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1 Wstęp

Problematyka grafów jest znana ludzkości od setek lat. Prekursorem w tej dziedzinie
był Euler, który w XVIII wieku sformułował tzw. problem mostów królewieckich. Mate-
matyka interesowało, czy możliwy jest przejazd przez wszystkie mosty w Królewcu, nie
powtarzając żadnego mostu po drodze. Euler udowodnił, że struktura brzegów, wysp i
łączących je mostów (będąca grafem) uniemożliwia poprowadzenie takiej drogi. Grafy,
dla których jest to możliwe, zostały nazwane na jego cześć. Współcześnie problematy-
ka grafów pojawia się w wielu, rozmaitych dziedzinach takich jak logistyka transportu,
planowanie produkcji czy analiza sieci społecznościowych. Zagadnieniami często spoty-
kanymi w tych przypadkach są np. problemy wyznaczania dróg w grafie. Rozwiązanie
tych problemów dla grafów większych rozmiarów jest jednak praktycznie niemożliwe bez
pomocy komputerów.

W XX wieku, wraz z rozwojem informatyki i jej zastosowań, pojawił się szereg no-
wych problemów grafowych oraz algorytmów do ich rozwiązywania. Zwiększenie mocy
obliczeniowej oraz pojawienie się efektywnych algorytmów umożliwiło rozwiązywanie
problemów dla coraz większych rozmiarów danych wejściowych. Niektóre z problemów
grafowych okazały się jednak trudniejsze od innych pod względem czasu obliczeń po-
trzebnego na znalezienie optymalnego rozwiązania. Przykładami takich zagadnień są
między innymi: problem komiwojażera [9], problem marszrutyzacji [34] oraz problem
optymalnego pokolorowania grafu [2]. Należą one do klasy problemów NP-trudnych i
nie są dla nich znane algorytmy dokładne działające w czasie wielomianowym. Stąd dla
większych grafów znalezienie rozwiązania globalnie najlepszego może się wiązać z nie-
zwykle długim czasem wykonania algorytmu. W wielu praktycznych sytuacjach istnieje
jednak potrzeba uzyskania rozwiązania w krótkim czasie np. w przypadku optymalizacji
dostaw w sieciach transportowych lub planowania tras atrakcyjnych turystycznie. W do-
bie rozwoju aplikacji mobilnych i elektronicznych planerów wycieczek, kwestia szybkiego
znajdywania rozwiązań problemów grafowych nabiera jeszcze większego znaczenia.

Aby rozwiązać wyżej omówiony problem badacze zajęli się opracowywaniem algo-
rytmów przybliżonych, heurystyk i metaheurystyk. Te metody stanowią kompromis: w
porównaniu z algorytmami dokładnymi, uzyskuje się obniżenie czasu wykonania algo-
rytmu, w zamian za możliwe pogorszenie jakości uzyskanego rozwiązania. Opracowano
wiele różnych metod, do których zaliczają się m.in. rozwiązania zachłanne, lokalne me-
tody poszukiwań [29] oraz inne, bardziej złożone metaheurystyki [14]. Do tych ostatnich
należą między innymi algorytmy ewolucyjne [17] [35] [11] [23], które sprawdziły się ja-
ko metody optymalizacji w przypadku wielu odmiennych problemów. Ich zaletą jest
dobre radzenie sobie w sytuacjach, gdy przestrzeń rozwiązań posiada wiele optimów
lokalnych, co na ogół ma miejsce w praktycznych problemach. Algorytmy ewolucyjne
nie są ograniczone do konkretnego typu problemów, a do ich działania wymagane jest
jedynie podanie postaci funkcji dopasowania oraz odpowiednie zakodowanie rozwiązań.
O ich skuteczności świadczy wszechstronne zastosowanie: od projektowania wspomaga-
nego komputerowo [37] przez uczenie maszynowe [39] po problemy grafowe [33].

Od pewnego czasu podczas tworzenia algorytmów ewolucyjnych coraz częściej wy-
korzystuje się wiedzę specyficzną dla danego problemu [28]. Takie wyspecjalizowane
algorytmy ewolucyjne mogą osiągać rezultaty lepsze niż ich generyczne odmiany. Wie-
dzę o problemie można wykorzystać np. podczas wyboru reprezentacji rozwiązań czy
tworzenia operatorów genetycznych. Coraz częściej spotykaną praktyką jest tworze-
nie algorytmów ewolucyjnych z wbudowanymi lokalnymi metodami poszukiwania. Ten
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rodzaj algorytmów ewolucyjnych, określanych również mianem memetycznych, był z
sukcesem wykorzystany do rozwiązywania wielu problemów grafowych. Przykładowo w
przypadku problemu komiwojażera do algorytmów ewolucyjnych dodawano metody lo-
kalnych ulepszeń np. k-optymalną wymianę krawędzi oraz opartą na niej heurystykę
Lina-Kerninghana [27].

Problem komiwojażera z profitami i ograniczeniami w klasycznej wersji (ang. Orien-
teering Problem, w skrócie OP) polega na znalezieniu w ważonym grafie drogi pomiędzy
zadaną parą punktów, która posiada możliwie największy łączny profit, ale jej łączna
długość nie przekracza zadanego limitu. Każdy wierzchołek w grafie posiada pewien
nieujemny profit, a łączny profit drogi jest sumą zysków odwiedzanych wierzchołków.
Opublikowano różne metody rozwiązania tego problemu (szczegóły w rozdziale 3). Osią-
gają one na ogół wyniki bliskie optymalnym dla małych sieci testowych (poniżej 100
wierzchołków). Metody przetestowane dla grafów posiadających kilkaset wierzchołków
zaczynają zwykle notować rosnące straty wobec rozwiązań optymalnych. W literaturze
zostały opisane tylko nieliczne próby rozwiązania tego problemu oparte o algorytmy
ewolucyjne [41]. W związku z tym, autor pracy postanowił zbadać możliwości zasto-
sowania specjalizowanych algorytmów ewolucyjnych dla tego problemu ze szczególnym
uwzględnieniem sieci o rozmiarach od 100 do 1000 wierzchołków. Rozwiązanie proble-
mu na sieciach tej wielkości może znaleźć zastosowanie w planowaniu tras atrakcyjnych
turystycznie i logistyce transportu, gdy rozważany obszar ma wielkość państwa, a także
w sekwencjonowaniu DNA [5].

Problem komiwojażera z profitami i ograniczeniami dla grafów o wagach zmiennych
w czasie (ang. Time-Dependent Orienteering Problem, w skrócie TDOP) stanowi gene-
ralizację problemu OP, gdzie koszt przejścia między wierzchołkami grafu zależy od mo-
mentu jego rozpoczęcia. To problem stosunkowo nowy, a większość prac dotycząca jego
rozwiązań powstała w ostatnich kilku latach (szczegóły w rozdziale 3). Szczególny nacisk
kładziony jest na aplikacyjność rozwiązań - są one testowane na sieciach atrakcji tury-
stycznych i transportu publicznego oraz samochodowego. Tego typu sieci są praktyczny-
mi przykładami grafów o wagach zmiennych w czasie - czas trwania podróży pomiędzy
zadaną parą punktów może zależeć np. od pory dnia, natężenia ruchu, częstości odjazdów
środków komunikacji miejskiej czy momentu przyjścia na przystanek. Tematyka nabie-
ra jeszcze większej aktualności w związku z rozwojem aplikacji mobilnych i planerów
podróży, a jeden z algorytmów (GLS) został nawet wykorzystany w tego typu aplika-
cji. Nieliczne opublikowane metody rozwiązywania TDOP bazują przede wszystkim na
metodach lokalnych poszukiwań. Warto zaznaczyć, że część z nich nie przeprowadza
obliczeń na realnych wagach zmiennych w czasie, ale na wagach uśrednionych dobowo.
Ze względu na stosowanie wag uśrednionych w niektórych publikacjach, postanowiono
zbadać wpływ sposobu przetwarzania wag w grafie na jakość rozwiązań. Ponadto, z
powodu występującej w kilku pracach tematyki podróży środkami transportu publicz-
nego, istotne wydaje się również zbadanie wpływu zmiany parametrów podróży (liczba
przesiadek, długość przejść pieszych) na właściwości sieci. W celu rozwiązania problemu
TDOP autor postanowił zaadaptować algorytm ewolucyjny rozwiązujący podstawową
wersję OP i przeprowadzić jego walidację eksperymentalną na sieciach testowych.
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1.1 Teza rozprawy

Wykorzystanie specjalizowanych algorytmów ewolucyjnych w rodzinie problemów komi-
wojażera z profitami i ograniczeniami umożliwia uzyskanie wyników bliskich optymalnym
w akceptowalnym czasie wykonania dla sieci posiadających do kilkuset wierzchołków.

1.2 Cel i zakres rozprawy

Celem pracy jest opracowanie efektywnego rozwiązania dla problemu komiwojażera z
profitami i ograniczeniami ze szczególnym uwzględnieniem grafów o wagach zmiennych
w czasie. Aby osiągnąć zamierzony cel niezbędne jest wykonanie następujących zadań:

• Opracowanie algorytmu ewolucyjnego z wbudowanymi lokalnymi metodami po-
szukiwawczymi w celu rozwiązania problemu komiwojażera z profitami i ograni-
czeniami dla grafów o wagach stałych.

• Zbadanie właściwości sieci transportu publicznego i atrakcji turystycznych będącej
przykładem grafu o wagach zmiennych w czasie.

• Adaptacja algorytmu ewolucyjnego do wersji problemu z wagami zmiennymi w
czasie oraz opracowanie kilku wariantów algorytmu różniących się sposobem prze-
twarzania wag w grafie.

1.3 Organizacja rozprawy

Rozprawa składa się z ośmiu rozdziałów (pierwszy rozdział stanowi wstęp do rozprawy
i zawarto w nim między innymi tezę, cel i zakres pracy).W drugim rozdziale zawarto
wprowadzenie do tematyki rozwiązywania problemów optymalizacyjnych ze szczególnym
uwzględnieniem algorytmów ewolucyjnych. Trzeci rozdział stanowi wprowadzenie do
rodziny problemów komiwojażera z profitami i ograniczeniami. Czwarty rozdział zawiera
omówienie autorskiego algorytmu ewolucyjnego rozwiązującego problem komiwojażera z
profitami i ograniczeniami dla grafów o wagach stałych. Piąty rozdział stanowi opis prac
przeprowadzonych podczas tworzenia i testowania algorytmu ewolucyjnego. Omówiony
jest proces tworzenia algorytmu (dobór komponentów i kalibracja parametrów) oraz
jego testy przeprowadzone na wielu różnych sieciach. W szóstym rozdziale omówiono
rozwiązanie problemu komiwojażera z profitami i ograniczeniami dla grafów o wagach
zmiennych w czasie. Siódmy rozdział poświęcony jest eksperymentom wykonanym dla
wersji problemu przeznaczonej dla grafów o wagach zmiennych w czasie. Ósmy rozdział
stanowi podsumowanie pracy.

2 Problemy optymalizacyjne i metody ich rozwią-
zywania

Problem optymalizacyjny to rodzaj problemu obliczeniowego, którego celem jest znale-
zienie możliwie najlepszego rozwiązania [29]. Oceny jakości rozwiązań dokonuje się za
pomocą funkcji celu. W przypadku problemów bez ograniczeń podczas szukania roz-
wiązania pod uwagę brana może być cała przestrzeń rozwiązań, a dla problemów z
ograniczeniami rozważana jest tylko jej dopuszczalna część. W zależności od postaci
przestrzeni rozwiązań problemy optymalizacyjne można podzielić na ciągłe i dyskretne
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(kombinatoryczne). Jednym z najbardziej znanych problemów optymalizacji kombinato-
rycznej jest problem komiwojażera (ang. Travelling Salesman Problem, w skrócie TSP)
[9]. Mając dany ważony graf celem jest znalezienie cyklu Hamiltona o możliwie najmniej-
szej sumie wag odwiedzanych krawędzi. W przypadku grafu pełnego o n wierzchołkach
rozmiar przestrzeni rozwiązań wynosi (n− 1)!. TSP należy do NP-trudnych problemów
obliczeniowych.

2.1 Metody rozwiązywania problemów optymalizacji

Algorytmy rozwiązujące problemy optymalizacyjne można podzielić na dwie grupy.
Pierwszą z nich stanowią algorytmy dokładne, które dla każdego przypadku testowe-
go znajdują rozwiązanie optymalne. W drugiej grupie znajdują się metody, które nie
gwarantują znalezienia rozwiązania globalnie najlepszego - należą do nich algorytmy
aproksymacyjne, heurystyki i metaheurystyki. W wielu przypadkach specyfika i rozmiar
problemu powodują, że czas obliczeń algorytmu dokładnego jest nieakceptowalny. Wów-
czas stosuje się mniej złożone czasowo metody z drugiej grupy - następuje skrócenie
czasu obliczeń kosztem możliwego pogorszenia jakości wyników. Takie postępowanie do-
tyczy zwłaszcza problemów, dla których nie są znane rozwiązania dokładne o złożoności
wielomianowej (w szczególności problemów NP-trudnych). Poniżej wymieniono metody
powszechnie stosowane do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych:

• Proste heurystyki: algorytmy zachłanne (ang. greedy algorithm) i metody lokalnych
poszukiwań np. wspinaczka (ang. hill climbing) [46].

• Metaheurystyki wykorzystujące lokalne poszukiwania np. symulowane wyżarzanie
(ang. simulated annealing) [29], przeszukiwanie tabu (ang. tabu search) [46], ite-
rowana metoda lokalnych poszukiwań (ang. iterated local search, w skrócie ILS)
czy przeszukiwanie zmiennego sąsiedztwa (ang. variable neighborhood search, w
skrócie VNS) [30].

• Metaheurystyki inspirowane naturą np. algorytm ewolucyjny (ang. evolutionary
algorithm) [28], algorytm mrówkowy (ang. ant colony optimization) [14] i optyma-
lizacja rojem cząstek (ang. particle swarm optimization) [20].

2.2 Algorytmy ewolucyjne

Koncepcja algorytmów ewolucyjnych wywodzi się z ewolucji naturalnej. W przeciwień-
stwie do wielu innych metod optymalizacji (operujących na jednym rozwiązaniu) algo-
rytm ewolucyjny podczas swego działania utrzymuje całą populację osobników. Każdy
osobnik reprezentuje potencjalne rozwiązanie problemu, które jest zakodowane w algo-
rytmie za pomocą pewnej strukturyG zwanej genotypem. W trakcie działania algorytmu
populacja podlega zmianom, a osobniki rywalizują między sobą o miejsce w populacji
[28]. Zmiany w populacji można podzielić na dwie grupy: przekształcenia typu m za-
chodzące w ramach jednego osobnika (m : G → G) określane mianem mutacji oraz
przekształcenia typu c wykorzystujące informacje od dwóch lub więcej osobników w
celu stworzenia nowego rozwiązania potomnego (c : G × ... × G → G) określane mia-
nem krzyżowań (rekombinacji). Ponadto, osobniki w populacji rywalizują między sobą
- ten proces określa się mianem selekcji. Oceny osobników w trakcie selekcji dokonuje
się za pomocą funkcji dopasowania, której postać zależy od rozważanego problemu -
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im wyższa wartość funkcji dopasowania, tym większa szansa przeżycia danego osobnika
w populacji i wydania potomstwa w procesie rekombinacji. Algorytm ewolucyjny itera-
cyjnie powtarza procedury selekcji, krzyżowania i mutacji dopóki nie zostanie spełniony
warunek zatrzymania, który może zależeć np. od liczby wykonanych iteracji lub od stop-
nia poprawy rozwiązań w populacji. Na rysunku 1 przedstawiono uproszczony schemat
działania algorytmu ewolucyjnego.

tworzenie populacji

pocz tkowej

selekcja

krzy owanie 

mutacja

warunek

stopu

KONIEC

TAK

NIE

ewaluacja

Rysunek 1: Schemat działania algorytmu ewolucyjnego.

Algorytmy ewolucyjne należą do najpopularniejszych metod optymalizacji global-
nej. Metaheurystyki te sprawdziły się przy rozwiązywaniu wielu, zupełnie odmiennych
problemów optymalizacyjnych, a ich początki to lata 50-te i 60-te XX wieku. Metody
inspirowane naturalną ewolucją zostały opracowane niezależnie przez co najmniej kilku
badaczy. Metodom tym nadawano różne nazwy w zależności od ich specyfiki i sposobu
reprezentacji rozwiązań. Do najważniejszych należą:

• Algorytmy genetyczne [17] - rozwiązania były reprezentowane za pomocą ciągów
binarnych, mutacja polegała na zmianie losowego bitu, a krzyżowanie na wymianie
fragmentów ciągów między rodzicami.

• Strategie ewolucyjne [35] - rozwiązania były reprezentowane przez parę wektorów
liczb rzeczywistych, z których jeden reprezentował punkt w przestrzeni rozwiązań,
a drugi parametry mutacji (odchylenia standardowe rozkładu normalnego).

• Programowanie ewolucyjne [11] - rozwiązania były reprezentowane za pomocą au-
tomatów skończonych.

• Programowanie genetyczne [23] - rozwiązania były zakodowane w postaci drzew i
reprezentowały programy, które podlegały ewolucji.
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Z czasem wielu badaczy zaczęło wykorzystywać w programach ewolucyjnych wiedzę o
problemie, który miały one rozwiązywać. Zamiast trzymać się reprezentacji narzuco-
nych przez wyżej przedstawione metody (np. ciągi binarne w klasycznych algorytmach
genetycznych) rozwiązania były kodowane w sposób bardziej pasujący do danego pro-
blemu np. jako permutacje w problemie komiwojażera czy jako macierze w nieliniowym
zadaniu transportowym. Zmiana reprezentacji pociągała za sobą wprowadzenie specja-
lizowanych operatorów, które wykorzystywały specyfikę rozwiązywanego problemu.

Coraz popularniejsze stawało się łączenie algorytmów ewolucyjnych z innymi meto-
dami wykorzystującymi specyficzną wiedze o problemie (na ogół są to metody lokalnych
poszukiwań). Tego typu metody określa się mianem algorytmów memetycznych. W tym
przypadku zakłada się, że osobnik w populacji może się uczyć (i ulepszać) w trakcie
swego istnienia - odbywa się to z pomocą metod lokalnych poszukiwań. Algorytmy me-
metyczne łączą zalety przeszukiwania ewolucyjnego utrzymującego populację rozwiązań
z heurystykami bazującymi na lokalnych poszukiwaniach i w wielu przypadkach pozwa-
lają na uzyskanie lepszych rezultatów niż przy stosowaniu każdej z powyższych metod
osobno. Zostały one z sukcesem użyte do wielu problemów NP-trudnych [36] [8] [27].

3 Rodzina problemów komiwojażera z profitami i
ograniczeniami

Klasyczna wersja problemu komiwojażera z profitami i ograniczeniami (ang. Oriente-
ering Problem - OP) [42] zdefiniowana jest dla grafów o wagach stałych. Niech dany
będzie graf ważony G(V,E) (V jest zbiorem wierzchołków, a E zbiorem krawędzi) nie
posiadający pętli i zawierający n wierzchołków. Koszt (waga) krawędzi z wierzchołka i
do j oznaczmy przez wij, a nieujemny profit wierzchołka i to pi. Mając dany limit kosz-
tu Tmax oraz wierzchołek startowy s i końcowy e trasy celem OP jest maksymalizacja
łącznego profitu trasy (suma profitów odwiedzanych wierzchołków) bez przekraczania
łącznego kosztu Tmax przy założeniu, że punkty na trasie się nie powtarzają. OP należy
do NP-trudnych problemów optymalizacyjnych [15], a algorytmy dokładne dla większych
sieci mają na ogół bardzo długi czas wykonania. Stąd większość rozwiązań omawianego
problemu to metaheurystyki.

W tabeli 1 przedstawiono wykaz najważniejszych prac dotyczących klasycznej wersji
problemu. Algorytmy rozwiązujące OP bazowały m.in. na strategiach zachłannych, me-
todach lokalnych poszukiwań oraz bardziej złożonych metaheurystykach. Znaczna część
metod koncentrowała się na rozwiązaniach problemu jedynie dla małych grafów (sieci
testowe Chao i Tsiligiridesa). Najlepsze rezultaty w tych przypadkach osiągały heurysty-
ki GRASPwPR, VNS i ACO, ale większość metod osiągała zbliżone wyniki. Działo się
tak ze względu na mniejszą trudność osiągania wyników bliskich optymalnym dla mniej-
szych sieci. W przypadku testów algorytmów GLS, GRASP i GRASPwPR na większych
sieciach (testy Fischettiego) błędy w stosunku do rozwiązań optymalnych rosną.

Autor pracy skoncentrował się na algorytmie OP z myślą o większych sieciach. Meto-
da bazowała na algorytmach ewolucyjnych i wykorzystywała m.in. heurystyki lokalnych
poszukiwań. Podczas eksperymentów dla sieci 908 polskich miast uzyskano wyniki lepsze
od innych metaheurystyk przy porównywalnych czasach wykonania [19] [22]. Przeprowa-
dzono także eksperymenty m.in. na sieciach Fischettiego (do 400 wierzchołków)[32]. Dla
wielu sieci uzyskiwano wyniki optymalne lub bliskie optymalnym, a przewaga nad inny-
mi metodami była znacząca przy akceptowalnych czasach wykonania. Praca doktorska
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nawiązuje do wyżej opisanych badań i stanowi ich kontynuację.

Tabela 1: Przegląd najważniejszych prac z tematyki OP
Autor Rok Krótki opis pracy

T. Tsiligirides [42] 1984 -rozwiązanie oparte o metodę Monte-Carlo
-generowane losowe trasy, a prawdopodobieństwo wyboru

wierzchołka zależne od jego profitu i odległości
-opracowano sieci testowe (21-32 wierzchołków)

B. Golden i inni [15] 1987 -zachłanna konstrukcja rozwiązania
-ulepszanie rozwiązania: 2-optymalna wymiana krawędzi

-obliczanie centrum grawitacji sieci (na podstawie profitu)
I. Chao i inni [7] 1996 -kilkustopniowa heurystyka

-zachłanne tworzenie wielu tras i poprawa najlepszej z nich
-przenoszenie wierzchołków i wymiana krawędzi (2-opt)

-wymiana wierzchołków pomiędzy najlepszą trasą, a innymi
-opracowano sieci testowe (64-66 wierzchołków)

M. Fischetti 1998 -metoda dokładna (podziału i cięć)
i inni [10] -wyniki dokładne dla sieci do 400 wierzchołków

-opracowano sieci testowe (100-400 wierzchołków)
M. Tasgetiren [41] 2001 -algorytm genetyczny

-krzyżowanie wstrzykujące i selekcja (λ+ µ)
-mutacje losowe (wstawianie/usuwanie/wymiana punktów)

-karanie tras niedopuszczalnych
P. Vansteenwegen 2009 -nakierowana metoda lokalnych poszukiwań (GLS)

i inni [43] -lok. poszuk. (wstawianie, wymiana wierzchołków i 2-opt)
-usuwanie fragmentów tras - ucieczka z lok. optimum

-karanie wierzchołków w trasach lok. optymalnych
M. Schilde i inni [38] 2009 -algorytm mrówkowy (ACO)

-metoda przeszukiwania zmiennego sąsiedztwa (VNS)
-dostosowane również do dwu-kryterialnej optymalizacji

V. Campos i inni [6] 2013 -zachłanno-losowa procedura adaptacyjnego
przeszukiwania (GRASP) i jej rozszerzenie (GRASPwPR)
-zachłanno-losowa konstrukcja tras i ich lokalne ulepszenia
-faza przechodzenia między trasami (Path Relinking - PR)

Problem komiwojażera z profitami i ograniczeniami dla grafów o wagach zmiennych
w czasie (ang. Time-Dependent Orienteering Problem, w skrócie OP) stanowi generali-
zację OP, w której czas przejścia z wierzchołka i do wierzchołka j (utożsamiany z wagą
krawędzi) zależy od momentu opuszczenia wierzchołka i. Ponadto, każdy punkt ma pe-
wien czas potrzebny na odwiedziny. Przykładami grafów o wagach zmiennych w czasie
są sieci transportu publicznego (oparte na rozkładach jazdy). Problem TDOP ma kilka
wariantów: w jednym z nich każda atrakcja ma godziny otwarcia (okna czasowe), pod-
czas których może być odwiedzona (ang. Time-Dependent Orienteering Problem with
Time Windows), a w innym wariancie generowanych jest kilka tras, których sumarycz-
ny profit należy zmaksymalizować (ang. Time-Dependent Team Orienteering Problem).
Istnieje też połączenie powyższych wariantów (ang. Time-Dependent Team Orienteering
Problem with Time Windows).

O ile opracowano wiele różnych metod rozwiązywania problemu OP z wagami sta-
łymi, to powstało stosunkowo niewiele prac poświęconych wersji problemu dla grafów o
wagach zmiennych w czasie (TDOP) i jego wariantów. W tabeli 2 zamieszczono wykaz
najważniejszych prac. Większość prac pochodzi z ostatnich lat i dotyczy głównie opra-
cowania metod dla TDOP działających na sieciach punktów (atrakcji turystycznych)
połączonych środkami transportu publicznego, gdzie pora dnia i moment przybycia na
przystanek determinuje czas podróży (włączając w to czas oczekiwania na środek trans-
portu i przesiadki). Opracowanie najbardziej atrakcyjnej turystycznie trasy w takiej sieci
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sprowadza się do rozwiązania problemu TDOP.

Tabela 2: Przegląd najważniejszych prac z tematyki TDOP
Autor Rok Krótki opis pracy

R.A. Abbaspour 2011 -rozwiązanie problemu pokrewnego do TDOP, czyli
i inni [1] time-dependent personal tour planning (TDPTP)

-sieć atrakcji i transportu publicznego (Teheran)
-inny sposób liczenia profitu tras niż TDOP

-pomocnicza procedura do liczenia najkrótszych
połączeń w sieci transportu publicznego

A. Garcia i inni [12] 2013 -rozwiązanie TDOP dla sieci atrakcji i transportu
publicznego San Sebastian (algorytm ILS)

-dodatkowo czasy otwarcia obiektów (okna czasowe)
oraz możliwość generowania kilku tras

-wstępne obliczenia wag i ich uśrednianie dobowe
C. Verbeeck i inni [45] 2014 -opracowanie sieci modelujących ruch uliczny

-obliczenie wyników optymalnych dla stworzonych sieci
-algorytm mrówkowy dla problemu TDOP

A. Gunawan i inni [16] 2014 -dyskretyzacja czasów w sieciach Verbeecka
-porównanie różnych metod rozwiązywanie TDOP

-najlepsze wyniki osiąga AdaptiveILS
D. Gavalas i inni [13] 2015 -rozwiązanie TDOP dla sieci atrakcji i transportu

publicznego Aten (metody TDCSCR i TDSlCSCR)
-wstępne obliczenia wag zmiennych w czasie

-połączenie metody ILS i grupowania punktów
-porównanie z innymi metodami na sieci ateńskiej

W przypadku sieci transportu publicznego część autorów [12] decydowała się na
znaczne uproszczenia np. uśrednianie czasu przejazdu między punktami, dzięki czemu
algorytm operował na grafach o wagach stałych, a wynikowe trasy poddawane były pro-
cedurze naprawy (w przypadku, gdy były zbyt długie). Prace D. Gavalasa i innych [13]
oraz autora [31] (sieć transportu publicznego i atrakcji Białegostoku) należą do pierw-
szych, w których algorytmy rozwiązujące TDOP działają na realnych czasach przejaz-
dów między atrakcjami (obliczonych na podstawie rozkładów jazdy środków transportu
publicznego). Z racji różnych sposobów traktowania wag w publikacjach dotyczących
TDOP, autor pracy postanowił zbadać wpływ sposobu przetwarzania wag na wyniki
algorytmu TDOP. Wstępne testy [31] wykazały, że najlepsze efekty dla dłuższych tras
dała hybryda: połączenie analizy wag uśrednionych (ogólne właściwości sieci) oraz ana-
lizy sieci z realnymi wagami zmiennymi w czasie (detale sieci). Ponadto, autor zaadapto-
wał algorytm ewolucyjny z powodzeniem zastosowany do problemu OP i przeprowadził
walidację eksperymentalną zarówno na sieciach transportu publicznego jak i samocho-
dowego. Opis tych prac zawarto w rozprawie doktorskiej.

4 Rozwiązanie problemu komiwojażera z profitami
i ograniczeniami dla grafów o wagach stałych

W celu rozwiązania problemu opracowano algorytm ewolucyjny z wbudowanymi me-
todami lokalnych poszukiwań. W algorytmie użyto ścieżkowej reprezentacji rozwiązań
- kolejne geny w chromosomie odpowiadają kolejnym punktom trasy. Zaproponowane
operatory (zarówno krzyżowania jak i mutacji) występują w wariantach zachłannym i
losowym, a ich wersje zachłanne bazują na heurystykach lokalnych poszukiwań. W al-
gorytmie zastosowano specjalizowane krzyżowanie dwupunktowe, gdzie wymianie mogą
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ulegać fragmenty między kolejnymi, wspólnymi punktami tras rodzicielskich. Algorytm
stosuje selekcję osobników przeżywających opartą o ścisk deterministyczny (ang. deter-
ministic crowding), gdzie brane pod uwagę jest podobieństwo osobników, a potomkowie
rywalizują o miejsce populacji z własnymi rodzicami. Algorytm zawiera operatory mu-
tacji działające na pojedynczych wierzchołkach (wstawianie i usuwanie wierzchołka),
na krawędziach (2-optymalna wymiana) oraz na większych fragmentach tras (zaburza-
nie). Metoda w trakcie swego działania uwzględnia rozwiązania niedopuszczalne (trasy
przekraczające limit kosztu Tmax). Kara osobników niedopuszczalnych wbudowana jest
w funkcję dopasowania. Ponadto, w pierwszej fazie algorytmu opcjonalnie stosowane
jest ulepszanie osobników populacji początkowej, a w fazie końcowej występuje naprawa
tras niedopuszczalnych. Wynikiem algorytmu ewolucyjnego jest trasa dopuszczalna o
najwyższym proficie uzyskana w trakcie jego trwania.

4.1 Ewaluacja osobników

Zakładając, że trasa t ma profit p(t) i koszt c(t), poniżej podano wzór na funkcję dopa-
sowania:

fitness(t) =

pt dla ct ¬ Tmax
pt · (Tmaxct )k w przeciwnym razie

(1)

Druga część powyższej formuły uwzględnia karę dla osobników niedopuszczalnych (okre-
ślana parametrem k). Dla k = 1 funkcję dopasowania dla tras niedopuszczalnych można
interpretować jako oczekiwany profit trasy przy jej skróceniu do limitu Tmax. Większe
wartości wykładnika k wiążą się ze wzrostem kary. Funkcja dopasowania ma charak-
ter adaptacyjny - parametr k (początkowo równy 1) ulega zwiększeniu w przypadku,
gdy zbyt duża część populacji znajduje się na niedopuszczalnym obszarze przestrzeni
rozwiązań.

4.2 Tworzenie i ulepszanie populacji początkowej

Populacja początkowa generowana jest w sposób losowy i tworzą ją trasy rozpoczyna-
jące się i kończące w zadanych punktach, których łączny koszt nie przekracza limitu
Tmax. Podczas tworzenia trasy na każdym kroku podczas losowania uwzględniane są te
wierzchołki, których dodanie na końcu trasy nie spowoduje przekroczenia limitu kosz-
tu. Opcjonalną częścią algorytmu jest ulepszanie tras populacji początkowej za pomocą
metod lokalnych poszukiwań. Podczas tej fazy algorytmu wielokrotnie uruchamiane są
procedury wstawiania i usuwania wierzchołków oraz 2-optymalnej wymiany krawędzi.

4.3 Krzyżowanie

W każdej iteracji algorytmu pewna liczba losowych par osobników z populacji przechodzi
procedurę krzyżowania. Podczas jej trwania rozważane są wszystkie pary kolejnych,
wspólnych punktów obu rodziców. Wymianie ulega jeden z fragmentów pomiędzy tymi
punktami. Opracowano dwa warianty krzyżowania: heurystyczne i losowe. Heurystyczna
wersja krzyżowania spośród wszystkich możliwości wymiany fragmentów wybiera taką,
która maksymalizuje wartość funkcji dopasowania lepszego z potomków. Druga wersja
krzyżowania wybiera punkty krzyżowania (a więc i wymienione fragmenty) w sposób
losowy. Częstość wykonywania krzyżowania oraz jego charakter (losowy/heurystyczny)
sterowane są odpowiednimi parametrami.
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4.4 Selekcja

Po utworzeniu potomków następuje procedura selekcji oparta na ścisku deterministycz-
nym (ang. deterministic crowding) [25]. Potomkowie rywalizują z własnymi rodzicami
o przetrwanie, a dobór w pary oparty jest na podobieństwie (odległości) między osob-
nikami. Rywalizują ze sobą bardziej podobne pary w celu utrzymania różnorodności
populacji. Spośród dwóch możliwości ustawienia dzieci i rodziców w rywalizujące pary
wybierana jest ta, dla której suma odległości pomiędzy rywalizującymi osobnikami jest
mniejsza. Podczas obliczeń zastosowano odległość edycyjną, która oznacza minimalną
liczbę operacji (wstawienia lub usunięcia wierzchołka) potrzebnych na zamianę jednej
trasy w drugą. Jej obliczanie bazuje na długości najdłuższego wspólnego podciągu tras
(NWP ). Poniżej podano wzór na odległość między trasami (funkcja rozmiar odnosi się
do liczby wierzchołków w trasie):

d(t1, t2) = rozmiar(t1) + rozmiar(t2)− 2 ·NWP (t1, t2). (2)

4.5 Mutacja

W każdej iteracji algorytmu pewna liczba osobników przechodzi mutację. Zastosowano
kilka rodzajów operatorów mutacji

• Mutacja krawędzi - oznacza wymianę krawędzi trasy bez zmiany podzbioru wierz-
chołków.

• Mutacja wierzchołków - dotyczy wstawiania i usuwania pojedynczych wierzchoł-
ków w trasie.

• Mutacja fragmentów tras (zaburzanie) - usuwa fragment trasy, co oznacza skokową
zmianę w osobniku.

Mutacja krawędzi stosuje algorytm 2-optymalny, podczas którego dwie krawędzi trasy
wymieniane są na dwie inne w taki sposób, by trasa skróciła się możliwie najbardziej.
Mutacje wierzchołków występują w wersji losowej i zachłannej. W tych drugich wyko-
rzystywane są heurystyki lokalnych poszukiwań oparte o profit wierzchołka i zmianę
kosztu trasy. Mutacje fragmentów tras mogą być czysto losowe lub zachłanno-losowe.
Wybór długości usuwanego fragmentu zawsze dokonywany jest losowo, ale nie może on
być dłuższy niż pewien ustalony limit. Wybór samego fragmentu do usunięcia (podobnie
jak w mutacji wierzchołków) może się odbywać na dwa sposoby. Częstość i charakter
różnych typów mutacji sterowane są parametrami algorytmu.

5 Walidacja eksperymentalna algorytmu dla proble-
mu komiwojażera z profitami i ograniczeniami dla
grafów o wagach stałych

W pierwszej części badań nad algorytmem należało wybrać jego komponenty (np. ope-
ratory) odpowiednio dostosowane do rozwiązywanego problemu oraz przeprowadzić do-
strajanie parametrów algorytmu. Następnie przystąpiono do drugiej części eksperymen-
tów, podczas których przeprowadzono analizy porównawcze algorytmu z innymi meta-
heurystykami.
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5.1 Wybór komponentów i kalibracja parametrów algorytmu
ewolucyjnego

Dostrajanie parametrów przeprowadzono z użyciem meta-algorytmu iterowanych lokal-
nych poszukiwań (ILS) [18]. Poniżej przedstawiono komponenty algorytmu, które prze-
testowano i porównano na sieciach kalibracyjnych.

• Sposób traktowania rozwiązań niedopuszczalnych

– Zakaz występowania zbyt długich osobników w populacji.

– Statyczna funkcja karania rozwiązań niedopuszczalnych.

– Adaptacyjna wersja funkcji kary.

• Tworzenie populacji początkowej

– Losowa populacja początkowa.

– Ulepszona populacja początkowa (lokalne poszukiwania).

• Krzyżowanie

– Krzyżowanie dwupunktowe.

– Krzyżowanie wstrzykujące (ang. injection crossover) [41].

– Krzyżowanie oparte o procedurę Path Relinking [6].

• Selekcja

– Turniejowa selekcja rodziców ze zredukowaną wariancją [40].

– Proporcjonalna selekcja rodziców oparta na uniwersalnym próbkowaniu sto-
chastycznym [3].

– selekcja potomków oparta na ścisku deterministycznym [25].

Wszystkie konfiguracje algorytmu (różniące się wyżej opisanymi komponentami) pod-
dano automatycznej kalibracji. W rezultacie najlepiej spisywał się wariant algorytmu
stosujący adaptacyjna karę osobników niedopuszczalnych, losowe generowanie populacji
początkowej, krzyżowanie 2-punktowe i ścisk deterministyczny (opis w poprzedniej sek-
cji). Dla większości konfiguracji (łącznie z najlepszą) faworyzowana była duża częstość
krzyżowania i mutacji wierzchołków oraz niska częstość zaburzania. Ponadto stwierdzo-
no zdecydowanie pozytywny wpływ heurystycznych operatorów różnicowania na jakość
rozwiązań.

5.2 Przedstawienie wyników na wszystkich sieciach i porówna-
nie z innymi metodami

Algorytm ewolucyjny przetestowano na kilku rodzajach sieci testowych:

• Klasa I: Sieci Chao [7] posiadające od 64 do 66 wierzchołków.

• Klasa II: Sieci Fischettiego [10] przejęte z problemu marszturyzacji (100-262 wierz-
chołki).
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• Klasa III: Sieci Fischettiego przejęte z problemu komiwojażera i posiadające trzy
warianty generowania profitów (100-400 wierzchołków).

• Klasa IIIa: wybrane sieci z klasy III o wagach rzeczywistych.

• Klasa IV: Sieć 908 miast Polski. Profity równe są liczbie mieszkańców (w tysią-
cach), a wagi krawędzi odpowiadają odległościom (w km).

• Klasa V: Sieci z biblioteki TSPLIB dostosowane przez autora do problemu OP
(417-1000 wierzchołków).

Dokonano porównań algorytmu ewolucyjnego z następującymi metodami:

• Metoda opracowana przez I. Chao i innych [7] (w skrócie CGW).

• Metaheurystyka GLS (ang. Guided Local Search) [43].

• Algorytm mrówkowy (ang. Ant Colony Optimization, w skrócie ACO) oraz metoda
przeszukiwania zmiennego sąsiedztwa (ang. Variable Neighbour Search, w skrócie
VNS) [38].

• Algorytm GRASP (ang. Greedy Ramdomized Adaptive Search Procedure) oraz jego
rozszerzenie GRASPwPR (ang. Greedy Ramdomized Adaptive Search Procedure
with Path Relinking) [6].

• Algorytm Memetic-GRASP (w skrócie MemGR) [26].

Zaproponowany w rozprawie algorytm ewolucyjny osiągnął wyniki bliskie optymalnym
w akceptowalnym czasie wykonania zarówno dla mniejszych jak i dla większych sieci te-
stowych. W tabeli 3 i 4 podano zbiorcze porównanie algorytmów dla różnych klas sieci te-
stowych. O ile dla najmniejszych testów Chao (sieci klasy I mające 64-66 wierzchołków)
różnice między algorytmem ewolucyjnym i konkurencyjnymi metodami są minimalne,
to wraz ze zwiększaniem rozmiaru sieci różnice wynikowe wzrastają. W przypadku sieci
testowych Fischettiego (klasa II i III, 100-400 wierzchołków) wyniki algorytmu ewolucyj-
nego różnią się od wyników optymalnych średnio zaledwie o 0,1-0,2 procent i są średnio
o ponad 1 procent lepsze od jednej z najefektywniejszych opublikowanych metaheury-
styk (GRASPwPR) rozwiązujących OP. Różnice w wynikach algorytmów rosną jeszcze
bardziej wraz ze wzrostem rozmiaru sieci testowych. W przypadku największych sieci
Fischettiego (300-400 wierzchołków) oraz sieci miast Polski (klasa IV, 908 wierzchołków)
przewaga algorytmu ewolucyjnego nad GRASPwPR osiąga kilka procent (na rysunku
2 przykładowa trasa). Inna znana metaheurystyka (GLS) dla średnich i dużych sieci
testowych traci od kilku nawet do kilkunastu procent w stosunku do autorskiej meto-
dy ewolucyjnej. Największe różnice pomiędzy algorytmami wystąpiły dla sieci klasy V
(400-1000 wierzchołków) i wynosiły 10-15 procent, ale należy zaznaczyć, że w tym przy-
padku testowano nieoryginalne implementacje konkurencyjnych metod. Również czasy
wykonania algorytmu ewolucyjnego są akceptowalne i dla większości sieci testowych wy-
noszą mniej niż 10 sekund. Autorski algorytm ewolucyjny, który osiąga wysokiej jakości
wyniki dla problemu OP z wagami stałymi, stanowi podstawę metody rozwiązującej
problem na grafach o wagach zmiennych w czasie.
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Tabela 3: Porównanie uśrednionych rezultatów algorytmu ewolucyjnego (EVO) z wyni-
kami innych metaheurystyk na sieciach klasy I. W tabeli podane są średnie wyniki dla
najgorszego i najlepszego z 10 uruchomień.

Algorytm Chao64 Chao66
EVO 795/793,3 952,3/952,1
CGW 790,7 948,7
GLS 786 942,9
ACO 795/792 952,3
VNS 795/790,7 952,3/947,5

GRASP 794,6/791,1 952,3/948,3
GRASPwPR 794,6/792,9 952,3

MemGR 793,3 948,1

Tabela 4: Porównanie uśrednionych rezultatów (procentowe straty do najlepszych tras)
algorytmu ewolucyjnego (EVO) z wynikami innych metaheurystyk na pozostałych sie-
ciach. Dla części sieci nie są znane wyniki optymalne, a gwiazdką oznaczono straty do
algorytmu ewolucyjnego. Czas wykonania podany w sekundach.

Klasa problemów EVO GLS GRASP GRASPwPR
śr. czas strata strata strata strata

Klasa II 2,9 0,16 - 3,10 1,83
Klasa III (wariant I) 2,8 0,08 - 1,39 0,70
Klasa III (wariant II) 3,2 0,08 - 2,49 1,29
Klasa III (wariant II) 3,3 0,25 - 2,65 0,98

Klasa IIIa 5,5 0* 10,7* - -
Klasa IV 7,5 0* 12,2* 5,1* 3,4*
Klasa V 41,5 0* 11,7* 15,0* 14,8*

Rysunek 2: Najlepsza trasa wygenerowana przez alg. ewolucyjny dla sieci miast Polski
(Tmax = 3000). Początek i koniec trasy w Warszawie, długość trasy to 2999,81 km, a
profit to 14966 (łączna liczba mieszkańców odwiedzonych miast to niemal 15 mln).

13



6 Rozszerzenie algorytmu dla grafów o wagach zmien-
nych w czasie z uwzględnieniem sieci transportu
publicznego

6.1 Sieć punktów połączonych środkami transportu publiczne-
go jako graf o wagach zmiennych w czasie

Przykładem grafu o wagach zmiennych w czasie jest sieć punktów, między którymi po-
dróżuje się korzystając z transportu publicznego. Czasy podróży pomiędzy punktami
zmieniają się w ciągu doby i zależą od częstości jazdy środków transportu publicznego o
danej porze, od momentu przyjścia na przystanek oraz od skomunikowania pojazdów w
ramach przesiadek. W przypadku problemu OP i jego odmian zaadaptowanych do pla-
nerów turystycznych, wierzchołki w grafie utożsamiane są z atrakcjami turystycznymi.
Stąd problem TDOP można zamodelować w sieci punktów połączonych środkami trans-
portu publicznego np. do wyszukiwania najbardziej atrakcyjnych tras turystycznych.
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Rysunek 3: Połączenie pomiędzy punktami wymagające dwóch przesiadek.

O ile dla grafów o wagach stałych koszt (czas) przejścia z punktu i do j (wij) się nie
zmienia to w tym przypadku czas przejazdu między punktami (wij(t)) zależy od momen-
tu rozpoczęcia podróży (t). Obliczenie wagi wij(t) wiąże się z wyznaczeniem najkrótszej
ścieżki (w sensie czasu trwania) w multimodalnym grafie złożonym z połączeń środkami
transportu publicznego oraz przejść pieszych. Na rysunku 3 przedstawiono postać przy-
kładowej ścieżki z punktu 1 do punktu 2. Najpierw z punktu startowego przechodzimy
pieszo na przystanek P1, gdzie wsiadamy w linię A i jedziemy do P2. Tam następuje
przesiadka na linię B, którą należy przejechać na przystanek P4. Z przystanku P4 na-
leży przejść na przystanek P5 i wsiąść w linię C. Dojeżdżamy tą linią do przystanku
P7, gdzie wysiadamy i dochodzimy do punktu docelowego. Długość przejść pieszych i
maksymalna liczba przesiadek na ścieżce zostały ograniczone (odpowiednio do 0,3-1,0
km i 3-8 przesiadek).
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6.2 Obliczenia wstępne wag zmiennych w czasie

Algorytmy rozwiązujące problemy grafowe w czasie swego działania odwołują się do
wag w grafie miliony razy. W przypadku grafów o statycznych wagach koszt każdego
odwołania jest stały, ale w przypadku problemu TDOP zaadoptowanego do sieci atrak-
cji i transportu publicznego każde odwołanie do wagi wiąże się z obliczeniem najkrótszej
ścieżki w multimodalnym grafie. W niektórych pracach koncentrowano się na szybkości
pojedynczych zapytań o najkrótszą ścieżkę w sieciach transportu publicznego [4] [21],
jednak wykonanie takiej podprocedury przy każdym odwołaniu do wagi w grafie wiąże
się z dodatkowym narzutem czasowym występującym w trakcie wykonania algorytmu
TDOP. Aby tego uniknąć opracowano procedurę wstępnych obliczeń wszystkich wag w
grafie. Po przeprowadzeniu tej procedury każde odwołanie do wagi w algorytmie TDOP
ma koszt stały. Przyjmując minutową dyskretyzację czasu (zgodną z rozkładami jazdy)
w sieci n atrakcji połączonych środkami transportu publicznego istnieje w ciągu doby
aż 1440 · n2 wag, ale jednokrotne wykonanie algorytmu wstępnych obliczeń pozwala na
przyspieszenie wielu uruchomień algorytmu TDOP.

Celem algorytmu jest wyznaczenie najkrótszych ścieżek (ze względu na czas trwa-
nia) między wszystkimi parami n atrakcji o każdej minucie doby. Aby tego dokonać,
najpierw opracowano metodę obliczającą najkrótsze ścieżki z jednej atrakcji do wszyst-
kich innych atrakcji i zaczynające się o danej porze. W tym celu zmodyfikowano algo-
rytm Forda-Bellmana, by wyznaczał w sieci transportu publicznego najkrótsze ścieżki
o ograniczonej liczbie k przesiadek. Po opracowaniu podstawowego algorytmu liczące-
go najkrótsze ścieżki z danej atrakcji rozpoczynające się w chwili t autor zaproponował
modyfikację algorytmu. Liczyła ona najkrótsze ścieżki rozpoczynające się w chwili czasu
t−1 i wykorzystywała informacje o ścieżkach obliczonych w chwili czasu t. Wykorzysta-
ła ona następującą właściwość sieci: wcześniejsze rozpoczęcie podróży (przy założeniu,
że korzystamy z optymalnej trasy) implikuje nie późniejszy dojazd do celu. W związku
z tym, podczas liczenia najkrótszych ścieżek rozpoczynających się w chwili czasu t− 1
uwzględniono tylko te połączenia transportowe, na które nie udało się zdążyć rozpoczy-
nając podróż w chwili t. Pozwoliło to skrócić czas działania metody liczącej najkrótsze
ścieżki (i wagi) rozpoczynające się o każdej porze doby. Po przeprowadzeniu wstępnych
obliczeń algorytm rozwiązujący problem TDOP dysponował dostępem do wszystkich
wag w czasie stałym, co wyeliminowało dodatkowy narzut czasowy związany z urucha-
mianiem podprocedury liczącej najkrótsze ścieżki.

6.3 Algorytm rozwiązujący problem komiwojażera z profitami
i ograniczeniami dla grafów o wagach zmiennych w czasie

Do rozwiązania problemu komiwojażera z profitami i ograniczeniami dla grafów o wagach
zmiennych w czasie (TDOP) została zastosowana konfiguracja algorytmu ewolucyjnego
użyta wcześniej do grafów o wagach stałych (opis w sekcji 4). Rozwiązanie problemu
dla wag zmiennych w czasie wiąże się ze zmianami komponentów algorytmu adaptowa-
nego do TDOP. Najważniejszą kwestią do rozważenia jest zmiana kosztów krawędzi w
trasie pojawiająca się za miejscem jej modyfikacji. Dotyczy to wszystkich operatorów
genetycznych. Ponadto uwzględnione zostały okna czasowe. W związku z tym potrzebne
były odpowiednie modyfikacje algorytmu. Poniżej opisano najistotniejsze z nich.
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6.4 Wstawianie nowego wierzchołka

W algorytmie ewolucyjnym operacja wstawiania wierzchołka (zarówno w wersji losowej
jak i heurystycznej) wyszukuje możliwie najlepszy punkt wstawienia, czyli powodujący
najmniejszy przyrost trasy. W przypadku problemu TDOP sprawdzenie każdego punktu
wstawienia wiąże się z obliczeniem wag krawędzi za miejscem modyfikacji (mogły one
się zmienić ze względu na zmianę momentu odwiedzin wierzchołków). Aby tego uniknąć
wprowadzono modyfikację, dzięki której wystarczy jedno przejście po całej trasie, by
wyznaczyć najlepsze miejsce wstawienia danego wierzchołka. Wykorzystuje ona reku-
rencyjną zależność na najwcześniejszy możliwy moment przybycia do wierzchołka vi w
trasie (v1, ..., vn) przy założeniu, że wstawienie nowego wierzchołka vx nastąpiło w trasie
wcześniej. Poniżej podano wzór na tą zależność (u):

uvi = min
{

uvi−1+wvi−1vi(uvi−1)
tvi−1+wvi−1vx(tvi−1)+wvxvi(tvi−1+wvi−1vx(tvi−1))

}
. (3)

Zakłada się, że uv1 wynosi ∞. Funkcja wij(t) oznacza koszt przejścia pomiędzy wierz-
chołkami rozpoczynającego sie w chwili t, natomiast ti oznacza czas przybycia do wierz-
chołka i w niezmodyfikowanej trasie. Wartość uvn − tvn określa minimalny możliwy
przyrost trasy po wstawieniu vx. Punkt optymalnego wstawienia można zapamiętać w
trakcie obliczeń - należy go uaktualnić, gdy drugi człon powyższej formuły jest mniejszy
od pierwszego członu.

6.5 2-optymalna zamiana krawędzi

Celem operacji jest możliwie największe skrócenie trasy poprzez wymianę dwóch niein-
cydentnych krawędzi (vi, vi+1) i (vj, vj+1) na krawędzie (vi, vj) i (vi+1, vj+1). Wszystkich
możliwości wymiany krawędzi w trasie o n wierzchołkach jest (n−2)(n−3)2 . Każdorazowe
przeliczanie wag krawędzi za miejscem wymiany oznacza znaczący wzrost czasu wykona-
nia procedury. W związku z tym, opracowano metodę szacowania kosztów odwróconych
fragmentów tras (które pojawiają się po wymianie krawędzi). Odwrócone podtrasy gene-
rowane w algorytmie 2-opt mają różne postaci i różne momenty rozpoczęcia. W związku
z tym, podprocedura szacowania oblicza pewną liczbę (od kilkunastu do kilkudziesię-
ciu) odwróconych tras pomocniczych rozpoczynających się o różnych porach i przecho-
dzących przez punkty trasy w różnych momentach. Dzięki temu oszacowanie kosztu
odwróconego fragmentu sprowadza się do znalezienia trasy pomocniczej przebiegającej
przez odwrócony fragment o podobnej porze i odczytaniu czasu jej trwania (a raczej jej
fragmentu). Tylko obiecujące odwrócone fragmenty (których oszacowanie wskazuje na
możliwe skrócenie trasy) są dalej obliczane w sposób tradycyjny. Pozwala to znacznie
skrócić czas działania metody.

6.6 Okna czasowe

W celu przeprowadzenia porównań na jednej z sieci testowych (sieć atrakcji i transportu
publicznego Aten), niezbędne było uwzględnienie okien czasowych. W tym przypadku
dodatkowo każdy wierzchołek (atrakcja) i ma przyporządkowany pewien okres czasu
[oi, ci], w którym dozwolone jest jego odwiedzenie. Zbyt wczesne przybycie do atrakcji
wiąże się z czekaniem na jej otwarcie, a zbyt późne przybycie uniemożliwia wizytę. Jest
to uwzględnione przez algorytm ewolucyjny przy operacjach modyfikacji tras.
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7 Walidacja eksperymentalna algorytmu dla proble-
mu komiwojażera z profitami i ograniczeniami dla
grafów o wagach zmiennych w czasie

Testy algorytmu przeprowadzono na sieciach atrakcji i transportu publicznego Białego-
stoku i Aten oraz na sieciach modelujących ruch uliczny. Dla sieci białostockiej dodatko-
wo przeprowadzono wstępne obliczenia wag zmiennych w czasie na podstawie informacji
o rozkładach jazdy.

7.1 Eksperymenty na białostockiej sieci atrakcji i transportu
publicznego

Wstępne obliczenia wag dla sieci atrakcji i transportu publicznego Białegostoku (141
atrakcji, 37 linii autobusowych i 693 przystanki autobusowe) przeprowadzono z uży-
ciem algorytmu opisanego w poprzedniej sekcji. Stwierdzono, że większość par atrakcji
była połączona już w przypadku 1 przesiadki. Przeważająca większość najkrótszych
ścieżek pomiędzy atrakcjami nie była zbyt złożona (co najwyżej 2 przesiadki). Stopień
skomplikowania ścieżek oraz czas ich trwania maleje wraz ze wzrostem długości przej-
ścia pieszego. Autorska implementacja metody podziału i ograniczeń pozwoliła znaleźć
optymalne rozwiązania problemu TDOP dla krótszych tras. Dzięki temu stwierdzono, że
jakość tras (łączny profit) niemal nie rośnie przy zwiększaniu liczby przesiadek powyżej
1-2, ale wzrasta wraz z wydłużeniem przejścia pieszego (zwłaszcza z 0,3 do 0,5 km). Na
podstawie eksperymentów ustalono, że w testowanym algorytmie ewolucyjnym długość
przejścia pieszego wyniesie 0,3 i 0,5 km, a maksymalna liczba przesiadek 3.

Podczas testów na białostockiej sieci rozważono cztery różne warianty algorytmu
ewolucyjnego w zależności od sposobu traktowania wag w grafie:

• Wersja działająca na realnych wagach zmiennych w czasie (TD EVO).

• Wersja działająca na wagach stałych uśrednionych dobowo (AvgEVO).

• Wersja hybrydowa (HybEVO). Pierwsza faza obliczeń przeprowadzona na uśred-
nionych wagach stałych analogicznie jak w wersji poprzedniej. Druga część obliczeń
bazuje na realnych wagach zmiennych w czasie.

• Wersja hybrydowa z wygładzaniem wag (SHybEVO). Jest analogiczna do wersji
hybrydowej, ale w pierwszej fazie zamiast wag uśrednionych dobowo uwzględnia
się wagi wygładzone (średnia 60-minutowa).

W tabeli 5 przedstawiono zbiorcze wyniki wszystkich wersji algorytmów dla sieci biało-
stockiej. Algorytm działający na wagach zmiennych w czasie (TD EVO) osiąga wyniki
bardzo bliskie optymalnym dla tras krótkich i średnich (średnie błędy w granicach 0,1-0,4
procent). Uśredniona wersja (AvgEVO) osiąga średnio wyniki o 2-3 procent gorsze od
wersji TD EVO. Wyniki ukazują przewagę stosowania wariantów hybrydowych w przy-
padku najdłuższych tras (SHybEVO jest 1-2 procent lepsze od TD EVO). Podejście
hybrydowe pozwala wykorzystać zarówno informacje ogólne na temat sieci (rozmiesz-
czenie punktów i częstość połączeń między nimi) jak i szczegółowe (dopasowanie do
najlepszych połączeń).
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Tabela 5: Uśrednione wyniki zbiorcze (procentowe błędy w stosunku do najlepszych
tras) algorytmów dla różnych limitu kosztu tras (Tmax w minutach) i długości przejścia
pieszego (Dmax). Gwiazdką oznaczono przypadki, gdy nieznane są trasy optymalne.

Dmax Tmax TD EVO AvgEVO HybEVO SHybEVO

0,3 km

180 0,42 3,20 0,23 0,69
360 0,23 3,77 0,22 0,21
720 0,64* 4,02* 0,51* 0,41*
1440 2,84* 6,53* 2,25* 0,74*

0,5 km

180 0,07 2,54 0,09 0,09
360 0,31 2,16 0,37 0,34
720 1,01* 3,60* 1,14* 0,87*
1440 1,64* 3,85* 1,32* 0,49*

7.2 Analizy porównawcze z innymi metodami

Porównania z innymi metodami zostały przeprowadzone różnych sieciach testowych:

• Klasa I: Ateńska sieć 113 atrakcji i transportu publicznego [13] (Tmax = 5h).
Wariant Ia - dodatkowe testy przeprowadzone przez autora (dłuższe trasy do 12h).

• Klasa II: Sieci testowe do problemu TDOP modelujące ruch uliczny (21-102 wierz-
chołki) i utworzone przez C. Verbeecka i innych [45] na podstawie sieci Chao.

• Klasa IIa: Sieci testowe klasy II zmodyfikowane przez A. Gunawana i innych [16]
- przeprowadzono kilka rodzajów dyskretyzacji wag.

Autorski algorytm ewolucyjny porównano z następującymi metodami:

• Algorytmy TD CSCR i TD SlCSCR [13] działające na realnych wagach zmiennych
w czasie.

• Algorytm AvgCSCR opracowany przez tych samych autorów. Jest on wersją me-
tody TD CSCR działającą na wagach uśrednionych dobowo.

• Algorytm TD ILS będący rozszerzeniem algorytmu ILS [44] i działający na grafach
o wagach zmiennych w czasie.

• Algorytm AvgILS [12] działający na wagach uśrednionych dobowo.

• Algorytm mrówkowy (ang. Ant Colony Optimization, w skrócie ACO) [45].

• Algorytm ILS w wersji adaptacyjnej (ang. AdaptiveILS, w skrócie AdILS) [16].

W tabeli 6 przedstawiono uśrednione, zbiorcze wyniki dla różnych sieci i metaheurystyk.
W porównaniach użyto algorytmu TD EVO dla dwóch rozmiarów populacji (30 i 100).
Straty obu wersji algorytmu do rozwiązań optymalnych były minimalne: w przypadku
sieci ateńskiej średni błąd wyniósł poniżej 0,1 procent, a przewaga nad najlepszymi wer-
sjami konkurencyjnych metod wyniosła od 0,6 procent (TD SlCSCR) do ponad 5 procent
(TD ILS). W przypadku sieci testowych modelujących ruch uliczny algorytm ewolucyj-
ny osiągnął wyniki optymalne dla większości sieci i uzyskał przewagę 1,3-1,4 procent nad
konkurencyjnym algorytmem mrówkowym. Dla tych samych sieci po dyskretyzacji wag
algorytm wykazuje średnio 1,7-2 procent przewagi nad najlepszą konkurencyjną metodą
(adaptacyjnym ILS). Czas wykonania algorytmu dla większości sieci testowych wynosił
co najwyżej kilka sekund.
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Tabela 6: Porównanie uśrednionych rezultatów algorytmu ewolucyjnego (TD EVO) z
wynikami innych metaheurystyk na sieciach testowych. W tabeli podane są średnie
straty (w procentach) do rozwiązań optymalnych. Czas wykonania podany w sekundach.
Klasa TD EVO100 TD EVO30 TD SlCSCR TD CSCR AvgCSCR TD ILS AvgILS ACO AdILS

czas strata czas strata strata strata strata strata strata strata strata
I 0,7 0,02 0,08 0,09 0,75 1,99 3,66 5,33 13,38 - -
Ia 1,1 0,06 - - - - - - - - -
II 3,5 0,01 0,4 0,1 - - - - - 1,4 -
IIa 5,1 0,2 0,4 0,5 - - - - - - 2,2

8 Podsumowanie

W pracy przedstawiono rozwiązanie dla rodziny problemów komiwojażera z profitami
i ograniczeniami ze szczególnym uwzględnieniem grafów o wagach zmiennych w czasie.
Zaproponowana metoda bazowała na algorytmie ewolucyjnym z wbudowanymi lokalny-
mi metodami wyszukiwawczymi.

Pierwsza wersja algorytmu opracowana przez autora była przeznaczona do rozwiązy-
wania problemu komiwojażera z profitami i ograniczeniami dla grafów o wagach stałych.
Stanowiła ona punkt wyjścia do dalszych rozważań dotyczących problemu dla grafów
o wagach zmiennych w czasie. Prace nad metodą koncentrowały się na odpowiednim
doborze jej komponentów. Testy różnych konfiguracji algorytmu opierały się na wy-
korzystaniu meta-algorytmu do automatycznej kalibracji parametrów. W wyniku tych
prac stwierdzono, że najlepsze rezultaty osiągają konfiguracje algorytmu wykorzystujące
krzyżowanie dwupunktowe, ścisk deterministyczny jako mechanizm selekcji oraz pozwa-
lające istnieć w populacji rozwiązaniom niedopuszczalnym. Zaproponowano dwie wersje
operatorów różnicowania: stochastyczną i heurystyczną. Uzyskane podczas kalibracji
wartości parametrów jednoznacznie wskazały na dużą korzyść płynącą z użycia heury-
stycznych operatorów różnicowania. Następnie przeprowadzono walidację eksperymen-
talną opracowanego algorytmu na różnego rodzaju sieciach testowych. Metaheurystyka
osiągnęła wyniki optymalne lub bliskie optymalnym dla sieci posiadających do kilkuset
wierzchołków i okazała się zdecydowanie lepsza od konkurencyjnych rozwiązań. Ponadto
stwierdzono, że różnice w jakości wyników pomiędzy algorytmem ewolucyjnym, a inny-
mi metodami, rosną wraz ze zwiększaniem rozmiaru sieci testowych. Wysokiej jakości
wyniki udało się uzyskać w akceptowalnym czasie wykonania - dla większości przypad-
ków testowych algorytm kończył pracę w mniej niż 10 sekund. Opracowana metoda
stanowiła podstawę algorytmu działającego na grafach o wagach zmiennych w czasie.

Dalsze badania dotyczyły analizy szczególnego przypadku grafu o wagach zmiennych
w czasie - sieci atrakcji turystycznych połączonych środkami transportu publicznego.
Każde odwołanie do wagi w takiej sieci wiąże się z rozwiązaniem problemu najkrótszej
ścieżki w multimodalnym grafie (złożonym z połączeń transportowych i przejść pie-
szych), co można powodować znaczący narzut czasowy w trakcie działania algorytmu
ewolucyjnego. Aby tego uniknąć opracowano algorytm wstępnych obliczeń wszystkich
wag na podstawie rozkładów jazdy, dzięki czemu dostęp do wag w algorytmie ewolucyj-
nym realizowany jest w czasie stałym. Ponadto, na białostockiej sieci atrakcji i trans-
portu publicznego przeprowadzono badania dotyczące właściwości połączeń pomiędzy
punktami i jakości tras wynikowych dla problemu TDOP w zależności od parametrów
sieci (maksymalnej liczby przesiadek i maksymalnej długości przejścia pieszego).

Następnym krokiem była adaptacja algorytmu ewolucyjnego do wersji problemu dla
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grafów o wagach zmiennych w czasie. Zmianom uległa większość operatorów genetycz-
nych, a związane one były z koniecznością przeliczania wag w trasie za miejscem mo-
dyfikacji. Autor opracował kilka wariantów algorytmu różniących się sposobem prze-
twarzania wag w grafie. Stwierdzono, że wersje algorytmu bazujące na realnych wagach
uzyskują lepsze rezultaty niż wersje działające na wagach uśrednionych dobowo (jak
to miało miejsce niektórych publikacjach). Dla najdłuższych tras najlepsze rezultaty
zwykle uzyskuje wariant hybrydowy, który łączy dwie fazy: obliczenia na wagach uśred-
nionych (lub wygładzonych) oraz na wagach rzeczywistych. Pozwala to wykorzystać
zarówno cechy ogólne rozważanej sieci (rozmieszczenie i połączenie punktów, częstość
połączeń) jak i szczegóły (takie jak moment odjazdu i dobre skomunikowanie się po-
jazdów transportu publicznego). Autor zauważył również zależność pomiędzy wynikami
poszczególnych wariantów algorytmu, a zmiennością wag w czasie. Nieduża wariancja
wag prowadzi do zdecydowanego zmniejszenia się różnic między wersjami algorytmu -
wówczas sieć zaczyna bardziej przypominać graf o wagach stałych.

Algorytm ewolucyjny zaadaptowany do grafów o wagach zmiennych w czasie został
przetestowany i porównany z innymi metodami na sieci atrakcji turystycznych i trans-
portu publicznego Aten oraz na sieciach testowych modelujących ruch uliczny. Podobnie,
jak w przypadku grafów o wagach stałych, również i dla tych sieci autorska metoda osią-
gnęła wyniki optymalne lub bliskie optymalnym dla wszystkich sieci testowych i była
lepsza od innych opublikowanych metaheurystyk. Różnice w jakości wyników między al-
gorytmem ewolucyjnym, a innymi metodami rosły wraz ze zwiększaniem rozmiaru sieci.
Ten trend był widoczny również w przypadku grafów o wagach stałych, co potwierdza
dużą skuteczność specjalizowanych algorytmów ewolucyjnych w przypadku omawianej
rodziny problemów grafowych. W większości przypadków metoda uzyskiwała wysokiej
jakości wyniki w ciągu kilku sekund. Przeprowadzone eksperymenty pokazały, że ulep-
szenia algorytmu przeprowadzone dla grafów o wagach stałych okazały się skuteczne
również w przypadku grafów o wagach zmiennych w czasie.

Podsumowując, można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że postawiona w rozpra-
wie teza została potwierdzona, a cele pracy osiągnięte.

W świetle obecnego rozwoju technologii mobilnych, opracowane w pracy metody mo-
gą znaleźć liczne zastosowania praktyczne, w szczególności związane z elektronicznym
planowaniem tras i wycieczek. Pierwsze próby zastosowania algorytmów rozwiązujących
problemy komiwojażera z profitami i ograniczeniami w planerach podróży już miały
miejsce. W związku z tym, z myślą o możliwych zastosowaniach praktycznych, dalsze
badania mogą obejmować zrównoleglenie przedstawionych metod. Skuteczność opraco-
wanej metaheurystyki potwierdzona na sieciach posiadających do 1000 wierzchołków
może być wykorzystana przy planowaniu tras turystycznych i w logistyce transportu
dla większych obszarów lub w sekwencjonowaniu DNA [5].

Praca jest dla autora punktem wyjścia do badań nad problemami pokrewnymi, w
szczególności nad wersjami generującymi wiele tras (TOP, TDTOP), a także nad dwu-
kryterialną [38] i stochastyczną odmianą problemu. Problem z wieloma trasami może
być wykorzystywany np. w planowaniu wielodniowych wycieczek. W wielokryterialnym
wariancie problemu każdy wierzchołek ma przypisanych kilka rodzajów profitów, a za-
daniem jest wyznaczenie grupy niezdominowanych tras. Ten problem można zastosować
do planowania wycieczek turystycznych, w których istnieje kilka kategorii atrakcji (np.
rozrywka, kultura), co w praktyce na ogół ma miejsce. Stochastyczne wersje problemu,
w których zmiennymi losowymi są np. czasy przejazdu dobrze odzwierciedlają rzeczy-
wistość, w której nie wszystko można przewidzieć.
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