπόν εδώ ότι: Γ;jsΓιk+Γki 

. Προφανώς όμως, σε πολλά προβλήματα δρομολόγησης, οι αποστάσεις δεν 

ικανοποιούν την τριγωνική ανισότητα. Για παράδειγμα, διαδρομές που καλύπτονται 

αεροπορικά μπορεί να είναι ταχύτερες, παρότι οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες. 

Εξ'ορισμού του, το TSP δεν επιτρέπει ο πωλητής (salesman) να επισκεφθεί πόλεις, 

περισσότερο από μία φορά, αλλά πολλές εφαρμογές δεν χρειάζονται αυτόν τον 

περιορισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα συμμετρικό ενδεχόμενο του προβλήματος, το 

οποίο δεν φέρει μετρική, μπορεί να αναχθεί σε ένα άλλο, που φέρει μια μετρική σχέση, 

ώστε να βοηθηθεί ο σχεδιαστής κατά τη διαδικασία εύρεσης της βέλτιστης διαδρομής . Έτσι 

λοιπόν, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον αρχικό γράφο με έναν πλήρη γράφο, στον 
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οποίο η απόσταση Γij αντικαθίσταται από το κόστος του συντομότερου μονοπατιού 

(Shortest Path), ανάμεσα στης ακμές ί καιj, στον αρχικό γράφο. 

3.6.2 Υπολογιστική περιπλοκότητα και αλγόριθμοι επίλυσης για το TSP 
Το TSP, όπως ήδη αναφέρθηκε, κατατάσσεται στην οικογένεια των προβλημάτων 

που παρουσιάζουν πολυπλοκότητα ΝΡ τύπου. Για το λόγο αυτό οι βασικές αρχές που 

ακολουθούμε για την επίλυση του είναι οι ακόλουθες: 

• Σχεδίαση αλγορίθμων για την ακριβή λύση (οι αλγόριθμοι αυτοί θα δουλέψουν 

γρήγορα για προβλήματα που έχουν σχετικά λίγους κόμβους στο γράφο). 

• Σχεδίαση Ευρετικών Αλγορίθμων (Heurίstίc Algorίthms). Οι αλγόριθμοι αυτοί 

δίνουν μια λιγότερο βέλτιστη λύση (sub-optίmal solutίon), αλλά σίγουρα προσφέρουν 

καλύτερα πολυπλοκότητα από ότι η ακριβής λύση. 

• Εύρεση ειδικών περιπτώσεων του προβλήματος, για τις οποίες είναι δυνατή η 

εύρεση βελτιωμένων (αιρετικών) αλγορίθμων. 

Περαιτέρω, έχει αποδειχθεί πως το TSP είναι πλήρες ως προς την κλάση πολυπλοκότητας. 

Στη θεωρία της Υπολογιστικής Πολυπλοκότητας, ένα function problem είναι ένα πρόβλημα, 

για το οποίο μία και μόνο έξοδος αναμένεται για κάθε είσοδο. Αλλά αυτή η έξοδος είναι 

συνθετότερη από εκείνη ενός προβλήματος απόφασης (decision problem), δηλαδή δεν 

περιορίζεται σε δύο καταστάσεις τύπου ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Έτσι λοιπόν, με τον όρο FPNP, υπονοούμε 
την κλάση όλων των function problems που επιλύονται από μια μηχανή Turίng σε 

πολυωνυμικό χρόνο, αλλά στην περίπτωση που η πολυπλοκότητα είναι τύπου ΝΡ, υπάρχει 

μια μηχανή χρησμού (oracle machine) που οδηγεί το πρόβλημα στην επίλυσή του, μέσω 

λήψης αποφάσεων. 
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Η πιο άμεση διαδικασία για την ακριβή λύση ενός προβλήματος TSP είναι να 

δοκιμάσουμε όλες τις δυνατές διαδρομές (permutatίons), και να αποφανθούμε για το ποια 

είναι η οικονομικότερη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική του brute- force 

search ή αλλιώς γνωστή και σαν exhaustίνe search. Η μέθοδος αυτή που είναι γενικά 

αδύναμη (trίνίa/), περιλαμβάνει τη συστηματική απαρίθμηση όλων των δυνατών 

υποψηφίων λύσεων και έλεγχο αυτών, ως προς το αν ικανοποιούν τις αρχές- προϋποθέσεις 

του προβλήματος. Τα δύο βασικά πλεονεκτήματα του brute-search αλγορίθμου είναι πως 

αφενός είναι αρκετά απλός στην υλοποίησή του, αφετέρου δε βρίσκει πάντα τη λύση, 

εφόσον υπάρχει. Ωστόσο η πολυπλοκότητα του είναι ανάλογη του αριθμού των πιθανών 

λύσεων, γεγονός που καθιστά την εφαρμογή του αλγορίθμου απαγορευτική για 

προβλήματα μεγάλου μεγέθους. Πράγματι, ο απαιτούμενος χρόνος, χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο της απαρίθμησης όλων των δυνατών διαδρομών, παρουσιάζει πολυπλοκότητα της 

τάξης του O(n!), όπου n είναι ο αριθμός των πόλεων που πρέπει να επισκεφτεί ο πωλητής. 

Ο Δυναμικός Προγραμματισμός έδωσε έναν άλλο τρόπο εύρεσης της ακριβούς λύσης, που 

παρουσιάζει πολυπλοκότητα της τάξης του O(n22") (Bellman). 

Γίνεται λοιπόν άπλυτα αντιληπτό, πως για τις διάφορες εφαρμογές, καθίσταται 

αναγκαίος ο σχεδιασμός αλγορίθμων που προσεγγίζουν τη βέλτιστη διαδρομή, και μάλιστα 

Ίο πετυχαίνουν αυτό σε σχετικά ικανοποιητικό χρόνο. Έτσι είναι χρήσιμη μια άλλη 

προσέγγιση του προβλήματος. Αν δοθεί ένα στιγμιότυπο ενός TSP, με n κόμβους, τότε κάθε 

διαδρομή που περνά από κάθε κόμβο ακριβώς μία φορά είναι μια υποψήφια λύση, και το 

κόστος της αποτελεί ένα άνω φράγμα (upper bound) για το ελάχιστο (βέλτιστο) κόστος. Οι 

αλγόριθμοι που δουλεύουν σε πολυωνυμικό χρόνο, δίνοντας n στο σύνολο εφικτές λύσεις, 

(δηλαδή δίνουν λύσεις που αποτελούν άνω φράγματα για τη βέλτιστη λύση) λέγονται 

προσεγγιστικοί αλγόριθμοι. Στη γενική περίπτωση, οι αλγόριθμοι αυτοί παράγουν λύσεις 

χωρίς όμως καμία εγγύηση για το πόσο απέχουν οι λύσεις αυτές από τη βέλτιστη λύση του 

προβλήματος. 

Έστω Ch το κόστος που παίρνουμε από τη λύση που μας δίνει ένας εριστικός 

αλγόριθμος και Cιeast το ελάχιστο δυνατό κόστος (least possίble cost). Αν υπάρχει 

πραγματικός αριθμός k>l, τέτοιος ώστε Ch<kCιeastι τότε ο ευριστικός αλγόριθμος καλείται k

προσεγγιστικός αλγόριθμος (k-approxίmation algorithm). Δυστυχώς, k-προσεγγιστικός 

αλγόριθμος για το TSP δεν έχει βρεθεί, με k>l. Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι στο διάστημα 

l<k<(97 /96), η ύπαρξη k-προσεγγιστικού αλγορίθμου εξασφαλίζεται αν και μόνο αν Ρ=ΝΡ, 

που είναι μια μάλλον απίθανη υπόθεση σύμφωνα με την έρευνα των τελευταίων ετών. 

Έτσι, η εύρεση ενός καλού ευριστικού αλγορίθμου για το TSP φαίνεται δύσκολη 

διαδικασία. Περισσότερα αποτελέσματα έχουν βρεθεί για ένα υποπρόβλημα του TSP, το 

οποίο ανήκει στην NP-hard κλάση πολυπλοκότητας (δηλαδή είναι τουλάχιστον δύσκολο 

όσο το πιο δύσκολο πρόβλημα της κλάσης ΝΡ). Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ένας 3/2-

προσεγγιστικός αλγόριθμος για ένα TSP, που φέρει μετρική επί των ακμών. 
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3.6.3 Περισσότερα για τους αλγόριθμους στο TSP 
Η δυσκολία στην επίλυση του TSP αποτελεί ταυτόχρονα και πρόκληση για την 

ανακάλυψη τεχνικών και μεθόδων, που θα οδηγήσουν στην παραπέρα συστηματική 

διερεύνηση και κατά το δυνατόν επίλυση προβλημάτων δρομολόγησης. Δεδομένης της 

απλότητας στην διατύπωση του, το TSP αποτελεί ίσως το πιο βασικό πρόβλημα 

δρομολόγησης, που οδηγεί παραπέρα σε ζητήματα και εφαρμογές, τα οποία συναντούμε 

έντονα στην πράξη . Μπορεί να ισχυριστεί κανείς, πως οι αλγόριθμοι και οι διάφορες 

τεχνικές που δίνουν έστω και προσεγγιστικά τη βέλτιστη διαδρομή για ένα πρόβλημα TSP, 

μπορούν να εφαρμοστούν με επιπλέον προεκτάσεις και για άλλα προβλήματα 

δρομολόγησης που συναντούμε στην περιοχή της Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης 

(Combinatorial Optimization). Κατά καιρούς προτάθηκαν διάφορες προσεγγίσεις, για την 

επίλυση του TSP. Σχεδόν κάθε νέα τεχνική που εφευρέθηκε για την αντιμετώπιση 

διαφόρων ζητημάτων βελτιστοποίησης, εφαρμόστηκε και στο TSP, στα πλαίσια της δοκιμής 

διαφόρων μεθόδων με τις οποίες καταπιάνονταν οι ερευνητές παντού στον κόσμο . Όπως 

αναφέρθηκε, τα πρώτα βήματα αφορούσαν τις κλασσικές τεχνικές, δηλαδή την ακριβή 

μέθοδο (π.χ. brute force search) και τους προσεγγιστικούς αλγόριθμους. Οι τελευταίοι 

εντοπίζονται κυρίως μέσω των ευριστικών τεχνικών, που περιλαμβάνουν γνωστές 

μεθόδους, όπως για παράδειγμα η cutting-plane μέθοδος. Ο τρόπος λειτουργίας της 

μεθόδου αυτής βασίζεται σε μια σειρά επαναλήψεων, που βελτιώνουν ένα εφικτό σύνολο 

(feasible set) ή μια αντικειμενική συνάρτηση (objectiνe function) μέσω γραμμικών 

ανισοτήτων (που είναι γνωστές με τον όρο cuts). Μια άλλη τεχνική που χρησιμοποιήθηκε 

ευρύτατα είναι αυτή του branch and bound αλγορίθμου. Ο αλγόριθμος αυτός 

περιλαμβάνει τη συστηματική απαρίθμηση όλων των υποψηφίων λύσεων. Εκεί όπου 

σημειώνονται αδόκιμες λύσεις, έχουμε τη μαζική απόρριψη τους χρησιμοποιώντας ένα 

άνω και ένα κάτω φράγμα της ποσότητας που προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε . 

Μέθοδοι όπως αυτές του cutting-plane και του branch-and-bound, μπορούν να επιλύσουν 

μικρά προβλήματα βελτιστοποίησης, ενώ άλλες ευριστικές τεχνικές, όπως οι 2-opt, 3-opt, 

οι αλυσίδες Markoν, το simulated annealing και το tabu search προτείνονται για 

μεγαλύτερα προβλήματα. Περαιτέρω, ορισμένοι αλγόριθμοι που βασίζονται στην άπληστη 

μέθοδο (greedγ method), όπως αυτή του κοντινότερου «γείτονα» (nearest neighbour) και 

του συνδετικού δέντρου (spanning tree) υποδεικνύονται ως αποτελεσματικές τεχνικές 

επίλυσης . Η εκθετική υπολογιστική πολυπλοκότητα στο TSP είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

παρακαμφθεί, κάτι που έχει διαπιστωθεί για όλα τα παραπάνω είδη αλγορίθμων. Ως εκ 

τούτου, προκύπτει η ανάγκη κατασκευής νέων αλγορίθμων, που θα ξεπεράσουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό το πρόβλημα της πολυπλοκότητας. Οι σύγχρονοι ερευνητές 

προσανατολίζονται σε νέες μορφές τεχνικών βελτιστοποίησης. Τα δυναμικά φαινόμενα 

που συμβαίνουν στη φύση, όπως για παράδειγμα αυτό της εξέλιξης των πληθυσμών, 

πυροδότησαν ένα νέο κομμάτι της έρευνας, που ασχολείται με αλγορίθμους που 

βασίζονται στην παρατήρηση διαφόρων φυσικών διαδικασιών. Τα όντα και τα 

οικοσυστήματα που αναπτύσσονται στο φυσικό κόσμο, αποτελούν ενδιαφέρουσες, 

πολύτιμες πηγές έμπνευσης νέων τεχνικών και αλγορίθμων που αναφέρονται σε σύγχρονα 
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συστήματα, όπως αυτά που συναντούμε στα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η 

Εξελικτική Υπολογιστικότητα (Eνolutionary Computation), τα Νευρωνικά Δίκτυα (Neural 

Networks), οι Time-Adaptiνe Self- Organizing Maps, τα Ant Systems, το Simulated Annealing, 

το Bee Colony Optimization, και το DNA Computing συγκαταλέγονται ανάμεσα στις τεχνικές 

βελτιστοποίησης που έχουν εμπνευστεί από την παρατήρηση της φύσης. Περίοπτη θέση 

στις αλγοριθμικές μεθόδους επίλυσης, κατέχουν οι Εξελικτικοί Αλγόριθμοι (Eνolutionary 

Algorithms). Ένας αλγόριθμος τέτοιου είδους, μιμείται τη διαδικασία της βιολογικής 

εξέλιξης στη φύση, ακολουθώντας τη λογική της επιβίωσης του ισχυρότερου (fittest), όπως 

αυτή παρουσιάζεται στον φυσικό κόσμο. Η φιλοσοφία στη χρήση ενός εξελικτικού 

αλγόριθμου, περιστρέφεται γύρω από έναν «πληθυσμό» λύσεων, κατά την εξέταση του 

οποίου επικρατεί η πιο ισχυρή λύση, ενώ οι υπόλοιπες που είναι «αδύναμες», 

απορρίπτονται. Κάθε επανάληψη σε έναν εξελικτικό αλγόριθμο, περιλαμβάνει μια επιλογή 

που βασίζεται στον ανταγωνισμό των λύσεων. Με την ανταλλαγή των τμημάτων (parts) 

ανάμεσα στις λύσεις, προκύπτουν συνδυαστικές λύσεις που μπορεί να είναι ισχυρότερες 

από τις προηγούμενες που τις δημιούργησαν . Η ιδέα αυτή είναι γνωστή ως 

ανασυνδυασμός (recombination). Περαιτέρω, μια λύση μπορεί να μεταλλαχθεί, εφόσον 

παραποιηθούν ορισμένα τμήματά της. Στην περίπτωση αυτή, κάνουμε λόγο για μεταλλαγή 

της λύσης (mutation). 

Ένα άλλο μοτίβο επίλυσης, είναι αυτό που συντίθεται από τους Γενετικούς 

Αλγορίθμους (Genetic Algorithms). Οι αλγόριθμοι αυτοί εφαρμόζονται σε γενικά, 

συνδυαστικά προβλήματα βελτιστοποίησης. Διάφορες πιθανές λύσεις λαμβάνονται υπόψη 

κατά τη διάρκεια της αναζήτησης λύσεων για το σύστημα, και ο πληθυσμός εξελίσσεται 

μέχρις ότου μια υποψήφια λύση να ικανοποιήσει ένα προκαθορισμένο κριτήριο 

(predefined criteria). Στους περισσότερους γενετικούς αλγόριθμους, μια υποψήφια λύση, 

που καλείται μεμονωμένη (individual), αναπαριστάται με μια δυαδική λέξη π.χ. ένα string 

των στοιχείων (elements) Ο και 1. Κάθε λύση περιγράφεται ως ακολουθία (chromosome) 

στοιχείων, που της καταχωρείται μια τιμή ισχύος (fitness νalue) βασισμένη σε μια 

συνάρτηση υπολογισμού. Η τιμή ισχύος δείχνει το πόσο κοντά βρίσκεται η υποψήφια λύση 

από τη βέλτιστη λύση του προβλήματος. Ένα σύνολο μεμονωμένων λύσεων συγκροτεί έναν 

πληθυσμό, που εξελίσσεται από τη μια γενιά προς την επόμενη, μέσω της προσθήκης νέων 

λύσεων και της διαγραφής παλιών. Η διαδικασία ξεκινά με έναν αρχικό πληθυσμό που 

δημιουργείται με κάποιο τρόπο π.χ. μέσω μιας τυχαίας διαδικασίας (random process). Η 

εξέλιξη μπορεί να ακολουθήσει δύο σχήματα. Αυτό της διασταύρωσης (crossoνer) και 

εκείνο της μετάλλαξης (mutation) . Κατά τη διασταύρωση, ένας τελεστής μπορεί να 

συνδυάσει δύο επιλεγμένα χρωμοσώματα, το αποτέλεσμα των οποίων θα αντικαταστήσει 

τα λιγότερο ισχυρά χρωμοσώματα του πληθυσμού. Η επιλογή καθενός από τα 

χρωμοσώματα βασίζεται σε έναν αλγόριθμο, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η 

πιθανότητα διαλογής είναι ανάλογη της ισχύος καθενός χρωμοσώματος. Κατά τη 

μετάλλαξη, το γονίδιο (gene) ενός επιλεγμένου χρωμοσώματος αλλάζει κατά τυχαίο τρόπο. 
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Το γεγονός αυτό αυξάνει τις πιθανότητες να πάρουμε λύσεις πιο ισχυρές, απ' ότι αυτές που 

είχαμε πριν τη μετάλλαξη. 

3.6.4 Παραλλαγές της TSP 

Διάφορες παραλλαγές του TSP, που υπάρχουν στη βιβλιογραφία, έχουν μελετηθεί 

για τις ανάγκες των πρακτικών εφαρμογών. Αναφέρουμε εδώ ορισμένες από αυτές τις 

παραλλαγές, που προκύπτουν έπειτα από τη θεώρηση κάποιων απλών μετασχηματισμών 

για το αρχικό πρόβλημα. 

• ΜΑΧ TSP: Αντίθετα με το TSP, σκοπός εδώ είναι η εύρεση μιας διαδρομής (tour) G όπου 

το συνολικό κόστος των ακμών της διαδρομής είναι το μέγιστο δυνατό. Το ΜΑΧ TSP μπορεί 

να αναχθεί στο κλασσικό TSP, αν αντικαταστήσουμε το κόστος κάθε πλευράς με το 

αντίστροφο προσθετικό του . Αν θέλουμε τα κόστη να είναι μη-αρνητικά, μία σταθερά 

μεγάλης τιμής μπορεί να προστεθεί στα κόστη όλων των πλευρών, χωρίς να αλλάξει η 

βέλτιστη λύση του προβλήματος. 

• Bottleneck TSP: Στην περίπτωση του Bottleneck TSP, σκοπός είναι να βρεθεί μια 

διαδρομή Γ, της οποίας το μέγιστο κόστος των ακμών να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρό . Το 

Bottleneck TSP μπορεί να αναχθεί στο κλασσικό TSP, αν θεωρήσουμε εκθετικός μεγάλα 

κόστη στις ακμές του γράφου. 

• TSP with multiple visits (TSPM): Εδώ αναζητούμε τη διαδρομή ενός πλανόδιου πωλητή, 

που ξεκινά από ένα δοσμένο κόμβο ενός γράφου Γ, επισκέπτεται κάθε κόμβο τουλάχιστον 

μία φορά και επιστρέφει στον αρχικό κόμβο κατά τέτοιον τρόπο ώστε η συνολική 

απόσταση που διήνυσε να είναι η ελάχιστη. Το πρόβλημα μπορεί να αναχθεί σε κλασσικό 

TSP, αντικαθιστώντας τα κόστη των ακμών με τις αποστάσεις του συντομότερου 

μονοπατιού (shortest path) που λαμβάνουμε επί του Γ. Αν ο γράφος δεν φέρει κύκλους με 

αθροιστικό κόστος αρνητικό (non-negatiνe), οι αποστάσεις του συντομότερου μονοπατιού 

που συνδέει δύο οποιουσδήποτε κόμβους στο γράφο, υπολογίζονται μέσω αλγορίθμων 
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που δουλεύουν ικανοποιητικά (efficient algorithms). Σε διαφορετική περίπτωση, το TSPM 

είναι μη φραγμένο. Διάφοροι αλγόριθμοι συντομότερου μονοπατιού εφαρμόζονται 

προκειμένου να ανιχνεύσουμε κύκλους αρνητικού κόστους σε ένα γράφο . 

• Messenger Problem: Το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό και σαν the wandering salesman 

problem (το πρόβλημα του περιπλανώμενου πωλητή). Δοθέντων δύο κόμβων u καιν σε ένα 

γράφο Γ, αναζητούμε το μονοπάτι Hamilton ελαχίστου μήκους που οδηγεί διαδοχικά από 

την ακμή u στη ν. Το πρόβλημα μπορεί να αναχθεί στην περίπτωση του κλασσικού TSP, 

εκλέγοντας μια τιμή κόστους ίση με -Μ για την ακμή (ν,u), όπου Μ είναι ένας μεγάλος 

αριθμός. Αν δεν υπάρχουν προκαθορισμένοι κόμβοι, και θέλουμε να βρούμε το βέλτιστο 

μονοπάτι Hamilton επί του Γ, μπορούμε πάλι να κάνουμε μια αναγωγή σε ένα ισοδύναμο 

TSP. Αυτό επιτυγχάνεται τροποποιώντας τον αρχικό γράφο Γ. Προσθέτουμε ένα νέο κόμβο, 

τον οποίο και ενώνουμε με όλους εκείνους τους κόμβους στους οποίους προσπίπτουν 

ακμές κόστους -Μ (αν ο γράφος είναι κατευθυνόμενος, κατασκευάζουμε δύο τόξα για 

κάθε ζεύγος κόμβων, ένα στην ευθεία και ένα στην αντίθετη κατεύθυνση). Από τη βέλτιστη 

διαδρομή για το TSP στον τροποποιημένο γράφο, μπορεί να εξαχθεί και η βέλτιστη λύση 

για το αρχικό πρόβλημα. 

• Clustered TSP: Στην περίπτωση αυτή το σύνολο των κόμβων του γράφου G, 

διαμοιράζεται στα (υπο)σύνολα V1, V2, ... , Vk (ξένα μεταξύ τους). Το clustered TSP 

συνίσταται στην εύρεση της διαδρομής που συμφέρει περισσότερο στον Γ, με τον 

περιορισμό όμως ότι ο πωλητής πρέπει να επισκεφθεί διαδοχικά κόμβους που ανήκουν 

στο ίδιο υποσύνολο. Το πρόβλημα μπορεί να αναχθεί στο κλασσικό TSP, προσθέτοντας ένα 

μεγάλο κόστος Μ στα κόστη εκείνων των ακμών που προσπίπτουν σε κόμβους του ίδιου 

υποσυνόλου. 

• Generalized TSP (GTSP): Όπως και πριν, έστω V1, V2, ... , Vk μια διαμέριση του συνόλου των 

κόμβων του γράφου Γ. Στο GTSP, αναζητούμε το βέλτιστο κύκλο C* (το κλειστό μονοπάτι 

ελαχίστου μήκους δηλαδή), που περνά διαμέσου μόνο ενός κόμβου από κάθε υποσύνολο 

Vι, 1SίSk. Αν για κάθε ί ισχύει /V/=1 τότε το GTSP μεταπίπτει στο κλασσικό TSP. Μπορούμε 

να δείξουμε ότι το GTSP ανάγεται στο κλασσικό TSP για τυχαίους πυθικούς αριθμούς /Vι/. 

Χωρίς βλάβη της γενικότητας, έστω ότι ο Γ είναι κατευθυνόμενος, και τα υποσύνολα 

αριθμούνται έτσι ώστε / Vi / ~2 για 1SiSr και / Vi / =1 για r+ 1SiSk. Έστω ότι για κάθε iSr έχουμε 

ότι V; = {Χ11Χ:υ ... ι Xn} . Για κάθε τόξο ι θεωρούμε ένα νέο κόστος που ορίζεται ως εξής: 

dψj+1=1 ... n1 με n1+ 1 Ξ1 για i=l ... r. Αυτό εξασφαλίζει ότι αν μια βέλτιστη διαδρομή για το TSP, 

εισέρχεται στο σύνολο Vi μέσω του κόμβου Xj, τότε διατρέχει ακμές του V; υπό τη διαδοχή 

ΧpΧj+1ι· .. ,χnιχ11 ... ,χ1j-lκαι προσπερνά το Vi μέσω του τελευταίου κόμβου που είναι ο xj-1. 

Θέλουμε να μεταφράσουμε το συμπέρασμα αυτό, ισοδύναμα, για μια διαδρομή στο GTSP 

η οποία διαπερνά το Vί μέσω της ακμής Xj . Για να φανεί η ισοδυναμία που ζητούμε, 

θεωρούμε ότι το νέο κόστος του τόξου που αναχωρεί από τον κόμβο Xj-1 ισούται με το 

αρχικό κόστος των τόξων που αφήνουν τον κόμβο Xj. Έχουμε δηλαδή ότι: , j=l, .. ,n,, και για 
i=l, .. ,r θεωρούμε ότι n1ΞΟ. Για οποιεσδήποτε άλλες ακμές είναι . Η βέλτιστη λύση που 
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προκύπτει για το TSP στον Γ, λαμβάνοντας υπ'όψιν τα τροποποιημένα κόστη, δίνει μια 

ισοδύναμη βέλτιστη λύση για το GTSP. 

• m-salesmen TSP: Θεωρούμε ότι m το πλήθος πωλητές βρίσκονται στον κόμβο 1 ενός 

γράφου G. Ξεκινώντας από τον κόμβο 1, κάθε πωλητής επισκέπτεται ένα υποσύνολο Χ; 

κορυφών του G, ακριβώς μία φορά και επιστρέφει στον κόμβο 1. Θέλουμε να βρούμε μια 

διαμέριση X1,X2, .. . ,Xm του συνόλου V-(1) (V είναι το σύνολο των κόμβων του γράφου), και 

τη διαδρομή καθενός από τους m πωλητές έτσι ώστε (i) /Χ;/~1 για κάθε ί, (ίί)l.fί~1Χί = V - {1} 

, (iii) Xi n Xj = Φ για ί:;tj και (iν) η συνολική διαδρομή που ακολουθούν οι m πωλητές είναι 

η ελάχιστη. Αν ο γράφος G δεν είναι κατευθυνόμενος, το m-salesmen TSP μπορεί να 

αναχθεί σε κλασσικό TSP πάνω στο γράφο G'=(V',E') με m-1 επιπρόσθετους κόμβους, όπου 

V' = ν υ {n + 2,n + 3, ... , n + m} και Ε' = Ευ {{ί, n + k): 2 ~ k ~ m, 2~ ί ~ n}. Με c' ίJ 

συμβολίζουμε το κόστος της πλευράς (ί,j) του γράφου G'. Αν (ί,j) ε Ε τότε c'/j = CiJ αλλιώς 

cΊ,n+k = cι, 1 για 2~k~m και 2~ί~n. Η βέλτιστη λύση για το TSP στον γράφο G' δίνει και τη 

βέλτιστη λύση για το m-salesmen TSP. Η περίπτωση όπου ο G είναι ένας κατευθυνόμενος 

γράφος μπορεί να αντιμετωπιστεί με αρκετά απλές τροποποιήσεις στη μέθοδο που 

περιγράφηκε παραπάνω . 

' ' ' ' , 
' ' ' ' ' ' '•-' 
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4 Βέλτιστη Διαδρομή 
Τα προβλήματα σχετικά με μέγιστα και ελάχιστα προκύπτουν φυσικά όχι μόνο στις 

κλασικές επιστήμες και την μηχανική και τις εφαρμογές τους, αλλά επίσης και στην 

καθημερινή ζωή. Μια μεγάλη ποικιλία από αυτά έχουν γεωμετρική φύση και αυτό το θέμα 

εστιάζει στα προβλήματα του ακόλουθου τύπου: Βρείτε το συντομότερο σύστημα 

μονοπατιού που συνδέει δοθέντα σημεία σε ένα επίπεδο. Τέτοια προβλήματα 

εμφανίζονται στο σχεδιασμό δομών στο πραγματικό κόσμο, όπως η δρομολόγηση 

θέρμανσης και υδραυλικών σωληνώσεων μέσα σε ένα κτίριο, τον υπολογισμό της 

βέλτιστης διάταξης μεταξύ λογικών πυλών σε ένα ηλεκτρονικό κυκλώματα ώστε να 

πετύχουμε ελαχιστοποίηση του χρόνου μετάδοσης, τον καθορισμό της πορείας αγωγών 

του πετρέλαιο ή φυσικού αερίου που θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό συντομότερη 

εξετάζοντας παράλληλα τη μορφολογία του εδάφους που διασχίζουν, και άλλες 

ελαχιστοποιημένα δίκτυα. 

4.1 Το Πρώτο Πρόβλημα Βέλτιστης Διαδρομής 

Όπως είπαμε σε γενικές γραμμές, το πρόβλημα της βέλτιστης διαδρομής σχετίζεται 

με την εύρεση της ελάχιστης Ευκλείδειας απόστασης μεταξύ του σημείου εκκίνησης και 

του σημείου προορισμού. Στη βιβλιογραφία ο πρώτος που ασχολήθηκε με αυτό το 

πρόβλημα ήταν ο Ήρωνας ο Αλεξανδρινός, ο οποίος έζησε περίπου 10 - 75 Π.Χ. Το 

πρόβλημα της «Βέλτιστης Διαδρομής» του Ήρωνα (βλέπε Εικόνα 6) εμπεριείχε την 

αναζήτηση του σημείου C τοποθετημένο σε μία γραμμή, με τα σημεία Α και Β 

τοποθετημένα από την μία πλευρά της γραμμής έτσι ώστε η Ευκλείδεια απόσταση 

1AC1+1BC1 να είναι η ελάχιστη. 

Β 

Α 

c 

Εικόνα 6: Το πρόβλημα της «Βέλτηστης διαδρομής)) του Ήρωνα του Αλεξανδρινού. 

Στην εποχή μας υπάρχει πληθώρα από αρκετά αποδοτικούς αλγορίθμους για την 

εύρεση της λύσης στα προβλήματα βέλτιστης διαδρομής. Κάθε ένας αλγόριθμος 

χρησιμοποιείτε με βάση τον τύπο, τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του δικτύου που 

αναπτύσσεται το προς λύση πρόβλημα. Ο τύπος του δικτύου καθορίζεται από διάφορα 
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χαρακτηριστικά όπως έμμεσες ή έμμεσες διασυνδέσεις, αν το βάρος του κάθε συνδέσμου 

από κόμβο σε κόμβο είναι Boolean, αρνητικό ή θετικό και άλλα πολλά. Κατά κύριο λόγο, ο 

σκοπός της αναζήτησης της βέλτιστης διαδρομής σε ένα γράφο σχετίζεται με την εύρεση 

ενός μόνο βραχύτερου μονοπατιού ή όλων των βέλτιστων μονοπατιών. Στη συνέχεια, 

παραθέτονται κάποιοι παραδείγματα αλλά και βασικοί ιστορικοί αλγόριθμοι με τα 

χαρακτηριστικά τους, σχετικοί με την εύρεση βέλτιστης διαδρομής. 

4.2 Παραδείγματα Βέλτιστης Διαδρομής 

Πιο κάτω παραθέτονται κάποιες στοιχειώδεις μαθηματικές μεθόδους για την 

επίλυση συντομότερης διαδρομής. Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε κάποια 

προβλήματα συντομότερης διαδρομής που μπορούν να επιλυθούν με τη χρήση της γενικής 

αρχής ότι η συντομότερη διαδρομή μεταξύ δύο σημείων στη σχηματική αναπαράσταση 

είναι το τμήμα της γραμμής που τα συνδέει. Η απλούστερη μορφή αυτής της αρχής είναι η 

τριγωνική ανισότητα που λέει ότι το άθροισμα των δύο πλευρών ενός τριγώνου είναι 

μεγαλύτερο από την Τρίτη πλευρά. Γενικότερα, το μήκος της κάθε σπαστής γραμμής που 

ενώνει δύο σημεία Α και Β είναι μεγαλύτερο από το μήκος της γραμμής που συνδέει 

απευθείας το τμήμα ΑΒ (Εικόνα 7). 

Γ 

Εικόνα 7 

Παράδειγμα 4.1. 

Έστω έχουμε τους κύκλους Λ1 και Λ2 όπου αντιπροσωπεύουν τις λίμνες και ως 0 1 

και 0 2 τα κέντρα τους (Εικόνα 8). Στόχος μας είναι να βρούμε τα σημεία Μ στο Λ1 και Ν στο 

Λ2 έτσι ώστε το μήκος του τμήματος ΜΝ να είναι ελάχιστο, κάτι το οποίο είναι ισοδύναμο 
με το να ελαχιστοποιήσουμε το μήκος της γραμμής Ο1ΜΝΟ2 . Βέβαια γνωρίζουμε πώς το 

μήκος αυτής της γραμμής δεν γίνεται να είναι μικρότερο από το μήκος της γραμμής 0102• 
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Εικόνα 8 

Ως εκ τούτου η συντομότερη διαδρομή μεταξύ των δύο λιμνών είναι το τμήμα της γραμμής 

ΜαΝα, όπου Μα και Να είναι τα σημεία τομής της 0 10 2 τμήματος με Λ1 και Λ2 αντίστοιχα. 
(Εικόνα 9). 

Εικόνα 9 

Παράδειγμα 5.2 

Εδώ έχουμε μια περίπτωση όπου οι λύσεις περιλαμβάνουν γεωμετρικούς 

μετασχηματισμούς, όπως η αντανάκλαση σε μια γραμμή ή περιστροφή γύρω από ένα 

σημείο. Η βασική ιδέα είναι να "μετατραπεί" το συγκεκριμένο πρόβλημα σε μορφή που να 

μπορούμε να βρούμε τη συντομότερη γραμμή που συνδέει δύο σημεία. 

Δύο πόλεις Α και Β είναι από τη μία πλευρά της εθνικής οδού. Μια εταιρεία πρέπει 

να οικοδομήσει ένα πρατήριο καυσίμων Γ στον αυτοκινητόδρομο /, και ένα δρόμο από το Α 

έως το Β διαμέσου του Γ που πηγαίνει κατ 'ευθείαν από το Α έως το Γ και από το Γ στο Β. Ο 

σχεδιασμός του δρόμου θα πρέπει να γίνει με όσο το δυνατόν μικρότερο μήκος. Ως 

συνήθως στα μαθηματικά οι πόλεις Α, Β και το πρατήριο καυσίμων Γ θεωρούνται ως 

σημεία, και ο αυτοκινητόδρομος ως μία ευθεία γραμμή Ι (Εικόνα 10). Συνεπώς, το 

πρόβλημα είναι να προσδιοριστεί η θέση του σημείου Γ στο/, έτσι ώστε το άθροισμα ΑΓ + 

ΓΒ να είναι ελάχιστο. Έστω 8' είναι η αντανάκλαση της Β στο/. 
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Β 
Α 

Β' 

Εικόνα 10 

Τότε ΒΓ = Β'Γ και η τριγωνική ανισότητα για το ΔΑΓΒ' συνεπάγεται ότι ΑΓ + ΓΒ = ΑΓ + ΓΒ' ~ 
ΑΒ'. 

Η ακριβείς ισότητα συμβαίνει όταν το Γ είναι το σημείο τομής Γ0 της Ι και του 

ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ'. Ως εκ τούτου, η εταιρεία θα πρέπει να υλοποιήσει την 

κατασκευή του πρατηρίου καυσίμων στο σημείο Γ0 • 

Το παραπάνω πρόβλημα έχει εξεταστεί περίπου 2000 χρόνια πριν, όπως είπαμε, 

από τον Ήρωνα τον Αλεξανδρινό (17] ο οποίος δήλωσε ότι η συντομότερη απόσταση 

μεταξύ των σημείων Α και Β μέσω Ι είναι ακριβώς η διαδρομή η οποία διέρχεται από μια 

ακτίνα του φωτός που εκπέμπεται από το Α και παρατηρείτε στο Β. Από εδώ συνάγεται ότι, 

όταν μια ακτίνα φωτός αντανακλάται σε έναν καθρέφτη η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με 

τη γωνία ανάκλασης. 

Στο επόμενο παράδειγμα - το οποίο είναι γνωστό ως πρόβλημα Pompeiu (17] -

έχουμε τρεις πόλεις Α, Β, Γ, και θέλουμε να σχεδιαστεί το συντομότερο σύστημα δρόμων 

που θα τις συνδέει. Η πρώτη σκέψη που μας έρχεται στο μυαλό είναι ότι το επιθυμητό 

σύστημα αποτελείται από τις δύο κοντύτερες πλευρές του ΔΑΒΓ (Εικόνα 11). Ωστόσο, με 

μια δεύτερη σκέψη θα δούμε ότι η απάντηση είναι πιο περίπλοκη. Σκεφτείτε ένα 

αυθαίρετο σύστημα δρόμων (με όσες στροφές και μήκος θέλετε) που συνδέει τις Α, Β, Γ. 

Στη συνέχεια, μπορεί κανείς να πάει από Α έως Γ και από τον Β προς Γ χρησιμοποιώντας τις 

οδούς του συστήματος (Εικόνα 12). 
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1 rt' 
~~ 

Α Β Α Β 

Εικόνα 11 Εικόνα 12 

Είναι διαισθητικά σαφές ότι θα πρέπει αυτά τα δύο μονοπάτια να βρίσκονται εξ 

ολοκλήρου εντός ή στα όρια του ΔΑΒΓ, αλλιώς θα μπορούσαμε να βρούμε ένα μικρότερο 

σύστημα δρόμων που θα συνδέανε τις πόλεις. Ως εκ τούτου, θα τέμνονται στο Ρ και 

ενδεχομένως σε κάποια άλλα σημεία. Με Ρ δηλώνετε το σημείο που είναι πιο κοντά στο Α 

όταν πηγαίνουμε από το Α στο Γ (Εικόνα 12). Ως αποτέλεσμα έχουμε το σύστημα των 

γραμμικών τμημάτων ΡΑ, ΡΒ, ΡΓ να είναι βραχύτερο από το δεδομένο σύστημα και έτσι 

ερχόμαστε στο κλασικό πρόβλημα του Fermat: 

"Θεωρώντας δεδομένα τρία σημεία Α, Β, Γ στο επίπεδο να Βρεθεί ένα σημείο Ρ τέτοιο 

ώστε το άθροισμα των αποστάσεων από την Ρ στα Α, Β, Γ να είναι ελάχιστο." 

Η λύση αυτού του προβλήματος είναι γνωστή [17], [18], και αυτό δείχνει ότι η 

συντομότερη διαδρομή που συνδέει τις τρεις πόλεις Α, Β, Γ, αποτελείται είτε από τη 

γραμμή με τα τμήματα ΡΑ, ΡΒ, ΡΓ, όπου Ρ είναι το σημείο της Toricellί για το ΔΑΒΓ (Εικόνα 

13), είτε από τις δύο μικρότερες πλευρές του ΔΑΒΓ (Εικόνα 14), ανάλογα με το εάν η 

μεγαλύτερη γωνία ΔΑΒΓ είναι μικρότερη από 120° ή όχι. 

Γ 

Γ 

Α Β 
Α Β 

Εικόνα 14 
Εικόνα 13 
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Έχοντας κατά νου τα όσα είπαμε μέχρι στιγμής, είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε το 

γενικό ζήτημα του πώς μπορεί κανείς να σχεδιάσει το συντομότερο σύστημα δρόμων που 

θα συνδέει έναν αυθαίρετο αριθμό πόλεων. Το σκεπτικό που χρησιμοποιήθηκε πιο πάνω 

δείχνει ότι για την επίλυση του προβλήματος αυτού είναι αρκετό το να εξεταστούν μόνον 

οδικά συστήματα που αποτελούνται από τμήματα τέτοια ώστε οι οποιοιδήποτε δύο πόλεις 

να συνδέονται με μια μοναδική διαδρομή. Στα μαθηματικά, πιο συγκεκριμένα στην θεωρία 

γραφημάτων, τα τμήματα από συστήματα γραμμών ονομάζονται δένδρα. Έτσι, το ερώτημά 

μας συνοψίζεται στο ακόλουθο πρόβλημα που θέτει ο Jarnik και Kossler [19) το 1934, όπου 

σήμερα είναι γνωστό ως το πρόβλημα του Steiner: 

«ΛαμΒάνοντας υπόψη ένα πεπερασμένο σύνολο σημείων στο επίπεδο να Βρεθεί το 

συντομότερο δέντρο που εκτείνεται σε αυτά τα σημεία, επιτρέποντας ταυτόχρονα την 

προσθήκη Βοηθητικών σημείων.» 

Κάθε σημείο που προστίθεται ώστε κατασκευαστεί το μικρότερο δυνατό δέντρο 

ονομάζεται σημείο Steiner. Όπως γνωρίζουμε, στην περίπτωση των τριών σημείων Α, Β, Γ 

για να είναι η μεγαλύτερη γωνία του ΔΑΒC μικρότερη από 120° θα πρέπει να 

προσθέσουμε ένα σημείο Steiner, δηλαδή το σημείο Toricelli του ΔΑΒC. Στη συνέχεια θα 

δούμε ότι αν έχουμε τέσσερις πόλεις Α1, Α2, Α3, Α4, οι οποίος είναι στις γωνίες ενός 

φανταστικού τετραγώνου, τότε η συντομότερη διαδρομή είναι ένα δέντρο με ακμές σε 

αυτά τα σημεία και δύο σημεία Steiner. 

Για να αποδειχθεί αυτό, έστω ένα αυθαίρετο σύστημα δρόμων που συνδέει τις Α1, 

Α2, Α3 και Α4. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι δρόμοι που πηγαίνουν από Α1 σε Α3 και 

από Α2 σε Α4 βρίσκονται μέσα στο τετράγωνο ή στο όριο αυτού, ώστε να τέμνονται σε 

μερικά σημεία. Ως Γ και Δ το πρώτο και το τελευταίο σημείο όταν από Α1 πάμε στο Α3 

(Εικόνα 15). Έτσι είναι σαφές ότι το δέντρο που σχηματίζεται από τα τμήματα Α1Γ, Α4Γ, ΓΔ, 

Α2Δ, Α3Δ (Εικόνα 16) δίνει ένα βραχύτερο σύστημα δρόμων από το αρχικό. 
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Εικόνα 15 Εικόνα 16 

Ως εκ τούτου, πρέπει να βρούμε το συντομότερο δέντρο αυτού του τύπου . Για να 

γίνει αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε το θεώρημα του Pompeiu. Σχεδιάζουμε ισόπλευρα 

τρίγωναΑ1Α4Α καιΑ2Α38 και έξω από το τετράγωνο (Εικόνα 17). Τότε 

και συνεπώς 

ΓΑι + ΓΑ4 + ΓΔ + ΔΑ2 + ΔΑ3 ~ ΑΓ + ΓΔ + ΔΒ ~ ΑΒ 

Αυτές οι ανισότητες δείχνουν ότι το συντομότερο δένδρο λαμβάνεται όταν Γ και Δ είναι τα 

σημεία τομής του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ και τα τρίγωνα του ΔΑ1Α4Α και του 

ΔΑ2Α3Β, τα οποία είναι διαφορετικά από το Α και Β (Εικόνα 17) . 

..... ..... 
..... 

Α 
Γ 

Β 

1 .......... 
..... 

1-~~~~~~_._ - ~ - - - - - -
1 

Δ 

..... 
..... 1 

..... 
..... ..... 

Εικόνα 17 
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Έτσι, στην περίπτωση ενός τετραγώνου έχουμε δύο βραχύτερα δέντρα όπου οι ακμές 

(Εικόνα 18) τους εκτείνονται η κάθε μία έχοντας δύο σημεία Steiner. Σημειώστε, επίσης, ότι 

οι γωνίες μεταξύ των τμημάτων της συνεδρίασης σε ένα σημείο Steiner είναι ίσες 

έως 120 

Εικόνα 18 

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις σχετικά με την γεωμετρική δομή των Steiner ελάχιστων δέντρων 

για 3 και 4 σημεία (Εικόνα 13 και Εικόνα 18) ισχύουν επίσης και για αυθαίρετο αριθμό 

σημείων. Ακριβέστερα, κάθε δέντρο Steiner έχει τις ακόλουθες ιδιότητες . 

• Όλα τα αρχικά σημεία είναι συνδεδεμένα με 1, 2 ή 3 άλλα σημεία. 

• Όλα τα σημεία Steiner συνδέεται με άλλα 3 σημεία. 

• Οποιεσδήποτε δύο άκρες συναντούνται σε γωνία τουλάχιστον 1202. Ως εκ τούτου οι 

ακμές σε ένα σημείο Steiner συναντώνται σε μια γωνία ακριβώς 1202. 

•Τα ελάχιστα δέντρα Steiner n σημείων, έχουν μέγιστο αριθμό σημείων Στάινερ n-2. 

Η εύρεση του Steiner ελάχιστου δέντρου στη γενική περίπτωση είναι ένα σύνθετο 

πρόβλημα, δεδομένου ότι τα σημεία που δίνονται μπορούν να είναι τοποθετημένα 

οπουδήποτε στο επίπεδο. Αυτό λύθηκε πρώτα από τον Melzak [20) το 1961 και από τότε 

έχουν δημιουργηθεί πολλοί ακριβείς αλγόριθμοι για την επίλυση του προβλήματος του 

δέντρου Steiner. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί από τον Garey, Graham και Johnson [21], ότι το 

πρόβλημα αυτό είναι ΝΡ-δύσκολο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αλγόριθμοι 
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επίλυσης του σε πολυωνυμικό χρόνο. Για παράδειγμα, το γνωστό αλγόριθμο για τη 

διαλογή 'Quicksort' για ταξινόμηση n στοιχείων, είναι ένας πολυωνυμικός χρονικά 

αλγόριθμος, δεδομένου ότι εκτελεί το πολύ An2 εργασίες για κάποια σταθερά Α. Η εύρεση 

της βέλτιστης διαδρομής έχει μελετηθεί διεξοδικά από την δεκαετία του 1950. Το 

πρόβλημα αυτό εμφανίζεται σε πολλές μορφές και εκατοντάδες αλγορίθμων έχουν 

επινοηθεί για την επίλυση αυτού . 
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4.3 Μέθοδος απόδοσης ετικέτας 
Κάθε ακμή ενός γράφου χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό ο οποίος αναφέρεται ως 

ετικέτα . Η ετικέτα μπαίνει στις ακμές (ή κόμβους) του μέσω μίας μεθόδου η οποία είναι 

γνωστή ως labelling method, την οποία την αναλύουμε στη συνέχεια επειδή αποτελεί 

βασική διαδικασία στους αλγορίθμους του Dijkstra και των Bellman-Ford που επιλύουν το 

πρόβλημα της βέλτιστης διαδρομής. 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, κατασκευάζεται ένα δένδρο το οποίο όταν 

ολοκληρωθεί η μέθοδος αποτελεί δένδρο βέλτιστων μονοπατιών διότι αποτελείτε από τις 

βέλτιστες διαδρομές από την αφετηρία s προς κάθε άλλη ακμή (ή κόμβο) ί. Για κάθε ακμή ί, 

τρία είναι τα είδη πληροφορίας τα οποία μας ενδιαφέρουν και επομένως κρατάμε : 

• Η ετικέτα βάρους (weight label), d(i), που αποτελεί τη μέγιστη τιμή του βάρους της 

βέλτιστης διαδρομής από το σημείο-αφετηρία s προς την ακμή ί, για τη φορά που 

τρέχει ο αλγόριθμος. 

• Η ακμή-γονέας, p(i), που είναι η ακμή που προηγείται άμεσα της ακμής ί στο 

δένδρο. 

• Η κατάσταση ακμής, S(i), η οποία μπορεί να είναι μία από τις παρακάτω : 

1. Δεν έχει ακόμα προσεγγιστεί (unreached). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όσες 

ακμές δεν έχουν ακόμα σαρωθεί. Οι ετικέτες απόστασης των κορυφών αυτών 

συνήθως τίθενται ίσες με άπειρο (είναι αόριστες). 

2. Με προσωρινή ετικέτα (temporarily labelled). Εδώ ανήκει μία ακμή όταν 

υπολείπεται περαιτέρω βελτίωσης για το βέλτιστο μονοπάτι προς αυτήν . Επομένως, 

οι ετικέτες βάρους των κορυφών της εν λόγω κατηγορίας έχουν τιμές μεγαλύτερες ( 

ή ίσες ) του βάρους του βέλτιστου μονοπατιού προς αυτές. 

3. Με μόνιμη ετικέτα (permanently labeled). Μία ακμή αποκτά μόνιμη ετικέτα, όταν 

γνωρίζουμε ότι το υπάρχουσα βέλτιστη προς αυτή διαδρομή είναι και η απόλυτη 

βέλτιστη διαδρομή που θα επιτευχθεί. Οι ετικέτες βαρών των κορυφών αυτής της 

κατηγορίας δείχνουν τις τελικές και βέλτιστες διαδρομές μονοπατιών προς τις ακμές 

αυτές και είναι προφανώς ελάχιστες από θέμα αθροιστικού βάρους. 

Όπως θα δούμε και στο παράδειγμα εφαρμογής που είναι σε περετέρο ενότητα, 

πριν την έναρξη της μεθόδου απόδοσης ετικέτας, αρχικοποιείται ένα κατευθυνόμενο 

δένδρο και τα d(i), p(i) και S(i) παίρνουν κατάλληλες αρχικές τιμές για την ακμή-αφετηρία s 
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και κάθε άλλη ακμή ί. Το κύριο τμήμα της μεθόδου απόδοσης ετικέτας είναι η διαδικασία 

σάρωσης ακμής, η περιγραφή της οποίας ακολουθεί: 

Procedure ScanningOperation (i) 

begin 

f or all successor nodes of i do 

if d( i ) + 1 (i, j ) < d( j ) then 

begin 

d ( j ) = d ( i ) + 1 ( i, j ) ; 

p( j )= i ; 

S( j )= labeled; 

end 

s ( i ) permanently labeled; 

end 

ή με την ίδια λογική 

Procedure Scan(i); 

for all (i,j) ε Ε do 

i f d [ i] + 1 [ i, j ] < d [ j ] then 

d[j] <-- d[i] + l[i,j]; 

S[j] <-- labeled; 

p[j] <-- i; 

S[i] <-- scanned; 

End 

Στη ρουτίνα ScannίngOperatίon(i), όταν σκανάρετε μία ακμή ί, εξετάζεται αν μπορεί 

να μειωθεί η ετικέτα βάρους της d(j) για κάθε γειτονική ακμή-διάδοχό της j. Η d(j) αποκτά 
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τη νέα μικρότερη τιμή, αν αυτό μπορεί να γίνει, και το δένδρο ενημερώνεται με αλλαγή της 

γονικής ακμής της j σε ί, δηλαδή p(j)=i. Επίσης, η ακμή j αποκτά προσωρινή ετικέτα η οποία 

γίνεται μόνιμη αφού εξετασθούν όλοι οι γειτονικοί κόμβοι της. Η ρουτίνα Scan(i) είναι 

ισοδύναμη της ScanningOperation(i), διαφέρει μόνο στον τρόπο παρουσίασης. Ο έλεγχος 

των κορυφών-διαδόχων της ί, ισοδυναμεί με τον έλεγχο για κάθε μια ακμή (ί, j). Η Scan(i) 

δίνεται μονάχα επειδή η μέθοδος απόδοσης ετικέτας παρουσιάζεται με αυτόν τον τρόπο 

στον αλγόριθμο των Bellman- Ford που θα εξετάσουμε αργότερα. 

Το τελικό αποτέλεσμα με το δέντρο βέλτιστων μονοπατιών θα επέλθει με την 

ολοκλήρωση των επαναλήψεων του αλγορίθμου και επόμενος της μεθόδου απόδοσης 

ετικέτας. 

Να σημειωθεί ότι η μέθοδος απόδοσης ετικέτας τερματίζει αν και μόνο αν ο γράφος 

G δεν έχει κύκλους αρνητικού κόστους, προσβάσιμους από το σημείο έναρξης. Όπως θα 

δούμε αργότερα στον αλγόριθμο Bellman-Ford, η μέθοδος μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί 

έτσι ώστε αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα βρίσκει έναν κύκλο αρνητικού κόστους και 

επομένως θα τερματίζει. 

Thomas ' Farm ιιοt drawn to scale 
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4.4 Ο αλγόριθμος BFS (Breadth First Search) 
Στη θεωρία γραφημάτων, ο αλγόριθμος Breadth First Search (BFS) είναι μια 

συστηματική στρατηγική αναζήτησης που εφαρμόζεται σε γραφήματα. Η BFS ξεκινά με τον 

αρχικό κόμβο ή ακμή, και από αυτό εφαρμόζονται τεχνικές αναζήτησης εξετάζοντας όλους 

τους γειτονικούς. Στη συνέχεια εξετάζει και τους γειτονικούς κόμβους αυτών και συνεχίζει 

δημιουργώντας ένα δέντρο προς το βάθος του γράφου . 

Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί μία ουρά δεδομένων για την αποθήκευση των 

ενδιάμεσων αποτελεσμάτων καθώς διασχίζει το γράφημα και εξετάζει τους κόμβους, ως 

εξής: 

1. Τοποθέτησε στην ουρά τους γειτονικούς κόμβους. 

2. Επέλεξε από την ουρά έναν κόμβο και εξέτασε τον. 

• Εάν το στοιχείο που ζητείται βρίσκεται σε αυτόν τον κόμβο, κλείσε την 

αναζήτηση και επέστρεψε ένα αποτέλεσμα. 

• Διαφορετικά επέλεξε άλλο τυχόν διαδοχικό κόμβο από την ουρά που δεν 

έχουν ακόμη ανακαλυφθεί.. 

3. Αν η ουρά είναι άδεια, κάθε κόμβος στο γράφημα έχει εξεταστεί. Εγκατέλειψε την 

αναζήτηση και επέστρεψε "δεν βρέθηκε" . 

4. Αν η ουρά δεν είναι κενή, επαναλάβετε από το βήμα 2. 

Ψευδοκώδικας 

for each vertex υ ε V[G] 

1 procedure BFS { G , v ) : 

2 create a queue Q 

3 enque ue v onto Q 

4 mark v 

5 whi l e Q is no t empty: 

6 t ~ Q. dequeue {) 

7 if t is what we a r e l ooking f or : 

8 return t 

j for a ll edges e in G.adjacentEdges(t) do 
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12 u ~ G.adjacentVertex( t , e ) 

13 if u is not marked: 

14 mark u 

15 enqueue u onto Q 

16 return none 

Όταν ο αριθμός των κορυφών στο γράφημα είναι γνωστός εκ των προτέρων, καθώς 

και οι πρόσθετες δομές δεδομένων που χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί ποιες ακμές 

έχουν ήδη προστεθεί στην ουρά, η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου μπορεί να εκφραστεί 

ως Ο( 1V1) όπου Ι V Ι είναι το σύνολο των κορυφών. Αν η γραφική παράσταση 

αντιπροσωπεύεται από μια λίστα γειτνίασης καταλαμβάνει Θ {V+E) χώρο στη μνήμη, ενώ 

μία αναπαράσταση με ένα πίνακα γειτνίασης καταλαμβάνει Θ(V 2) • 

Η πολυπλοκότητα του χρόνου μπορεί να εκφραστεί ως Ο( Ι V Ι + 1Ε1) αφού στη 

χειρότερη περίπτωση όλοι οι κόμβοι και όλες οι ακμές θα πρέπει να διερευνηθούν. 

Σημείωση: O(IE 1) μπορεί να ποικίλει μεταξύ O{IVI) και O(IVl 2
), Ανάλογα με το πόσο 

αραιή ή όχι είναι η γραφική παράσταση του γράφου . 

Εικόνα 19: Τυπικός γράφος με BFS. 
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4.5 Ο αλγόριθμος Dijl{stra 
Προκύπτουν διάφοροι αλγόριθμοι για την επίλυση του προβλήματος βέλτιστων 

μονοπατιών συνδυάζοντας την μέθοδο απόδοσης ετικέτας και διάφορες στρατηγικές για 

την επιλογή της επόμενης προς σάρωση ακμής με προσωρινή ετικέτα. Μία από τις πιο 

δημοφιλείς στρατηγικές επιλογής είναι η " Best- First- Search". Βάση αυτής, επιλέγεται από 

το σύνολο των κορυφών με προσωρινή ετικέτα, η ακμή με την ελάχιστη ετικέτα βάρους. Σε 

συνδυασμό με την μέθοδο απόδοσης ετικέτας, η εν λόγω στρατηγική δίνει τον αλγόριθμο 

του Dijkstra, ο οποίος αναφέρετε εκτενέστερα πιο κάτω. 

4.5.1 Περιγραφή του αλγορ(θμου 

Ο αλγόριθμος του Dijkstra λύνει το πρόβλημα βέλτιστης διαδρομής στην περίπτωση 

που όλα τα βάρη των ακμών είναι θετικά, δηλαδή αν w( u, υ) >=Ο για κάθε ακμή ( u, υ) ε Ε. 

Έστω s η ακμή-αφετηρία. Ο αλγόριθμος του Dijkstra κρατά σε ένα σύνολο S τις ακμές που 

έχουν ήδη συνδεθεί προς την ακμή s με το συντομότερο μονοπάτι. Η ακμή s ανήκει στο 

σύνολο S και για κάθε άλλη ακμή υ ε S, ισχύει d[υ]= δ( s, υ). Ο αλγόριθμος επανειλημμένα 

επιλέγει την ακμή u ε V-S με την ελάχιστη ετικέτα βάρους, εισάγει την u στο S και 

εφαρμόζει την διαδικασία σάρωσης την οποία περιγράψαμε αναλυτικά στο τμήμα της 

Μεθόδου απόδοσης ετικέτας. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία ακμές 

που δεν ανήκουν στο S, τότε επιλέγεται τυχαία μία από αυτές εφόσον έχουν ελάχιστη 

ετικέτα βάρους. 

Η ακμή u με ελάχιστη ετικέτα μόλις επιλεχθεί θα γίνει μέλος του συνόλου S. Αυτό 

είναι πιθανό να έχει ως επακόλουθο το βέλτιστο μονοπάτι από την ακμή s στην ακμή j ( 

που δεν είναι μέλος του S ) να μικρύνει, δηλαδή να αλλάξει η ετικέτα βάρους της j. Αν αυτό 

δε συμβεί, το βέλτιστο μονοπάτι από την ακμή s στην j προφανώς αντικαθιστάτε από το 

μονοπάτι από την s στην u. 

Ακολουθεί ένας ψευδοκώδικας για τον αλγόριθμο του Dijkstra, όπου υποθέτουμε 

πως όλες οι ακμές στο V-S κρατούνται σε μία ουρά προτεραιότητας, ταξινομημένες σε 

αύξουσα σειρά σύμφωνα με τις ετικέτες βάρους τους. 

DIJKSTRA (G, j' s ) 

1 f or each ver t ex υ ε V[G] 

2 do d[u] ~00 

3 Ρ [υ] <- - NIL 

i! d[ s ] <-- ο 

5 s <--0 
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6 Q <-- V [G] 

7 whil e Q< >Ο 

8 do u<- - EXTRACT-MIN( Q) 

9 S<-- SU{u} 

10 f or each ve rtex j ε Ad j [u ] do 

11 if d[j] > d [u] + w(u, j) then 

12 begi n 

13 d [ j] <-- d[u] + w(u,j) 

p[ j] <--u 

end 

Στις γραμμές 1-3, τα d, p παίρνουν τις αρχικές τιμές που πρέπει το σημείο έναρξης 

και όλες τις άλλες ακμές. Η γραμμή 5 αρχικοποιεί το S ως το κενό σύνολο, ενώ η 6 

αρχικοποιεί την ουρά προτεραιότητας Q, έτσι ώστε να περιέχονταιι όλες οι ακμές στο V- S= 

V-O=V. Στις γραμμές 7- 13 εκτελείται ένας βρόχος while μέσα στον οποίο γίνονται τα εξής : 

Εξάγεται από την ουρά προτεραιότητας Q, (επομένως από το σύνολο V- S), ακμή u 

με ελάχιστη προσωρινή ετικέτα βάρους και εισάγεται στο σύνολο S. Πρώτη, εξάγεται από 

το V και εισάγεται στο S, η ακμή-αφετηρία s. Για κάθε ακμή-διάδοχο j της u, ελέγχεται αν 

περνώντας από την ακμή u επιτυγχάνεται μείωση της τιμής της ετικέτας της j, δηλαδή αν η 

βέλτιστη διαδρομή προς την j είναι μέσο της u. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ενημερώνεται 

ανάλογα η ετικέτα βάρους της j καθώς και η γονική ακμή της στο δένδρο βέλτιστων 

διαδρομών. 

Παρατηρούμε ότι μετά τη γραμμή 6 δεν γίνεται εισαγωγή κορυφών στην Q, ενώ σε 

κάθε εκτέλεση του βρόχου while εξάγεται μία ακμή από την Q και εισάγεται στο S. 

Επομένως, ο βρόχος while επαναλαμβάνεται ακριβώς 1V1 φορές, έτσι η ετικέτα βάρους 

ελέγχεται και εφόσον χρειαστεί ενημερώνονται τόσο αυτή όσο και η γονική. 

Το γεγονός αυτό αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα του αλγορίθμου αυτού έναντι 

των άλλων αλγορίθμων βέλτιστων διαδρομών λόγω του ότι σχετίζεται άμεσα με τον 

«κανόνα» βάσει του οποίου ο αλγόριθμος του Dijkstra επιλέγει ακμές και κόμβους. Έτσι, ο 

αλγόριθμος του Dijkstra, καθώς κατασκευάζει το δένδρο, μία μόνο ακμή αποκτά «μόνιμη 

ετικέτα» τη φορά σε κάθε επανάληψη του βρόχου while. Όταν όμως μία ακμή αποκτήσει 

«μόνιμη ετικέτα», το συντομότερο μονοπάτι από την ακμή-αφετηρία s προς αυτήν δεν 

επιδέχεται αλλαγές γιατί είναι γνωστό. 
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Στο πρόβλημα που εξετάζουμε, θέλουμε να βρούμε τη βέλτιστη διαδρομή από την 

ακμή-αφετηρία προς μία μόνο άλλη ακμή ή κόμβο-προορισμό. Λόγω της παραπάνω 

ιδιότητάς του, ο αλγόριθμος του Dijkstra καθιστάτε αρκετά πιθανός υποψήφιος διότι 

μπορεί να τερματιστεί δίνοντάς μας τη βέλτιστη διαδρομή προς την ακμή-προορισμό, 

αμέσως μόλις η ακμή-προορισμός αποκτήσει «μόνιμη ετικέτα». Κάτι για το οποίο δεν 

χρειάζεται να έχει δημιουργηθεί ολόκληρο το δένδρο βέλτιστων μονοπατιών. 

Το παραπάνω έρχεται σε αντίθεση με τους υπόλοιπους αλγόριθμους όπου 

καταλήγουν στη βέλτιστη διαδρομή προς οποιοδήποτε προορισμό μόνο αφού 

κατασκευαστεί ολόκληρο το δένδρο βέλτιστων μονοπατιών. 

4.5.2 Παράδειγμα εκτέλεσης του αλγορίθμου 

Θεωρούμε τον γράφο που εικονίζεται παρακάτω με ακμή-αφετηρία s και κόστη που 

είναι σημειωμένα δίπλα σε καθεμία από τις ακμές του αντιστοίχως. Θα τρέξουμε τον 

αλγόριθμο του Dijkstra πάνω σ' αυτόν τον γράφο : 

Αρχικά, για καθεμία από τις ακμές, η ετικέτα της τίθεται ίση με 00, ενώ στο πεδίο γονικής 

ακμής εκχωρείται η τιμή NUL. Έτσι, μετά την εκτέλεση των γραμμών 1-3, θα είναι: 

D[s]=d[u]=d[v]=d[x]=d[y]=O καιp[s]=p[u]=p[x]=p[y]=NUL. 

Στην γραμμή 4, η ετικέτα της ακμής-αφετηρίας παίρνει την τιμή Ο ως έναρξη . Ενώ στην 

γραμμή 5 το σύνολο S αρχικοποιείται ως το κενό σύνολο. 

Μετά την εκτέλεση της γραμμής 6, στην ουρά προτεραιότητας βρίσκονται όλες οι ακμές 

του γράφου, με την ακμή-αφετηρία s να βρίσκεται στην κεφαλή αφού έχει την μικρότερη 

ετικέτα ως σύνολο βάρους. Εφόσον η ουρά δεν είναι άδεια, μπαίνουμε στη while. 

Στην lη εκτέλεση της δομής επανάληψης, εξάγεται από την ουρά προτεραιότητας 

Q, η ακμή-αφετηρία s αφού d[s]=O=min και εισάγεται στο σύνολο S. Ελέγχουμε αν οι 

ετικέτες των γειτονικών ακμών της s, u και χ, μπορούν να μειωθούν, πράγμα που ισχύει. 

Έτσι, η ακμή u αποκτά ετικέτα 7 και η ακμή χ ετικέτα 5. Η ακμή s είναι τώρα γονική ακμή 

τόσο της u όσο και της χ. 

Στην 2η επανάληψη, εξάγεται από την Q η ακμή χ, δεδομένου ότι αυτή διαθέτει 

τώρα την ελάχιστη ετικέτα βάρους σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ακμές και προστίθεται 

στο σύνολο S. Ελέγχουμε τη γειτονική ακμή της, y, οπότε και η ετικέτα βάρους της y γίνεται 

ίση με 7 όπως και γονική ακμή της y γίνεται τώρα η χ, και στη συνέχεια η γειτονική ακμή 

της, u, για την οποία όμως δεν μπορεί να επιτευχθεί ετικέτα βέλτιστη απ' αυτήν που ήδη 

διαθέτει. 

Στην 3η επανάληψη, παρατηρούμε ότι υπάρχουν δύο ακμές με ελάχιστη ετικέτα ( 

ίση με 7), οι u και y. Επιλέγουμε τυχαία μεταξύ τους την y, η οποία εξάγεται από την ουρά 
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προτεραιότητας Q και εισάγεται στο S. Ελέγχουμε την γειτονική ακμή της, ν, που αποκτά 

ετικέτα ίση με 15 ενώ ως γονική ακμή της τίθεται η γ. 

Στην 4η επανάληψη, εξάγεται από την Q η ακμή u και εισάγεται στο S. Ελέγχουμε αν η 

ετικέτα της γειτονικής ακμής της, ν, μπορεί να βελτιωθεί, πράγμα που ισχύει. Έτσι, στην 

ετικέτα της ν ανατίθεται η τιμή 8 και γονική ακμή της είναι τώρα η u. 

Στην 5η επανάληψη, εξάγεται από την Q, η μοναδική ακμή που έχει απομείνει σ' αυτήν, 

που είναι η ν. 

Η συνθήκη Q<>O του while-loop στον έλεγχο που ακολουθεί επαληθεύεται ως 

ψευδής. Ηδομή επανάληψης τερματίζει και η εκτέλεση του αλγορίθμου του Dijkstra έχει 

πλέον ολοκληρωθεί. Το δένδρο που προκύπτει αν συνδέσουμε τις ακμές με τα παιδιά τους, 

όπως αυτά έχουν καθορισθεί κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου, είναι δένδρο βέλτιστων 

μονοπατιών. Το βέλτιστο μονοπάτι από την ακμή-αφετηρία s προς όλες τις άλλες ακμές 

είναι τώρα καθορισμένο και το βάρος του μονοπατιού προς καθεμία από αυτές είναι 

γνωστό και ίσο με την τιμή της ετικέτας d για κάθε ακμή. Στα σχήματα που ακολουθούν 

απεικονίζεται η εκτέλεση του αλγορίθμου. Η αριστερότερη ακμή είναι η αφετηρία. Όταν 

μία ακμή προστίθεται στο σύνολο των «υπολογισμένων» κορυφών, σημειώνεται με 

πορτοκαλί χρώμα. Με πορτοκαλί χρώμα σημειώνονται και οι ακμές που συνδέουν κάθε 

ακμή με τον γονιό της. 

u ν 

χ Υ 
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4.6 Ο αλγόριθμος Bellman-Ford 
Ο αλγόριθμος Bellman-Ford λύνει το πρόβλημα της βέλτιστης διαδρομής στη γενική 

περίπτωση, που τα βάρη των ακμών μπορούν να είναι αρνητικά. Έστω κατευθυνόμενος 

γράφος G= (V, Ε), με αφετηρία s και συνάρτηση βάρους w : Ε --> R. Ο αλγόριθμος Bellman

Ford επιστρέφει μία λογική τιμή που δείχνει αν υπάρχει ή όχι κύκλος αρνητικού βάρους 

που είναι προσβάσιμος από την αφετηρία s. Αν υπάρχει τέτοιος κύκλος, η λογική τιμή που 

επιστρέφει ο αλγόριθμος είναι FALSE, υποδεικνύοντας έτσι ότι δεν υπάρχει λύση . Αντίθετα, 

αν δεν υπάρχει τέτοιος κύκλος, ο αλγόριθμος επιστρέφει την τιμή TRUE και κατασκευάζει 

το δένδρο βέλτιστων μονοπατιών. 

4.6.1 Περιγραφή του αλγορίθμου 

Ο Bellman-Ford χρησιμοποιεί τη μέθοδο απόδοσης ετικέτας όπως την 

παρουσιάσαμε μέσω της ρουτίνας Scan(i). Δηλαδή, μειώνει προοδευτικά την προσωρινή 

ετικέτα d[υ] της ακμής υ, που αντιπροσωπεύει το βάρος συντομότερου μονοπατιού από 

την αφετηρία s προς κάθε ακμή υ ε V, μέχρις ότου επιτευχθεί το βάρος του απόλυτα 

βέλτιστου μονοπατιού δ(s, υ). Ωστόσο, σε αντίθεση με τον αλγόριθμο του Dijkstra, κάθε 

ακμή εξετάζεται Ι V 1-1 φορές και επομένως στη γενική περίπτωση κάθε ακμή σαρώνεται 

περισσότερες από μία φορές. Συνεπώς, το δένδρο που κατασκευάζει ο αλγόριθμος 

Bellman-Ford είναι δένδρο βέλτιστων μονοπατιών μόνο όταν τελειώσει το τρέξιμο του 

αλγορίθμου και η ετικέτα που αντιστοιχεί σε μία ακμή είναι η «μόνιμη» ετικέτα της κατά 

τον τερματισμό του αλγορίθμου. Έτσι, μπορούμε να αποφανθούμε για το βέλτιστο 

μονοπάτι από μία ακμή-αφετηρία προς μία ακμή-προορισμό μόνο αφού τερματίσει ο 

αλγόριθμος Bellman-Ford, και όχι μόλις η ακμή-προορισμός σαρωθεί για πρώτη φορά, 

όπως συμβαίνει στον αλγόριθμο του Dijkstra. 

Ακολουθεί περιγραφή του αλγορίθμου Bellman-Ford, με τη μορφή ψευδοκώδικα: 

BELLMAN- FORD (G, w, s ) 

1 f or each ver t ex υ ε V[G] 

2 do d[υ] <- - οο 

3 p [υ] <--NIL 

4 d[ s) <- - ύ 

5 f or i <-- 1 to \ V[G] 1 - 1 

6 do for each edge (u, υ) ε E[G] 

7 do i f d [υ] > d [u] + w(u, υ) t hen 
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8 begi n 

d[ υ ] < -- d [u ] + w(u, υ ) 

p [υ] <- -u 

end 

9 f or each edge (u , υ ) ε E [G ] 

10 do i f d [ υ ] > d [u ] + w(u , υ ) t hen 

return FALSE 

11 retur n TRUE 

Στις γραμμές 1-4, ο αλγόριθμος εκτελεί τις κατάλληλες αρχικοποιήσεις για την τιμή 

d της ακμής-αφετηρίας και τις τιμές των d, p των άλλων κορυφών . Ακολουθεί ένα for-loop 

στις γραμμές 5-8 που επαναλαμβάνεται Ι V 1-1 φορές. Σε καθεμία απ' αυτές τις 

επαναλήψεις συμβαίνουν τα εξής: 

Εξετάζονται όλες οι ακμές του γράφου και ελέγχεται αν μπορεί να μειωθεί η 

προσωρινή ετικέτα που αντιστοιχεί στην ακμή- ουρά κάθε ακμής . Αν κάτι τέτοιο συμβαίνει, 

ενημερώνεται η προσωρινή ετικέτα της ακμής- ουράς με τη νέα τιμή και αλλάζει κατάλληλα 

ο γονιός της στο υπό κατασκευή δένδρο συντομότερων μονοπατιών. 

Στις γραμμές 9-10 ελέγχεται για κάθε ακμή αν ισχύει η εξής σχέση : d[υ]> d[u] + w(u, 

υ). Αν ισχύει, μπορεί να αποδειχθεί ότι ο γράφος περιέχει κύκλο αρνητικού βάρους που 

είναι προσβάσιμος από την ακμή- αφετηρία, οπότε και ο αλγόριθμος επιστρέφει την τιμή 

FALSE. Διαφορετικά, φθάνουμε στην γραμμή 11, οπότε ο αλγόριθμος επιστρέφει TRUE, 

έχοντας κατασκευάσει το δένδρο συντομότερων μονοπατιών. 

4.6.2 Ο αλγόριθμος Bellman-Ford-Moore 

Μία υλοποίηση του αλγορίθμου που οφείλεται στους Bellman, Ford και Moore και 

επομένως αναφέρεται ως αλγόριθμος Bellman- Ford- Moore αποτελεί συνδυασμό της 

μεθόδους απόδοσης ετικέτας με την στρατηγική "First ln-First Out" (FIFO). 

]Για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, οι ακμές με ετικέτα κρατούνται σε μία 

FIFO ουρά. Η επόμενη «προς σάρωση» ακμή αφαιρείται από την κεφαλή της ουράς, ενώ 

όταν μία ακμή αποκτά ετικέτα προστίθεται στο τέλος της ουράς. Ο αλγόριθμος εκτελεί 1 V Ι 

-1 περάσματα στην ουρά. Κάθε πέρασμα ορίζεται επαγωγικά. Η ουρά αρχικοποιείται με την 

προσθήκη της ακμής- αφετηρίας s σ' αυτήν και αυτό είναι το πέρασμα Ο. Για ί>Ο, το ί - οστό 

πέρασμα συνίσταται στην επεξεργασία των κορυφών που προστέθηκαν στην ουρά κατά το 

αμέσως προηγούμενο πέρασμα, ί - 1 . Ο αλγόριθμος των Bellman-Ford-Moore έχει όριο 

χειρότερης περίπτωσης O(nm) το οποίο παρεμπιπτόντως είναι το καλύτερο γνωστό όριο 
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για τους αλγορίθμους της κατηγορίας. Ωστόσο, στην πράξη τρέχει σχετικά αργά. Η 

βελτίωση της επίδοσής του όμως είναι δυνατή, αν τροποποιηθεί ελαφρώς με βάση την 

παρατήρηση που ακολουθεί : 

Έστω ότι μόλις αφαιρέσαμε μια ακμή υ από την ουρά, ενώ μία γονική -ακμή της υ, η 

u (u=p(υ)), βρίσκεται στην ουρά. Ας υποθέσουμε ότι η ετικέτα d[υ] ενημερώθηκε για 

τελευταία φορά όταν σαρώθηκε η ακμή u και τέθηκε ίση με d[u] + w(u, υ) και ότι μετά απ' 

αυτό η ετικέτα d[u] μειώθηκε, με αποτέλεσμα η u να προστεθεί ξανά στην ουρά. 

Προφανώς, είναι μάταιο να σαρώσουμε την υ σ' αυτό το σημείο, διότι γνωρίζουμε ότι η 

ετικέτα της θα μειωθεί αργότερα, όταν σαρωθεί η ακμή u. 

Αν λοιπόν, με την χρήση μίας δομής ελέγχου, φροντίσουμε να επιτρέπεται η 

σάρωση μίας ακμής μόνο αν καμία από τις πιθανές γονικές ακμές της δεν βρίσκεται στην 

ουρά, είναι δυνατόν να αποφύγουμε περιπές σαρώσεις. Το ευριστικό αυτό τέχνασμα 

αναφέρεται ως parent- checkίng heuristίc και μπορεί να επεκταθεί. Θα μπορούσαμε, λ.χ. , 

να ελέγξουμε όλους τους προγόνους μίας ακμής στο τρέχον δένδρο. Αυτό όμως έχει 

υπολογιστικό κόστος το οποίο είναι πιθανόν να αντισταθμίζει το κέρδος που προκύπτει 

από την εφαρμογή του ευριστικού τεχνάσματος. Μία συμβιβαστική εναλλακτική λύση θα 

ήταν να αφαιρούμε περιοδικά από την ουρά όλες τις ακμές των οποίων ένας τουλάχιστον 

πρόγονος βρίσκεται στην ουρά. 

Η πειραματική αποτίμηση του αλγορίθμου Bellman-Ford-Moore χωρίς και με την 

εφαρμογή του ευριστικού τεχνάσματος έχει δείξει ότι το ευριστικό τέχνασμα για ευρύ 

πεδίο τιμών του κόστους των ακμών προσφέρει πλεονέκτημα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της 

μείωσης του αριθμού σαρώσεων ανά ακμή, που προκαλεί η εφαρμογή του τεχνάσματος. 

Οι πειραματικές παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στις περισσότερες 

περιπτώσεις, ο αλγόριθμος με το ευριστικό τέχνασμα κάνει λιγότερες σαρώσεις ανά ακμή, 

ενώ δεν είναι σχεδόν ποτέ αξιοπρόσεκτα πιο αργός από τον αρχικό αλγόριθμο των 

Bel lma n-Ford-Moore. 

4.6.3 Παράδειγμα εκτέλεσης 

Θεωρούμε τον γράφο του σχήματος που ακολουθεί με ακμή- αφετηρία s και κόστος 

για καθεμία από τις ακμές που είναι σημειωμένο δίπλα της. Θα τρέξουμε τον αλγόριθμο 

Bellman-Ford πάνω σ' αυτόν τον γράφο. 

Ο γράφος που επιλέξαμε δεν περιέχει κύκλους αρνητικού κόστους εν γένει, οπότε 

δεν υπάρχει κύκλος αρνητικού κόστους προσβάσιμος από την ακμή- αφετηρία s. Η επιλογή 

έγινε χωρίς βλάβη της γενικότητας προκειμένου να επιδείξουμε την εκτέλεση του 

αλγορίθμου όταν αυτός επιστρέφει αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από το δένδρο 

συντομότερων μονοπατιών που κατασκευάζεται κατά την εκτέλεσή του. Ας σημειωθεί ότι 

στην περίπτωση που ο γράφος πάνω στον οποίο τρέχει ο Bellman-Ford περιέχει κύκλο 
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αρνητικού κόστους, προσβάσιμο από την αφετηρία s, ο αλγόριθμος επιστρέφει FALSE και 
δεν είναι δυνατή η κατασκευή του δένδρου συντομότερων μονοπατιών. 

Στις γραμμές 1-4 γίνονται οι κατάλληλες αρχικοποιήσεις. Έτσι, οι ετικέτες όλων των 
κορυφών- πλην της ακμής- αφετηρίας- τίθενται ίσες με οο, ενώ το πεδίο γονικής ακμής 

παίρνει την τιμή NIL για καθεμία από αυτές. Τέλος, η ετικέτα της ακμής- αφετηρίας τίθεται 

ίση με Ο. 

Από την γραμμή 5 ως και την γραμμή 8 εκτείνεται μία επαναληπτική δομή η οποία 

εκτελείται ν-1=5-1=4 φορές. Σε κάθε επανάληψη, ελέγχονται όλες οι ακμές προκειμένου να 

εντοπιστεί και να μειωθεί η ετικέτα των κορυφών όταν αυτό είναι δυνατό. Παράλληλα, 

ενημερώνεται κατάλληλα και η τιμή του πεδίου της γονικής ακμής. Ας δούμε αναλυτικά τι 

συμβαίνει. 

Επιλέγουμε να ελέγξουμε τις ακμές με λεξικογραφική διάταξη. Κάτι τέτοιο γίνεται 

χωρίς βλάβη της γενικότητας αφού το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εκτέλεση δεν 

εξαρτάται από τη σειρά με την οποία γίνεται ο έλεγχος των ακμών, ούτε τοπικά σε κάθε 

επανάληψη και συνεπώς ούτε συνολικά στο τέλος της εκτέλεσης της δομής επανάληψης. 

Στην πρώτη εκτέλεση της επαναληπτικής δομής, ο έλεγχος στις ακμές (u,ν), (u, χ), ... , 

(y,z) δεν επιτυγχάνει μείωση στις ετικέτες των αντίστοιχων κορυφών που αποτελούν τις 
ουρές των εν λόγων ακμών. Επίσης, δεν έχουμε καμία αλλαγή και του πεδίου γονικής 

ακμής των κορυφών αυτών αφού η συνθήκη της γραμμής 7 είναι ψευδής για όλες αυτές τις 

ακμές. Η συνθήκη όμως έιναι αληθής για τις ακμές ( s,u) και (s,χ) οπότε η d[u] τίθεται ίση 

με 6 και η d[χ] ίση με 7. Γονική ακμή τόσο για την u όσο και για την χ είναι τώρα η ακμή s. 

Στην δεύτερη εκτέλεση, η συνθήκη είναι αληθής για την ακμή ( u,ν) οπότε 

d[ν]=llκαι p[ν]=u. Επίσης, αληθεύει για την ακμή (u, γ), οπότε d[y]=2 και p[y]=u. Ακόμα, 
αληθεύει για την ακμή (χ, ν) οπότε έχουμε περαιτέρω μείωση της ετικέτας της ακμής ν που 

παίρνει την τιμή 4, με ακμή-γονέα την χ, δηλαδή τελικά d[ν]=4 και p[ν]=χ. Για όλες τις 

υπόλοιπες ακμές, η συνθήκη είναι ψευδής. 

Στην τρίτη εκτέλεση, η συνθήκη αληθεύει για την ακμή (ν, u) οπότε d[u]=2 και 

p[u]=ν. Όλες οι υπόλοιπες ετικέτες παραμένουν ως έχουν διότι η συνθήκη είναι ψευδής για 

όλες τις άλλες ακμές. 

Στην τέταρτη και τελευταία εκτέλεση, η συνθήκη αληθεύει για την (u, y). Έτσι, d[y]=-

2 και p[y]=u. Δεν αληθεύει όμως για καμία άλλη ακμή οπότε δεν γίνονται άλλες 

ενημερώσεις. 

Στις γραμμές 9-10, ο αλγόριθμος αναζητεί κύκλους αρνητικού κόστους. Καθώς η 

συνθήκη της γραμμής 10 είναι ψευδής για καθεμία από τις ακμές του γράφου, ο 

αλγόριθμος προχωρά στην γραμμή 11 και επιστρέφει την τιμή TRUE που υποδεικνύει ότι 

υπάρχει λύση . Συνδέοντας καθεμία από τις ακμές με τα παιδιά τους, σχηματίζεται το 
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δένδρο συντομότερων μονοπατιών που είναι στην ουσία το αποτέλεσμα που επιστρέφει ο 

αλγόριθμος Bellman-Ford. Τώρα, τα συντομότερα μονοπάτια από την ακμή-αφετηρία s 

προς τις άλλες ακμές του γράφου και τα αντίστοιχα κόστη τους είναι γνωστά. 

Στα σχήματα που ακολουθούν απεικονίζεται βήμα- βήμα η εκτέλεση όπως την 

περιγράψαμε. Αφετηρία είναι η αριστερότερη ακμή. Βλέπουμε πώς διαμορφώνονται οι 

ετικέτες κάθε ακμής σε κάθε βήμα. Οι σημειωμένες με πορτοκαλί χρώμα ακμές 

υποδεικνύουν τον γονέα των αντίστοιχων κορυφών. 

u ν 

χ Υ 
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χ Υ 
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4.7 Ο αλγόριθμος Α- Star 
Ο αλγόριθμος A-Star ανήκει στην κατηγορία των πληροφορημένων αλγορίθμων 

αναζήτησης. Οι αλγόριθμοι αυτοί χρησιμοποιούν κάποια ευριστική συνάρτηση με τη 

βοήθεια της οποίας αξιολογούν τις επόμενες πιθανές καταστάσεις και επιλέγουν την 

καλύτερη από αυτές. 

Ο αλγόριθμος Α- Star είναι αποτέλεσμα συνδυασμού της άπληστης αναζήτησης με 

την αναζήτηση με βάση το κόστος. Πραγματοποιεί μία ταξινόμηση των καταστάσεων 

(κορυφών) με βάση τη συνάρτηση f(k)=g(k)+h(k). Η συνάρτηση g αντιπροσωπεύει το κόστος 

για να φθάσουμε από την ακμή- αφετηρία στην ακμή k, ενώ η συνάρτηση h είναι μία 

ευριστική συνάρτηση που εκτιμά την απόσταση από την ακμή k στην οποία βρισκόμαστε 

μέχρι την ακμή- προορισμό. Το πόσο χρήσιμη θα είναι η h, εξαρτάται από το πόσο καλή 

είναι η εκτίμηση που κάνει. Ο περιορισμός που την διέπει είναι ότι απαγορεύεται για κάθε 

ακμή- στόχο (προορισμό) η h να παίρνει την τιμή Ο. Επίσης, για να δουλεύει καλά ο Α- Star 

θα πρέπει η συνάρτηση h να είναι «αισιόδοξη», δηλαδή να μην υπερεκτιμά την απόσταση 

μέχρι τον προορισμό. 

Με βάση τα όσα είπαμε παραπάνω, είναι φανερό ότι η συνάρτηση f είναι 

ουσιαστικά μία εκτίμηση της καλύτερης λύσης που οδηγεί από την ακμή- αφετηρία στην 

ακμή- προορισμό διαμέσου της ακμής k και με την προϋπόθεση που μόλις αναφέραμε για 

την h, η συνάρτηση f(k) δεν υπερεκτιμά το πραγματικό κόστος της βέλτιστης λύσης που 

περνά από την ακμή k. Η ιδιότητα αυτή της f αποτελεί εγγύηση ότι ο Α- Star θα βρει 

πάντοτε λύση και μάλιστα θα βρει πρώτα τη βέλτιστη λύση. Είναι, δηλαδή, ο αλγόριθμος A

Star, πλήρης και βέλτιστος. Ακολουθεί περιγραφή του Α- Star με ψευδοκώδικα: 

Αλγόριθμος Α- Star 

• Δημιούργησε μία ουρά ( queue) που αρχικά έχει τη ρίζα ( root ). 

• Έως ότου η ουρά είναι άδεια ή ο στόχος έχει βρεθεί, έλεγξε αν το πρώτο στοιχείο 

είναι ο στόχος. 

Αν είναι μην κάνεις τίποτα. 

Αν δεν είναι, τότε : 

βγάλε το πρώτο στοιχείο 

βάλε τα παιδιά του πρώτου στοιχείου πίσω στην ουρά 

ταξινόμησε όλη την ουρά με βάση την f(s) (ο καλύτερος κόμβος μπροστά) 

67 



• Αν έχει βρεθεί ο στόχος, τότε έχουμε επιτυχία, αλλιώς, αποτυχία. 

Με τον αλγόριθμο A-Star μπορούμε να πετύχουμε βελτίωση της συμπεριφοράς του 

Dijkstra στη μέση περίπτωση. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι για να 

κατασκευάσουμε το συντομότερο μονοπάτι από την αφετηρία s προς τον προορισμό d, 

χρησιμοποιούμε την αρχική εκτίμηση για να φθάσουμε από την s στη γειτονική ακμή της x

g- αλλά και την εκτίμηση για να φθάσουμε από την χ στην d. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε 

καθολική πληροφορία για το γράφο για να κατευθύνουμε την αναζήτηση του 

συντομότερου μονοπατιού από την s στην d. 

Κάνοντας χρήση της παραπάνω τεχνικής, ο αλγόριθμος A-Star τρέχει πολύ γρήγορα για 

τους δύο παρακάτω λόγους : 

Το δένδρο του συντομότερου μονοπατιού μεγαλώνει προς την κατεύθυνση της ακμής

προορισμού, d. 

Η αναζήτηση του συντομότερου μονοπατιού μπορεί να τερματιστεί μόλις η ακμή

προορισμός d προστεθεί στο δένδρο συντομότερων μονοπατιών, δηλαδή δεν χρειάζεται να 

κατασκευαστεί μέχρι τέλους το δένδρο συντομότερων μονοπατιών οπότε εξοικονομείται 

υπολογιστικός χρόνος. 

Το μόνο πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί είναι το εξής : 

Επειδή ο αλγόριθμος A-Star χειρίζεται τις ακμές με βάση την τιμή της συνάρτησης f, 

υπάρχει μία περίπτωση ο αλγόριθμος να μην τερματίσει ποτέ. Αυτό μπορεί να συμβεί αν 

υπάρχουν άπειρες ακμές με τιμή της συνάρτησης f μικρότερη του κόστους της καλύτερης 

λύσης. Τότε, ο αλγόριθμος δεν θα βρει ποτέ τη λύση. Ωστόσο, η περίπτωση αυτή είναι 

οριακή, απαντάται σπάνια και αν εμφανισθεί είναι δυνατόν να την ανιχνεύσουμε και να 

αποφύγουμε τη χρήση του αλγορίθμου A-Star. 
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4.8 Βασικότεροι Αλγόριθμοι Βέλτιστης Διαδρομής Περιληπτικά 

Γενικότερα, όλα τα προβλήματα στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του κόστους που 

έχει μία διαδρομή όταν σε αυτή περιληφθούν το σημείο έναρξης, οι κόμβοι προορισμού, 

ενδιάμεσοι κόμβοι, κόμβοι ανεφοδιασμού κτλ. Μία υποψήφια λύση για το πρόβλημα της 

βέλτιστης διαδρομής, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών που θέτει η εκάστοτε 

αποστολή, είναι ίση με τα βάρη που έχουν αποδοθεί στις ακμές που εμπεριέχονται στην 

επιλεχθείσα, κάθε φορά, διαδρομή. Ανάλογα με την φυσική ερμηνεία που δίνεται στα 

βάρη στον πίνακα γειτνίασης, επιλέγεται και ο κατάλληλος αλγόριθμος για την επίλυση του 

Εικόνα 20: Ο Edger Dijkstra το 1972 

προβλήματος. Όπως είδαμε πιο πάνω, αν το 

βάρος κάθε μονοπατιού από κόμβο σε κόμβο 

είναι δυαδικής μορφής, τότε ο Breadth First 

Search ή BFS αλγόριθμος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί λόγο της απλότητας του στο να 

επιστρέφει το αποτέλεσμα με τις λιγότερες ακμές 

από το κόμβο εκκίνησης μέχρι το κόμβο 

τερματισμού, με χρόνο υπολογισμού ίσο με 

Ο(Ε + V) σε σημειογραφία κεφαλαίου Ο [22]. 

Επιπρόσθετα, όταν έχουμε να κάνουμε με μη 

αρνητικά βάρη, ο αλγόριθμος του Dijkstra [23] 

είναι η καλύτερη επιλογή για την επίλυση του 

προβλήματος βέλτιστης διαδρομής. Ο χρόνος 

υπολογισμού του Dijkstra αλγορίθμου είναι ίσος 

με O(V 2
) [24]. Ακόμη, στη περίπτωση που ένας 

γράφος έχει και αρνητικά και θετικά βάρη μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος του Ford [25]. 

Επίσης, έχει αποδειχθεί [26] πως σε ιδιαίτερα σε 

πυκνούς γράφους ο χρόνος υπολογισμού μπορεί να αυξηθεί εκθετικά με τον αλγόριθμο 

του Ford O(V 4
). Αυτό το αρνητικό χαρακτηριστικό που έχει ο αλγόριθμος του Ford 

αναλήφθηκε με τον αλγόριθμο του Floγd [27]. 

Οι αλγόριθμοι εύρεσης βέλτιστης διαδρομής και οι συνδυαστικές τους εκδόσεις, 

μπορούν να βρεθούν σε πληθώρα εφαρμογών, όπως στην σχεδίαση ηλεκτρονικών 

πλακετών, στη δρομολόγηση μηνυμάτων στις τηλεπικοινωνίες, σχεδιασμός ασικών 

συγκοινωνιών, θεωρεία παιχνιδιών [28], αξιοποίηση ευκαιριών σε συνάλλαγμα [29], 

δρομολόγηση ταχυδρομικών μεταφορών [30], διαμοιρασμός εφημερίδας [31], 

δρομολόγηση σχολικού λεωφορείου [32], ανεφοδιασμός πολλαπλών UAV [33], κτλ. Οι 

περισσότερες αναφορές που παρατέθηκαν πιο πάνω συχνά θεωρούν την βέλτιστη 

διαδρομή με βάση την Ευκλείδεια απόσταση η οποία συχνά απέχει αρκετά από μια 

«πράσινη λύση» όπως είναι η προσέγγιση αυτής της εργασίας. Στην πράξη, όλες οι πιθανές 

υποψήφιες λύσεις στο πρόβλημα της βέλτιστης διαδρομής δεν λαμβάνουν υπόψη την 

παράμετρο της κατανάλωσης ενέργειας. Ως εκ τούτου, φαίνεται αναγκαίο να γίνει μία 
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τροποποίηση στη διαδικασία λήψης απόφασης όσο αφορά την επιλογή της διαδρομής 

μέσω σημείων-κόμβων, ικανοποιώντας ενεργε ιακές παραμέτρους των οχημάτων [34] . Το 

τελευταίο είναι αρκετά σημαντικό όταν στην περίπτωση των αεροσκαφών έχουμε 

διαταραχές λόγο ανέμων κατά την διάρκεια της πτήσης σε μία αποστολή . Έτσι και στα UAV 

η επιλογή του μονοπατιού ώστε να υπάρχει ούριος άνεμος στο μεγαλύτερο ποσοστό της 

πτήσης συντελεί στην με ίωση των ενεργειακών αναγκών αφού η ανάγκη για πρόωση 

ελαχιστοποιείτε ώστε να παραμείνει σταθερή η ονομαστική ταχύτητα εδάφους του 

αεροσκάφους. Με άλλα λόγια έχουμε αύξηση της πραγματικής ταχύτητας εξαιτίας του 

ανέμου από το πίσω μέρος του αεροσκάφους. Δεδομένου ότι 

η ταχύτητα εδάφους πρέπει να παραμείνει σταθερή (πχ για 

λόγους υπολογισμού εκτίμησης της ώρας άφιξης του 

αεροσκάφους) τότε η πραγματική ταχύτητα του UAV πρέπει 

να μειωθεί. Έτσι η πρόωση των μηχανών μειώνεται το οποίο 

έχει ως αποτέλεσμα σε μια λιγότερο ενεργοβόρος διαδρομή 

και παράλληλα σε μια πιο οικονομική διαδρομή 

υπολογιζόμενου του κόστους των καυσίμων, κάτι το οποίο 

συντελεί σε λιγότερες εκπομπές καυσαερίων ρύπων. Έχοντας ως κίνητρο τα προηγούμενα 

και δεδομένων των κανονισμών που έχει θεσπίσει η FAA για την μείωση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τα αεροσκάφη με μηχανές καύσης, θα πρέπει οι περιορισμοί 

των ρύπων να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό της βέλτιστης διαδρομής. Τούτο είναι το 

χαρακτηριστικό της προσέγγισης σε αυτή την εργασία και θα αναλυθεί περεταίρω στις 

επόμενες ενότητες . 
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Εικόνα 21: Διάρθρωση αριθμητικού παραδε[γματος 

5.1 Πίνακας Γειτνίασης Εκπομπών Καυσαερίων 
Οι κινητήρες των αεροσκαφών συμβάλουν σφοδρά στη περιβαλλοντική ρύπανση 

είτε μέσω του θορύβου που προκαλούν είτε μέσο σωματιδίων και εκπομπών αερίων από 

την ανάφλεξή των καυσίμων. Τα συνηθέστερα παράγωγα αέρια από αυτή τη καύση είναι 

τα οξείδια του αζώτου (ΝΟχ), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το διοξείδιο του άνθρακα 
(C02), αιθάλη, άκαφτοι υδρογονάνθρακες (HC) και οξείδια του θείου (SΟχ) . Όλα τα 

παραπάνω συντελούν στη παγκόσμια κλιματική αλλαγή και στην υπερθέρμανση του 

πλανήτη. Η FAA (Federal Aνiation Administration) και η ICAO (lnternational Cίνίl Aνiation 

Organizatίon) έχουν θεσπίσει κανονισμούς ώστε να μπορέσει να μειωθεί η εκπομπή αερίων 

του φαινομένου του θερμοκηπίου εξαιτίας της πτήσης αεροσκαφών. Επιπρόσθετα, 

περεταίρω περιορισμοί για την μείωση της μόλυνσης του αέρα, ή ακόμη και την εξάλειψη 

της, έχουν επιβληθεί από οργανισμούς, κυρίως σε «πράσινες περιοχές» όπως μνημεία 

πολιτισμικής κληρονομιάς και σε βαριά πυκνοκατοικημένες περιοχές ή ακόμη και πάνω 

από «λιγότερο πράσινες περιοχές» με ήδη εξαιρετικά επίπεδα ατμοσφαιρικής μόλυνσης 

όπως βιομηχανικές ζώνες. Τα κύρια παράγωγα της καύσης αέρια για τα οποία έχουν 

θεσπιθεί κανόνες - από τα πολυάριθμα που υπάρχουν- είναι τα CO και ΝΟχ (το ΝΟχ είναι 

ένας γενικός όρος που υποδηλώνει οξείδια αζώτου ΝΟ και ΝΟ2) (35) (36). Τα οξείδια του 
αζώτου είναι τα πιο βλαβερά για το περιβάλλον, λόγο της δημιουργίας όζον στη 

τροπόσφαιρα, κάπνας και όξινης βροχής . Συγκεκριμένα , έχει αποδειχθεί πώς η εκπομπές 
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οξειδίων αζώτου ΝΟχ λόγο των πτήσεων αεροσκαφών είναι 100 φορές πιο μολυσματική 

από την μόλυνση που προκαλεί το μονοξείδιο του άνθρακα CO (35]. 

Υπάρχουν αρκετές πρακτικές τεχνικές όπου μπορεί να προβλεφθούν οι εκπομπές 

καυσαερίων στις μηχανές τύπου τουρμπίνας τζετ. Αυτές οι τεχνικές χωρίζονται σε 

τέσσερεις κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει οποιοδήποτε μαθηματικό μοντέλο 

έχει δημιουργηθεί με εμπειρική εκτίμηση των σταθερών που το απαρτίζει και τείνει να 

είναι η απλούστερη κατηγορία από τις τέσσερεις. Η δεύτερη κατηγορία, η λεγόμενη ημι

εμπειρική, απαρτίζεται από εξισώσεις που περιέχουν εμπειρικά προκαθορισμένες 

σταθερές, κυκλικές παραμέτρους και πειραματικά συλλέγουν δεδομένα από γεγονότα που 

συμβαίνουν, όπως χαρακτηριστικούς χρονισμούς κινητικής και άλλη χαρακτηριστικά όπως 

θερμοκρασίες διάφορων ζωνών κτλ. Μια άλλη τεχνική είναι αυτή των απλοποιημένων 

μοντέλων φυσικής όπου αποτελούνται από μειωμένου βαθμού εξισώσεις φυσικής και 

χημείας σε ιδανικές συνθήκες . Τέλος, η βέλτιστη όλων και πιο προηγμένη κατηγορία είναι 

αυτή των εξομοιώσεων υψηλής ανάλυσης όπου χρησιμοποιούν πλέγμα με εκατομμύρια 

σημεία, λεπτομερής μηχανισμούς κινητικής, προσημειώσεις μεγάλης δίνης (LES Large Eddy 

Sίmulatίons) μαζί με περίπλοκα τρισδιάστατες γεωμετρίες με σκοπό την εκτίμηση των 

παράγωγων καύσης από τις τουρμπίνες αεροσκαφών. Αυτή είναι και η πιο εντατική 

υπολογιστικά. Κάθε μια μέθοδος έχει τα δυνατά της και τα αδύναμα σημεία σχετικά με την 

ακρίβεια των αποτελεσμάτων, τον χρόνο υπολογισμού, και που μπορεί να εφαρμοστεί 

[35] . Σε αυτή εδώ την εργασία χρησιμοποιείτε ένα πιο απλοποιημένο μοντέλο. Το μοντέλο 

που θα χρησιμοποιηθεί δεν αποσκοπεί στην βέλτιστη ακρίβεια υπολογισμού των 

εκπομπών καυσαερίων αλλά σε μία όσο το δυνατών ρεαλιστικότερη εκτίμηση των 

συγκεντρώσεων των αερίων καύσης κάτω από ένα γρήγορο υπολογιστικά σχήμα. Έτσι, 

αυτή η εναλλακτική προσφέρει ένα συμβιβασμό μεταξύ της ακρίβειας και της 

πολυπλοκότητας. 

Το μοντέλο στην Εξίσωση 1 προτάθηκε από την δημοσίευση με τίτλο 'Ίnνentory of 

Aircraft Emissions oνer the Taίwan Area." [10] και δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψη 

απεικονίσεις φυσικών σχέσεων μεταξύ των διάφορων συνθηκών λειτουργίας, 

απλοποιημένες παραμέτρους καύσης και εκπομπές καυσαερίων. Πιο συγκεκριμένα, πέντε 

κύριες πηγές δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ώστε να απορρεύσουν οι παράμετροι που 

βλέπουμε στον πίνακα (1) (βλέπε παράρτημα). Στη πιο γενική του μορφή οι εκπομπές από 

σημείο σε σημείο δημιουργούνται από: 

Em~ = t( m, t(Q.ιk ·F,k -tft})+:s" σε yραμμiρια 

Εξίσωση 1 
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Όλες οι παράμετροι είναι σε μονάδες SI. Το Ε,11 ~ είναι ο μέσος όρος των 
παραχθέντων εκπομπών καυσαερίων από σημείο προς σημείο για το στοιχειώδες μονοπάτι 

ί ~ J και μετριέται σε γραμμάρια, το Κ υποδεικνύει τον χημικό τύπο, το .e υποδεικνύε ι 

τον τύπο του αεροσκάφους ( .e = 1, .. ,3 ), το mι. είναι ο αριθμός των μηχανών, το k 

υποδεικνύει την κατάσταση λειτουργίας των μηχανών (αδράνεια, απογείωση, σταθερή 

πτήση, προσέγγιση/προσγείωση), το Qκfk είναι ο μέσος δείκτης εκπομπών (μάζα ρίπων 

που παράγεται με την καύση μίας μονάδας μάζας καυσίμου σε g/kg), το FΊk είναι ο μέσος 

όρος ροής καυσίμου (σε kg/s), και το t1k είναι ο μέσος όρος χρόνου λειτουργίας (σε s). 

Ο δείκτης .e μπορεί να αντιστοιχεί σε επιβατηγό τζετ αεροσκάφος ή σε φορτηγό τζετ ή σε 

ελικοφόρο αεροσκάφος αντίστοιχα. Αυτή η εργασία εστιάζει σε ελικοφόρα αεροσκάφη και 

με την παραδοχή πως ο τύπος πτήσης είναι αυτός που είναι σταθερός ως προς το ύψος . 

Επιπρόσθετα, ένας παράγοντας αβεβαιότητας έχει προστεθεί στην Εξίσωση 1 ώστε να 

είναι όσο πιο κοντά γίνεται στις πραγματικές συνθήκες . Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με 

την αυξημένη κατανάλωση καυσίμων -άρα και αύξηση εκπομπών- λόγο διαταραχών αέρα, 

αβεβαιότητα στις εκπομπές λόγο της καύσης η οποία είναι ακραία μη γραμμική ως μοντέλο 

κτλ . Η Εξίσωση 1 χρησιμοποιείτε εδώ για την δημιουργία του πίνακα εκπομπών ρύπων Em 
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5.2 Παράδειγμα Εξομοίωσης 

Σε αυτή την ενότητα παρατίθεται ένα αριθμητικό παράδειγμα για να γίνει 

κατανοητός ο σκοπός της πιο πάνω ανάλυσης. Το σενάριο που εφαρμόζεται στην 

εξομοίωση είναι το εξής: 

«Ένα UAV αναπτύσσετε επιχειρησιακά σε μία περιοχή, εκ των προτέρων γνωστή 

τοπολογικά, όπου ξεκινάει από μία γνωστή θέση και πρέπει να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο 

κόμβο προορισμού. Ο σκοπός είναι να εκπληρώσει όλους τους στόχους της αποστολής, 

ενώ παράλληλα έχει επιτευχθεί η ελάχιστη δυνατή εκπομπή ρύπων, περνώντας από τους 

ενδιάμεσους κόμβους μόνο μία φορά.» 

Σε δεύτερη φάση περιλαμβάνεται ένα συγκριτικό μεταξύ της «πράσινης λύσης ως 

βέλτιστη διαδρομή και της «Ευκλείδειας» εκδοχής αυτής. 

5.3 Παραδοχές 

Για το εν λόγο σενάριο θα γίνει χρήση ενός ελικοφόρου αεροσκάφους, με σταθερές 

πτέρυγες, που κάνει χρήση καυσίμων. Το αεροσκάφος θεωρείτε πως πετάει συνεχόμενα σε 

σταθερό ύψος και με σταθερή ταχύτητα εδάφους. Αυτά τα μεγέθη μπορούν να 

διατηρηθούν σταθερά με την ενσωμάτωση στο UAV επαρκών ενεργοποιητών. Επίσης, στην 

αποστολή του UAV μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε μόνο την περίπτωση της σταθερής 

πτήσης, δηλαδή όχι την διαδικασία απογείωσης και προσγείωσης. Πιο συγκεκριμένα, 

πτήση σε σταθερό ύψος υποδεικνύει συγκεκριμένες επιχειρησιακές συνθήκες τέτοιες όπως 

αποφυγή συγκρούσεων με άλλα αεροσκάφη, υποκλοπή επικοινωνιών εδάφους ή πιο 

οικονομική κατανάλωση καυσίμων λόγο περιορισμένης πυκνότητας αέρα σε μεγάλο 

υψόμετρο. Η παραδοχή της σταθερής ταχύτητας, όπως είπαμε και σε προηγούμενη 

υποενότητα, μπορεί να προσφέρει εύκολο υπολογισμό χρόνου άφιξης του UAV στον κόμβο 

προορισμού όταν υπάρχουν διαταραχές λόγο ανέμων κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ο 

τοπολογικός χάρτης, το σημείο εκκίνησης και το σημείο προορισμού είναι εκ των προτέρων 

γνωστά. Οι διασυνδέσεις μεταξύ κόμβων που δεν είναι εφικτές μπορεί να οφείλονται σε 

βουνά, δέντρα, κατοικημένες περιοχές, έντονη εναέρια κίνηση κτλ. Τέλος, κυκλικοί κόμβοι 

δηλαδή η στατική αιώρηση πάνω από σημείο, δεν υφίστανται. 

5.4 Το Πρόβλημα της Δρομολόγησης και η λύση του 

Σε αυτή την υποενότητα αναλύεται το πρόβλημα της δρομολόγησης του 

παραδείγματος. Ο τοπολογικός χάρτης που χρησιμοποιείτε εδώ αποτελείτε από 50 

κόμβους ( V = 50) και από ποικίλες διασυνδέσεις μεταξύ αυτών. Ο χάρτης απεικονίζεται 

στην Εικόνα 22. Το ζητούμενο για το UAV είναι να φθάσει στον κόμβο-προορισμόα44 
ξεκινώντας από τον κόμβο-βάση α33 με τις ελάχιστες δυνατές εκπομπές καυσαερίων 

ρύπων . 
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Εικόνα 22: Ο τοπολογικός χάρτης 50 κόμβων όπου θα επιχειρήσει το UAV. 

9 

Μαθηματικά το πρόβλημα μπορεί να επαναδιατυπωθεί απλοποιώντας την αντικειμενική 

συνάρτηση: 

11 11 

Jpaιιι = mίη ΣΣ WijX;μ 'Ι!ί, j Ε V 
i=I .i=I 

Υπόκεινται στις συνθήκες 

Vί, j ε V 

Σxif -Σχ1; = m, Vί, j Ε V 
j j 

όπου 

{
-\ 

m = ~ 

yια ί = s 

yια ί = d 

αλλιώς 

{Εξίσωση 2) 

(Εξίσωση 3) 

(Εξίσωση 4) 

(Εξίσωση 5) 

Η μεταβλητή xji Ε απεικονίζει, για τη συγκεκριμένη ακμή που επιλέχθηκε, αν είναι ή 

όχι υποψήφια για την λύση. Επιπρόσθετα, οι s και d μεταβλητές αντιστοιχούν στους 

κόμβους έναρξης και τερματισμού αντίστοιχα. Επιπλέον, ο περιορισμός (Εξίσωση 6) 
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εξασφαλίζει ότι το UAV πετάει από τον κόμβο ί στον κόμβο j . Αυτό στην βιβλιογραφία 

αναφέρεται ως παράμετρος της «διατήρησης ροής». Με τον περιορισμό (Εξίσωση 7) 
συνεπάγεται πώς ο κυκλικός κόμβος - ή η πτήση πάνω από το ίδιο σημείο - δεν είναι 

εφικτός . 'Ετσι, τα διαγώνια στοιχεία ξ,~Vί ε V του πίνακα Em με τα βάρη ο οποίος δείχνει 
τις εκπομπές σε κάθε κόμβο, ισούνται με το άπυρο που σημαίνει πως το UAV δεν μπορεί να 
αιωρηθεί πάνω από ένα σημείο-κόμβο. 

Για τον σκοπό της προσομοίωσης έχει χρησιμοποιηθεί μία συγκεκριμένη ομάδα 

συνθηκών με σκοπό να γίνει εύκολα αντιληπτός ο σκοπός της συγκεκριμένης ανάλυσης. Για 

αυτό το παράδειγμα, χρησιμοποιείτε ένα δικινητήριο ελικοφόρο ( me = 2) αεροσκάφος το 

οποίο ταξιδεύει με μέση ταχύτητα πτήσης ίση με 200km/h (37]. Ο χρόνος λειτουργίας των 

μηχανών του UAV για από κόμβο σε κόμβο πτήση, για τον δοσμένο χάρτη Εικόνα 22, 

δίνεται στην Εικόνα 26. Οι παράμετροι Qιdk και Fek , των εκπομπών ΝΟχ από κόμβο σε 

κόμβο, επιλέγονται από τον Πίνακας 1 και υπόκεινται στην Εξίσωση 1. Για το παρόν 

παράδειγμα, ισχύει Q.-ek = l lg'kg, Fek = O. l 4kg1sec και εξετάζουμε μόνο την σταθερή 

πτήση σε ύψος (cruising flight mode). Επίσης, η επιλογή του αριθμού των κινητήρων για το 

UAV δεν γίνεται αυθαίρετα. Αντίθετα, αυτό έχει επιλεγεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει 
πραγματικές συνθήκες όπου μπορεί να εμφανιστεί μια βλάβη του κινητήρα και θα πρέπει 

το UAV να ισορροπήσει με τους υπόλοιπους. Η πιο πάνω διαδικασία γίνεται για κάθε 
πιθανή σύνδεση από κόμβο σε κόμβο εντός του χάρτη. Έτσι, παράγεται ο πίνακας 

γειτνίασης των εκπομπών ο οποίος χρησιμοποιείται για τη λήψη αποφάσεων και τη 

δημιουργία του «πράσινου μονοπατιού. Ο πίνακας γειτνίασης των εκπομπών απεικονίζεται 

στην Εικόνα 27. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο πίνακας ξ, υπολογίζεται πριν την πτήση. 

Θεωρείτε δεδομένο πως το UAV είναι εφοδιασμένο με την απαραίτητη ποσότητα 

καυσίμων που απαιτεί η αποστολή. Σχετικά με το ποιος αλγόριθμος θα χρησιμοποιηθεί, 

υπερισχύει ο αλγορίθμους του Dijkstra λόγω του ότι για να βρεθεί η βέλτιστη λύση 

Ευκλείδειας απόστασης και εκπομπών γίνεται χρήση αυστηρά θετικών βαρών στο γράφο 

κάτι που καθιστά τον συγκεκριμένο αλγόριθμο αρκετά γρήγορο σε αποτελέσματα. 

Οι βέλτιστες διαδρομές που επιστρέφει ο αλγόριθμος σε σχέση με Ευκλείδεια 

απόσταση και εκπομπές καυσαερίων ρύπων είναι οι Ρ( α33 , α1 0 , α20 , α25 , α42 , α26 και α44) σε 

φούξια χρώμα και Ρ'( α33 , α10 ,α6 ,α25 , α5 , α26 και α44 ) σε πράσινο χρώμα αντίστοιχα . Το 

αποτέλεσμα των δύο διαφορετικών διαδρομών δείχνεται στην Error! Reference source not 

found .. Για το πρώτο μονοπάτι η απόσταση που είναι προς διάνυση είναι ίση με 187,330km 

και σι εκπομπές που θα παραχθούν είναι 11,660kg. Η «πράσινη» λύση έχει 11,192kg 

παραγόμενες εκπομπές και η προς διάνυση απόσταση είναι ίση με 190,990km. Τα 

αποτελέσματα αυτού του σεναρίου περιλαμβάνονται στον Πίνακας 2. Στην Εικόνα 24 με τις 

ράβδους απεικονίζεται η συνδεσιμότητα των κόμβων, στην Εικόνα 25 απεικονίζεται η 

Ευκλείδεια απόσταση, στην Εικόνα 26 απεικονίζεται ο χρόνος πτήσης και στην Εικόνα 27 η 

εκπομπές για κάθε σύνδεση κόμβου στο χάρτη. Θα πρέπει να σημειωθεί πως τα 

76 



αποτελέσματα που προκύπτουν κάθε φορά σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικά. 

Αποδεικνύετε από τα αποτελέσματα ότι μακρύτερη διαδρομή μπορεί να εκπέμπει 

λιγότερες ποσότητες καυσαερίων ρύπων συγκριτικά με μία συντομότερη Ευκλείδεια 

διαδρομή. Αυτό είναι δυνατό λόγο των ατμοσφαιρικών συνθηκών οι οποίες επιδρούν στο 

αεροδυναμικό σκαρί του UAV ή λόγο της ανάφλεξης η οποία είναι μια υψιλά μη γραμμική 

διαδικασία. 

χ 10
4 

15 

5 -

ο -~~~~~~~~~~~~~ 

ο 2 4 6 8 
χ [metres] 

10 12 14 16 

χ 10
4 

Εικόνα 23: Αναπαράσταση της αποστολής, βέλτιστη Ευκλείδεια διαδρομή (σε φούξια) και διαδρομή με τις 
ελάχιστες εκπομπές ΝΟχ (σε πράσινο). Με διακεκομμένες γραμμές οι εφικτές συνδέσεις μεταξύ των 

κόμβων. 
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Εικόνα 25: Ευκλείδεια απόσταση. 
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Εικόνα 26: Χρόνος πτήσης του UAV από κόμβο σε κόμβο. 
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Εικόνα 27: Ποσότητα εκπεμπόμενων ΝΟχ από κόμβο σε κόμβο. 
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Επίλογος 

Σε αυτή την εργασία είδαμε μία μεθοδολογία για να μπορέσουν να μειωθούν οι 

εκπομπές σε αεροσκάφη με κινητήρες υγρών καυσίμων. Οι τρέχουσες προσπάθειες 

έρευνας είναι εστιασμένες στην μείωση των επιβλαβών καυσαέριων ρύπων, όπως αυτά 

των ΝΟχ και CO τα οποία παράγονται από την χρήση ορυκτών καυσίμων στην αεροπλοΤα. 

Μια λύση σε αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να είναι η δρομολόγηση των αεροσκαφών σε 

παγκόσμια κλίμακα και όχι τοπικά όπως είναι η συνήθης τακτική. Τα UAV ως μέρος της 

εναέριας κυκλοφορίας, προσφέρουν ένα καλό πεδίο για έρευνα και πειραματισμό κάτι που 

προσεγγίστηκε ως ένα βαθμό από αυτή την εργασία. 

Η αποστολή του UAV απεικονίζεται κάνοντας χρήση θεωρίας γραφημάτων. Στη 

συνέχεια, προτείνεται μια λύση που χρησιμοποιεί κόμβους και ακμές του γραφήματος 

ώστε να συνθέσει μία «πράσινη» εκδοχή του προβλήματος δρομολόγησης. Για αυτή την 

«πράσινη» λύση επιστρατευτήκαν αλγόριθμοι εύρεσης βέλτιστης διαδρομής. Με την 

ανάλυση που παρουσιάστηκε, έγινε κατανοητό συμπερασματικά πως μία διαδρομή 

μεγαλύτερου μήκους μπορεί να είναι λιγότερο μολυσματική από μία Ευκλείδεια 

μικρότερου μήκους. Το τελευταίο απεικονίζεται μέσα από ένα παράδειγμα όπου ένα UAV 

αναπτύσσεται επιχειρησιακά σε ένα ήδη γνωστό τοπολογικά χάρτη και έχει ως αποστολή 

την προσέγγιση ενός σημείου-προορισμό, ξεκινώντας από ένα σημείο-βάση και με τις 

λιγότερες δυνατόν εκπομπές καυσαέριων ρύπων. 

Waypoint Based 
Solution 

Graph Theory 

Ernissiόns Mode . .' 

' •• - " .. r 

• Path Planning 

UAV 
modeling 

Εικόνα 28: Προσθήκη μοντέλου κινηματικής στην εφαρμογή. 
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Σε μετέπειτα στάδιο, στη μεθοδολογία που έχει προταθεί θα ενσωματωθεί με την 

κινηματική του αεροσκάφους [38) ώστε το αεροσκάφος να μπορεί να ακολουθεί την 

προκαθορισμένη τροχιά. Σε αυτή την περίπτωση είναι αναγκαία η εισαγωγή μαθηματικών 

μοντέλων που να μπορούν να εξηγήσουν την κίνηση του αεροσκάφους καθώς και η 

εισαγωγή ενός κλειστού βρόγχου αυτόματου έλεγχου κίνησης του οχήματος ώστε να 

μπορεί να ταξιδέψει το όχημα από τον ένα κόμβο στον άλλο. Κατά την διάρκεια της πτήσης 

θα μπορε ί να συνυπολογιστεί και η επιρροή από περιβαλλοντικές συνθήκες (διεύθυνση 

και δύναμη ανέμων, άλλων καιρικών φαινομένων) που επιδρούν στο αεροδυναμικό 

πλαίσιο του αεροσκάφους. Ο έλεγχος του συστήματος μπορεί να γίνει από ελεγκτές PID ή 

ακόμη καλύτερα με τεχνικές Model Predictiνe και Fuzzy Logic. Έτσι θα μπορεί να 

απεικονιστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα για οικολογική μεταφορά (Εικόνα 28). Το οποίο 

θα συμπεριλαμβάνει το μαθηματικό μοντέλο του UAV και θέματα όπως ο έλεγχος του UAV 

και η παρακολούθηση συγκεκριμένων τροχιών για την επίτευξη των στόχων της αποστολής. 

Επιπρόσθετα, ειδικοί περιορισμοί θα συμπεριληφθούν στην ανάλυση, όπως ακτίνα 

περιστροφής, γραμμική / γωνιακή ταχύτητα, κλπ. 

5.5 Ευχαριστίες 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την υποστήριξη, τις συμβουλές και την πολύτιμη 

βοήθεια τους τον Dr. John Τ. Economou στο lntelligent Propulsion and Emissions Lab 

(ΙΡΕL), Department of Engineering and Systems Management, Cranfield University, Defense 

Academy of UK και τον Αναστάσιο Τζεράχογλου στο τμήμα Αυτοματισμού του ΤΕΙ Πειραιά 

καθώς και τον Γρηγόρη Νικολάου για την υπομονή και την πίστη του σε μένα. 
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Παράρτημα 

Engine Operation Mode ldle Take-off Climb-out Approach Cruise 

(a) 3.99 0.11 0.12 0.37 0.24 

HC (b) 15.50 0.07 0.08 0.54 0.31 

(c) 1.36 0.30 0.30 0.30 0.30 

(a) 24.82 0.48 0.57 2.77 1.67 
Emission 
index (g/kg) co (b) 47.80 0.19 0.19 3.81 2.00 

(c) 83.57 6.27 4.50 4.50 4.50 

(a) 4.27 27.05 20.92 9.98 15.45 

ΝΟχ (b) 3.92 33.16 24.60 9.80 17.20 

(c) 1.50 15.36 15.07 6.93 11 .00 

(a) 0.17 1.87 1.51 0.51 1.01 
Fuel flow rate 

(b) 0.20 2.44 2.00 0.65 1.33 (kg/s) 
(c) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 

Πίνακας 1: Δείκτης εκπομπών (g/kg) και κατανάλωση καυσίμων (kg/s) κάτω από διαφορετικές συνθήκες 
λειτουργίας μηχανής για (a) επιβατηγό τζετ, (b) φορτηγό τζετ και (c) ελικοφόρο αεροσκάφος βάση του (10]. 

Starting Termίnal 
Optimum route Cost Emίssions 

node node (km) (kg) 

Euclidean 
α33 ,αι ο ,α20 ,αz s ,α42 ,αz6 and G44 Distance G33 G44 187,330 11,660 

solution 

Emissions 
G33 α44 G33 ,αι ο ,aG ,αzs ,as ,a26 and G44 190,990 11 , 192 

solutίon 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα από το αριθμητικό παράδειγμα. Από αριστερά προς δεξιά κόμβοι έναρξης και 

τερματισμού, βέλτιστη διαδρομή, κόστος διαδρομής σε απόσταση (metres) και εκπομπές ΝΟχ (grams). 
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MATLABCode 

Πίνακας Περιεχομένων αλγόριθμου MATLAB 
Generation of map ............. ................................. .. .... ........................................................... 84 

Emissions Equation .............................................................................................................. 85 

Plot graphs .......................... ................................................................................................. 85 

Shortest path algorithm (DISTANCE) ................................................................................... 89 

Shortest path algorithm (EMISSIONS) ................................ .. ............................................... 90 

Path plot (DISTANCE) ................................... ... ... ..... ............................... ........... ............ ....... 91 

Path plot (EMISSIONS) ..................................................... ....... ............................................. 92 

Dijkstra function ................................................................................................................... 93 

clear all ; clc ; close al l 
warning of f 
%h=imread( ' Untitled . tif ' ) ; 
% Η = imresi ze ( h , [ 4 000 6000) ) 
%Η= i mresize(h , 1 . 5) 
figure(20) ; %image(h) ; 
hold οη ; 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 
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Generation ofmap 

This section of code randomly generates and νisualize a graph. 

% noOfNodes=number of nodes 
% R=controls connectivity from node to node 
% Snode = starting node 
% Enode = end node 
% matrix connect = the adjancy matrix represents the connectivity 
be tween nodes 
% matrix dist = the adjancy matrix represents the distance be tween 
nodes 
% matrix weight = the adjancy matrix represents the emissions 
production between nodes 
!1; path_dist = optimum path with respect to distance 
% path_weight = optimum path with respect to emissions production 
Snode = 33 ; 
Enode =44 ; 
speed =200000/3600 ; %Aircraft speed in (m/sec) (200 km/h) 
noOfNodes = 50 ; 
rand( ' state ' , 50) ; 
figure(20) ; hold on ; 
L = l60000 ; %North- South frames 
Ε = l60000 ; %maximum range 
R=45000 ; %condition to create connectivity between adjacent nodes 
netXloc = rand(l , noOfNodes)*L ; 
netYloc = rand(l , noOfNodes)*L ; 
Num_eng=2 ; %num of engines 
Q=ll ; %Emission index->NOx\propeller aircraft\cruise 
F=0.14 ; %Fuel flow rate->propeller aircraft\cruise 

for i = l : noOfNodes 

node 

plot(netXloc(i) , netYloc(i) , '. ' ) ; %Ploting nodes 
text(netXloc(i), netYloc(i) , num2str(i)) ; %Puts a number οη each 

for j = l : noOfNodes 
distance = sqrt((netXloc(i) - netXloc(j)) Λ 2 + (netYloc (i) -

netYloc(j))Λ2) ; % Calculation of Euclidean distance 
time=distance/speed; 
E=Num_eng*Q*F . *time+randint(l , 1 , [1 550 ] ) ; 
if distance <= R && distance~=O.O 

matrix_dist(i , j) =distance; %matrix with distance 
matrix_connect(i , j) = 1 ; %there is a link 
matrix_weight(i , j) = Ε ; 

matrix_duration(i , j ) = time ; 

%matrix_weight(i , j) =randint(l , 1 , [1 l0]) ; %matrix with 
weight of link distance*W(i , j) 

%%%%%%%%%%%%%%%%%% %na valw sto matrix_weight euklidia 
apostasi i%%%%%%%%%%%%% 

line ( [netXloc (i) netXloc (j )], [netYloc (i) netYloc (j)] , 
' LineStyle ' , ': ', ' Color ', ' b ' ) ; %drowing connections 

else 

end ; 

matrix_dist(i , j) = inf ; 
~aτrix_connect(i , j ) = inf ; 
matrix_weight (i , j ) = inf ; 
matrix_duration (i , j ) = inf ; 
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end ; 
end; 
%axis tight 
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Emissions Equation 

16 
4 

,( 10 

Ε= average emissions in (g) i= chemical compounent (ΝΟχ, CO etc) j= aircraft type 

((a)passenger jet, (b)cargo jet, (c)propeller aircraft) Ν= average amount of engines k= 

engine operation mode (idle, takeoff, climb-out, cruise, approach/landing) Q= 

average emission index in (g/kg) F= average fuel flow rate in (kg/s) Τ= average 

operated time in (s) 

Plotgraphs 
%% Plot graphs 
figure(20) ; plot(netXloc(Snode) , netYloc(Snode) , ' Color ' , ' r ' , ' LineWidth ' 
, 2 , ' Marker ' , ' ο ' , ' Marker·size ' , 12); xlabel ( ' χ [metresJ ' ) ; ylabel ( ' y 
[πιetres] ' ) 
figure(20} ; plot(netXloc(Enode) , netYloc(Enode) , ' Color ' , ' r ' , ' LineWidth ' 
, 2 , ' Marker ' , ' o ' , ' Markersize ' , 12) ; 
figure(20) ; text (netXloc(Snode) -
200 , netYloc(Snode)+6000 , num2str( ' Start ' ), ' Color ' , ' r ' ) ; 
figure(20) ; text(netXloc(Enode) -
20 , netYloc(Enode)+5000 , num2str( ' Destination ' ) , ' Color ' , ' r ' ); 
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(f) 

~ 
α; 

Ε 

figure ( 501) ; bar3 (matrix _ connect) ; xlabel ( ' node i ' ) ; ylabel ( ' nod9 
j ' ); zlabel( ' Connectivity ' ) ; ax i s tight ; %title( ' Adjacency matrix for 
connectivity ' ) ; 
set(gca , ' ZΊ'ick ' ,[ 0 1]) 
colormap gray 

figure(502) ; bar3(matrix_dist) ; xlabel( ' node i ' );ylabel( 'node 
j ' ) ; zlabel( ' Euclidean distance [metres] ' ) ; axis 
tight ; %t i tle( ' Adjacency matrix for distances from node to node 
(meters) ' ) ; 
figure(503) ;bar3(matrix_weight ) ; xlabel( ' node i ' );ylabel( ' no e 
j ' ) ; zlabel( ' NOx Emiss i ons [grams] ' ); axis tight ; %title( ' Adjacency 
matrix for ΝΟχ emissions from node to node (grams) ' ) ; 
figure(504) ; bar3(matrix_duration);xlabel( 'node i ' );ylabe l( ' node 
j ' ) ; zlabel( ' Time [sec ] ' );axis tight ; %title( ' Adjacency matrix for 
duration of flight ' ) ; 
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Shortest path algorithm (DISTANCE) 

pathS=Snode ; ~ starting node 
pathE=Enode ; %ending node 
WEIGHTS=matrix_dist ; %weights assigned 

(r_path , r_cost] = dijkstra(pathS , pathE , WEIGHTS); 
display( ' The Euclldean s hortest path is : ') 
TELIKO_ PATHl=r_path 
display( ' The distance traversed is equal to : ') 
COST dist=r cost 

apostasi=O ; apostasi_em=O; 
for i=l : (size(r_path , 2) - 1) 

apostasi=apostasi+matrix dist(r path(i),r path(i+l)) ; 
apostasi_em=apostasi_em+matrix_weight(r_pa th(i),r_path(i+l)) ; 

end 

display( ' The emission for the shortest euclidean path are equal to : ' ) 
COST_dist_em=apostasi em 

Ί'he Euclidean shortest path is: 

Ί'ΕLΙΚΟ ΡΑΊ'Ηl 

33 10 20 25 42 26 44 

Ί'he distance traversed is equal to: 

COSΊ' dist 

1.8733e+005 

Ί'he emission for the shortest euclidean path are equal to : 

COSΊ' dist em 

1. 1660e+004 
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Shortest path algorithm (EMISSIONS) 

pathS=Snode; %starting node 
pathE=Enode; %ending node 
WEIGHTS_E=matrix_weight ; %weights assigned 

[r_pathE , r_costE] = dijkstra(pathS , pathE, WEIGHTS_E); 
TELIKO_PATH2=r_pathE; 
display ( ' Ί'he πιinimum emissions path _Ls : ' ) 
Ί'ELIKO_PATH2=r_pathE 

apostasi_E=O ; apostasi_eu=O; 
for i=l: (size(r_pathE , 2)-1) 

apostasi_E=apostasi_E+matrix_weight(r pathE(i) , r pathE(i+l)) ; 
apostasi_eu=apostasi_eu+matrix_dist(r_pathE(i) , r_pathE(i+l)); 

end 

display( ' Ί'he Emissions are equal to : ' ) 
COS T dist2=r costE 
display( ' The Euclldean dlstance for Lhe Green path is equal Lo : ' ) 
apostasi_eu 

The minimum emissions path i s : 

TELIKO ΡΑΤΗ2 

33 10 6 25 5 26 44 

The Emissions are equal to: 

COST dist2 

1 . 1192e+004 

The Euclidean distance for the Green path is equal to: 

apostasi_ eu 

1.9099e+005 
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Path plot (DISTANCE) 

(f) 

~ 
αι 
Ε 

>-. 

figure (20 ) ; ho l d οη ; 

for j =l : l ength (TELIKO_PATHl) - 1 
l i ne ( [netXl oc (TELIKO PATHl (j ) ) netXl oc (TELIKO PATHl (j +l ))] , 

[ne tYl oc(TELI KO_PATHl(j)) net Yl oc (TELI KO_ PATHl(j +l))] ; ' Line3tyle ' , 
' - ' , ' Colo.ι:· ' , ' m' , ' LineWidth ' , 1.80) ; 
end ; 
hold off 

X_traj ectoryl=netXl oc (TELI KO_ PATHl ); Y_traj ectoryl=ne tYloc (TELIKO_ PATH 
1 ) ; 
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Path plot (EMISSIONS) 

ιη 

~ 
αι 
.§. 
>-> 

figure(20) ; hold οπ ; 

for j=l:length( TELIKO_ PATH2) - l 
line([netXloc(TELIKO_PATH2(j)) netXloc(TELIKO_PATH2(j+l))] , 

[netYloc(TELIKO_PATH2(j)) netYloc(TELIKO_PATH2(j+l))] , ' LlneStyle ' , 
' - ' , ' Color ' , ' g ' , ' Llne'VHdth ' , 1.80) ; 
end ; 
hold off 

X_trajectory2=netXloc (TELIKO_PATH2) ; Y_trajectory2=netYloc(TELIKO_ PATH 
2) ; 
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Dijkstra function 

function [r _path , r_cost] = dijkstra(pathS , pathE , transmat) 
% The Dijkstra ' s algorithm, Implemented by Yi Wang , 2005 
% This version support detecting _cyclic-paths 
% ~ι's 
USAGE: 
% [path , cost]= dijkstra(pathStart , pathEnd, transMatrix) 

PARAMETERS : 
% pathS : the index of start node , indexing from 1 
% pathE : the index of end node , indexing from 1 
% transmat: the transition matrix , or adjacent matrix 
% 
% Ensure the transition matrix is square 
% 
if ( size(transmat , l) -= size(transmat , 2) 
error( ' detect_cycles : Dijkstra_ C' , . .. 
' transmat has different width and heights ' ) ; 
end 
% Initialization : 
% noOfNode : nodes in the graph 
% parent(i) : record the parent of node i 
% distance(i) : the shortest distance from i to pathS 
% queue : for width- first traveling of the graph 
noOfNode = size(transmat , 1) ; 
for i = l : noOfNode 
parent(i) = Ο ; 

distance(i ) = Inf ; 
end 
queue = [ ]; 
% Start f rom pathS 

for· i=l : noOfNode 
if transmat(pathS , i}-=Inf 
distance(i) = transmat(pathS , i) ; 
parent (i ) = pathS ; 
queue = [queue i] ; 
end 
end 
% Width- first exploring the whole graph 
% 
while l ength(queue ) -= Ο 

hopS = queue(l) ; 
queue = queue(2 : end) ; 
for hopE = l : noOfNode 
if distance(hopE) > distance(hopS) + transmat(hopS , hopE ) 
distance(hopE) = distance(hopS) + transmat (hopS , hopE) ; 
parent (hopE ) = hopS ; 
queue = [queue hopE ]; 
end 
end 
1 
end 
% Back-trace the shortest - path 

r path = [pathE); 
i-= parent (pathE) ; 
while i-=pathS && i-=O 
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r__ρath = [i r _path ] ; 
i = parent (i); 
end 
i f i ==pathS 
r _ path [i r _ path] ; 
e l se 
r_path [] 
end 
% Return cost 

r cost distance(pathE) ; 
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