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Περίληψη 
Σύµφωνα µε την ∆ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών η σχεδίαση δικτύου ορίζεται ως η χρήση 

επιστηµονικών µεθόδων για τη βελτιστοποίηση της επένδυσης και την διαστασιολόγηση του 

δικτυακού εξοπλισµού µε ενιαίο τρόπο για όλο το σύστηµα, µε στόχο την αντιµετώπιση 

πραγµατικών εµπορικών στόχων προκαθορισµένων από ανώτατα διοικητικά όργανα. Οι 

προκλήσεις αναφορικά µε τη βέλτιστη σχεδίαση στα δίκτυα επικοινωνιών επόµενης γενιάς 

είναι σηµαντικές, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την κατάτµηση της δικτυακής κίνησης σε 

διαφορετικές κλάσεις. Ο συνδυασµός «∆ιαχείρισης Κίνησης» µε τη χρήση αποδοτικών 

αλγόριθµων βελτιστοποίησης αποτελεί τη λύση στα σύνθετα προβλήµατα σχεδίασης 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Τα προβλήµατα όµως σχεδίασης δικτύου, είναι συχνά NP-

δύσκολα καθιστώντας τους µετά-ευρετικούς αλγόριθµους βελτιστοποίησης κατάλληλους για 

την εφαρµογή τους σε αυτά.  Η διατριβή πραγµατεύεται προβλήµατα τοπολογικής σχεδίασης 

και διαστασιολόγησης δικτύου επικοινωνιών επιπέδου-3 µε τη χρήση στοχαστικού 

αλγόριθµου βελτιστοποίησης σµήνους σωµατιδίων, µε έµφαση στην ποιότητα υπηρεσίας του 

δικτύου.  

Αρχικά παρουσιάζεται η εφαρµογή του αλγόριθµου σε πραγµατικό πρόβληµα σχεδίασης 

δικτύου επικοινωνιών «καλύτερης προσπάθειας». Το πρόβληµα µοντελοποιείται ως 

πρόβληµα βελτιστοποίησης µονού στόχου ενώ δύο παραλλαγές του αλγόριθµου 

βελτιστοποίησης σµήνους σωµατιδίων εφαρµόζονται σε αυτό.  Η αποδοτικότητά τους 

αξιολογείται έναντι των γενετικών αλγόριθµων. Ακολούθως, το πρόβληµα υπό εξέταση 

επεκτείνεται µε την εφαρµογή περιορισµού αναφορικά µε την ποιότητα υπηρεσίας του 

(δηλαδή την µέση καθυστέρηση). Μοντελοποιείται ως πρόβληµα  βελτιστοποίησης δύο 

κριτηρίων, ενώ εφαρµόζεται πολυστοχική βελτιστοποίησης σµήνους σωµατιδίων. 

Τέλος παρουσιάζεται η τοπολογική σχεδίαση δενδρικού IP δικτύου διανοµής µε τη χρήση 

πολλαπλών κλάσεων κίνησης. Στόχο αποτελεί η ελαχιστοποίηση του κόστους ανάπτυξης του 

δικτύου και της καθυστέρησης από άκρο σε άκρο ανά κλάση υπηρεσίας, µε περιορισµό στη 

µέγιστη καθυστέρηση ανά διαδροµή. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζονται τα εξής 

προβλήµατα: α. επιλογής και επαλήθευση της χρήσης αλγορίθµου εκποµπής πακέτου στη 

σχεδίαση και β. τοπολογικής σχεδίασης περιλαµβάνοντας τις παραµέτρους ρύθµισης του 

αλγόριθµου εκποµπής στην διαδικασία βελτιστοποίησης. Το συγκεκριµένο πρόβληµα 

τοπολογικής σχεδίασης στη βιβλιογραφία έχει αντιµετωπιστεί µε τη χρήση αλγόριθµου 

εκποµπής µε αυστηρές προτεραιότητες. Στην τρέχουσα διατριβή η µελέτη του προβλήµατος 

επεκτείνεται µε την εφαρµογή αλγόριθµου εκποµπής βάσει κλάσεως, δίκαιης αναµονής µε 

βάρη και ουρά χαµηλής προτεραιότητας. Η επιλογή του αλγόριθµου εκποµπής για ένα 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο πολλαπλών υπηρεσιών  επαληθεύεται µε προσοµοίωση της 

λειτουργίας ενδεικτικής ευρυζωνικής αρχιτεκτονικής δικτύου συγκέντρωσης/διανοµής. Το 



 

πρόβληµα µοντελοποιείται ως πρόβληµα πολυστοχικής βελτιστοποίησης µε την εφαρµογή 

αλγόριθµου πολυστοχικής βελτιστοποίησης σµήνους σωµατιδίων. Για την παρουσίαση της 

αποτελεσµατικότητας της µεθόδου, η αποδοτικότητά του αλγορίθµου αξιολογήθηκε έναντι 

του γενετικού αλγόριθµου πολυστοχικής βελτιστοποίησης µη κυριαρχούµενης ταξινόµησης-

II. 
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Abstract 
Network planning is the use of scientific methods for optimizing the investment and for 

dimensioning network equipment in a unified way for a whole system, in order to meet 

realistic business objectives previously defined by the highest level authorities, according to 

International Telecommunication Union. The challenge of optimal planning is significantly 

increased in Next Generation Networks when traffic is actively segmented into different 

traffic classes. Utilizing Traffic Engineering along with effective optimization algorithms is 

the answer for network design in modern communication networks.  Due to the NP-hard 

nature of network design problems, meta-heuristics provide a viable optimization alternative 

option. The dissertation focuses on the topological design and dimensioning of Layer-3 

communication networks with Quality of Service considerations, utilizing particle swarm 

optimization.  

Initially, an instance of a real telecommunication best-effort network design problem is 

considered as a single objective optimization problem using two variations of Particle Swarm 

Optimization. Their effectiveness on solving the aforementioned problem is checked against 

the application of a genetic algorithm. The problem under consideration is expanded with 

Quality of Service constraints (i.e. delay). It is formulated as a bi-criteria optimization 

problem, where multi objective Particle Swarm Optimization is utilized as the optimization 

technique. 

Finally, the design of multiclass – tree-like distribution networks is considered. The target is 

to minimize network deployment cost and end-to-end delay in the network per traffic class, 

subject to pre-defined bounds.  Τhis is presented as two separate problems; i. a scheduling 

design and verification problem and ii. a topological design problem extended by including 

the scheduling configuration parameters in the optimization process. Whereas in literature 

mostly Priority Queuing systems have been considered in design efforts as such, the current 

work extends the problem by adopting class based weighted fair queuing with low latency 

queue as the scheduling policy. The choice of the scheduler for a multi-service 

communication network is validated by simulation of indicative distribution /aggregation 

broadband architecture. The topological design problem is formulated as a constrained multi-

objective problem and multi objective Particle Swarm Optimization is applied. Its efficiency 

is evaluated against Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II.  

KEYWORDS: Particle Swarm Optimization, Quality Of Service, Single objective 

optimization, Multi objective optimization, Topology capacity and flow allocation, Weighted 

fair queuing - low latency queue, Hybridization, Attractive- repulsive PSO, NetKeys 

Encoding,  Triple Play service, DiffServ, Simulation 
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1 Βελτιστοποίηση  

1.1 Εισαγωγή 
Στη µελέτη δικτύων επικοινωνιών, ο σχεδιαστής έρχεται αντιµέτωπος µε ένα πλήθος από 

επιλογές οι οποίες αφορούν αποφάσεις µε διαφορετικό επίπεδο πολυπλοκότητας και 

συνέπειες/αποτελέσµατα. Η αντιµετώπιση σύνθετων προβληµάτων, µε σηµαντικές 

επιπτώσεις συνήθως στο κόστος, υπαγορεύει τη µοντελοποίηση των δικτύων αυτών, των 

εξωτερικών συνθηκών και περιορισµών τους οποίους εισάγουν και φυσικά την επίλυσή τους, 

µε τη χρήση τεχνικών βελτιστοποίησης. Για παράδειγµα, η σχεδίαση ιδεατών ιδιωτικών 

δικτύων (Virtual Private Networks) πάνω από δίκτυα µεταγωγής πακέτου και η επιλογή των 

κατάλληλων δικτυακών πόρων για την ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών, αποτελεί ένα 

παράδειγµα προβλήµατος βελτιστοποίησης. Κατά τη µοντελοποίησή του, στόχο αποτελεί η 

µείωση του κόστους λειτουργίας του ενώ εισάγονται περιορισµοί αναφορικά µε την 

παρεχόµενη ποιότητα υπηρεσίας. Στο τρέχον κεφάλαιο παρατίθεται το υπόβαθρο της θεωρίας 

βελτιστοποίησης (Van Veldhuizen, 1999) (Ευστρατιάδης, 2008) (Coello et al, 2002). 

Για την απόδοση της έννοιας βελτιστοποίηση σε προβλήµατα του φυσικού κόσµου είναι 

απαραίτητο να αναλυθεί η έννοια του συστήµατος ως ένα σύνολο ανεξάρτητων στοιχείων τα 

οποία αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Κάθε σύστηµα οριοθετείται από ένα σύνορο το οποίο 

ορίζει εάν το στοιχείο ανήκει στο περιβάλλον ή στο σύστηµα ενώ χαρακτηρίζεται από 

εισόδους/εξόδους, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον, και 

από τις σχέσεις µεταξύ των στοιχείων του και των εισόδων/εξόδων (Ευστρατιάδης, 2008). 

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ιδιαίτερα πολύπλοκα φυσικά συστήµατα, 

µοντελοποιούνται µε κατάλληλα µαθηµατικά µοντέλα, τα οποία αποτελούν απλοποιηµένες 

εκφράσεις των υπό µελέτη συστηµάτων. Βελτιστοποίηση εφαρµόζεται σε προβλήµατα 

σχεδιασµού ή λειτουργίας των συστηµάτων αυτών. Η διαδικασία βελτιστοποίησης 

περιλαµβάνει την αξιολόγηση διαδοχικών αποφάσεων οι οποίες υπόκεινται στους 

περιορισµούς του προβλήµατος µε βάση κάποιο πραγµατικό µέτρο επίδοσης. 

1.2 Βελτιστοποίηση Πραγµατικών Συναρτήσεων 
Στόχο της βελτιστοποίησης αποτελεί η εύρεση των τιµών ενός συνόλου παραµέτρων που 

µεγιστοποιούν ή ελαχιστοποιούν κατάλληλα ορισµένες συναρτήσεις, οι οποίες µπορεί να 

υπόκεινται σε συγκεκριµένους περιορισµούς. Τεχνικές βελτιστοποίησης έχουν εφαρµοστεί µε 

επιτυχία σε προβλήµατα ερευνητικών περιοχών συναφών µε την εφαρµοσµένη µηχανική. Η 

γενική µορφή των προβληµάτων βελτιστοποίησης είναι: 

                                                      Βελτιστοποίηση του : ( )P f x                  (Σχέση 1.1) 

     Όπου ∈Ωx  
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Η παραπάνω σχέση υποδηλώνει τη βελτιστοποίηση του µέτρου επίδοσης – κριτηρίου P . Η 

πραγµατική συνάρτηση ( )f x  αποτελεί την αντικειµενική συνάρτηση ή συνάρτηση κόστους 

(objective/cost function), ορισµένη στο n-διάστατο ευκλείδειο χώρο nΩ∈ℝ µε 

[ ]1 2, ,...,
T

nx x x=x διάνυσµα ανεξάρτητων µεταβλητών, οι συνιστώσες του οποίου 

ονοµάζονται µεταβλητές ελέγχου ή απόφασης (control/decision variables) ή εναλλακτικά 

παράµετροι του συστήµατος. Το πεδίο ορισµού Ω ονοµάζεται πεδίο αναζήτησης και εφικτή 

περιοχή (feasible region) εφόσον ικανοποιεί του περιορισµούς του προβλήµατος. Κάθε 

∈Ωx ονοµάζεται εφικτή λύση (feasible solution). Το πεδίο τιµών F καλείται χώρος 

αποτίµησης (evaluation space). Η διατύπωση του προβλήµατος προϋποθέτει τον 

προσδιορισµό του τύπου βελτιστοποίησης, της αντικειµενικής συνάρτησης και του πεδίου 

ορισµού. Επισηµαίνεται ότι ως αντικειµενική συνάρτηση δεν νοείται απαραιτήτως µία 

αναλυτική έκφραση.  

Με τη χρήση της Σχέσης 1.1 το κριτήριο P αποτελεί βαθµωτό µέγεθος και κατά συνέπεια 

µοναδικό κριτήριο της επίδοσης του συστήµατος. Κατά συνέπεια εάν η τιµή της 

αντικειµενικής συνάρτησης µίας εφικτής λύσης είναι καλύτερη ή εξίσου καλή µε τις τιµές 

οποιωνδήποτε άλλων εφικτών λύσεων, η λύση ονοµάζεται βέλτιστη. Στην περίπτωση κατά 

την οποία, η επίδοση του υπό µελέτη συστήµατος κατά τη διαδικασία βελτιστοποίησης 

αντιπροσωπεύεται από ένα και µόνο βαθµωτό µέγεθος η διαδικασία ονοµάζεται 

Βελτιστοποίηση Μονού Στόχου - ΒΜΣ (single objective optimization) και το αντίστοιχο 

πρόβληµα, Πρόβληµα Βελτιστοποίησης Μονού Στόχου - ΠΒΜΣ. 

1.3 Ολική/Τοπική Βελτιστοποίηση 
Με τη µαθηµατική έννοια του όρου, βελτιστοποίηση ονοµάζεται η διαδικασία εντοπισµού 

των ακρότατων µίας συνάρτησης f . O  εντοπισµός ακρότατου (µέγιστου ή ελάχιστου) µίας 

συνάρτησης στο πεδίο ορισµού Ω  - της συνολικά βέλτιστης λύσης - ονοµάζεται ολική 

βελτιστοποίηση (Gray et al, 1997) (ολική µεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση), ενώ ο 

εντοπισµός τοπικού ακρότατου σε µία περιοχή 0Ω του πεδίου αναζήτησης 

0( )Ω Ω ⊆ Ω ονοµάζεται τοπική βελτιστοποίηση (τοπική µεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση).  

Ορισµός 1.1: Για µία συνάρτηση : ,nf Ω ⊆ → Ω ≠ ∅ℝ ℝ , η τιµή 

( )* *f f > −∞x≜ ονοµάζεται ασθενές (ισχυρό) τοπικό ελάχιστο αν και µόνο αν 

( )* *
0, ( ) ( ) ( ) ( )f f f f∀ ∈Ω ≤   <x x x x x . 

To * ∈Ωx  αποτελεί ολικό ελάχιστο για την : nf Ω ⊆ →ℝ ℝ εφόσον 0Ω ≡ Ω  . 

Αντιστοίχως ορίζεται το τοπικό και ολικό µέγιστο. Το ολικό ελάχιστο είναι το µικρότερο από 
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τα τοπικά ελάχιστα µίας συνάρτησης στο πεδίο ορισµού Ω ενώ αντίστοιχα το ολικό 

µέγιστο είναι το µεγαλύτερο από τα τοπικά µέγιστά της. Στην τρέχουσα διατριβή µε τον όρο 

βελτιστοποίηση θα αναφερόµαστε σε προβλήµατα ελαχιστοποίησης, αναζήτησης δηλαδή 

ολικού ή τοπικού ελάχιστου. Οποιοδήποτε πρόβληµα µεγιστοποίησης µπορεί να µετατραπεί 

σε ένα πρόβληµα ελαχιστοποίησης µε τη λήψη της αρνητικής της αντικειµενικής συνάρτησης 

τιµής ή της αντίστροφής της µε αποτέλεσµα οι όροι βελτιστοποίηση, µεγιστοποίηση και 

ελαχιστοποίηση να χρησιµοποιούνται κατ' εναλλαγή. 

Από µαθηµατική σκοπιά συνεπώς, καθώς ο όρος βελτιστοποίηση αναφέρεται στον 

αναλυτικό εντοπισµό του ακρότατου της συνάρτησης, προϋποθέτει τον υπολογισµό των 

στάσιµων σηµείων της. Καθώς όµως η αντικειµενική συνάρτηση και οι µερικές παράγωγοι 

της µέχρι δεύτερης τάξης δεν έχουν απαραιτήτως αναλυτική έκφραση, χρησιµοποιούνται 

πολύ συχνά αλγοριθµικές µέθοδοι επίλυσης, ιδιαίτερα σε πραγµατικά προβλήµατα 

βελτιστοποίησης.  

1.4 Θεώρηµα των «µη δωρεάν γευµάτων» 
Σηµείο αναφοράς στη θεωρία βελτιστοποίησης αποτελεί η έκδοση του θεωρήµατος των 

«µη δωρεάν γευµάτων» (No Free Lunch Theorem - NFL) από τους Wolpert και Macready 

(1997), σύµφωνα µε το οποίο η απόδοση όλων των αλγορίθµων βελτιστοποίησης είναι 

ισοδύναµη εάν θεωρηθεί επί όλων των δυνατών προβληµάτων βελτιστοποίησης. Οι συνέπειες 

αυτού του θεωρήµατος είναι πολύ σηµαντικές επειδή υπονοεί ότι δεν µπορεί να σχεδιαστεί 

αλγόριθµος ο οποίος θα είναι πιο αποδοτικός από µια απλή γραµµική απαρίθµηση του χώρου 

λύσεων ή ακόµα και από ένα αλγόριθµο καθαρά τυχαίας έρευνας. Το θεώρηµα βέβαια 

ορίζεται µόνο για πεπερασµένους χώρους έρευνας και είναι άγνωστο κατά πόσον µπορεί να 

επεκταθεί σε µη πεπερασµένους χώρους. Φυσικά, όλες οι υλοποιήσεις των σχετικών 

αλγορίθµων σε υπολογιστές εκτελούνται σε φραγµένους χώρους έρευνας, εποµένως το 

αναφερόµενο θεώρηµα έχει ισχύ και καλύπτει το σύνολο των αλγορίθµων βελτιστοποίησης. 

Παρόλο που το θεώρηµα όµως αναφέρει ότι όλοι οι αλγόριθµοι λειτουργούν το ίδιο καλά 

εφαρµοζόµενοι στο σύνολο όλων των πιθανών διαφορετικών προβληµάτων, αυτό φυσικά δεν 

ισχύει και για κάθε υποσύνολο αυτού του συνόλου. Κατά συνέπεια διατυπώθηκαν 

εξειδικευµένες διατυπώσεις του θεωρήµατος των «µη δωρεάν γευµάτων» (Shumacher et al, 

2001) οποίες καταδεικνύουν ότι ισχύει για πολύ µικρότερο αριθµό συναρτησιακών 

υποσυνόλων από αυτόν που αρχικά εκτιµήθηκε. Παράλληλα έγινε προσπάθεια να 

καταγραφούν οι κλάσεις συναρτήσεων που δεν υπάγονται στην ισχύ του θεωρήµατος. Οι 

Christensen et al (2001) πρότειναν τον ορισµό µίας «βελτιστοποιήσιµης» συνάρτησης όπως 

και τον ορισµό ενός γενικού αλγόριθµου ο οποίος αποδίδει καλύτερα από τον αλγόριθµο 

τυχαίας έρευνας σε αυτό το σύνολο «ερευνήσιµων» συναρτήσεων. Σύµφωνα µε αυτή την 

προσέγγιση θα θεωρηθεί ότι είναι δυνατός ο ορισµός και χρήση ενός αλγορίθµου 
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βελτιστοποίησης µε αυξηµένα χαρακτηριστικά επίδοσης για τα εξεταζόµενα προβλήµατα 

βελτιστοποίησης. 

1.5 Πεδίο αναζήτησης–Επιφάνεια Απόκρισης 
Στην περίπτωση κατά την οποία εφαρµόζεται βελτιστοποίηση µε περιορισµούς, το πεδίο 

αναζήτησης είναι υποσύνολο του n-διάστατου ευκλείδειου χώρου, λαµβάνοντας υπόψη το 

πεδίο ορισµού των επιµέρους µεταβλητών ελέγχου. Συνεπώς αναλόγως διαµορφώνεται και η 

γεωµετρία του µε τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις α. συνεχές/διακριτό β. γραµµικό/µη 

γραµµικό γ. κυρτό/ µη κυρτό 

Έστω { }( , ) :B e e= − <x y x y  η σφαίρα ακτίνας e γύρω από το σηµείο x . Το σηµείο 

x ονοµάζεται εσωτερικό (internal point) του πεδίου (συνόλου) ( )( )intΩ ∈ Ωx εφόσον 

( , )B e ⊆ Ωx  για 0e> . To σηµείο x ονοµάζεται σηµείο συστάδας (cluster point) του 

Ω εφόσον για κάθε ( )0, ,e B e> ∩ Ω = ∅x . Το σύνολο των σηµείων συστάδας του 

Ω ονοµάζεται κλείσιµο (closure set) του πεδίου Ω . Το πεδίο Ω  είναι κλειστό όταν 

ταυτίζεται µε το κλείσιµο του. Το πεδίο Ω είναι φραγµένο (bounded) όταν περιέχεται στο 

( , )B rx ορισµένης ακτίνας r. Το πεδίο Ω είναι συµπαγές (compact) όταν είναι φραγµένο 

και κλειστό (Pioro et al, 2004, App. A). 

Ορισµός 1.2: Το πεδίο αναζήτησης Ω είναι συνεχές εφόσον κάθε σηµείο x , όπου 

* ε− <x x , µε ( )* int∈ Ωx και 0ε > , ανήκει στο Ω . 

Ένα πεδίο το οποίο αποτελείται από µεµονωµένα σηµεία ονοµάζεται διακριτό (discrete). Ένα 

διακριτό πεδίο είναι πεπερασµένο (finite) ή άπειρο αλλά αριθµήσιµο (countably infinite). Ένα 

διακριτό πεδίο ονοµάζεται ακέραιο πεδίο, όταν οι µεταβλητές ελέγχου λαµβάνουν µόνο 

ακέραιες τιµές. 

Ορισµός 1.3: Το πεδίο αναζήτησης Ω  είναι γραµµικό εφόσον οι µεταβλητές ελέγχου 

υπόκεινται σε γραµµικούς περιορισµούς της µορφής 0+ <=>ax b .  

Στην περίπτωση κατά την οποία οι µεταβλητές ελέγχου υπόκεινται σε < <a x b το πεδίο 

αναζήτησης nΩ ⊆ ℝ είναι ορθογώνιο.   

Ορισµός 1.4: Το πεδίο αναζήτησης Ω  ονοµάζεται κυρτό όταν *,∀  ∈ Ωx x  το τµήµα το 

οποίο ενώνει τα σηµεία αυτά ανήκει στο Ω  άρα *{ (1 ) : 0 1}a a a+ − ≤ ≤ ⊆ Ωx x . 

Το πεδίο αναζήτησης εφόσον είναι γραµµικό είναι και κυρτό ενώ εάν είναι διακριτό αποτελεί 

µη κυρτό πεδίο. Παραδείγµατα πεδίων αναζήτησης παρατίθενται στο Σχήµα 1-1: Μορφές 

πεδίου αναζήτησης 
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x2

x1

Μη κυρτό, µη γραµµικό, 

µη συνεχές

  

Σχήµα 1-1: Μορφές πεδίου αναζήτησης 
Η γεωµετρική απεικόνιση της αντικειµενικής συνάρτησης στο πεδίο αναζήτησης αποτελεί 

την επιφάνεια απόκρισης (response surface) (Σχήµα 1-2) και µπορεί αντίστοιχα να είναι α. 

συνεχής/διακριτή β. γραµµική/µη γραµµική γ. κυρτή/ µη κυρτή. Σε συνεχή µη γραµµικά 

προβλήµατα δύο µεταβλητών ελέγχου, η επιφάνεια απόκρισης µορφοποιείται παρόµοια µε 

ένα τοπογραφικό ανάγλυφο, συνεπώς οι όροι κοιλάδες, λόφοι, κορυφές, αυχένες, χαράδρες, 

βυθίσµατα είναι εφαρµόσιµοι όπως και επιπρόσθετοι χαρακτηρισµοί του ανάγλυφου 

(τραχύ/οµαλό). Για σταθερές τιµές της συνάρτησης κόστους λαµβάνουµε τις ισοσταθµικές 

καµπύλες (contour curves) (Σχήµα 1-3). Σε προβλήµατα µε περισσότερες από δύο 

µεταβλητές ελέγχου, δεν είναι δυνατή η απεικόνιση της επιφάνειας απόκρισης παρά µόνο 

τοµών της ανά δύο διαστάσεις.  

Ορισµός 1.5: Η πραγµατική συνάρτηση f ορισµένη στο κυρτό πεδίο Ω  ονοµάζεται κυρτή 

συνάρτηση εφόσον [ ] ( ) ( ) ( )* * *, , 0,1 (1 ) (1 )a f a a af a f∀  ∈ Ω  ∀ ∈ + − ≤ + −x x x x x x . 

Εφόσον η ανισότητα ισχύει για όλα {0,1}a∉ , τότε η συνάρτηση f είναι αυστηρά κυρτή. 

Αντίστοιχα ορίζεται η κοίλη (concave) συνάρτηση f. Ένα πρόβληµα ελαχιστοποίησης 

ονοµάζεται κυρτό εφόσον τόσο η αντικειµενική συνάρτηση όσο και το πεδίο ορισµού είναι 

κυρτά. 

Η µορφή του πεδίου αναζήτησης και της αντικειµενικής συνάρτησης καθορίζει τη µορφή 

της επιφάνειας απόκρισης. Για παράδειγµα, σε ένα πρόβληµα βελτιστοποίησης όταν το πεδίο 

αναζήτησης είναι συµπαγές και κυρτό και η αντικειµενική συνάρτηση είναι κυρτή στο πεδίο 

αναζήτησης, τότε, σύµφωνα µε το θεώρηµα Weierstrass υπάρχει ολικό ελάχιστο στο πεδίο 
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αναζήτησης (Pioro et al, 2004). Σε ένα κυρτό πρόβληµα βελτιστοποίησης, εφόσον η 

αντικειµενική συνάρτηση είναι αυστηρά κυρτή το σηµείο αυτό είναι µοναδικό. Όταν η 

συνάρτηση είναι µη κυρτή περιλαµβάνει περισσότερα από ένα ακρότατα. 

 

Σχήµα 1-2: Ενδεικτική επιφάνεια απόκρισης 

 

 

Σχήµα 1-3: Ενδεικτικές ισοσταθµικές καµπύλες επιφάνειας απόκριση 

1.6 Βελτιστοποίηση µε περιορισµούς 
Στην περίπτωση κατά την οποία το πεδίο αναζήτησης ταυτίζεται µε τον n-διάστατο 

ευκλείδειο χώρο ( nΩ ≡ ℝ ), η βελτιστοποίηση δεν διαθέτει περιορισµούς (unconstrained 

optimization). Στα περισσότερα όµως προβλήµατα βελτιστοποίησης υπάρχουν πάντα 

περιορισµοί οι οποίοι υπαγορεύονται από τη φύση του συστήµατος. Αυτοί οι περιορισµοί θα 

πρέπει να ικανοποιηθούν, ώστε το αποτέλεσµα της βελτιστοποίησης να είναι αποδεκτό. 

Περιγράφονται µε µαθηµατικές ανισοτήτες ή ισοτήτες της µορφής: 

( )
( )

0, 1,...,

0, 1,...,

i

i

g i m

h i p

≤≥  =

=    =

x

x
 

Στην περίπτωση αυτή το πεδίο ορισµού είναι υποσύνολο του n-διάστατου ευκλείδειου χώρου 

ενώ εφικτή λύση ονοµάζεται ένας συνδυασµός τιµών για το σύνολο των παραµέτρων, ο 

οποίος ικανοποιεί τους επιβαλλόµενους περιορισµούς.  

                                                   Βελτιστοποίηση της : ( )P f x                  (Σχέση 1.2) 

Όπου ∈Ωx ,  
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( )
( )

0, 1,...,

0, 1,...,

i

i

g i m

h i p

≤  =

=    =

x

x
 

Ο αριθµός των περιορισµών ισότητας θα πρέπει να είναι µικρότερος από τον αριθµό των 

µεταβλητών ελέγχου, διαφορετικά το πρόβληµα χαρακτηρίζεται ως υπέρ-περιορισµένο (over 

constrained) καθώς δεν υπάρχουν άλλοι βαθµοί ελευθερίας (n-p) (Coello et al, 2002). 

 Οι περιορισµοί χαρακτηρίζονται ως ρητοί (explicit) - όταν παρατίθεται η αλγεβρική τους 

έκφραση όπως για παράδειγµα τα όρια διακύµανσης παραµέτρων - ή πεπλεγµένοι (implicit) – 

όταν είναι απαραίτητος ο αλγόριθµος για τον υπολογισµό της τιµής ( )ig x για το διάνυσµα x  

(Coello et al, 2007).  Οι περιορισµοί είναι δυνατό να αναφέρονται σε λογικές εκφράσεις µε τη 

χρήση λογικών τελεστών (and, or, κλπ). Υποκατηγορίες των περιορισµών αυτού του τύπου 

αποτελούν οι περιορισµοί δυαδικότητας (Boolean) όπου οι µεταβλητές ελέγχου µπορούν να 

πάρουν τις τιµές 0,1 και οι περιορισµοί ακεραιότητας (integrity) για µεταβλητές ελέγχου οι 

οποίες λαµβάνουν ακέραιες τιµές (Ευστρατιάδης, 2008).  

Η εισαγωγή περιορισµών αυξάνει τη δυσκολία του προβλήµατος βελτιστοποίησης καθώς η 

αναζήτηση πρέπει να περιοριστεί εντός του πεδίου το οποίο ορίζουν οι περιορισµοί αυτοί. 

Κοινή πρακτική για την αντιµετώπιση προβληµάτων αυτού του τύπου είναι η µεταβολή του 

προβλήµατος σε πρόβληµα βελτιστοποίησης χωρίς περιορισµούς και η επίλυση του µε 

κατάλληλη µέθοδο, η χρήση συναρτήσεων ποινής κλπ (Engelbrecht, 2006). Ακολούθως 

παρατίθενται χαρακτηριστικές µέθοδοι χειρισµού των περιορισµών, µε την προϋπόθεση ότι 

αυτοί αναφέρονται σε συνεχή πεδία. 

Αναλυτική προσέγγιση  - Συνθήκες Kuhn Tucker 

Οι συνθήκες Kuhn Tucker αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις ύπαρξης ακρότατου σε ένα 

πρόβληµα βελτιστοποίησης µε περιορισµούς. Σε περίπτωση κατά την οποία η συνάρτηση και 

οι περιορισµοί είναι κυρτές συναρτήσεις, οι συνθήκες Kuhn Tucker είναι αναγκαίες και 

ικανές για την ύπαρξη ολικού ακρότατου. 

Ορισµός 1.6: (Συνθήκες Kuhn Tucker) Έστω η συνάρτηση ( )f x µε m 

περιορισµούς ( ) 0≤g x . To διάνυσµα * ∈Ωx  αποτελεί την ολικά βέλτιστη λύση για το 

πρόβληµα ελαχιστοποίησης f εφόσον ικανοποιεί τους περιορισµούς και υπάρχει ένα 

διάνυσµα θετικών πολλαπλασιαστών Lagrange [ ]1 2, ,...,
T

mλ λ λ=λ  τέτοιο ώστε:  

                                                                 ( )* 0Τ =λ g x                               (Σχέση 1.3) 

( ) ( )* *

T
df d

d d
Τ− =

x g x
λ 0

x x
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Η πρώτη συνθήκη ονοµάζεται συνθήκη συµπληρωµατικής χαλαρότητας (complementary 

slackness condition) και προϋποθέτει ότι αν 0iλ >  τότε ( )* 0ig =x  και αν ( )* 0ig <x  τότε 

0iλ = . Η συνθήκη ορίζει ότι η βέλτιστη λύση βρίσκεται στον γεωµετρικό τόπο τον οποίο 

ορίζουν οι εξισώσεις ( )* 0=g x  για τις οποίες ισχύει 0iλ > , στο όριο δηλαδή του εφικτού. 

Οι περιορισµοί αυτοί συνεπώς είναι δεσµευτικοί (binding). Η δεύτερη συνθήκη ορίζει ότι η 

µετατόπιση από το *x προς οποιοδήποτε άλλο εφικτό σηµείο δεν θα βελτιώσει την τιµή της 

αντικειµενικής συνάρτησης f . 

Συνεπώς το πρόβληµα βελτιστοποίησης µε περιορισµούς µετατρέπεται σε: 

   Βελτιστοποίηση της ( ): ( )P f Τ+x λ g x                               (Σχέση 1.4) 

Όπου  ∈Ωx  

Έπειτα εφαρµόζεται αναλυτική επίλυση του νέου προβλήµατος. Λόγω της συνθήκης 

συµπληρωµατικής χαλαρότητας το ακρότατο της f ταυτίζεται µε το ακρότατο της νέας 

αντικειµενικής συνάρτησης  (Σχέση 1.4). 

Συναρτήσεις ποινής 

Μια απλούστερη µέθοδος µετασχηµατισµού του αρχικού προβλήµατος βελτιστοποίησης 

αποτελεί η χρήση των συναρτήσεων ποινής. Σύµφωνα µε Pierre (1986, σελ. 334), συνάρτηση 

ποινής είναι η αριθµητική έκφραση η οποία εισάγεται στο µέτρο επίδοσης του συστήµατος µε 

στόχο την χειροτέρευση του σε περίπτωση παραβίασης των περιορισµών. Συνεπώς, το 

πρόβληµα βελτιστοποίησης f µε m περιορισµούς ( ) 0≤g x  µε τη χρήση του διανύσµατος 

συναρτήσεων ποινής ( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

mp p p =   p x x x x , το οποίο περιέχει τις 

συναρτήσεις ποινής για κάθε έναν από τους m περιορισµούς του προβλήµατος, και διάνυσµα 

πολλαπλασιαστών [ ]1 2, ,...,
T

mw w w=w , οι οποίοι είναι δυνατόν να εκφράζουν την 

προτεραιότητα των περιορισµών, µετατρέπεται σε: 

   Βελτιστοποίηση της ( ): ( )P f Τ+x w p x                               (Σχέση 1.5)  

Όπου ∈Ωx   

Ο ορισµός του διανύσµατος w  είναι αυθαίρετος σε αντίθεση µε τον ορισµό τουλ στην 

προηγούµενη παράγραφο. Το διάνυσµα συναρτήσεων ποινής δύναται να είναι χρονικά 

εξαρτηµένο ( ),tp x .  

Το βασικό πρόβληµα µε τη χρήση συναρτήσεων ποινής είναι η αλλαγή που επιφέρουν στη 

µορφή της αντικειµενικής συνάρτησης µε συνέπεια την παραµόρφωση της επιφάνειας 
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απόκρισης. Για παράδειγµα, είναι πιθανό να εισαχθούν ψευδή βέλτιστα στο αρχικό πεδίο 

αναζήτησης µε αλλαγή της κλίσης της αντικειµενικής συνάρτησης. 

1.7 Πολυστοχική Βελτιστοποίηση 
Η ένταξη πολλαπλών επιµέρους κριτηρίων σε µία ενιαία µαθηµατική έκφραση έχει σαν 

αποτέλεσµα η επιφάνεια απόκρισης να εξαρτάται από την µαθηµατική διατύπωση του 

συνδυασµένου µέτρου επίδοσης. Τα περισσότερα πραγµατικά προβλήµατα αφορούν την 

ταυτόχρονη βελτιστοποίηση εξαρτώµενων και συχνά αντικρουόµενων (conflicting) στόχων, 

συνεπώς η χρήση ΒΜΣ οδηγεί αναπόφευκτα σε συµβιβασµό (trade off) µεταξύ των 

κριτηρίων. Παράλληλα σε πολλές περιπτώσεις οι αντικειµενικοί στόχοι δεν δύναται να 

αποτιµηθούν µε κοινή µονάδα µέτρησης (non commensurable), µε αποτέλεσµα εφόσον 

χρησιµοποιείται ΒΜΣ, η αντικειµενική συνάρτηση να µην έχει καµία φυσική σηµασία, ενώ 

συχνά υπαγορεύεται η χρήση κλιµάκωσης (scaling) για κριτήρια µε διαφορετική τάξη 

µεγέθους.  

Με βάση τα παραπάνω κρίνεται αναγκαία η χρήση ενός διανυσµατικού µέτρου επίδοσης 

του 

συστήµατος ( )1 2[ , ,..., ] :T
kP P P=P f x µε [ ]1 2( ) ( ), ( ), , ( )

T

kf f f=f x x x x…

[ ]1 2, ,...,
T

nx x x=x , n ∈ Ω ⊆ x ℝ . Οι συναρτήσεις ( )if x  µε i=1,…,k αποτελούν µέτρα της 

επίδοσης του συστήµατος σύµφωνα µε τα επιµέρους k κριτήρια. Η συνάρτηση : FΩ →f  

πραγµατοποιεί την αντιστοίχιση µεταξύ του nΩ ⊆ ℝ και το διανυσµατικό πεδίο τιµών 

kF ⊆ ℝ , το οποίο αποτελεί το σύνολο όλων των εφικτών τιµών των επιµέρους 

συναρτήσεων.  

Συνοψίζοντας, ένα πρόβληµα, πολυστοχικής βελτιστοποίησης µε k αντικειµενικούς 

στόχους και n µεταβλητές ελέγχου αφορά την: 

                   Βελτιστοποίηση της [ ]1 2: ( ) ( ), ( ), , ( )
T

kf f f=P f x x x x…                  (Σχέση 1.6) 

όπου [ ]1 2, ,...,
T

nx x x=x , n ∈ Ω ⊆ x ℝ  

( )
( )

0, 1,...,

0, 1,...,

i

i

g i m

h i p

≤  =

=    =

x

x
 

Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία βελτιστοποίησης ονοµάζεται βελτιστοποίηση 

πολλαπλών στόχων - ΒΠΣ (multi objective optimization) και προβλήµατα βελτιστοποίησης 

πολλαπλών στόχων - ΠΒΠΣ.  
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Σχήµα 1-4: Γεωµετρική απεικόνιση του πεδίου αναζήτησης και του πεδίου αποτίµησης ΠΒΠΣ 

Ιδεατό ∆ιάνυσµα 

 Έστω ( ) ( ) ( ) ( )0 0 0 0
1 2, ,...,

T
i i i i

nx x x =  x το διάνυσµα µεταβλητών ελέγχου το οποίο 

βελτιστοποιεί ταυτόχρονα το σύνολο των επιµέρους k στοχικών συναρτήσεων ( )if x . Κατά 

συνέπεια το διάνυσµα 0 0 0 0
1 2, , ,

T

kf f f =  f …  υποδηλώνει τη θεωρητική λύση του 

πολυκριτηριακού προβλήµατος (όπου το
0

if  υποδηλώνει την ολικά βέλτιστη τιµή κάθε 

συνάρτησης). Εάν ακόµα και δύο από τα επιµέρους κριτήρια είναι αντικρουόµενα, δεν 

υπάρχει εφικτό διάνυσµα µεταβλητών ελέγχου το οποίο να βελτιστοποιεί ταυτόχρονα τα 

επιµέρους κριτήρια. Σε αυτή την περίπτωση το διάνυσµα 0f  αποτελεί ιδεατό (ideal) σηµείο 

του πεδίου kℝ  και βρίσκεται εκτός του πεδίου τιµών της συνάρτησης. 

 

Σχήµα 1-5: Γεωµετρική απεικόνιση ιδεατού διανύσµατος 

Κυριαρχία και Pareto βέλτιστες λύσεις  

Κατά τη διαδικασία ΒΜΣ, το πεδίο τιµών F ⊆ ℝ  µίας συνάρτησης f είναι πλήρως 

διατεταγµένο (ordered) µε αποτέλεσµα όπως αναφέρθηκε και σε ορισµό 1.1 να παρουσιάζει 

βέλτιστο (ελάχιστο) στο σηµείο * ∈ Ωx  εφόσον ( ) ( )*f f≤x x .  Σε ΠΒΠΣ µε διανυσµατικό 

πεδίο τιµών η έννοια της διάταξης διαφέρει. Συγκριµένα εισάγεται η έννοια της µερικής 

διάταξης. Συνεπώς για το ζεύγος διανυσµάτων u  και v  ισχύει: 



17 

 

� { }, 1,..., i ii k u v=  ∀  ∈  =u v  

� { }, 1,..., i ii k u v≤  ∀  ∈  ≤u v   

� { } { }, 1,..., 1,...,i i i ii k u v i k u vω<  ∀  ∈  ≤  ∧ ∃  ∈  τ. . <u v    

� u v∼ , σε κάθε άλλη περίπτωση (αδιάφορα - indifferent) 

Με βάση τα παραπάνω, για τη ΒΠΣ ορίζονται οι σχέσεις κυριαρχίας ανάµεσα στα 

διανύσµατα ανεξάρτητων µεταβλητών (πιθανές λύσεις) u και v ∈ Ω . 

Ορισµός 1.7: Μεταξύ δύο εφικτών λύσεων  ,  ∈ Ωx y  ενός ΠΒΠΣ , το διάνυσµα απόφασης 

( )1, , kx x=x …  κυριαρχεί ισχυρώς στο ( )1, , ky y=y … - ( )x y≺ εάν το x  δεν είναι 

«χειρότερο» από το y  σε σχέση µε κάθε επιµέρους στόχο – κριτήριο βελτιστοποίησης 

( ) ( )( ){1, , },  i ii k f f∀ ∈ ≤x y…  και το διάνυσµα x  βελτιώνει τουλάχιστον έναν επιµέρους 

στόχο σε σχέση µε το y ( ) ( )( ){1, , },  i ii k f f∃ ∈ <x y… . 

 Ορισµός 1.8: Μεταξύ δύο εφικτών λύσεων ,  ∈ Ωx y  ενός ΠΒΠΣ , το διάνυσµα απόφασης 

( )1, , kx x=x …  κυριαρχεί ασθενώς το ( )1, , ky y=y … ( )  x y≺  εάν το x  δεν είναι 

«χειρότερο» από την y  σε σχέση µε κάθε επιµέρους στόχο – κριτήριο βελτιστοποίησης 

( ) ( )( ){1, , },  i ii k f f∀ ∈ ≤x y… . 

Ορισµός 1.9 Μεταξύ δύο εφικτών λύσεων  ,  ∈ Ωx y  ενός ΠΒΠΣ , το διάνυσµα απόφασης 

( )1, , kx x=x …  είναι αδιάφορο ως προς το το ( )1, , ky y=y …  εάν ( ) ( )f x f v∼ . 

Η έννοια της κυριαρχίας επιτρέπει τη χρήση ορισµού βέλτιστης λύσης στα ΠΒΠΣ αντίστοιχη 

µε αυτή των ΠΒΜΣ. Στην πολυστοχική βελτιστοποίηση συνεπώς η έννοια της 

βελτιστοποίησης αντικαθίσταται από την έννοια της Pareto-βελτιστοποίησης, την εύρεση 

δηλαδή των Pareto-βέλτιστων ή κυρίαρχων (Pareto optimal, non dominated)  εφικτών 

λύσεων.  

Ορισµός 1.10: Μία εφικτή λύση * ∈ Ωx  είναι Pareto-βέλτιστη στο Ω  αν και µόνο αν δεν 

υπάρχει λύση ∈ Ωx  η οποία να κυριαρχεί σε αυτή ( ) ( )( )* ≤  f x f x �.  

Ορισµός 1.11: Σε ένα ΠΒΠΣ το σύνολο των Pareto-βέλτιστων λύσεων είναι 

{ } ( )* * * *| , , trueP P P= ∈ Ω  ∈ Ω  , x x x x≺∄
 

Ορισµός 1.12: Η απεικόνιση των Pareto-βέλτιστων λύσεων στο πεδίο αποτίµησης kF ∈ ℝ  , 

ονοµάζεται µέτωπο Pareto ή κυρίαρχο (Pareto / non dominated front) και ορίζεται ως 

{ }* *
1 2( ) ( ), ( ), , ( ) |kPF f f f P= = ∈f x x x x x… ( )* , truePF PF . 
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Η απεικόνιση των ισχυρώς µη κυριαρχούµενων σηµείων στο πεδίο αποτίµησης ονοµάζεται 

ελάχιστη καµπύλη (minimal curve), ενώ των ασθενώς µη κυριαρχούµενων σηµείων στο πεδίο 

αποτίµησης ονοµάζεται ασθενώς ελάχιστη καµπύλη (weakly minimal curve). 

Για προβλήµατα δύο κριτηρίων (k=2) το µέτωπο Pareto αποτελεί µία καµπύλη αντιστάθµισης 

(tradeoff curve) όπως στο σχήµα Σχήµα 1.6. Με βάση το σηµείο Κ παρατηρούµε ότι στο 

σηµείο αυτό κυριαρχούν οι λύσεις της περιοχής ∆, κυριαρχεί στις λύσεις της περιοχής Β ενώ 

τα σηµεία των περιοχών Α και Γ του είναι αδιάφορα.  

 

Σχήµα 1-6: Μέτωπο Pareto σε πρόβληµα δύο κριτηρίων 
Με βάση τα παραπάνω συνεπώς στην ΒΠΣ δεν αναζητούµε ένα σηµείο όπως στην ΒΜΣ 

αλλά ένα σύνολο σηµείων. Για παράδειγµα όταν το πεδίο αναζήτησης είναι συνεχές, τότε και 

το σύνολο των Pareto-βέλτιστων λύσεων *P  είναι συνεχές µη αριθµήσιµο, µε αποτέλεσµα να 

αρκεί ο εντοπισµός ενός µέρους του συνόλου των Pareto-βέλτιστων λύσεων οι οποίες θα 

αποτελούν προσέγγιση του µετώπου Pareto. 

Συνθήκες Kuhn Tucker 

Οι Kuhn και Tucker επέκτειναν τον ορισµό της βέλτιστης λύσης σε διανυσµατικές 

συναρτήσεις.  

Ορισµός 1.13: Το εφικτό διάνυσµα  ∈ Ωx  είναι µη κυριαρχούµενο για το πρόβληµα 

βελτιστοποίησης [ ]1 2( ) ( ), ( ), , ( )
T

kf f f=f x x x x… µε m περιορισµούς ( ) 0,ig x ≤≥  
�

εφόσον 

υπάρχουν διανύσµατα θετικών πολλαπλασιαστών [ ]1 2, ,...,
T

kw w w=w  και 

[ ]1 2, ,...,
T

mλ λ λ=λ  τέτοια ώστε:  

                                                           ( )* 0Τ =λ g x                                            (Σχέση 1.7) 

( ) ( )* *

T T
d d

d d
− =

f x g x
w λ 0

x x
 

Οι συνθήκες είναι αναγκαίες για την ύπαρξη µη κυριαρχούµενων λύσεων και εφόσον οι 

επιµέρους αντικειµενικές είναι κυρτές στο κυρτό πεδίο ορισµού, είναι και ικανές. Παράλληλα 

αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο για την µέθοδο επίλυσης ΠΒΠΣ µε βάρη. 
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Λήψη αποφάσεων µε αντικρουόµενα κριτήρια  

Κατά τη διαδικασία της πολυστοχικής βελτιστοποίησης είναι πολύ σηµαντικό να 

διακρίνουµε τα δύο βασικά στάδια από τα οποία αποτελείται. Το πρώτο αφορά στη 

διαδικασία βελτιστοποίησης των επιµέρους κριτηρίων, ενώ το δεύτερο στην επιλογή των 

συµβιβασµών οι οποίοι πρέπει να γίνουν για την επιλογή µίας τελικής λύσης (Coello et al, 

2002). Η χρήση της διανυσµατικής βελτιστοποίησης, παρέχοντας ένα σύνολο από 

ικανοποιητικές (Pareto βέλτιστες) λύσεις, δηµιουργεί ασάφεια ως προς την επιλογή της 

τελικής – απαραίτητα - λύσης. Ενώ θεωρητικά οι εναλλακτικές λύσεις οι οποίες ανήκουν στο 

ευρεθέν µέτωπο Pareto είναι ισοδύναµες (αδιάφορες µεταξύ τους), πρακτικά, εξαρτάται από 

το πρόβληµα βελτιστοποίησης η βέλτιστη συµβιβαστική λύση, µεταξύ των κριτηρίων 

βελτιστοποίησης. Για τα λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω διάκριση των λύσεων 

του µετώπου Pareto µε βάση εξωτερικά κριτήρια αξιολόγησης. Η διαδικασία επιλογής της 

βέλτιστης συµβιβαστική λύσης, ακόµα και εάν έχει µοντελοποιηθεί µαθηµατικά και η 

διαδικασία απόφασης λήψης της είναι αυτόµατη, εξακολουθεί να αποτελεί υποκειµενική 

(αυθαίρετη) επιλογή (Ευστρατιάδης, 2008).  

Οι τεχνικές της πολύ-κριτηριακής διαδικασίας επιλογή, σύµφωνα µε Cohon και Marks 

(1975) ταξινοµούνται σε: 

� Επιλογή πριν την αναζήτηση (α priorι articulation of preferences), όπου η 

διαδικασία επιλογής προηγείται της διαδικασίας βελτιστοποίησης, καθώς ο 

σχεδιαστής δίνει προτεραιότητα σε κάποια κριτήρια για παράδειγµα µε τη χρήση 

βαρών και τη µετατροπή σε ΠΒΜΣ (Global Criterion Method), τη λεξικογραφική 

µέθοδο κλπ. (Coello et al, 2002). 

� Επιλογή µετά την αναζήτηση (generating techniques-posteriori articulation of 

preferences), όπου η διαδικασία επιλογής ακολουθεί την διαδικασία 

βελτιστοποίησης. Στις τεχνικές της συγκεκριµένης κατηγορίας συγκαταλέγονται οι 

παλαιότερες τεχνικές πολυστοχικής βελτιστοποίησης όπως η µεταβαλλόµενη 

σταθµισµένη συνάθροιση κριτηρίων (Coello et al, 2002). 

� Επιλογή κατά τη διάρκεια της αναζήτησης (progressive articulation of 

preferences): Η βελτιστοποίηση αποτελεί διαδραστική διαδικασία ανάµεσα σε 

σχεδιαστή και σύστηµα. Ο σχεδιαστής ενηµερώνεται για τα ενδιάµεσα στάδια της 

υπολογιστικής διαδικασίας και έχει τη δυνατότητα να παρέµβει σε αυτή, 

πραγµατοποιώντας αναπροσαρµογές και βελτιώνοντας τη συνολική απόδοση της 

διαδικασίας (Σειριακή µέθοδος επίλυσης ΠΒΠΣ κλπ - Coello et al, 2002). 
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2 Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη σχεδίαση δικτύου επικοινωνιών 

2.1 Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί, ότι το ∆ιαδίκτυο µε τη σηµερινή του µορφή δεν έχει 

την ικανότητα να υποστηρίζει αποδοτικά τις εξελισσόµενες και αυξανόµενες δικτυακές 

ανάγκες της κοινωνίας, ανταποκρινόµενο στις προκλήσεις των καιρών. Από την δεκαετία του 

’70 έως σήµερα οι αρχές και οι στόχοι δικτύωσης έχουν αλλάξει σηµαντικά. Η ανάγκη 

δικτύωσης όλων των χρησιµοποιούµενων συσκευών, µε τα επακόλουθα προβλήµατα 

διευθυνσιοδότησης και δροµολόγησης, η ανάγκη µετακίνησης των χρηστών και απεξάρτησης 

από συγκεκριµένη δικτυακή θέση, η ανάγκη διασυνεργασίας δικτύων διαφορετικής 

τεχνολογίας, η ανάγκη αποδοτικής υποστήριξης νέων δικτυακών εφαρµογών είναι µόνο 

ορισµένες από τις επιδιώξεις στη σχεδίαση των σύγχρονων δικτύων επικοινωνιών.  Η 

ραγδαία ανάπτυξη και σύγκλιση των δικτύων ευρείας ζώνης επέτρεψε την παροχή 

πολλαπλών υπηρεσιών (για παράδειγµα τηλεόρασης/πολυµεσικού περιεχοµένου, τηλεφωνίας 

και δεδοµένων) µέσω ενιαίων τηλεπικοινωνιακών υποδοµών. Η παροχή όµως, υπηρεσιών 

προστιθέµενης αξίας προϋποθέτει υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service). 

Συνεπώς, η ανάγκη υποστήριξης νέων δικτυακών εφαρµογών µε οικονοµικά αποδοτικό 

τρόπο, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, τόσο για τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 

όσο και για τους φορείς λειτουργίας και εκµετάλλευσης δικτύου. Οι επιδιώξεις αυτές, σε 

συνδυασµό µε την ρύθµιση της αγοράς επικοινωνιών, έχουν ως επακόλουθο την αύξηση της 

πολυπλοκότητας στη σχεδίαση των δικτύων επικοινωνιών. Στην προσπάθεια δηµιουργίας ή 

αναδιάρθρωσης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ο σχεδιαστής καλείται να αντιµετωπίσει τις 

προαναφερόµενες και όχι µόνο προκλήσεις. Η προσπάθεια αναδιάρθρωσης είναι τις 

περισσότερες φορές µη αποδοτική αναφορικά µε το χρόνο, το κόστος και την επίτευξη του 

στόχου, ενώ τις περισσότερες φορές αντιµετωπίζει τις νέες ανάγκες τµηµατικά.  

Η σχεδίαση ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου συνίσταται στην επιλογή των κατάλληλων 

δικτυακών υποδοµών και δοµών, στην κατανοµή των απαιτούµενων δικτυακών πόρων και 

στη διαµόρφωση των απαραίτητων ρυθµίσεων υψηλού επιπέδου για τη διασφάλιση της 

οµαλής λειτουργίας του. Εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις επιλογές του σχεδιαστή 

αναφορικά µε τη χρησιµοποιούµενη τεχνολογία και το επίπεδο λεπτοµέρειας, ενώ τα 

αποτελέσµατα αποτιµώνται σε σχέση µε αντικρουόµενους συχνά συντελεστές αξιολόγησης. 

Για τους παραπάνω λόγους, παρουσιάζεται η ανάγκη για τη χρήση τεχνικών και µεθόδων οι 

οποίες θα µπορούν να συµβάλλουν στην επίτευξη προκαθορισµένων στόχων στη σχεδίαση 

τους. Τυπικά προβλήµατα σχεδίασης θεωρούνται σύµφωνα µε Kampstra (2005) τα 

προβλήµατα τοποθέτησης κόµβου (node location), σχεδίασης τοπολογίας δικτύου (topology 

design), σχεδίασης δέντρου (tree design), δροµολόγησης (routing), 

επαναφορά/αποκατάσταση δικτύου (restoration), διαστασιολόγησης δικτύου (network 
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dimensioning). ελέγχου πρόσβασης (admission control), εκχώρηση φάσµατος/συχνότητας 

(frequency assignment/wavelength allocation). Εξαιτίας της αυξανόµενης πολυπλοκότητας 

των δικτυακών υποδοµών, τα περισσότερα προβλήµατα σχεδίασης δικτύων επικοινωνιών 

είναι ιδιαίτερα περίπλοκα µε µεγάλο αριθµό παράπλευρων περιορισµών, οι οποίοι δεν 

µπορούν να αντιµετωπιστούν µε τις παραδοσιακές τεχνικές βελτιστοποίησης. Παράλληλα, τα 

προβλήµατα σχεδίασης έχουν την ιδιαιτερότητα ότι συνήθως δεν υπάρχει χρονικός 

περιορισµός στη διαδικασία εξεύρεσης λύσης. Στο τρέχον κεφάλαιο αναφέρονται αναλυτικά 

οι βασικοί µετά-ευρετικοί αλγόριθµοι βελτιστοποίησης, οι οποίοι έχουν χρησιµοποιηθεί σε 

προβλήµατα σχεδίασης δικτύου επικοινωνιών σύµφωνα µε Kampstra (2005).  

Σύµφωνα µε Pioro et al (2004) µεγάλος αριθµός απλών προβληµάτων σχεδίασης δικτύων 

επικοινωνιών µπορεί να µοντελοποιηθεί µε γραµµικά προβλήµατα, καθιστώντας τον ρόλο 

του γραµµικού προγραµµατισµού (linear Programming) ιδιαίτερα σηµαντικό. Γνωστοί 

µέθοδοι επίλυσης σε προβλήµατα γραµµικού προγραµµατισµού αποτελούν η µέθοδος 

απλόκου (simplex) και η µέθοδος εσωτερικών σηµείων (Interior Point Method). Καθώς όµως 

πολλά από τα σηµαντικά και γνωστά προβλήµατα σχεδίασης δικτύων επικοινωνιών είναι NP-

δύσκολα
1  (Garey et al, 1978), περιλαµβάνοντας µη γραµµικά στοιχεία (πχ. δοµοστοιχειωτές -

modular- ζεύξεις ή αδιαίρετη- non bifurcated- δροµολόγηση), η γραµµική προσέγγιση δεν 

είναι αρκετή, ενώ είναι δυνατόν να απαιτείται η χρήση ακέραιων (integral) ή δυαδικών 

(binary) µεταβλητών, που οδηγεί σε προβλήµατα µικτού ακεραίου προγραµµατισµού (mixed 

integer programming), ή ακεραίου προγραµµατισµού (integer programming). Πρακτικά, οι 

µόνες ακριβείς µέθοδοι για προβλήµατα µικτού ακεραίου ή ακεραίου προγραµµατισµού είναι 

ο αλγόριθµος επέκτασης και οριοθέτησης (branch-and-bound) και ο αλγόριθµος επέκτασης 

και αποκοπής (branch and cut) (Pioro et al, 2004). 

Τα προβλήµατα ακέραιου προγραµµατισµού αποτελούν υποσύνολο της οµάδας των 

συνδυαστικών (combinatorial) ή διακριτών προβληµάτων βελτιστοποίησης. Σε πολλές 

περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν το πεδίο αναζήτησης του προβλήµατος βελτιστοποίησης είναι 

εκτεταµένο, είναι απαραίτητη η χρήση στοχαστικών ευρετικών ή µετα-ευρετικών µεθόδων 

για την εύρεση βέλτιστων ή σχεδόν βέλτιστων λύσεων. Αντίστοιχα, σε προβλήµατα 

γραµµικού προγραµµατισµού και ακέραιου ή µικτού ακέραιου προγραµµατισµού µεγάλης 

κλίµακας µε µεγάλο αριθµό µεταβλητών και περιορισµών, χρησιµοποιούνται µέθοδοι 

αποσύνθεσης (decomposition methods) για την απλοποίηση τους. Οι βασικές µέθοδοι 

                                                           
1 Ένα πρόβληµα απόφασης p είναι NP-πλήρες (NPC) αν και µόνο αν ανήκει στην κλάση των NP 
προβληµάτων απόφασης, µε λύσεις που είναι επιβεβαιώσιµες σε πολυωνυµικό χρόνο µέσω µη 
ντετερµινιστικών διαδικασιών, και κάθε πρόβληµα σε NP είναι µειώσιµο (reducible) σε πολυωνυµικό 
χρόνο στο p. Τα NP-πλήρη προβλήµατα συνεπώς αποτελούν υποσύνολο των NP, αλλά και των ΝP-
δύσκολων προβληµάτων. Εφόσον το πρόβληµα απόφασης είναι NP-πλήρες, το αντίστοιχο πρόβληµα 
βελτιστοποίησης είναι NP-δύσκολο. 
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αποσύνθεσης είναι η µέθοδος Lagrangian χαλάρωσης (Lagrangian relaxation) και η 

αποσύνθεση Benders (Benders decomposition). Τέλος, ειδικές τεχνικές έχουν αναπτυχθεί για 

την βελτιστοποίηση κυρτών προβληµάτων βελτιστοποίησης (πχ µέθοδος πρόβλεψης κλίσης - 

gradient projection method, εκτροπής ροής-low deviation κλπ). 

Σύµφωνα µε Bertseka (1998), τα βασικότερα «δοµικά» προβλήµατα στη σχεδίαση δικτύων 

επικοινωνιών είναι προβλήµατα ακέραιων περιορισµών. Παράλληλα, συχνά είναι απαραίτητη 

η εφαρµογή τοπολογιών συνδετικού δένδρου (spanning tree) για τη µεταφορά 

τηλεπικοινωνιακής κίνησης. Συνεπώς, η σχεδίαση ή η βελτιστοποίηση δικτύου επικοινωνιών 

αντιµετωπίζεται ως πρόβληµα βελτιστοποίησης δένδρου µικτού ακεραίου προγραµµατισµού.  

Κλασικό παράδειγµα είναι το συνδετικό δένδρο ελάχιστου βάρους (Σ∆ΕΒ, minimum 

weight spanning tree), το οποίο µπορεί να προσοµοιώσει δίκτυο πολύ-εκποµπής (broadcast) ή 

ιεραρχικό δίκτυο διανοµής. Το δίκτυο αναπαριστάται µε ένα πλήρως συνδεδεµένο γράφο 

G(N,L) µε N κόµβους και L ακµές και σε κάθε ζεύξη/ακµή  ,i j L∈  ανατίθεται ένα 

βάρος/κόστος ijc  . Ένα συνδετικό δένδρο αποτελείται από N-1 ακµές και ένας γράφος 

διαθέτει 2NN −  πιθανά συνδετικά δένδρα. Το πρόβληµα µορφοποιείται ως εξής (Bertsekas, 

1998): 

                                                     Ελαχιστοποίηση 
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Οι δύο πρώτοι περιορισµοί καθορίζουν ότι το δένδρο είναι συνδεδεµένο και έχει Ν-1 

ακµές, όπου S N⊂ . Η µεταβλητή ijx  παίρνει την τιµή 1 εάν η ακµή ( ),i j L ∈  ανήκει στο 

δέντρο. Το πρόβληµα ΕΒΣ∆ στην απλούστερη του µορφή µπορεί να επιλυθεί µε τη χρήση 

κάποιου άπληστου αλγόριθµου (greedy algorithm) όπως ο αλγόριθµος του Prim, Kruskal κλπ 

σε πολυωνυµικό χρόνο. Πολλές όµως παραλλαγές του προβλήµατος µε πρακτική εφαρµογή 

αποτελούν NP-πλήρη προβλήµατα, όπως για παράδειγµα το πρόβληµα διαστασιολόγησης 

δικτύου επικοινωνιών µε δοµοστοιχειοτές ζεύξεις (Pioro et al, 2004, σελ. 125), το οποίο 

αποτελεί πρόβληµα µικτού ακέραιου προγραµµατισµού καθώς:  

                                                     Ελαχιστοποίηση e e
e

yξ∑                                  (Σχέση 2.2)
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Όπου  dp d
p

x h=∑  

edp dp e
d p

x Myδ ≤∑∑   

Όπου d D ∈  οι τηλεπικοινωνιακές απαιτήσεις µεταξύ των κόµβων µε όγκο dh , p P ∈  οι 

υποψήφιες διαδροµές για την κίνηση d,  e E ∈  οι διαθέσιµες ζεύξεις. Σταθερές θεωρούνται η 

ακέραια µεταβλητή 1edpδ  =  εφόσον  ζεύξη  e E ∈  ανήκει στη διαδροµή p P ∈  της  d , το 

µέγεθος M και το κόστος eξ  της στοιχειώδους χωρητικότητας στη ζεύξη e E ∈ . Παράλληλα 

η συνεχής µεταβλητή dpx  αφορά στο τµήµα της κίνησης που διοχετεύεται από τη διαδροµή 

p P ∈  ενώ η ακέραια µεταβλητή ey  αφορά στον αριθµό των µονάδων χωρητικότητας που 

χρησιµοποιούνται στη ζεύξη.  

Εναλλακτικές διατυπώσεις του προβλήµατος ΕΒΣ∆ µε εφαρµογές σε δίκτυα επικοινωνιών 

αποτελούν, το πρόβληµα ΕΒΣ∆ περιορισµένου βαθµού (degree constrained minimum weight 

spanning tree) µε περιορισµό στον αριθµό των συναφών ακµών σε κάθε κόµβο, το ελάχιστο 

συνδετικό δένδρο (capacitated spanning tree) µε περιορισµό στη χωρητικότητα των 

«ζεύξεων» - ακµών του δένδρου και το πρόβληµα δένδρου του Steiner (Steiner tree problem), 

δηλαδή το πρόβληµα ανεύρεσης του υπο-γράφου ελάχιστου κόστους ο οποίος διασυνδέει δύο 

οποιουσδήποτε κόµβους του G, µε τη προσθήκη ακµών Steiner οι οποίες δεν ανήκουν στον 

υπο-γράφο. 

Η εφαρµογή συνεπώς επιπρόσθετων περιορισµών, µη γραµµικών αντικειµενικών 

συναρτήσεων κλπ καθιστά τα προβλήµατα σχεδίασης δικτύων επικοινωνιών ιδιαίτερα 

«δύσκολα» στην επίλυση τους, µε εκτεταµένη χρήση των µεθόδων προγραµµατισµού µικτού 

ακεραίου αλλά και µετά-ευρετικών για την επίλυση τους. Η εφαρµογή της ΒΣΣ είναι σαφώς 

περιορισµένη στη βιβλιογραφία και αποτελεί έναν από τους “στόχους” της διατριβής για την 

εκµετάλλευση της απλότητας και της ταχύτητας κατά την εκτέλεσή της. 

2.2 Μετα-ευρετικοί αλγόριθµοι βελτιστοποίησης  

2.2.1 Γενικά 
Σε πολλές περιπτώσεις, παρά την εξέλιξη στην υπολογιστική ισχύ των υπολογιστών και 

την εισαγωγή της παραλληλοποίησης, η εύρεση ολικά βέλτιστης λύσης σε λογικό 

υπολογιστικό χρόνο δεν είναι δυνατή, εξαιτίας του µεγέθους ή της φύσης του προβλήµατος 

(για παράδειγµα συνδυαστικά NP-δύσκολα προβλήµατα βελτιστοποίησης0). Συνεπώς, συχνά 

είναι απαραίτητη η χρήση προσεγγιστικών µεθόδων βελτιστοποίησης. Ανάλογα µε το 
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επίπεδο λεπτοµέρειας του προβλήµατος, προσεγγιστικές λύσεις θεωρούνται ικανοποιητικές - 

για παράδειγµα τάξη µεγέθους στο κόστος ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακού δικτύου.  

Οι βασικές κατηγορίες προσεγγιστικών αλγορίθµων είναι οι κατασκευαστικοί 

(constructive) και οι τοπικής αναζήτησης (local search) (Blum et al, 2003). Στην πρώτη 

κατηγορία ανήκουν οι αλγόριθµοι οι οποίοι κατασκευάζουν την λύση προσθέτοντας στοιχεία 

σε µία µερική αρχική λύση, είναι γρήγοροι αλλά παράγουν χειρότερες λύσεις σε σχέση µε τη 

δεύτερη κατηγορία αλγόριθµων. Οι αλγόριθµοι τοπικής αναζήτησης ξεκινούν από κάποια 

αρχική λύση και σε κάθε επανάληψη επιδιώκουν την βελτίωση της σε µία σαφώς ορισµένη 

περιοχή του πεδίου αναζήτησης (γειτονιά).  

Τα τελευταία 35 χρόνια έχουν αναπτυχθεί νέες µέθοδοι προσεγγιστικών αλγόριθµων, οι 

οποίες χρησιµοποιούν βασικές ευρετικές τεχνικές για την αποτελεσµατική διερεύνηση του 

πεδίου αναζήτησης (Blum et al, 2003). Οι αλγόριθµοι αυτοί ονοµάζονται µετά-ευρετικοί. 

Ορίζονται ως επαναληπτικές διαδικασίες οι οποίες καθοδηγούν έναν κατώτερο ευρετικό 

συνδυάζοντας διάφορες τεχνικές για την διερεύνηση (exploration and exploitation) του πεδίου 

αναζήτησης, ενώ στρατηγικές εκµάθησης χρησιµοποιούνται για την κατάλληλη µορφοποίηση 

της πληροφορίας και την εύρεση σχεδόν βέλτιστων λύσεων (Osman et al, 1996). Οι µετά-

ευρετικοί αλγόριθµοι βελτιστοποίησης είναι στοχαστικοί καθώς υπάρχει το στοιχείο της 

τυχαιότητας στην δηµιουργία της ακολουθίας των λύσεων, ενώ οι λύσεις δεν είναι 

απαραίτητα βέλτιστες. Οι µετά-ευρετικοί αλγόριθµοι αποτελούν στην πράξη τις πλέον 

διαδεδοµένες και αποτελεσµατικές µεθόδους στη λύση συνδυαστικών προβληµάτων 

βελτιστοποίησης στις τηλεπικοινωνίες (Martins et al, 2006).  

Συνοψίζοντας, οι βασικές ιδιότητες των µετά-ευρετικών είναι οι εξής (Blum et al, 2003): 

� Οι µετά-ευρετικοί αποτελούν στρατηγικές για την ικανοποιητική διερεύνηση του 

πεδίου αναζήτησης και την εύρεση (υπό) βέλτιστων λύσεων. 

� Οι τεχνικές οι οποίες συνιστούν µετά-ευρετικούς αλγόριθµους εκτείνονται από απλές 

διαδικασίες τοπικής αναζήτησης σε πολύπλοκες εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

� Οι µετά-ευρετικοί αλγόριθµοι είναι προσεγγιστικοί και συνήθως µη ντετερµινιστικοί. 

� Περιλαµβάνουν συνήθως µηχανισµούς για την αποφυγή παγίδευσης σε τοπικό 

βέλτιστο. 

� Είναι τεχνικές γενικού ενδιαφέροντος. 

� Συχνά χρησιµοποιούν την εµπειρία την οποία αποκτούν κατά τη διάρκεια της 

αναζήτησης µε τη µορφή µνήµης για την καθοδήγηση της αναζήτησης. 
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 Στην οµάδα των µετά-ευρετικών αλγορίθµων ανήκουν οι εξελικτικοί αλγόριθµοι 

(evolutionary computing), η επαναληπτική τοπική αναζήτηση (iterated local search), η 

προσοµοιωµένη ανόπτηση (simulated annealing), η αναζήτηση ταµπού (taboo search), η 

βελτιστοποίηση σµήνους σωµατιδίων (particle swarm optimization) κλπ. Υπάρχουν διάφορες 

κατηγορίες µετά-ευρετικών αλγόριθµων βελτιστοποίησης, µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια 

για τον διαχωρισµό τους. Ακολούθως παρατίθενται οι βασικές κατηγορίες (Blum et al, 2003): 

1. Εµπνευσµένοι από την φύση (Nature inspired) ή όχι αλγόριθµοι. Υπάρχουν 

αλγόριθµοι, η λειτουργία των οποίων βασίζεται σε φυσικά πρότυπα όπως οι γενετικοί 

αλγόριθµοι και η βελτιστοποίηση αποικίας µυρµηγκιών, ενώ στην αντίθετη 

κατεύθυνση κινούνται αλγόριθµοι όπως η αναζήτηση ταµπού και η επαναληπτική 

τοπική αναζήτηση. 

2. Πληθυσµιακοί αλγόριθµοι. Εναλλακτικό κριτήριο στη διαφοροποίηση των 

αλγορίθµων αποτελεί ο αριθµός των λύσεων οι οποίες χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα. 

Οι πληθυσµιακοί αλγόριθµοι χρησιµοποιούν πλήθος σηµείων στο πεδίο αναζήτησης 

τα οποία εξελίσσονται ανά επανάληψη του αλγορίθµου (για παράδειγµα 

βελτιστοποίηση σµήνους σωµατιδίων, γενετικοί αλγόριθµοι κλ.). Αντιθέτως οι 

τεχνικές τροχιάς (trajectory methods) χρησιµοποιούν µία και µόνο λύση σε κάθε 

επανάληψη (για παράδειγµα αναζήτηση ταµπού κ.λ.). 

3. ∆υναµική ή στατική αντικειµενική συνάρτηση. Σε πολλές περιπτώσεις είναι 

δυνατόν για την αποφυγή παγίδευσης σε τοπικό βέλτιστο, να τροποποιείται δυναµικά 

η αντικειµενική συνάρτηση κατά τη διάρκεια εξέλιξης του αλγορίθµου, 

ενσωµατώνοντας επιπρόσθετη πληροφορία. 

4. ∆υναµική ή στατική δοµή γειτονιάς. Οι περισσότεροι µετά-ευρετικοί 

αλγόριθµοι χρησιµοποιούν δοµή γειτνίασης σε όλη τη διάρκεια εξέλιξης τους. Άλλοι 

εφαρµόζουν µεταβλητές δοµές γεγονός το οποίο βελτιώνει την ποικιλία στην 

αναζήτηση του πεδίου λύσεων.  

5. Αλγόριθµοι µε µνήµη ή χωρίς. Η χρήση µνήµης αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό 

χαρακτηριστικό γνώρισµα των αλγορίθµων. Οι αλγόριθµοι χωρίς µνήµη αποτελούν 

ουσιαστικά µαρκοβιανές διαδικασίες. Από την άλλη, οι αλγόριθµοι µε µνήµη 

διαφοροποιούνται στη χρήση µνήµης βραχείας ή µακράς διάρκειας. Η βραχυχρόνια 

µνήµη αφορά στη γνώση των πλέον πρόσφατων κινήσεων στο πεδίο αναζήτησης ενώ 

η µακροχρόνια στη γνώση γενικών πληροφοριών σε σχέση µε την αναζήτηση. 
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2.2.2 Γενετικοί αλγόριθµοι  

2.2.2.1 Εισαγωγή 

Ήδη από τη δεκαετία του ‘50 και τη δεκαετία του ’60, ερευνητές ανά τον κόσµο 

αναζητούσαν µέσα από την µελέτη των εξελικτικών συστηµάτων, τον τρόπο µε τον οποίο η 

διαδικασία της εξέλιξης µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν εργαλείο βελτιστοποίησης διάφορων 

προβληµάτων. Τις βάσεις για την ανάπτυξη των εξελικτικών τεχνικών βελτιστοποίησης 

έθεσαν την δεκαετία του ’60 ο Rechenberg µε την ανάπτυξη µίας οµάδας τεχνικών 

βελτιστοποίησης µε το όνοµα στρατηγικές εξέλιξης (Rechenberg, 1971), ο Fogel µε την 

θεµελίωση του εξελικτικού προγραµµατισµού και ο John Holland µε τις αρχικές µελέτες που 

πραγµατοποίησε σε εξελικτικές µεθόδους βελτιστοποίησης. Το βιβλίο του Adaptation in 

Natural and Artificial Systems (1975) σηµατοδότησε την έναρξη της µελέτης των γενετικών 

αλγόριθµων (ΓΑ – Genetic Algorithms). Από την αρχή της δεκαετίας του ’80, η 

επιστηµονική κοινότητα που ασχολείται µε τη θεωρία και την εφαρµογή των γενετικών 

αλγόριθµων, έχει δηµιουργήσει µία πληθώρα πρακτικών εφαρµογών που εκτείνονται σε 

πολλούς τοµείς ερευνητικής και όχι µόνο δραστηριότητας. Από το µέσο της δεκαετίας του 

΄90 παρατηρείται συστηµατική εφαρµογή των γενετικών αλγόριθµων στη µηχανική και στον 

κόσµο των επιχειρήσεων καθώς χρησιµοποιούνται σε προβλήµατα οµαδοποίησης 

(clustering), προγραµµατισµού (scheduling), βελτιστοποίησης (optimization) (Mitilineos et 

al, 2004) κλπ. Η εφαρµογή των γενετικών αλγόριθµων σε προβλήµατα βελτιστοποίησης 

δικτύων επικοινωνιών (τοπολογία, δροµολόγηση κλπ) έχει µελετηθεί περισσότερο από 

οποιαδήποτε εξελικτική µέθοδο. Παράλληλα υπάρχουν παραδείγµατα εφαρµογής τους για 

την ανάπτυξη πραγµατικών δικτύων. Η εταιρία U.S. West χρησιµοποίησε γενετικούς 

αλγόριθµους για την τοπολογική σχεδίαση δικτύου ινών µε αποτέλεσµα τη σηµαντική 

µείωση του χρόνου και του κόστους σχεδίασης (Begley, 1995). Η British Telecoms 

αντίστοιχα προχώρησε στην εφαρµογή των γενετικών αλγόριθµων σε προβλήµατα σχεδίασης 

την τελευταία δεκαετία (Poon et al,2000)(Shipman et al,2000)(He et al, 2000) και συνεχίζει 

την µελέτη των εξελικτικών τεχνικών βελτιστοποίησης σε προβλήµατα οργάνωσης (Self-

configuring), βελτιστοποίησης (Self-optimising), προστασίας (Self-protecting) και (Self-

healing) ενός δικτύου επικοινωνιών. Η Aria Networks (www.aria-networks.com) εφαρµόζει 

εξελικτικές τεχνικές και γενετικούς αλγόριθµους για το σχεδιασµό δικτύων επόµενης γενιάς 

(Next Generation Networks). 

2.2.2.2 Βασικές έννοιες 

Το γονίδιο αποτελεί τη βασική δοµική µονάδα του ατόµου. Τα γονίδια αποτελούν την 

κωδικοποιηµένη αναπαράσταση των µεταβλητών ελέγχου ενώ τα χρωµοσώµατα περιέχουν 

το σύνολο των γονιδίων. Κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του ατόµου έχει τη δυνατότητα να 

εµφανιστεί µε διάφορες µορφές, ανάλογα µε την τιµή του στο αντίστοιχο γονίδιο που το 
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επηρεάζει. Οι διαφορετικές αυτές καταστάσεις που δύναται να λάβει το γονίδιο καλούνται 

τιµές χαρακτηριστικού γνωρίσµατος (alleles). Η θέση στην οποία βρίσκεται το γονίδιο στο 

χρωµόσωµα ονοµάζεται θέση του γονιδίου (locus).  

Στη φύση, ένα ή περισσότερα χρωµοσώµατα ενώνονται για να δηµιουργήσουν µία 

γενετική οµάδα που µετέχει στη δηµιουργία και λειτουργία του οργανισµού. Η οµάδα αυτή 

ονοµάζεται γονότυπος. Στη θεωρία γενετικών αλγόριθµων, ο γονότυπος είναι η συνολική 

γενετική δοµή του ατόµου, που περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα χρωµοσώµατα. Συνεπώς ένα 

άτοµο αποτελεί µία κωδικοποιηµένη λύση του προβλήµατος υπό εξέταση και αναπαριστάται 

από µία συµβολοσειρά (string) η οποία αντιστοιχεί στον βιολογικό γονότυπο. Αντίστοιχα, 

φαινότυπος στη βιολογία είναι το σύνολο των «ορατών» χαρακτηριστικών του ατόµου και 

της συµπεριφοράς του, που καθορίζονται από τις πληροφορίες των γονιδίων. Συνεπώς 

φαινότυπος καλείται το αποκωδικοποιηµένο περιεχόµενο ενός συγκεκριµένου 

χρωµοσώµατος (για παράδειγµα ένας ζωντανός οργανισµός είναι ο φαινότυπος των 

χρωµοσωµάτων του).  

Ο πληθυσµός αποτελείται από µία οµάδα πιθανών λύσεων σε µορφή ατόµων. Οι 

επαναλήψεις του γενετικού αλγόριθµου ονοµάζονται γενιές. Η αναπαραγωγή του πληθυσµού 

συντελείται µε την επιλογή (selection) των κατάλληλων γονέων. Οι απόγονοι δηµιουργούνται 

από την εφαρµογή στοχαστικών τελεστών στους επιλεγµένους γονείς, όπως ο επιχιασµός και 

η µετάλλαξη (crossover/ mutation), έως ότου να δηµιουργηθεί µία νέα γενιά, η οποία θα 

αντικαταστήσει την προηγούµενη. Τα άτοµα της εκάστοτε γενιάς µε τα καλύτερα γενετικά 

χαρακτηριστικά, θα παράγουν περισσότερα αντίγραφά τους στην επόµενη γενιά µε 

αποτέλεσµα µία γενική µετατόπιση του πληθυσµού προς την βέλτιστη λύση. Η διαδικασία 

ολοκληρώνεται όταν τα κριτήρια τερµατισµού έχουν ικανοποιηθεί.  

2.2.2.3 Αλγόριθµος 

Η βασική διαδικασία βελτιστοποίησης µε τη χρήση γενετικών αλγόριθµων, περιλαµβάνει 

την τυχαία επιλογή λύσεων µε τη µορφή ενός αρχικού πληθυσµού ατόµων και την εξέλιξη 

τους προς την βέλτιστη λύση υπό την επίδραση της συνάρτησης κόστους. Ο γενετικός 

αλγόριθµος µπορεί να αναλυθεί σε απλά αλγοριθµικά βήµατα µε τη βοήθεια του ακολούθου 

ψευδοκώδικα (όπου POP ο αρχικός πληθυσµός και Θ επιλεγµένα άτοµα - γονείς): 

procedure GA 

        Αρχικοποίηση (POP) ; 

               while κριτήριο τερµατισµού not true 

                        begin 

                             Υπολογισµός αντικειµενικής συνάρτησης (POP); 

                        Θ = ∅; Θ = Επιλογή ατόµων για επιβίωση – αντιγραφή στη δεξαµενή  
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ζευγαρώµατος (POP) ; 

                              POP =επιχιασµός(Θ) ; 

                             POP =µετάλλαξη(POP ) ; 

                        end 

                end 

end { procedure } 

Πίνακας 2-1. Ψευδοκώδικας για τη σειριακή εκτέλεση του γενετικού αλγόριθµου 

2.2.2.4 Κωδικοποίηση 

Στην αρχική τους έκδοση οι ΓΑ χρησιµοποιούσαν δυαδική κωδικοποίηση της υποψήφιας  

λύσης. Οι δυαδικές ακολουθίες περιλαµβάνουν τον µεγαλύτερο αριθµό σχηµάτων από 

οποιαδήποτε άλλη κωδικοποίηση και δίνουν στον αλγόριθµο την δυνατότητα να αναζητήσει 

και να αναγνωρίσει οµοιότητες ανάµεσα σε χρωµοσώµατα  (Rahmat-Samii et al, 1999). Η 

δυαδική κωδικοποίηση παρέχει µεγάλη ευελιξία καθώς δίνει τη δυνατότητα κωδικοποίησης 

µεταβλητών διαφορετικού τύπου (πραγµατικών, ακέραιων, λογικών). Στη δυαδική 

κωδικοποίηση βασίζονται οι ιδιότητες της στατιστικής σύγκλισης των ΓΑ µε βάση τη θεωρία 

σχήµατος (schema theory) η οποία τεκµηριώνεται από τον Goldberg (1989).  Ωστόσο η 

δυαδική κωδικοποίηση έχει και σηµαντικά µειονεκτήµατα, κυρίως όταν κωδικοποιεί συνεχείς 

µεταβλητές, εξαιτίας της διακριτοποίησης τους. Μέτρο της αποτελεί η απόσταση Hamming. 

Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου, εναλλακτικά της δυαδικής κωδικοποίησης 

εφαρµόζεται κωδικοποίηση Gray.  Χρησιµοποιείται επίσης κωδικοποίηση πραγµατικών 

αριθµών, παρά το γεγονός ότι το θεώρηµα σχήµατος προβλέπει ότι οι ΓΑ λειτουργούν 

βέλτιστα µε τη χρήση αλφάβητου χαµηλού πληθάριθµου (cardinality) (Rahmat-Samii et al, 

1999). Οι ΓΑ όµως µε τη χρήση πραγµατικής κωδικοποίησης σε πολλές περιπτώσεις έχει 

παρουσιάσει καλύτερα αποτελέσµατα σε σχέση µε τη χρήση δυαδικής ή Gray κωδικοποίησης 

(Goldberg, 1991).  

2.2.2.5 Aναπαραγωγή 

Η διαδικασία της αναπαραγωγής στηρίζεται στην επιλογή των γονέων από τον πληθυσµό. 

Η επιλογή (selection) εισάγει την επίδραση της συνάρτησης κόστους στη διαδικασία 

βελτιστοποίησης, καθώς αποτελεί µέτρο του βαθµού ικανοποίησης των κριτηρίων 

βελτιστοποίησης. Η επιλογή όµως δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στην εκλογή του 

καλύτερου ατόµου της γενιάς καθώς αυτό µπορεί να µην βρίσκεται κοντά στη περιοχή 

βέλτιστου. Επιπρόσθετα πρέπει να επιλέγονται και µη ικανοποιητικές λύσεις έτσι ώστε τα 

γενετικά χαρακτηριστικά των ατόµων αυτών να µην χαθούν πρώιµα από τον πληθυσµό. Η 

επιλογή συνεπώς καθορίζει την πιθανότητα επιβίωσης του κάθε ατόµου, µε µέτρο της 

ικανότητας επιβίωσης τον βαθµό καταλληλότητας - ο οποίος ταυτίζεται µε την συνάρτηση 

κόστους του προβλήµατος βελτιστοποίησης, Μέσω της διαδικασίας επιλογής δηµιουργείται η 
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«δεξαµενή ζευγαρώµατος» (mating pool) από όπου προέρχονται τα νέα µέλη του πληθυσµού. 

Ένα σύνολο ντετερµινιστικών ή στοχαστικών µεθόδων επιλογής έχουν χρησιµοποιηθεί µε 

τους γενετικούς αλγόριθµους όπως ο αποδεκατισµός πληθυσµού, επιλογή “τουρνουά”, 

διαβάθµιση σίγµα, επιλογή Boltzmann, επιλογή βαθµονόµησης, κανονικοποιηµένη 

γεωµετρική βαθµονόµηση κ.λ.  

Η επιλογή ρουλέτας αποτελεί την πιο δηµοφιλή µέθοδο επιλογής. Στην επιλογή ρουλέτας 

άτοµα µε µεγάλη τιµή συνάρτησης κόστους, έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να συµµετέχουν 

στην δηµιουργία του επόµενου πληθυσµού σε πρόβληµα βελτιστοποίησης. Υπάρχει όµως και 

πιθανότητα για µη κατάλληλα άτοµα, να µετέχουν στην αναπαραγωγική διαδικασία, 

διαφυλάσσοντας την γενετική τους πληροφορία. Η µέθοδος έχει το µειονέκτηµα ότι από τα 

πρώτα στάδια της βελτιστοποίησης κυριαρχούν τα πιο “ ισχυρά” άτοµα, ενώ στα τελευταία 

στάδια παρουσιάζεται στασιµότητα στη διαδικασία εξαιτίας της αδυναµίας της να 

αναγνωρίσει τα καλύτερα άτοµα, όταν όλα τα άτοµα έχουν σχεδόν την ίδια συνάρτηση 

κόστους (Rahmat-Samii et al, 1999). 

Η επιλογή “τουρνουά” αποτελεί τη δεύτερη πιο δηµοφιλή µέθοδο επιλογής. Σε αυτή Ν 

άτοµα επιλέγονται τυχαία από τον πληθυσµό. Για κάθε µέλος της οµάδας αυτής υπολογίζεται 

στη συνέχεια η τιµή της συνάρτησης κόστους και το χρωµόσωµα µε τη µεγαλύτερη τιµή 

κερδίζει το τουρνουά και γίνεται ο επίλεκτος. Τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας επιστρέφουν 

στον αρχικό πληθυσµό και η διαδικασία επαναλαµβάνεται έως ότου να συµπληρωθεί το 

µέγεθος του πληθυσµού. Η ταξινόµηση της οµάδας µε βάση τη τιµή της συνάρτησης 

κόστους, µας βοηθάει να βρούµε το άτοµο µε την υψηλότερη τιµή και να διαλέξουµε τον 

γονέα. Η µέθοδος “τουρνουά” χρησιµοποιεί επιλογή µε αντικατάσταση, ώστε τα άτοµα να 

παίζουν περισσότερες από µία φορές το ρόλο του γονέα. Στην περίπτωση κατά την οποία 

Ν=2 η διαδικασία ονοµάζεται δυαδική επιλογή ρουλέτας (binary tournament selection). Η 

επιλογή “τουρνουά” όπως και η επιλογή “ρουλέτας” εφαρµόζουν επιλογή µε 

επανατοποθέτηση του γονέα στη “δεξαµενή ζευγαρώµατος”. Συνεπώς η επανεκλογή ενός 

ικανού ατόµου για τη διαδικασία αναπαραγωγής είναι σχεδόν βέβαιη καθώς ο πληθυσµός 

συγκλίνει στη βέλτιστη λύση. 

Πρώτος ο Kenneth De Jong το 1975 εισήγαγε τον ελιτισµό (De Jong, 1975) 

“αναγκάζοντας” τον γενετικό αλγόριθµο να κρατάει έναν αριθµό των καλύτερων ατόµων της 

κάθε γενιάς. Ο ελιτισµός συνεπώς εγγυάται την µονοτονική αύξηση της καλύτερης τιµής της 

συνάρτησης καταλληλότητας ανά γενιά. 

Από τη δεξαµενή ζευγαρώµατος επιλέγονται τυχαία ζεύγη χρωµοσωµάτων τα οποία 

αποτελούν τους γονείς για την δηµιουργία της επόµενης γενιάς. Οι απόγονοι δηµιουργούνται 

µε επιχιασµό και µετάλλαξη των γονέων, τους βασικούς δηλαδή τελεστές γενετικών 
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αλγορίθµων. Ο επιχιασµός και η µετάλλαξη πραγµατοποιούνται µε πιθανότητα ,cross mutp p  

αντίστοιχα. Τυπικές τιµές για την πιθανότητα επιχιασµού είναι 60-90% ενώ αντίστοιχα 0.01-

1% για την πιθανότητα µετάλλαξης (Ευστρατιάδης, 2008). Αντίστοιχα ο Rahmat-Samii  

(Rahmat-Samii et al, 1999)  ορίζει πιθανότητα επιχιασµού µεγαλύτερη του 80% και 

πιθανότητα µετάλλαξης µικρότερη του 5%. 

Μέσω του τελεστή επιχιασµού, τα άτοµα ανταλλάσσουν τη γενετική τους µε σκοπό την 

παραγωγή στατιστικά ισχυρότερων απογόνων. Η επίδραση του επιχιασµού είναι ότι διευθετεί 

εκ νέου τα γονίδια µε στόχο την δηµιουργία καλύτερων χρωµοσωµάτων. Έχουν δηµιουργηθεί 

πολλές µέθοδοι επιχιασµού, από τις οποίες οι πιο γνωστές είναι ο επιχιασµός n σηµείων (n- 

point crossover) όπου το γενετικό υλικό των γονέων συνδυάζεται σε n σηµεία του 

χρωµοσώµατος, ο αριθµητικός επιχιασµός (arithmetical crossover) όπου πραγµατοποιείται 

γραµµικός συνδυασµός των δύο διανυσµάτων-γονέων, ο οµοιόµορφος επιχιασµός όπου τα 

γονίδια από κάθε γονέα αντιγράφονται στους δύο απογόνους µε πιθανότητα 0.5 κ.λ.  

Η µετάλλαξη χρησιµοποιείται στους γενετικούς αλγόριθµους σαν ένας τρόπος εξερεύνησης 

των τµηµάτων του πεδίου λύσεων, τα οποία δεν αντιπροσωπεύονται στο γενετικό υλικό της 

τρέχουσας γενιάς. Ο τελεστής µετάλλαξης επιφέρει τυχαίες τροποποιήσεις σε πολύ µικρό 

ποσοστό των γενετικών χαρακτηριστικών της κάθε γενιάς. Χρησιµοποιεί επίσης ένα µόνο 

άτοµο-γονιό και παράγει έναν απόγονο. Ο τελεστής αυτός είναι ιδιαίτερα χρήσιµος όταν ο 

πληθυσµός είναι αρκετά οµοιόµορφος, περιέχει δηλαδή πολλαπλά αντίγραφα του ίδιου 

ατόµου. Στα τελευταία στάδια της διαδικασίας ο τελεστής βοηθάει τον αλγόριθµο να 

αποµακρύνεται από τοπικά βέλτιστες λύσεις. Έχουν δηµιουργηθεί πολλές µέθοδοι 

µετάλλαξης, από τις οποίες οι πιο γνωστές είναι η οµοιόµορφη µετάλλαξη (uniform mutation) 

όπου µία συνιστώσα του χρωµοσώµατος (γονίδιο) αντικαθίσταται από µία τυχαία τιµή στο 

πεδίο ορισµού, οριακή µετάλλαξη (boundary mutation) όπου µία συνιστώσα του 

χρωµοσώµατος αντικαθίσταται από ένα από τα δύο άκρα του πεδίου ορισµού, ανοµοιόµορφη 

µετάλλαξη (Non-Uniform mutation) η οποία εξαρτάται από τον τρέχοντα αριθµό της γενιάς 

και τον µέγιστο αριθµό γενιών κ.λ. 

2.2.2.6 ∆ιαµοιρασµός καταλληλότητας 

Κατά τη διαδικασία βελτιστοποίησης µε τη χρήση γενετικών αλγόριθµων, είναι πιθανή η 

συγκέντρωση του πληθυσµού σε µία συγκεκριµένη περιοχή του πεδίου αναζήτησης η οποία 

εάν αντιστοιχεί σε σηµείο τοπικού ακρότατου οδηγεί τον αλγόριθµο σε πρώιµη σύγκλιση. Σε 

αντιστοιχία µε ένα οικολογικό σύστηµα, η περιοχή συσσώρευσης µιας οµάδας ατόµων 

ονοµάζεται θύλακας (niche) και τα µέλη της κατά βάση χαρακτηρίζονται από το ίδιο γενετικό 

υλικό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να µην παρέχουν περαιτέρω πληροφορία στη διαδικασία 

αναζήτησης (Goldberg, 1989). Για την αποφυγή του φαινοµένου, της διαδικασίας επιλογής 
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των γονέων προηγείται η διαδικασία διαµοιρασµού καταλληλολήτων (fitness sharing) 

(Goldberg et al, 1991). Η καταλληλότητα του κάθε ατόµου καθορίζεται µε βάση τη 

συνάρτηση καταλληλότητας και την πυκνότητα του πληθυσµού στη γειτονιά του, που 

καθορίζεται από τη συνάρτησης διαµοιρασµού καταλληλότητας (Σχέση 2.3) και τον µετρητή 

θυλάκων (niche count). 
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Όπου sρ  η ακτίνα του θύλακα (niche radius) και α παράµετρος σχήµατος. Η παράµετρος 

ijd  όταν πρόκειται για δυαδικά χρωµοσώµατα αναφέρεται στην µεταξύ τους απόσταση 

Hamming ενώ για πραγµατικά χρωµοσώµατα συνήθως αποτελεί την ευκλείδεια απόσταση 

ανάµεσα σε ζεύγος χρωµοσωµάτων i,j. Το πεδίο τιµών της συνάρτησης διαµοιρασµού 

καταλληλότητας είναι το [0,1] µε το 1 να αντιστοιχεί σε όµοια άτοµα και το 0 σε άτοµα 

διαφορετικού θύλακα. Ακολούθως ο µετρητής θυλάκων υποδεικνύει τον µέσο αριθµό ατόµων 

τα οποία ανήκουν σε ένα θύλακα και ισούται µε ( )
1

POP

i ij
j

m s d
=

= ∑ . Η τιµή της αντικειµενικής 

συνάρτησης για κάθε άτοµο διαιρείται µε τον αντίστοιχο µετρητή θυλάκων.  

2.2.2.7 Γενετικοί αλγόριθµοι πολυστοχικής βελτιστοποίησης 

2.2.2.7.1 Γενικά 

Καθώς οι ΓΑ αποτελούν πληθυσµιακό αλγόριθµο, µπορούν να προσαρµοστούν 

ικανοποιητικά στην επίλυση πολυστοχικών προβληµάτων βελτιστοποίησης. Η δυνατότητα 

των πληθυσµιακών αλγορίθµων να πραγµατοποιούν αναζήτηση ταυτόχρονα σε διαφορετικές 

περιοχές του πεδίου αναζήτησης δίνουν τη δυνατότητα εύρεσης λύσεων σε προβλήµατα µε 

ασυνεχή πεδία πολλαπλών κορυφών (multimodal).  Σύµφωνα µε τους Jones et al  (2002) το 

70% των µετα-ευρετικών τεχνικών οι οποίες εφαρµόζονται σε προβλήµατα πολυστοχικής 

βελτιστοποίησης βασίζονται σε ΓΑ. Σύµφωνα µε Ευστρατιάδη (2009), οι πολυστοχικοί 

γενετικοί αλγόριθµοι βελτιστοποίησης, στην εξέλιξη τους στο χρόνο διακρίνονται σε τρεις 

βασικές κατηγορίες, τους αλγόριθµους πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς. Παράλληλα, 

σύµφωνα µε τους Konak et al (2006) οι βασικές σχεδιαστικές επιλογές στις οποίες 

διαφοροποιούνται οι ΓΑ πολυστοχικής βελτιστοποίησης είναι η χρήση των κριτηρίων 

καταλληλότητας, οι τεχνικές διατήρησης της ποικιλίας του πληθυσµού, οι τεχνικές 

εφαρµογής ελιτισµού, η αντιµετώπιση των περιορισµών και η 

παραλληλοποίηση/υβριδοποίηση. 

2.2.2.7.2 Αντικειµενική συνάρτηση  
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Οι αλγόριθµοι πρώτης γενιάς δεν εφαρµόζουν άµεσα την έννοια της Pareto κυριαρχίας για 

τη σύγκριση των διανυσµάτων των λύσεων. Αντιθέτως χρησιµοποιούν κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης των λύσεων βαθµωτά µέτρα καταλληλότητας (βλέπε κεφάλαιο 1), τα οποία είτε 

εξετάζονται ξεχωριστά είτε συνδυάζονται σε µια ενιαία έκφραση. Την πρώτη προσπάθεια για 

την ενσωµάτωση πολλαπλών κριτηρίων σε διαδικασία βελτιστοποίησης µε τη χρήση 

γενετικού αλγόριθµου αποτέλεσε ο διανυσµατικός γενετικός αλγόριθµος (Vector Evaluated 

Genetic Algorithm –VEGA) 0 από τον Schaffer (1984). Για το σκοπό αυτό, για ένα 

πρόβληµα πολυστοχικής βελτιστοποίησης µε k αντικειµενικούς στόχους χρησιµοποιούνται k 

υπο-πληθυσµοί /POP k ατόµων, κάθε ένας εκ των οποίων δηµιουργείται µε αναλογική 

επιλογή από τον αρχικό πληθυσµό µε βάση το αντίστοιχο κριτήριο βελτιστοποίησης. Η 

ανάµιξη των µελών των επιµέρους υπο-πληθυσµών δηµιουργεί τον νέο πληθυσµό στο οποίο 

θα εφαρµοστούν οι κατάλληλοι τελεστές. Με βάση την παραπάνω διαδικασία όµως ευνοείται 

η επιβίωση ατόµων που παρουσιάζουν άριστη επίδοση ως προς ένα κριτήριο, ενώ 

εµποδίζεται η επιβίωση αυτών που εµφανίζουν ενδιάµεση (middling) συµπεριφορά, και που 

µπορούν θεωρηθούν ως οι πλέον συµβιβαστικές του προβλήµατος. Στη µελέτη (Richardson 

et al, 1989) αναφέρεται ότι η συγκεκριµένη τεχνική αποτελεί ουσιαστικά µία αθροιστική 

µέθοδο, τα βάρη της οποίας εξαρτώνται από την αρχική κατανοµή του πληθυσµού σε σχέση 

µε τα επιµέρους κριτήρια. Επιπλέον δε δύναται να εντοπίσει µη κυρτές περιοχές του µετώπου 

Pareto. Εναλλακτικές µέθοδοι οι οποίοι ανήκουν στους αλγόριθµους πρώτης γενιάς 

αποτελούν οι λεξικογραφικές εξελικτικές µέθοδοι (Fourman, 1985) (Kursawe, 1991), οι 

µέθοδοι µε χρήση min-max βέλτιστου όπως για παράδειγµα ο γενετικός αλγόριθµος µε βάση 

τα βάρη (weighted based genetic algorithm – WBGA) (Hajela et al, 1992) και µέθοδοι οι 

οποίοι χρησιµοποιούν εκλεκτισµό και τυχαία δηµιουργία βαρών όπως για παράδειγµα ο 

αλγόριθµος µε τυχαία βάρη (random weighted genetic algorithm – RWGA) (Murata et al, 

1995).   

Στους αλγόριθµους δεύτερης και τρίτης γενιάς συµπεριλαµβάνονται οι αλγόριθµοι όπου 

πρωτεύον κριτήριο επιλογής αποτελεί η σχέση κυριαρχίας ανάµεσα στις υπό εξέταση λύσεις, 

αντιστοιχίζοντας σε κάθε µέλος του πληθυσµού ένα βαθµωτό µέτρο κυριαρχίας (τάξη). Ο 

βαθµός της τάξης είναι ανάλογος του αριθµού των λύσεων οι οποίες κυριαρχούν στο άτοµο 

µε µικρές τάξεις να αντιστοιχούν σε λιγότερο κυριαρχούµενες λύσεις. Συνεπώς επιτυγχάνεται 

ταξινόµηση του πληθυσµού µε βάση τη σχετική θέση των διανυσµάτων-λύσεων στο 

διανυσµατικό πεδίο τιµών. Ο Goldberg  (1989 σ. 201) πρότεινε τη µέθοδο µη 

κυριαρχούµενης ταξινόµησης (non – dominated sorting) η οποία επιτρέπει τη διαµόρφωση 

ενός συνόλου µετώπων Pareto, ανάλογα µε την τάξη των ατόµων, µε το πρώτο να 

αποτελείται από ολικά Pareto- βέλτιστες λύσεις. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αλγόριθµοι 

όπως ο γενετικός αλγόριθµος πολυστοχικής βελτιστοποίησης (multi-objective genetic 
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algorithm – MOGA) (Fonseca et al, 1993), ο γενετικός αλγόριθµος µε θύλακες Pareto (niched 

pareto genetic algorithm - NPGA) (Horn et al, 1994) και ο γενετικός αλγόριθµος µη 

κυριαρχούµενης ταξινόµησης (non dominated sorting genetic algorithm – NSGA) (Srinivas et 

al, 1994). 

2.2.2.7.3 ∆ιατήρηση της ποικιλίας του πληθυσµού  

Η ανάγκη για διατήρηση της ποικιλίας του γενετικού υλικού πληθυσµού, έρχεται σε 

αντίθεση µε τη βασική λειτουργία σύγκλισης των γενετικών αλγόριθµων. Για το σκοπό αυτό 

στους αλγόριθµους δεύτερης γενιάς, στη διαδικασία αξιολόγησης κάθε διανύσµατος λύσης 

εκτός από το µέτρο κυριαρχίας (τάξη) συµπεριλαµβάνεται και ένα µέτρο διασποράς. Η ιδέα 

για την χρήση του µέτρου διασποράς ανήκει στον Goldberg, µε τη χρήση ποινής για κάθε 

µέλος του πληθυσµού ως µέτρο διασποράς, µε στόχο να ευνοούνται σηµεία τα οποία να 

χαρακτηρίζονται από µεγάλη διασπορά των αποστάσεων τους σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

λύσεις. Συχνά για την αποφυγή του φαινοµένου συσσώρευσης µιας οµάδας ατόµων σε µία 

περιοχή του πεδίου αναζήτησης εφαρµόζεται διαµοιρασµός των καταλληλολήτων. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν αλγόριθµοι όπως ο γενετικός αλγόριθµος πολυστοχικής 

βελτιστοποίησης (multi-objective genetic algorithm – MOGA) (Fonseca et al, 1993), ο 

γενετικός αλγόριθµος µε θύλακες Pareto (niched pareto genetic algorithm - NPGA ) (Horn et 

al, 1994)  και ο γενετικός αλγόριθµος µη κυριαρχούµενης ταξινόµησης (non dominated 

sorting genetic algorithm – NSGA) (Srinivas et al, 1994).Η ιδέα διατηρείται και στους 

αλγόριθµους τρίτης γενιάς οι οποία θα αναφερθούν ακολούθως. Εναλλακτικές µεθόδους 

διατήρησης της διασποράς αποτελούν ακόµα η απόσταση πλήθους (crowding distance) (Deb 

et al, 2002) και πυκνότητα κελιού (cell-based density) (Knowles et al, 2000)(Corne et 

al,2000). 

2.2.2.7.4 Ελιτισµός 

Στους αλγόριθµους τρίτης γενιάς οι οποίοι άρχισαν να αναπτύσσονται στα τέλη του 1990, 

εισάγεται η έννοια του ελιτισµού, της διατήρησης συνεπώς των µη κατώτερων λύσεων οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένες περιοχές του µετώπου Pareto η οποία συνήθως 

πραγµατοποιείται µε τη χρήση ενός εξωτερικού πληθυσµού (αρχείο) πεπερασµένου 

µεγέθους. Η ύπαρξη του εξωτερικού αρχείου δηµιουργεί την ανάγκη επιλογής του τρόπου 

αλληλεπίδρασης του µε τον πληθυσµό, ορισµού της χωρητικότητας του και τις προϋποθέσεις 

εισαγωγής ή διαγραφής από το αρχείο µίας λύσης. Στην κατηγορία αυτή ανήκει ο εξελικτικός 

αλγόριθµος Pareto ισχύος (strength Pareto evolutionary algorithm – SPEA) και βελτιώσεις 

της µεθόδου (Zitzler et al, 1999b)(Zitzler et al, 2001), η εξελικτική στρατηγική µε αρχεία 

Pareto (parerto archived evolutionary strategy – PAES) (Knowles et al, 2000), o αλγόριθµος 

επιλογής Pareto λύσεων µε βάση φακέλους (pareto envelope based selection algorithm – 

PESA) (Corne et al., 2000) και βελτιώσεις της µεθόδου (PESA-II) (Corne et al,2001), ο ταχύς 
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και εκλεκτικός αλγόριθµος µη κυριαρχούµενης ταξινόµησης (fast non dominated sorting 

genetic algorithm – NSGA-II) (Deb et al, 2002), ο µικρό-γενετικός αλγόριθµος (Micro 

genetic algorithm - Micro-GA) (Coello et al, 2001), multi-objective evolutionary algorithm – 

MEA(Sarker et al, 2002), γενετικός αλγόριθµος τάξης πυκνότητας (ranked density based 

genetic algorithm – RDGA) (Lu et al, 2003), δυναµικός πολυστοχικός εξελικτικός 

αλγόριθµος (dynamic multi-objective evolutionary algorithm – DMOEA) (Yen et al, 2003). 

Αναλυτική σύγκριση των διαφόρων τεχνικών και των διαφορών τους παρέχεται σε (Konak et 

al, 2006). 

2.2.2.7.5 Ταχύς και εκλεκτικός γενετικός αλγόριθµος µη κυριαρχούµενης ταξινόµησης 
(NSGA-ΙΙ) 

Ο γενετικός αλγόριθµος µη κυριαρχούµενης ταξινόµησης (NSGA) αναπτύχθηκε το 1993 

από τους Srinivas και Deb (Srinivas et al, 1994). Η βασική διαφορά του αλγορίθµου σε σχέση 

µε τον κλασικό γενετικό αλγόριθµο βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής, ενώ η εφαρµογή των 

γενετικών τελεστών δεν διαφοροποιείται. Ειδικότερα, ο αλγόριθµος υλοποιεί την µέθοδο µη 

κυριαρχούµενης ταξινόµησης η οποία προηγείται της επιλογής. Πραγµατοποιείται συνεπώς 

ταξινόµηση του πληθυσµού µε βάση την Pareto κυριαρχία. Έπειτα διαµορφώνονται τα 

αντίστοιχα µέτωπα Pareto, το πρώτο εκ των οποίων περιλαµβάνει τις µη κυριαρχούµενες 

λύσεις ολόκληρου του πληθυσµού, το δεύτερο τις µη κυριαρχούµενες λύσεις ολόκληρου του 

πληθυσµού εκτός από τις λύσεις του πρώτου µετώπου κλπ. Η ανάθεση των λύσεων στα 

µέτωπα Pareto πραγµατοποιείται µε βάση την τάξη τους η οποία και αποτελεί µέτρο 

καταλληλότητας. Παράλληλα στον πληθυσµό κάθε µετώπου ανατίθεται και µία ελλατούµενη 

ανά µέτωπο εικονική τιµή αντικειµενικής συνάρτησης pF , η οποία διαφοροποιείται ανά 

άτοµο µε την εφαρµογή διαµοιρασµού της καταλληλότητας. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία 

ταξινόµησης εφαρµόζεται ο τελεστής στοχαστικής αναλογικής επιλογής µε υπενθύµιση 

(stochastic remainder proportionate selection) (Goldberg, 1989).  Η χρήση του 

συγκεκριµένου τελεστή επιτρέπει την αποδοτικότερη αναζήτηση των γνωστών περιοχών του 

πεδίου Pareto µέσω των µη κυριαρχούµενων λύσεων του 1ου µετώπου Pareto. Παράλληλα ο 

µηχανισµός διαµοιρασµού καταλληλολήτων επιτρέπει τον διασκορπισµό των ατόµων στις 

περιοχές αυτές. Αναφορικά µε την πολυπλοκότητα του αλγόριθµου, στη χειρότερη 

περίπτωση όπου ο αριθµός των µετώπων ισούται µε τον αριθµό των ατόµων Ν, η χρονική 

πολυπλοκότητα είναι της τάξης ( )3O kN .  

Οι δηµιουργοί του γενετικού αλγόριθµου µη κυριαρχούµενης ταξινόµησης πρότειναν το 

2002 µία βελτιωµένη έκδοση του αλγορίθµου (Deb et al, 2002), αντιµετωπίζοντας µε 

επιτυχία τα βασικά µειονεκτήµατα του αλγορίθµου τα οποία αποτελούν α. το υπολογιστικό 
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κόστος της κυριαρχούµενης ταξινόµησης β. η έλλειψη εκλεκτισµού και γ. η ανάγκη ρύθµισης 

της ακτίνας διαµοιρασµού. 

Η διαδικασία διαµοιρασµού καταλληλολήτων του αλγόριθµου NSGA εισάγει τα εξής 

προβλήµατα: η επίδοση της αναφορικά µε τη διαφύλαξη της διασποράς του πληθυσµού 

εξαρτάται από την ακτίνα διαµοιρασµού, ενώ η διαδικασία διαµοιρασµού έχει στην 

χειρότερη περίπτωση όπου κάθε άτοµο πρέπει να συγκριθεί µε τα υπόλοιπα µέλη του 

πληθυσµού, χρονική πολυπλοκότητα ( )2O N . Για το σκοπό αυτό η διαδικασία έχει 

αντικατασταθεί από τη διαδικασία απόστασης πλήθους (crowding distance). Ειδικότερα ο 

πληθυσµός ταξινοµείται µε βάση κάθε ένα από τα επιµέρους κριτήρια. Στις λύσεις οι οποίες 

αποτελούν οριακές τιµές ανατίθεται απεριόριστη απόσταση πλήθους. Σε όλες τις υπόλοιπες η 

απόσταση πλήθους ορίζεται από την διαφορά στην τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης ανά 

κριτήριο µεταξύ δύο γειτονικών λύσεων. Η συνολική απόσταση πλήθους για µία λύση 

ορίζεται ως το άθροισµα των αποστάσεων όλων των κριτηρίων.  

    ( ) ( )
1

1 1
k

i j j
j

dis f i f i
=

= + − −∑                              (Σχέση 2.4) 

Η απόσταση πλήθους δηλαδή χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του µεγαλύτερου 

κυβοειδούς το οποίο περικλείει µόνο την υπό εξέταση λύση. Χρησιµοποιείται στην 

διαδικασία της επιλογής ώστε να οδηγήσει στη δηµιουργία οµοιόµορφα κατανεµηµένου 

µετώπου Pareto. Ειδικότερα, ένα ζευγάρι λύσεων συγκρίνονται όχι µόνο στη βάση της Pareto 

κυριαρχίας αλλά και µε βάση την απόσταση πλήθους. ∆ηλαδή εάν οι λύσεις είναι αδιάφορες, 

επιλέγεται η λύση µε µεγαλύτερη απόσταση πλήθους, η λύση δηλαδή η οποία βρίσκεται σε 

λιγότερο γνωστή περιοχή του Pareto µετώπου.  

Η χρονική πολυπλοκότητα της προαναφερθείσας διαδικασίας καθορίζεται από την 

ταξινόµηση του πληθυσµού (το πολύ Ν) µε βάση κάθε ένα από τα επιµέρους k κριτήρια και 

ανέρχεται σε ( )logO kN N . Αναφορικά µε την διαδικασία µη κυριαρχούµενης ταξινόµησης, 

σε NSGA απαιτείται εξαντλητική σύγκριση των ατόµων του πληθυσµού στο σύνολο των 

κριτηρίων ταξινόµησης µε αποτέλεσµα η χρονική πολυπλοκότητα του αλγόριθµου για 

πληθυσµό Ν ατόµων - η οποία κυριαρχείται από την διαδικασία ταξινόµησης - να είναι της 

τάξης ( )3O kN . Στον αλγόριθµο NSGA-ΙΙ, κατά τη διαδικασία της αρχικοποίησης το πρώτο 

άτοµο του πληθυσµού τοποθετείται στην οµάδα (set) λύσεων
'P . Κάθε λύση συγκρίνεται µε 

τα µέλη της οµάδας και εφόσον κυριαρχεί σε ένα τουλάχιστον από αυτά τότε εισάγεται στην 

οµάδα ενώ οι λύσεις στις οποίες κυριαρχεί (κατά Pateto) διαγράφονται από αυτή. Με το 

πέρας της σύγκρισης όλων των ατόµων του πληθυσµού στην οµάδα 'P  βρίσκεται το σύνολο 
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των µη κυριαρχούµενων λύσεων. Καθώς κάθε µέλος του πληθυσµού i N ∈ συγκρίνεται µε το 

πολύ 1i −  λύσεις η χρονική πολυπλοκότητα της διαδικασίας ανέρχεται σε ( )2O kN .  

Περιγράφοντας την αλγοριθµική διαδικασία του NSGA-II, την αρχικοποίηση του 

πληθυσµού 0P  (Ν άτοµα) ακολουθεί η ταξινόµηση µε βάση την κυριαρχία κατά Pareto. Η 

τιµή καταλληλότητας για κάθε µέλος του πληθυσµού αντιστοιχεί στο επίπεδο µη κυριαρχίας 

στο οποίο ανήκει. Με βάση την τιµή καταλληλότητας, εκτελούνται οι διαδικασίες δυαδικής 

επιλογής τουρνουά και οι κατάλληλοι γενετικοί τελεστές ώστε να δηµιουργηθεί ο αρχικός 

πληθυσµός απογόνων 0Q  πληθυσµού Ν. Σε κάθε εκτέλεση t ο αλγόριθµος δηµιουργεί τον 

ενδιάµεσο πληθυσµό t t tR P Q= ∪ µε µέγεθος 2Ν. Έπειτα ακολουθεί η ταξινόµηση του tR  

µε βάση την κυριαρχία κατά Pareto, εισάγοντας τη διαδικασία ελιτισµού καθώς οι κυρίαρχες 

λύσεις του προηγούµενου πληθυσµού tP  διατηρούνται. Το σύνολο των µη κυριαρχούµενων 

λύσεων εφόσον είναι µικρότερο από Ν εισάγετε εξ ολοκλήρου στον νέο πληθυσµό 1tP+ , ο 

οποίος συµπληρώνεται από µέλη του των επόµενων κατά σειρά τάξης µετώπων Pareto. Για 

το τελευταίο µέτωπο (οποιαδήποτε τάξης), τα µέλη του οποίου συµπληρώνουν τον 

πληθυσµό, η διαδικασία επιλογής είναι διαφορετική καθώς προϋποθέτει ταξινόµηση των 

µελών του κατά µειούµενη απόσταση πλήθους. Στον νέο πληθυσµό 1tP+ , εφαρµόζεται 

επιλογή και επιχιασµός/µετάλλαξη για τη δηµιουργία του νέου πληθυσµού απογόνων 1tQ +  

και οι διαδικασία επαναλαµβάνεται. 

Αναφορικά µε την χρονική πολυπλοκότητα του αλγόριθµου, οι βασικές λειτουργίες οι 

οποίες εφαρµόζονται είναι η διαδικασία ταξινόµησης σε 2Ν µέλη του ενδιάµεσου πληθυσµού 

tR  µε χρονική πολυπλοκότητα ( )( )2
2O k N  και η διαδικασία ανάθεσης απόστασης 

πλήθους και ταξινόµησης παρουσιάζει µέγιστη χρονική πολυπλοκότητα ( )2 log 2O k N N  

και ( )2 log 2O N N  αντίστοιχα. Παρατηρούµε ότι και στην περίπτωση του NSGA-II η 

χρονική πολυπλοκότητα κυριαρχείται από την διαδικασία ταξινόµησης και είναι της τάξης 

( )2O kN . 

procedure NSGA-II 

Αρχικοποίηση πληθυσµού ( 0P ); 0R := ∅;F:= ∅; 

Ταξινόµηση µε βάση την κυριαρχία κατά Pareto( )0P ; 

0Q : ∆ηµιουργία απογόνων µε δυαδική επιλογή τουρνουά και γενετικούς τελεστές από ( )0P  

while κριτήριο τερµατισµού not true 
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t t tR P Q= ∪   

                           kF = Ταξινόµηση µε βάση την κυριαρχία κατά Pareto( )tR ; 

  1 ; 1;tP i+ = ∅ =   

                           for  i=1 to k do 

                                         Aνάθεση απόστασης πλήθους ( );iF  

                                  if 1t i
P F N+ + ≤ then 

                                         1 1 ;t t iP P F+ += ∪  

                                           i=i+1; 

                                 else  

              iF =  Tαξινόµηση βάση απόστασης πλήθους ( iF ); 

             ( )( )1 1 11: ;t t i tP P F N P+ + += ∪ −  

1tQ + : ∆ηµιουργία απογόνων µε δυαδική επιλογή τουρνουά και 

γενετικούς    τελεστές από ( )1tP+   

t=t+1; 

end { procedure } 

Πίνακας 2-2. Ψευδοκώδικας για τη σειριακή εκτέλεση του γενετικού αλγόριθµου NSGA-ΙΙ (Coello et 
al, 2002) 

2.2.2.8 Εφαρµογές των ΓΑ στα δίκτυα επικοινωνιών 

Οι εξελικτικές τεχνικές βελτιστοποίησης έχουν εφαρµοστεί µε επιτυχία σε προβλήµατα 

σχεδίασης δικτύων επικοινωνιών αυξανόµενης πολυπλοκότητας. Ειδικότερα µεταξύ των 

διάφορων τεχνικών, οι γενετικοί αλγόριθµοι (Genetic Algorithms - GA) έχουν προσελκύσει 

ιδιαίτερη προσοχή. Καθώς η βιβλιογραφία αναφορικά µε τη χρήση ΓΑ είναι ιδιαίτερα 

εκτεταµένη, παρουσιάζονται ενδεικτικά αναφορές (µετά το 2000) σε προβλήµατα εύρεσης 

τοπολογίας και/ή εκχώρησης χωρητικότητας και/ή ανάθεσης ροών σε δίκτυα επικοινωνιών. 

Πολλά προβλήµατα παρουσιάζουν περιορισµούς αναφορικά µε την ποιότητα υπηρεσίας στο 

δίκτυο ενώ περιλαµβάνονται αναφορές σε οπτικά και ασύρµατα δίκτυα  (π.χ. Hsu et al, 

2008). Εκτενής αναφορά σε προβλήµατα βελτιστοποίησης µε τη χρήση ΕΑ βελτιστοποίησης 

βρίσκεται στη σχετική µελέτη από Kampstra (2005).  

Στη µελέτη (Sayoud et al, 2001) παρουσιάζεται η χρήση ΓΑ σταθερής κατάστασης στη 

µείωση του συνολικού κόστους εγκατάστασης δικτύου και εκχώρησης των σχετικών 

χωρητικοτήτων των ζεύξεων (Topology and Capacity Assignment problem). Στη µελέτη 

(Thompson et al, 2000) συγκρίνεται η εφαρµογή ΓΑ και προσοµοιωµένης ανόπτησης στην 

τοπολογική σχεδίαση δικτύου επικοινωνιών ATM.  Ο Berry et al (1999) µελέτησαν το 
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πρόβληµα σχεδίασης δικτύου ελάχιστου κόστους (50 κόµβων) µε περιορισµό σε µέγιστο 

αριθµό βηµάτων (hops) ανά διαδροµή (route) συνδυάζοντας  ΓΑ και γραµµικό 

προγραµµατισµό ενώ ο McMahon et al (2000) και Sudgen et al (2006) συνέχισαν τη µελέτη 

αυτή. Στη µελέτη (Tsuji et al, 2003) παρατίθεται το πρόβληµα σχεδίασης δικτύου 

µητροπολιτικής περιοχής µε τη χρήση ΓΑ. O Rothlauf et al (2000) εφαρµόζει ΓΑ στην 

ελαχιστοποίηση του κόστους τηλεπικοινωνιακού δικτύου, εξετάζοντας τη κίνηση σε 

διαφορετικές περιόδους της ηµέρας (multi – hour service network). Στη µελέτη (Montana et 

al, 2004) εξετάζεται η αναδιοργάνωση (adaptive reconfiguration) της τοπολογίας και των 

χωρητικοτήτων των ζεύξεων ενός δικτύου επικοινωνιών σε λειτουργία µε στόχο την 

προσαρµογή του στις τρέχουσες συνθήκες (κόµβοι εν ενεργεία, ποιότητα υπηρεσίας, κίνηση, 

προτεραιότητες χρηστών και υπηρεσιών). Ο Kumar στα (Kumar et al, 2000-2003) 

παρουσιάζει την τοπολογική σχεδίαση ενός δικτύου ευρείας περιοχής, έχοντας ως 

αντικειµενικούς στόχους τη µείωση του κόστους κατασκευής του δικτύου και της 

χρονοκαθυστέρησης. Επιπλέον τίθενται περιορισµοί αναφορικά µε την αξιοπιστία του 

δικτύου και τις ροές σε κάθε ζεύξη. Για την επίλυση του προβλήµατος χρησιµοποιείται 

πολυαντικειµενικοί εξελικτικοί αλγόριθµοι. Συγκεκριµένα χρησιµοποιείται Pareto 

Converging Genetic Algorithm για την εύρεση του µετώπου Pareto. O PCGA ελέγχει τη 

σύγκλιση στο µέτωπο Pareto µε τη χρήση ιστογραµµάτων βαθµολογίας (rank histograms). 

Παράλληλα σε επόµενη µελέτη (Kumar et al,2007) εξετάζει το ίδιο πρόβληµα µε τη χρήση 

ρεαλιστικών µοντέλων κίνησης (self similar traffic). Στο (Flores Lucio et al, 2007) 

αντιµετωπίζεται το πρόβληµα τοπολογίας και εκχώρησης χωρητικοτήτων µε περιορισµούς 

(capacitated network planning) µε χρήση ΓΑ, προσοµειωµένης ανόπτησης και συνδυασµό 

γρήγορης και καθοδηγούµενης τοπικής αναζήτησης (guided/ fast local search).  

Το πρόβληµα της διαστασιολόγησης δικτύου πρόσβασης για την παροχή υπηρεσιών 

πολυεκποµπής αλλά και εκποµπής µονού δρόµου και η εφαρµογή ΓΑ σε αυτό περιγράφονται 

στο (Mostafa et al, 2000). O Kwong et al (2002) σε σχετική µελέτη χρησιµοποιεί ΓΑ 

πολυστοχικής βελτιστοποίησης για το πρόβληµα εκχώρησης χωρητικοτήτων και 

δροµολόγησης σε δίκτυα µε δυνατότητα αυτό-ιασης.  Η µελέτη (Arabas et al, 2001) 

αναφέρεται στη πρόβληµα εκχώρησης χωρητικοτήτων και δροµολόγησης ελάχιστου 

µονοπατιού σε δίκτυο µεταγωγής πακέτου δύο επιπέδων µε τη χρήση ΓΑ. Στο (Podnar et al, 

2003) οι συγγραφείς µελετούν τη χρήση ΓΑ για την διαστασιολόγηση δικτύου κορµού. 

Γενετικοί αλγόριθµοι χρησιµοποιούνται από τον Atzori et al (2004) για την ελαχιστοποίηση 

του κόστους σε πρόβληµα διαστασιολόγησης, όπου το κόστος της χρήσης ζεύξεων υπόκειται 

σε έκπτωση µε βάση τη χρήση. Στις µελέτες (Gen et al, 2004a-2004b-2008) εφαρµόζονται 

πολυστοχικοί ΓΑ για την ελαχιστοποίηση του κόστους και τη µεγιστοποίηση των ροών στις 

ζεύξεις.  
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Στο (Lin et al, 2007) παρουσιάζεται ένα µοντέλο δροµολόγησης σύντοµου µονοπατιού µε 

δύο κριτήρια - ελάχιστη καθυστέρηση µετάδοσης (µόνο η καθυστέρηση διάδοσης 

λαµβάνεται υπόψη) και ελάχιστο κόστος. Η επίλυση του συγκεκριµένου προβλήµατος γίνεται 

µε την χρήση νέου πολυαντικειµενικού γενετικού αλγόριθµου (interactive adaptive weight 

GA) ο οποίος συγκρίνεται µε SPEA, NSGA II και RWGA. Ο Resende και άλλοι σε µία σειρά 

δηµοσιεύσεων (Buriol et al, 2003-2005-2007) (Ericsson et al, 2002) προτείνουν τη χρήση ΓΑ 

για το πρόβληµα ανάθεσης βαρών για το πρωτόκολλο δροµολόγησης συντοµότερου 

µονοπατιού (Open Shortest Path First). Στις µελέτες (Riedl et al, 2002) και (Tang et al, 2004) 

οι συγγραφείς έλαβαν υπόψη τους παραµέτρους ποιότητας υπηρεσίας στο συγκεκριµένο 

πρόβληµα. Παράλληλα πολλές µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί για δροµολόγηση µε 

ποιότητα υπηρεσίας ή δέντρα πολυεκποµπής µε ποιότητα υπηρεσίας (Kampstra, 2005). Στη 

µελέτη (Tseng et al, 2006) οι συγγραφείς αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της πολυεκποµπής 

επιπέδου IP (IP layer multicasting) µε τη χρήση ΓΑ αντιµετωπίζοντας το ως πρόβληµα 

δένδρου Steiner µε περιορισµούς αναφορικά µε την ποιότητα υπηρεσίας.  

2.2.3 Βελτιστοποίηση Σµήνους Σωµατιδίων  

2.2.3.1 Εισαγωγή 

Η Βελτιστοποίηση Σµήνους Σωµατιδίων (ΒΣΣ - Particle Swarm Optimization) είναι µια 

πληθυσµιακή στοχαστική τεχνική βελτιστοποίησης εµπνευσµένη από την κοινωνική 

συµπεριφορά που έχουν τα σµήνη πουλιών, η οποία αναπτύχθηκε από τους Dr. Eberhart και 

Dr. Kennedy το 1995 (Kennedy and Eberhart, 1995)  ως ένα εναλλακτικό εργαλείο για την 

επίλυση πολυδιάστατων προβληµάτων. Η ΒΣΣ παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε 

εξελικτικές υπολογιστικές τεχνικές όπως οι ΓΑ. Ο αλγόριθµος είναι εµπνευσµένος από τη 

φύση, αρχικοποιείται µε ένα πληθυσµό τυχαίων λύσεων και αναζητάει βέλτιστα 

ανανεώνοντας τις γενιές, ενώ υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών µίας γενιάς. Σε 

αντίθεση µε τους ΕΑ, η ΒΣΣ στην βασική της έκδοση δεν έχει εξελικτικές διαδικασίες - όπως 

ο επιχιασµός και η µετάλλαξη στους ΓΑ - και το κάθε µέλος του πληθυσµού έχει µνήµη 

περνώντας από γενιά σε γενιά (Shi et al, 1998a).  

2.2.3.2 Βασικές έννοιες 

Κάθε πιθανή λύση ,1 ,2 ,, ,...
T

i i i i nx x x =   x  ονοµάζεται σωµατίδιο (particle) και το σύνολο 

των δυνατών λύσεων (POP) σε κάθε επανάληψη του αλγορίθµου αποτελεί το σµήνος 

σωµατιδίων S  (swarm). Ο πληθυσµός συνήθως αρχικοποιείται χρησιµοποιώντας µια 

γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθµών προκειµένου να επιτευχθεί µια οµοιόµορφη κατανοµή των 

σωµατιδίων στον ορισµένο από τον χρήστη πολυδιάστατο πεδίο ορισµού. Στη συνέχεια τα 

σωµατίδια “πετούν” µε ταχύτητα ,1 ,2 ,, ,...
T

i i i i nu u u =   u στο πεδίο αναζήτησης, υποκείµενα 
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σε ντετερµινιστικούς και στοχαστικούς κανόνες ενηµέρωσης των θέσεων τους, οι οποίες στις 

συνέχεια αξιολογούνται µε τη βοήθεια κατάλληλα ορισµένης βαθµωτής αντικειµενικής 

συνάρτησης.  

Για την ανανέωση της θέσης του σε κάθε επανάληψη του αλγόριθµου, το σωµατίδιο 

χρησιµοποιεί δύο τιµές, την καλύτερη θέση που έχει βρει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 

αλγόριθµου, η οποία ονοµάζεται ατοµικό βέλτιστο (personal best, pbest) και την καλύτερη 

θέση που έχει βρεθεί από οποιοδήποτε σωµατίδιο συνολικά στο σµήνος, η οποία ονοµάζεται 

ολικό βέλτιστο (global best, gbest) όταν καθορίζεται ως γειτονιά το σύνολο του σµήνους. Σε 

περίπτωση κατά την οποία το σωµατίδιο i θεωρεί µόνο ένα µέρος του πληθυσµού ως 

τοπολογικούς γείτονες, το ολικό βέλτιστο ορίζεται στο πλαίσιο της γειτονιάς του iN  και 

καλείται τοπικό βέλτιστο (local best, lbest). Η συγκεκριµένη διαφοροποίηση συνιστά τις δυο 

εκδόσεις της ΒΣΣ (ολική και τοπική). Συνεπώς τα σωµατίδια του σµήνους έλκονται προς τις 

δικές τους προηγούµενες βέλτιστες θέσεις και τις προηγούµενες βέλτιστες θέσεις των 

γειτόνων τους. 

2.2.3.3 Αλγόριθµος 

Σύµφωνα µε την αρχική έκδοση του αλγορίθµου ΒΣΣ (Kennedy and Eberhart, 1995)  κάθε 

σωµατίδιο στο σµήνος αναπαριστάται ως εξής: έστω ότι ntt ∈  είναι ο αριθµός των γενιών, 

POP δείχνει τον αριθµό των σωµατιδίων σε κάθε γενιά, 

{ },1 ,2 ,, ,... , 1,2,...,
T n

i i i i nx x x i POP =  ∈   ∈  x ℝ είναι η θέση του i-οστού σωµατιδίου της t 

γενιάς και ,1 ,2 ,, ,...
T n

i i i i nu u u =   ∈  u ℝ η ταχύτητά του. Τα σωµατίδια έλκονται στοχαστικά 

προς τις ατοµικά βέλτιστες θέσεις ip  και  την βέλτιστη θέση li g/ p p  στη γειτονιά του 

σωµατιδίου/σµήνος µέχρι την τρέχουσα γενιά t σύµφωνα µε τις ακόλουθες σχέσεις: 

                   

( ) ( )1 1 2 2( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( 1) ( ) ( 1)

id id d id id d gd id

id id id

u t u t c t p t x t c t p t x t

x t x t u t

ρ ρ+ = + − + −

+ = + +
               

                         

(Σχέση 2-5) 

Όπου d=1…n υποδεικνύει τη διάσταση υπό εξέταση του διανύσµατος και 

1 2( ), ( )d dt tρ ρ αποτελούν τυχαίους αριθµούς στο διάστηµα [0,1].  Η διαδικασία ανανέωσης 

του διανύσµατος της ταχύτητας έχει µνήµη καθώς περιλαµβάνει τον όρο , ( )i du t για την 

προώθηση του σωµατιδίου προς την τρέχουσα φορά, αποτρέποντας δραστικές αλλαγές 

κατεύθυνσης. Ο όρος ( )1 1 ( ) ( ) ( )d id idc t p t x tρ − συσχετίζει την εµπειρία ενός σωµατιδίου, την 

καλύτερη δηλαδή ατοµική θέση, µε την τρέχουσα θέση του και είναι ζυγισµένος µε τη 
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σταθερά 1c
+ ∈ ℝ , η οποία αποκαλείται ατοµικότητα (cognitive acceleration). Η χρήση του 

συγκεκριµένου όρου έχει σαν αποτέλεσµα τα σωµατίδια να έλκονται στις θέσεις των 

ατοµικών βέλτιστων, όπως στην πραγµατικότητα τα άτοµα ανατρέχουν σε ευχάριστες 

αναµνήσεις/µέρη του παρελθόντος. Ο όρος ( )2 2 ( ) ( ) ( )d gd idc t p t x tρ −  αφορά τις 

«κοινωνικές» αλληλεπιδράσεις µεταξύ των σωµατιδίων που ανήκουν είτε στην ίδια γειτονιά 

είτε µε το σύνολο του σµήνους και το σταθερό βάρος 2c + ∈ ℝ  ονοµάζεται κοινωνικότητα 

(social acceleration). Ο όρος αυτός πολιτικοποιεί την επίδοση του αλγορίθµου σε σχέση µε το 

σύνολο των σωµατιδίων στο σµήνος/γειτονιά. Εννοιολογικά αντιπροσωπεύει την επιθυµία 

των ατόµων να προσεγγίσουν το τρέχων κοινωνικό πρότυπο, µε αποτέλεσµα τα σωµατίδια να 

έλκονται στις θέσεις του ολικού/τοπικού βέλτιστου.  

Για την γεωµετρική απεικόνιση της µεθόδου, παρατίθεται το απλό παράδειγµα κίνησης 

ενός σωµατιδίου σε πεδίο αναζήτησης δύο διαστάσεων (Σχήµα 2-1). Παρατηρούµε ότι το 

σωµατίδιο κινείται προς το ολικά βέλτιστο εφόσον η καλύτερη ατοµική λύση δεν 

µεταβάλλεται. Το συνολικό αποτέλεσµα των ενηµερώσεων θέσης είναι ότι το σωµατίδιο 

συγκλίνει στην νοητή ευθεία η οποία ενώνει την ατοµικά βέλτιστη µε την ολικά βέλτιστη 

λύση. 

Η κατάλληλη ρύθµιση των παραµέτρων c1, c2 είναι σηµαντική καθώς επηρεάζει την 

ταχύτητα σύγκλισης του αλγόριθµου και την εύρεση τοπικών βέλτιστων. Οι παράµετροι 

ονοµάζονται και παράµετροι εµπιστοσύνης καθώς ορίζουν την εµπιστοσύνη την οποία έχουν 

τα σωµατίδια στους εαυτούς τους και στο σύνολο. Σε περίπτωση κατά την οποία c2=0, τα 

σωµατίδια αποτελούν ανεξάρτητους αναρριχητές λόφου (hill clibers) οι οποίοι 

πραγµατοποιούν τοπική αναζήτηση (local search). Σε περίπτωση κατά την οποία c1=0, όλο το 

σµήνος λειτουργεί ως ένας αναρριχητής λόφου. Η κατάλληλη ισορροπία ανάµεσα στην 

κοινωνικότητα και την ατοµικότητα επιτυγχάνεται όταν 1 2c c≈ . Στις περισσότερες 

περιπτώσεις χρησιµοποιείται 1 2c c=  αλλά κατά βάση η σχέση µεταξύ των δύο τιµών 

εξαρτάται από το πρόβληµα (Engelbrecht, 2006). Σε απλά προβλήµατα µε µοναδικό 

ακρότατο (unimodal) συνίσταται η αύξηση του βάρους της κοινωνικής συνιστώσας ενώ σε 

περίπτωση προβληµάτων βελτιστοποίησης µε πολλαπλά ακρότατα (multimodal) η αύξηση 

του βάρους της ατοµικής συνιστώσας βελτιώνει την επίδοση του αλγορίθµου (Engelbrecht, 

2006). 
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Σχήµα 2-1: Γεωµετρική απεικόνιση ΒΣΣ (ολική έκδοση) 

Χαµηλές τιµές των c1, c2 επιτρέπουν τα σωµατίδια να πετούν σε οµαλές τροχιές, µε 

µεγαλύτερη ικανότητα διερεύνησης του πεδίου ορισµού πριν συγκλίνουν σε περιοχές 

ολικού/τοπικών βέλτιστων. Στην αρχική έκδοση της ΒΣΣ (Kennedy et al, 1995) 

χρησιµοποιούνται τιµές c1 = c2 = 2 για τις παραπάνω παραµέτρους, τα παραδείγµατα όµως 

εφαρµογής τους σε διάφορα προβλήµατα οδηγεί στο συµπέρασµα ότι στην πραγµατικότητα 

έχουν άµεση εξάρτηση από τη φύση του προβλήµατος και συνήθως η τιµή τους καθορίζεται 

εµπειρικά (Engelbrecht, 2006). Με θεωρητική ανάλυση των τροχιών των σωµατιδίων 

(particle trajectories) εξάγονται ευρετικοί για τον καθορισµό των c1, c2 µε στόχο την 

εγγυηµένη σύγκλιση του αλγόριθµου (Engelbrecht, 2006), όπως θα δούµε σε ακόλουθη 

παράγραφο. Ο Clerc (2001) προτείνει την χρήση προσαρµοζόµενων (adaptive) συνιστωσών 

ταχύτητας: 

  ( )
( )

( )
2min 2max 2max 2min

2

1

2 2 1

i

i

m t

m t

c c c c e
c t

e

−

−

+ − −
= + + 

+
     (Σχέση 2-6)     

Όπου ( )
( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( )

i i
i

i i

f t f t
m t

f t f t

−
=

+

p x

p x
. Εναλλακτικά της τοπικά βέλτιστης θέσης µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί η ολικά βέλτιστη θέση στο σµήνος ή στη γειτονιά του σωµατιδίου. Σύµφωνα 

µε την παραπάνω σχέση κάθε σωµατίδιο έχει µία προσαρµοζόµενη κοινωνικότητα µε βάση 

την κλίση του πεδίου αναζήτησης στη τρέχουσα θέση του σωµατιδίου. Ο Ratnaweera et al 

(2002) προτείνει τη µείωση της ατοµικότητας και αύξηση της κοινωνικότητας γραµµικά µε 

το χρόνο ώστε να ευνοείται η ικανότητα τοπικής διερεύνησης του πεδίου αναζήτησης στα 

πρώτα βήµατα του αλγορίθµου ενώ παράλληλα να ευνοείται η σύγκλιση γύρω από το 

ολικό/τοπικό βέλτιστο στα τελευταία. Οι τιµές της ατοµικότητας και κοινωνικότητας δίνονται 

από:  
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                       ( ) ( )1 1min 1max 1max
t

t
c t c c c

n
= − +                             (Σχέση 2-7) 

( ) ( )2 2max 2min 2min
t

t
c t c c c

n
= − +  

Όπου 1maxc = 2maxc  = 2.5 και 1minc = 2minc  = 0.5 και tn ο µέγιστος αριθµός επαναλήψεων. 

Σηµαντική επίσης παράµετρο αποτελεί το µέγεθος του πληθυσµού. Συχνά ορίζεται 

εµπειρικά µε βάση τις διαστάσεις του σωµατιδίου και τη δυσκολία του προβλήµατος, για 

παράδειγµα 20-50 σωµατίδια (Poli et al, 2007). Η αύξηση του πληθυσµού βελτιώνει την 

ποικιλότητα του πληθυσµού εφόσον βέβαια έχει πραγµατοποιηθεί οµοιόµορφη 

αρχικοποίηση, καθώς διευκολύνει την αναζήτηση σε µεγαλύτερα τµήµατα του πεδίου 

αναζήτησης. Παράλληλα όµως αυξάνεται η υπολογιστική πολυπλοκότητα του αλγορίθµου, 

ενώ ο αλγόριθµος υποβιβάζεται σε παράλληλη τυχαία αναζήτηση (Engelbrecht, 2006). Ένα 

οµαλό πεδίο αναζήτησης απαιτεί συνήθως µικρότερο πληθυσµό από ένα πεδίο αναζήτησης 

µε πολλαπλά ακρότατα (Engelbrecht, 2006). 

To ατοµικό βέλτιστο, το οποίο αντιπροσωπεύει την καλύτερη θέση που έχει βρει κάθε 

σωµατίδιο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγόριθµου δίνεται από: 

                                     ( )
( ) ( )( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( )( )

, 1  
1

1 , 1

i i i

i

i i i

t f t f t
t

t f t f t

εαν

εαν

    ≤ +   
+ = 

+   > +

p p x
p

x p x
      (Σχέση 2-8) 

Όπου : nf →ℝ ℝ , η συνάρτηση καταλληλότητας. Αντίστοιχα το ολικό βέλτιστο δίνεται 

από ( ) ( ){ } ( )( ) ( )( ){ }, | min ,g i g it t i POP f t f t i POP ∈   ∈ =  ∈ p p p p . Στην περίπτωση 

κατά την οποία χρησιµοποιείται η τοπική έκδοση του αλγόριθµου, το τοπικό βέλτιστο δίνεται 

από ( ) ( ){ } ( )( ) ( )( ){ }, | min ,li i i li i it t i N f t f t i N ∈   ∈ =  ∈ p x p x . 

Η µέθοδος ΒΣΣ µπορεί να αναλυθεί σε απλά αλγοριθµικά βήµατα µε τη βοήθεια του 

ακολούθου ψευδοκώδικα (ο δείκτης d αναφέρεται στις d συνιστώσες των διανυσµάτων 

ταχύτητας και θέσης): 

procedure PSO 

αρχικοποίηση(POP) 

while κριτήριο τερµατισµού not true 

begin 

              for i := 1 to POP do 

                        if  ( ) ( )i if f<x p then ip := ix ;  
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                        if  ( ) ( )i gf f<p p  then gp := ip  ; 

              end 

              for i := 1 to POP do 

                         for d : =1 to n do         

                         
( )

( )
, 1 1

2 2

( ) ( ) ( 1) ( 1) ( 1)

( 1) ( 1) ( 1)

id i d id id

gd id

u t u t c t p t x t

c t p t x t

ρ

ρ

= + − − − −

+ − − − −
                

                          ( ) ( 1) ( )id id idx t x t u t= − +                                                                    

                        end  

                                        end 

                                       1;t t= +  

                                       end 

end { procedure } 

Πίνακας 2-3. Ψευδοκώδικας για τη σειριακή εκτέλεση του αλγορίθµου PSO (ολική έκδοση) 

2.2.3.4 Παράµετρος περιορισµού της ταχύτητας 

Σηµαντικό µέτρο για την εξακρίβωση της αποτελεσµατικότητας του αλγόριθµου είναι η 

σχέση µεταξύ της ικανότητας αναζήτησης (exploration) και εκµετάλλευσης (exploitation) 

(Engelbrecht, 2006). Η ικανότητα αναζήτησης ορίζει τη δυνατότητα διερεύνησης 

διαφορετικών τµηµάτων του πεδίου αναζήτησης µε στόχο την ανεύρεση ικανοποιητικής 

λύσης. Η ικανότητα εκµετάλλευσης ορίζει την δυνατότητα σύγκλισης των σωµατιδίων σε 

περιοχή ικανοποιητικής λύσης και τοπικής αναζήτησης σε αυτή. Στη ΒΣΣ οι δύο αυτοί 

αντικρουόµενοι στόχοι ελέγχονται από την εξίσωση της ταχύτητας.  

Στην αρχική έκδοση του αλγόριθµου η ταχύτητα συχνά εκτοξευόταν σε µεγάλες τιµές µε 

αποτέλεσµα τα σωµατίδια να αποκλίνουν, ξεφεύγοντας από τα όρια του πεδίου αναζήτησης. 

Η εισαγωγή της παραµέτρου περιορισµού της ταχύτητας (velocity clamping parameter) maxu  

πραγµατοποιήθηκε µε στόχο να οριστεί ένα άνω όριο για όλες τις συνιστώσες του 

διανύσµατος ταχύτητας. Η χρήση της είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των 

χαρακτηριστικών σύγκλισης του αλγορίθµου (αποφυγή φαινοµένου έκρηξης του σµήνους - 

swarm explosion). Στην περίπτωση συνεπώς που χρησιµοποιείται παράµετρος περιορισµού 

της ταχύτητας, έπειτα από την ενηµέρωση της ταχύτητας εφαρµόζεται η ακόλουθη σχέση: 

  
( ) { }max( 1) ( 1) min ( 1) ,id id id du t sign u t u t u+ = + ⋅ +              (Σχέση 2-9) 

Πρακτικά σωµατίδια µε µεγάλο όριο στη ταχύτητα έχουν τη δυνατότητα να διατρέξουν 

µεγαλύτερο µέρος του πεδίου αναζήτησης αποφεύγοντας την παγίδευση σε τοπικά βέλτιστα, 

ενώ µικρότερες τιµές του ορίου ευνοούν την τοπική αναζήτηση. Για την εύρεση της τιµής του 
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ορίου maxdu  συνήθως επιλέγεται µία τιµή µεταξύ ( )max max mind d du x xδ= −  όπου maxdx  και 

mindx  οι οριακές τιµές της θέσης του σωµατιδίου στη διάσταση d και δ  ∈ (0,1] .  Η τιµή του 

δ εξαρτάται από τη φύση του προβλήµατος (Engelbrecht, 2006).  Συνήθως αυτή η τιµή 

επιλέγεται ως το µισό της µεγαλύτερης διάστασης του χώρου έρευνας { }( )max / 2d  . Η 

χρήση όµως δυναµικά µεταβαλλόµενης maxu   µπορεί να βελτιώσει την απόδοση του 

αλγόριθµου (π.χ. Fan et al, 2001). 

Μειονέκτηµα της χρήσης παραµέτρου περιορισµού της ταχύτητας αποτελεί το γεγονός ότι 

εκτός από το µέτρο της ταχύτητας αλλάζει και την κατεύθυνση του διανύσµατος, το οποίο 

ενώ εντείνει την ικανότητα αναζήτησης µπορεί να οδηγήσει σε αποµάκρυνση από περιοχή 

βέλτιστου. Παράλληλα σε περίπτωση κατά την οποία όλες οι ταχύτητες ισούνται µε την 

µέγιστη ταχύτητα, τα σωµατίδια θα παραµείνουν να πραγµατοποιούν αναζήτηση στα όρια 

του υπερκύβου ( ) ( )max max,i it t −  + x u x u  (Engelbrecht, 2006). Το πρόβληµα µπορεί να 

αντιµετωπιστεί µε την εφαρµογή δυναµικά µειούµενης maxu , η οποία ευνοεί την ικανότητα 

εκµετάλλευσης σε σχέση µε την ικανότητα αναζήτησης όσο εξελίσσεται η διαδικασία 

βελτιστοποίησης. 

∆υναµική µεταβολή της ταχύτητας προτείνεται (Schutte et al, 2003) όπου το όριο 

maxu µεταβάλλεται σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει πραγµατοποιηθεί βελτίωση του 

ολικού βέλτιστου σε τ επαναλήψεις του αλγόριθµου.  

            ( )
( ) ( ) ( )

( )

' '
max

max

max

, ( ) ( ) 1...
1

,

g gt ά f t f t t t
t

t ώ

β ε ν τ

αλλι ς

    ≥ − ∀ =
+ =  

                                                       

u p p
u

u
   (Σχέση 2-10) 

Όπου το β ελαττώνεται από 1 σε 0.01 (εκθετικά ή γραµµικά). 

Παράλληλα (Fan, 2002) προτείνεται η χρήση εκθετικά µειούµενης παραµέτρου 

περιορισµού της ταχύτητας όπου ( ) ( )max max1 1
a

d d
t

t
u t u t

n

  
 + = −     

, µε α θετική σταθερά 

και tn  ο µέγιστος αριθµός επαναλήψεων. 

2.2.3.5 Συντελεστής αδράνειας 

Μία ιδιαίτερα σηµαντική βελτίωση στην υλοποίηση και λειτουργία του αλγορίθµου PSO 

αναφορικά µε τη δυνατότητα σύγκλισης του αλγόριθµου αποτέλεσε η εφαρµογή του 

συντελεστή αδράνειας w (Inertia Weight) (Shi et al, 1998a). Ο συντελεστής αδράνειας παίζει 

σηµαντικό ρόλο στη σύγκλιση του αλγόριθµου καθώς και στη χρονική διάρκεια εκτέλεσης 
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του. Ελέγχει την επίδραση της προηγούµενης ταχύτητας στην τρέχουσα· µεγάλη τιµή του 

συντελεστή αδράνειας ευνοεί την διερεύνηση σε όλο το πεδίο αναζήτησης, ενώ µικρή τιµή 

του οδηγεί σε τοπική διερεύνηση (Shi et al, 1998b-1999), µειώνοντας ταυτόχρονα τη 

σηµασία της παραµέτρου περιορισµού της ταχύτητας maxu . 

Από την εξίσωση της ταχύτητας είναι προφανές ότι η ατοµική και η κοινωνική συνιστώσα 

προκαλούν την οποιαδήποτε µεταβολή στο διάνυσµα της ταχύτητας του σωµατιδίου, ενώ 

αντίστοιχα η προσθήκη του διανύσµατος της περασµένης ταχύτητας προσθέτει µνήµη στην 

εξίσωση. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς σε διαφορετική περίπτωση τα 

σωµατίδια θα κατευθύνονταν στο ζυγισµένο κεντροειδές του ατοµικού και ολικού βέλτιστου 

(Shi et al, 1998a), µε αποτέλεσµα το πεδίο αναζήτησης να συρρικνώνεται στη διάρκεια 

εξέλιξης του αλγορίθµου οδηγώντας σε τοπική αναζήτηση. Συνεπώς ο πρώτος όρος ευνοεί 

την ολική αναζήτηση στο πεδίο ορισµού και οι επόµενοι δύο όροι την τοπική αναζήτηση. Ο 

συντελεστής αδράνειας συνεπώς εισήχθη για να εξισορροπήσει τους δύο όρους. Μεγάλοι 

συντελεστές αδράνειας βοηθάνε την ΒΣΣ να εξερευνά σε ολόκληρο το πεδίο αναζήτησης και 

µικροί συντελεστές αδράνειας ευνοούν την ικανότητα εκµετάλλευσης. Η ταχύτητα στην 

περίπτωση χρήσης συντελεστή αδράνειας δίνεται από την παρακάτω σχέση όπου 

1 1 1( ) ( )t c t=φ ρ  και 2 2 2( ) ( )t c t=φ ρ . 

                ( ) ( )1 2( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )id id id id gd idu t wu t t p t x t t p t x tϕ ϕ+ = + − + − (Σχέση 2-11) 

Οι Shi et al (1998a) προτείνουν για τον συντελεστή αδράνειας τιµές στο διάστηµα [0.9,1.2]. 

Σύµφωνα όµως µε τους Blum et al (2008), για 1w ≥  η ταχύτητα του σωµατιδίου αυξάνει µε 

αποτέλεσµα την απόκλιση του σµήνους (εάν χρησιµοποιείται παράµετρος περιορισµού 

ταχύτητας) ή την διαφυγή του από τα όρια του πεδίου αναζήτησης. Αντιθέτως για 1w <  η 

ταχύτητα µειώνεται σταδιακά µε αποτέλεσµα τη σύγκλιση του αλγόριθµου αλλά µειώνεται 

και η ικανότητα διερεύνησης του αλγόριθµου.  

Στις αρχικές υλοποιήσεις της ΒΣΣ µε συντελεστή αδράνειας, αυτός αποτελούσε στατική 

παράµετρο σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του αλγόριθµου. Σύµφωνα µε Van den Bergh 

(2002), όπου πραγµατοποιήθηκε µελέτη της συµπεριφοράς σύγκλισης της ΒΣΣ, η σχέση 

ανάµεσα στο συντελεστή αδράνειας και τις παραµέτρους 2,ϕ ϕ 1  θα έπρεπε να ικανοποιούν 

την ακόλουθη εξίσωση: 

         1 21 1 0
2

w
ϕ ϕ+

> > − ≥               (Σχέση 2-12) 

Εναλλακτικά διαφορετικός συντελεστής αδράνειας είναι δυνατό να επιλέγεται σε κάθε 

εκτέλεση του αλγόριθµου σύµφωνα µε την Γκαουσιανή κατανοµή, για παράδειγµα 
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( )0.72,w N σ∼  µε κατάλληλο σ ώστε 1w < . Επιπλέον στη µελέτη (Peng  et al, 2000) 

επιλέγεται ( )1 1 2 2( ) ( ) ( )t c t c t=  +w ρ ρ . 

Γενικά, σε µεθόδους βελτιστοποίησης που βασίζονται σε πληθυσµούς, είναι επιθυµητό να 

«ενθαρρύνονται» τα σωµατίδια να περιπλανιόνται σε όλο το πεδίο αναζήτησης κατά τη 

διάρκεια των πρώτων σταδίων βελτιστοποίησης. Από την άλλη µεριά, κατά τα τελευταία 

στάδια είναι πολύ σηµαντικό να ευνοείται η σύγκλιση προς το ολικό βέλτιστο. Προς αυτή την 

κατεύθυνση, µία σηµαντική βελτίωση στην απόδοση της µεθόδου ΒΣΣ επιτευχθεί µε τον 

γραµµικά ελαττoύµενο συντελεστή αδράνειας ανά τις γενιές: τον µεταβαλλόµενο µε το χρόνο 

συντελεστή αδράνειας (Time-Varying Inertia Weight - TVIW) (Shi et al,1999). Η 

µαθηµατική αναπαράσταση του TVIW δίνεται από την εξής σχέση: 

   ( ) ( ) t
initial final final

t

n t
w t w w w

n

−
= − +                 (Σχέση 2-13) 

όπου initialw και finalw  η αρχική και οι τελική τιµή του συντελεστή αδράνειας, t είναι η 

τρέχουσα επανάληψη και tn  ο µέγιστος αριθµός επιτρεπόµενων επαναλήψεων του 

αλγορίθµου. O µηχανισµός αυτός είναι ευθέως ανάλογος µε το φαινόµενο «µείωσης της 

θερµοκρασίας» του αλγόριθµου προσοµοιωµένης ανόπτησης. Τα χαρακτηριστικά σύγκλισης 

της παραλλαγής αυτής παρουσιάζονται βελτιωµένα σε σχέση µε τον «κλασικό» αλγόριθµο 

PSO, εξαιτίας της σταδιακής µείωσης της ταχύτητας αδράνειας. Εναλλακτικά µη γραµµική 

µείωση του συντελεστή αδράνειας προτείνει ο Naka et al (2001) όπου: 

    ( ) ( )( )1 t
final

t final

n t
w t w t w

n w

−
+ = −

+
            (Σχέση 2-14) 

Οι τυπικές τιµές της αρχικής και τελικής τιµής του συντελεστή αδράνειας είναι 0.9initialw =  

και 0.4finalw = (Eberhart et al, 2000). Οι Venter et al (2002) προτείνουν αλλαγή του 

συντελεστή αδράνειας σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει πραγµατοποιηθεί βελτίωση στη 

βέλτιστη συνάρτηση καταλληλότητας του σµήνους σύµφωνα µε ( ) ( )'1w t aw t+ =  όπου 

0.975a =  και 't  είναι το τελευταίο βήµα στο οποίο άλλαξε η τιµή του συντελεστή. Οι 

συγγραφείς αλλάζουν τον συντελεστή µε βάση την ποικιλότητα στο 20% του σµήνους, µε 

αρχική τιµή 1.4initialw =  και τελική 0.35finalw = . Ο Clerc (2001) προτείνει τη χρήση 

συντελεστή αδράνειας αναλογικό µε την βελτίωση της συνάρτησης καταλληλότητας του 

σµήνους σύµφωνα µε: 
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   ( ) ( )
( )

( )
1

1
1

i

i

m t

initial final initial m t

e
w t w w w

e

−
+ = + −

+
               (Σχέση 2-15) 

Όπου ( )
( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( )

i i
i

i i

f t f t
m t

f t f t

−
=

+

p x

p x
 µε 1initialw <  και 0.5finalw ≈ . Η συγκεκριµένη 

παραλλαγή αναπτύχθηκε για ΒΣΣ όπου στην ενηµέρωση του διανύσµατος ταχύτητας δεν 

λαµβάνεται υπόψη η ατοµικότητα και επέδειξε ικανοποιητικά αποτελέσµατα για µικτότερο 

αριθµό επαναλήψεων.  

2.2.3.6 Συντελεστής περιορισµού  

Ο Clerc ανέπτυξε µία παραλλαγή της ΒΣΣ παρόµοια µε τον συντελεστή αδράνειας για να 

ισοσταθµίσει την ικανότητα διερεύνησης/εκµετάλλευσης του αλγορίθµου, βασισµένη στον 

ορισµό κατάλληλου συντελεστή περιορισµού (constriction coefficient) της εξίσωσης 

ανανέωσης της ταχύτητας των σωµατιδίων (Clerc et al, 2002). Οι συγγραφείς ανέλυσαν την 

λειτουργία του αλγόριθµου ΒΣΣ και πρότειναν µεθόδους για τον έλεγχο της σύγκλισης του, 

χωρίς την ανάγκη χρήσης παραµέτρου περιορισµού της ταχύτητας. Σύµφωνα µε αυτή τη 

µέθοδο η εξίσωση ανανέωσης της ταχύτητα των σωµατιδίων εκφράζεται ως: 

      ( ) ( )( )1 2( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )id id id id gd idu t u t t p t x t t p t x tχ ϕ ϕ+ = + − + −       (Σχέση 2-16) 

Στην προηγούµενη εξίσωση η µεταβλητή χ ονοµάζεται συντελεστής περιορισµού και 

ορίζεται ως 

    
2

2

2 4

κ
χ

ϕ ϕ ϕ
=

− − −
           (Σχέση 2-17) 

Όπου 1 2 4ϕ ϕ ϕ= + ≥  και (0,1]κ ∈  ελέγχουν πόσο γρήγορα ο πληθυσµός του σµήνους 

µπορεί να συγκλίνει και οριακά να εκφυλιστεί, συµπίπτοντας έτσι σε ένα σηµείου του χώρου 

έρευνας. Το µοντέλο του παράγοντα περιορισµού, µέσω του παραπάνω ορισµού των τιµών 

των παραµέτρων 1 2,c c  και w οδηγεί σε εγγυηµένη σύγκλιση του αλγόριθµου.  

Στην περίπτωση που 1k ≈ , ο χώρος λύσεων ερευνάται εξαντλητικά, το οποίο έχει ως 

αποτέλεσµα την πιο αργή σύγκλιση του αλγορίθµου. Στην περίπτωση που 0k ≈ , 

επιτυγχάνεται ταχεία σύγκλιση µε ενδυνάµωση της ικανότητα εκµετάλλευσης του 

αλγόριθµου.  Με χρήση συντελεστή περιορισµού της εξίσωσης ταχύτητας προτείνεται η 

χρήση (Clerc et al, 2002) της τιµής φ = 4.1. Σε καθεµία από τις περιπτώσεις ορίζεται c1 = c2 = 

φ/2. Η χρήση συντελεστή περιορισµού οδηγεί σε εγγυηµένη σύγκλιση χωρίς τη χρήση 

παραµέτρου περιορισµού της ταχύτητας maxu  (Blum et al, 2008). 
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Οι Eberhart και Shi (Eberhart et al, 2000) υπογραµµίζουν ότι ο συντελεστής περιορισµού 

της εξίσωσης ταχύτητας αποτελεί ουσιαστικά υποπερίπτωση του συντελεστή αδράνειας µε 

wχ =  και 1 2 4c cϕ = + ≥ . Στη περίπτωση συνεπώς κατά την οποία έχουµε c1 = c2 = φ/2 = 

2,05 και κ = 1, ο παράγοντας περιορισµού ισούται µε χ = 0,7298. Με αντικατάσταση στην 

εξίσωση της ταχύτητας οδηγούµαστε σε ΒΣΣ µε συντελεστή αδράνειας w= 0,7298 και c1 = c2 

=1,4962. Προτείνεται (Eberhart et al, 2000) η χρήση του συντελεστή αδράνειας µε την 

παράµετρο περιορισµού της ταχύτητας στο όριο του πεδίου αναζήτησης, καθώς 

αποδεικνύεται ότι µε τη χρήση των δύο παραµέτρων ταυτόχρονα επιτυγχάνεται ταχύτερη 

σύγκλιση.  

2.2.3.7 Πλήρως ενηµερωµένη ΒΣΣ 

Στην βασική έκδοση της ΒΣΣ, η τροχιά του σωµατιδίου επηρεάζεται από την ατοµική 

βέλτιστη θέση και την ολική (σµήνος ή γειτονιά) βέλτιστη θέση, ενώ οι υπόλοιποι 

τοπολογικοί γείτονες δεν χρησιµοποιούνται στην διαδικασία ανανέωσης της θέσης. Η σχέση 

2.17 συνεπώς σε διανυσµατική µορφή δίνεται ισοδύναµα από: 

( ) ( ) ( ) ( )( )( )1t t t tχ+ = + −u u φ p x  

    ( )
( ) ( )1 2

1 2

i gt t
t

+
=

+

φ p φ p
p

φ φ
              (Σχέση 2-18) 

max max
1 2 1 2 max, 0, , 0, 4.12 2

ϕ ϕ ϕ   = +   ∈ ∪    ∈ ∪  , =        
φ φ φ φ φ  

Ο Mendes et al σε (Kennedy et al, 2003b) (Mendes et al, 2002-2003) πρότεινε την πλήρως 

ενηµερωµένης έκδοση της ΒΣΣ (Fully Informed Particle Swarm Optimization), όπου τα 

σωµατίδια επηρεάζονται συνολικά από τα µέλη της γειτονιάς τους σύµφωνα µε την 

παραπάνω σχέση ενώ ισχύει: 

                                                ( )
( )k k

k K

t
t ∈=

∑φ p
p

φ
                                      (Σχέση 2-19) 

max, r 0,k k
k K

N
ϕ

∈

 
=  ∈   

 
∑φ φ φ  

Παράλληλα το ( )k tp  ορίζεται ως το ατοµικό βέλτιστο του σωµατιδίου k στη γειτονιά Ν 

του τρέχοντος σωµατιδίου. Για Ν=2 και 1 i=p p και 2 g=p p η παραπάνω σχέση αποτελεί µία 

γενίκευση της ΒΣΣ µε συντελεστή περιορισµού. 
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2.2.3.8 Τοπολογίες 

Τα σµήνη σωµατιδίων έχουν µελετηθεί αναφορικά µε δύο γενικούς στατικούς τύπους 

γειτονιών, αποκαλούµενων ολικά βέλτιστες και τοπικά βέλτιστες (gbest και lbest αντίστοιχα). 

Στη γειτονιά gbest κάθε άτοµο προσελκύεται στην καλύτερη λύση του σµήνους. Αυτή η δοµή 

είναι συνεπώς ισοδύναµη µε ένα πλήρως συνδεδεµένο κοινωνικό δίκτυο όπου κάθε άτοµο 

είναι σε θέση να συγκρίνει τις αποδόσεις του µε κάθε άλλο µέλος του πληθυσµού, µιµούµενο 

το καλύτερο. Στο lbest δίκτυο κάθε άτοµο επηρεάζεται από την καλύτερη απόδοση των 

άµεσων Κ γειτόνων για ένα τοπολογικά συνδεµένο πληθυσµό – π.χ. Κ=2 όταν ανήκουν σε 

ένα κυκλικό πλέγµα όπου το άτοµο επηρεάζεται µόνο από τους άµεσα παρακείµενους 

γείτονές του. Η συγκεκριµένη διαφοροποίηση συνιστά τις δυο εκδόσεις της ΒΣΣ (ολική και 

τοπική) µε στατική τοπολογία.  

Η επιλογή της τοπολογίας της γειτονιάς έχει µεγάλη επίδραση στην διάδοση της καλύτερης 

λύσης που έχει βρεθεί στο σµήνος. Η διάδοση της πληροφορίας σε ένα κοινωνικό δίκτυο 

εξαρτάται (Gunther et al, 2000) από: 

� Tον βαθµό διασυνδεσιµότητας (Connectivity) µεταξύ των µελών του δικτύου  

� Tη συνάθροιση (Clustering) των µελών (όταν οι γείτονες ενός µέλους είναι µεταξύ 

τους γείτονες) 

� Τη µέση απόσταση µεταξύ των µελών του δικτύου (Path Length).  

Σε δίκτυα µε υψηλό βαθµό διασυνδεσιµότητας, όπως συµβαίνει µε τη χρήση του µοντέλου 

ολικού βέλτιστου, η διάδοση είναι πολύ γρήγορη (όλα τα σωµατίδια του σµήνους θα 

επηρεαστούν από τη βέλτιστη λύση που έχει βρεθεί την προηγούµενη επανάληψη). Η ταχεία 

διάδοση µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα την πρόωρη σύγκλιση της µεθόδου σε τοπικό 

βέλτιστο. Με τη χρήση τοπικών στατικών τοπολογιών µε χαµηλό βαθµό διασυνδεσιµότητας 

και µεγάλο βαθµό συνάθροισης αντίστοιχα, η ροή της πληροφορίας µεταξύ των οµάδων 

είναι αργή ενώ δεν καλύπτεται επαρκώς το πεδίο αναζήτησης. Γενικότερα η αργή µετάδοση 

της πληροφορίας, όταν δεν συνοδεύεται από υψηλή συνάθροιση, δίνει τη δυνατότητα στα 

σωµατίδια να εξερευνήσουν περισσότερες περιοχές στο πεδίο αναζήτησης και συνεπώς 

µειώνεται η πιθανότητα πρόωρης σύγκλισης. Η ολική ΒΣΣ οδηγεί τον αλγόριθµο σε 

σύγκλιση πιο γρήγορα, συχνά σε  υπό βέλτιστη λύση, ενώ η τοπική ΒΣΣ έχει µεγαλύτερη 

πιθανότητα να συγκλίνει σε βέλτιστη λύση (Kennedy, 1999) (Kennedy et al, 2001). 

Προτείνεται 0η χρήση τοπικής ΒΣΣ σε σύνθετα προβλήµατα βελτιστοποίησης.  

∆ιάφορες στατικές τοπολογίες γειτονιάς έχουν ερευνηθεί (Kennedy et al, 2002) (Kennedy, 

1999). Bασικές στατικές τοπολογίες γειτονιάς είναι η πλήρως διασυνδεδεµένη (fully 

connected) τοπολογία (ή gbest), η τοπολογία δακτυλίου ή κυκλική (lbest), η τοπολογία 

αστέρα/τροχού (lbest), η τοπολογία Von Neumann (lbest) κλπ. 
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 Στη πλήρως διασυνδεδεµένη τοπολογία όλα τα σωµατίδια είναι διασυνδεδεµένα και 

µπορούν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους. Κάθε σωµατίδιο έλκεται από τη βέλτιστη 

ευρεθείσα λύση αναφορικά µε όλο το σµήνος. Με τη χρήση πλήρως διασυνδεδεµένης 

τοπολογίας επιτυγχάνεται ταχύτερη σύγκλιση µε µεγάλη πιθανότητα παγίδευσης σε τοπικό 

βέλτιστο και χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο σε προβλήµατα βελτιστοποίησης µονού 

ακρότατου (unimodal).  

Στην τοπολογία δακτυλίου, τα σωµατίδια διατάσσονται σε δακτύλιο. Κάθε σωµατίδιο 

διαθέτει έναν ορισµένο αριθµό σωµατιδίων n στην γειτονιά του. Όταν επικοινωνεί µε n=2 

σωµατίδια, επικοινωνεί µόνο µε τους άµεσους γείτονες του. Καθώς οι γειτονιές 

επικαλύπτονται υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφορίας µεταξύ των σωµατιδίων και 

τελικά σύγκλιση σε µία και µόνο λύση. Καθώς η ροή της πληροφορίας είναι πιο αργή µεταξύ 

των επιµέρους γειτονιών, η σύγκλιση καθυστερεί αλλά επιτυγχάνεται καλύτερη διερεύνηση 

του πεδίου αναζήτησης σε σχέση µε το µοντέλο ολικού βέλτιστου µε αποτέλεσµα τη 

βελτιωµένη επίδοση του αλγόριθµου σε προβλήµατα πολλαπλών κορυφών.  

Στην τοπολογία αστέρα/τροχού ένα σωµατίδιο λειτουργεί ως κεντρικό σηµείο ανταλλαγής 

πληροφορίας. Το σωµατίδιο αυτό ελέγχει όλα τα σωµατίδια στη γειτονιά του και 

προσαρµόζει τη θέση του µε βάση τον καλύτερο γείτονα. Εφόσον η νέα θέση του βελτιώνει 

τη συνάρτηση καταλληλότητας µεταδίδει τη την πληροφορία στη γειτονιά του. Συνολικά µε 

τη χρήση της συγκεκριµένης τοπολογίας καθυστερείται η µετάδοση ικανοποιητικών λύσεων 

στο σµήνος.  

Το 2002 οι Kennedy και Mendes (2002) πρότειναν ένα νέο µοντέλο ΒΣΣ χρησιµοποιώντας 

µια τοπολογία Von Neumann. Στην Von Neumann τοπολογία, τα σωµατίδια συνδέονται 

χρησιµοποιώντας ένα πλέγµα δικτύου (δύο διαστάσεων). Κάθε σωµατίδιο συνδέεται µε τα 

τέσσερα γειτονικά του σωµατίδια. Στο ακόλουθο σχήµα φαίνονται οι τρεις διαφορετικές 

τοπολογίες.   

 

Σχήµα 2-2: ∆ιαγράµµατα τοπολογιών α) αστέρα β) δακτυλίου γ) Von Neumann 
Σε συγκρίσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µε πέντε προβλήµατα ελέγχου (Kennedy et al, 

2002), χρησιµοποιώντας τοπολογίες αστέρα, κυκλική, Von Neumann και τυχαίες, 

αποδεικνύεται η ανωτερότητα της τοπολογίας Von Neumann. O Mendes (2004) στην 

διδακτορική του διατριβή µελέτησε την επίδραση των διαφόρων τοπολογιών στη λειτουργία 

του αλγορίθµου είτε πρόκειται για παραλλαγές της βασικής έκδοσης της ΒΣΣ όπου 

πληροφορία ανταλλάσσεται µεταξύ του σωµατιδίου και ενός µέλους της τοπολογικής του 
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γειτονιάς (1-1 ροή της πληροφορίας), είτε πρόκειται για την πλήρως ενηµερωµένης έκδοση 

(παράγραφος 2.3.3.7) της ΒΣΣ όπου η πληροφορία προέρχεται από περισσότερα σωµατίδια 

(n-1 ροή της πληροφορίας).  Βασικό συµπέρασµα της µελέτης είναι ότι η επίδραση της 

τοπολογίας στην επίδοση του αλγόριθµου εξαρτάται από την αλληλεπίδραση των σωµατιδίων 

(1-1 ή n-1). .  

Η εφαρµογή δυναµικών τοπολογιών αποτέλεσε πεδίο µελέτης για πολλούς ερευνητές. Ο 

Suganthan (1999)  προτείνει το συνδυασµό τοπικής και ολικής ΒΣΣ. Ειδικότερα καθώς η 

ολική ΒΣΣ οδηγεί σε γρήγορη σύγκλιση και η τοπική διερευνά πιο διεξοδικά το πεδίο 

αναζήτησης, είναι χρήσιµο να χρησιµοποιηθεί αρχικά τοπική κυκλική ΒΣΣ ενώ σταδιακά 

αυξάνεται το µέγεθος της γειτονιάς µέχρι το σµήνος να είναι πλήρως συνδεδεµένο. Παρόλα 

αυτά ο συγγραφέας δεν παρέθεσε ικανοποιητικά συγκριτικά αποτελέσµατα (Poli et al, 2007). 

Οι Peram et al (2003) προτείνουν την εισαγωγή ενός τρίτου τοπικού (γειτονικού) 

παράγοντα έλξης στην εξίσωση ανανέωσης της ταχύτητας, µε εφαρµογή στην ολική ΒΣΣ, µε 

βάση τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

� Η επίδραση των µελών της γειτονιάς ενός σωµατιδίου είναι σηµαντική σε αυτό, 

ιδιαίτερα από πιο ικανά µέλη. 

� Η εισαγωγή δυνάµεων έλξης από πολλαπλά σωµατίδια µπορεί αθροιστικά να µην 

έχει αποτέλεσµα (αλληλεξουδετέρωση), καθιστώντας έτσι την όλη διαδικασία µη 

πρακτική, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η υπολογιστική επιβάρυνση του αλγορίθµου. 

� ∆ύο κριτήρια θα πρέπει να ικανοποιούνται ταυτόχρονα όταν θα πρέπει να επιλεχθεί 

ένα σωµατίδιο για την ανανέωση του διανύσµατος θέσης του υπό εξέταση 

σωµατιδίου (i) θα πρέπει να είναι χωρικά κοντά στο σωµατίδιο για το οποίο 

υπολογίζεται η νέα ταχύτητα (εντοπιότητα – locality) και (ii) θα πρέπει ήδη να έχει 

επισκεφθεί µια θέση του χώρου έρευνας που να παρουσιάζει µεγαλύτερη τιµή 

αντικειµενικής συνάρτησης. 

Με βάση τα παραπάνω εισάγεται ως µέτρο για την εισαγωγή του τοπικού παράγοντα έλξης 

ο λόγος καταλληλότητας προς απόσταση (Fitness Distance Ratio - FDR), το οποίο επιτρέπει 

τη επιλογή του τοπικού παράγοντα έλξης np  µε ατοµικό βέλτιστο jp  όταν ανανεώνεται το d-

οστό στοιχείο του διανύσµατος ταχύτητας του i σωµατιδίου: 

       ( )
( ) ( )

, ,
jd id

jd id

Fitness p Fitness x
FDR i j d

p x

−
=

−
                     (Σχέση 2-20) 

όπου το σύµβολο |…| ορίζει την απόλυτη τιµή ενός απλού µετρικού απόστασης για την d-

οστή συντεταγµένη θέσης µεταξύ του i-οστού σωµατιδίου και του j-οστού σωµατιδίου, 
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υποψηφίου τοπικού παράγοντα έλξης. Αυτό το κριτήριο λαµβάνει υπόψη του την χωρική 

εντοπιότητα του εν λόγω σωµατιδίου σε σχέση µε άλλα σωµατίδια και τις αντίστοιχες τιµές 

καταλληλότητας τους. O τρίτος παράγοντας έλξης στη συνάρτηση ανανέωσης της ταχύτητας 

ορίζεται προς εκείνο το σωµατίδιο που παράγει την υψηλότερη τιµή FDR, για την 

εξεταζόµενη συνιστώσα του διανύσµατος θέσης. Η παράµετρος ( )3 3 3 3c c=φ ρ ορίζει την 

επίδραση του τοπικού παράγοντα έλξης στη συνάρτηση ανανέωσης της ταχύτητας. Ο 

ορισµός µοναδιαίων τιµών για τα 1 2 1c c= =  και τιµής 3 2c =  έχει παρατηρηθεί ότι οδηγεί 

σε βέλτιστα αποτελέσµατα για διάφορα προβλήµατα βελτιστοποίησης. 

( ) ( ) ( )1 2 3( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )id id id id gd id nd idu t wu t t p t x t t p t x t t p t x tϕ ϕ ϕ+ = + − + − + −

                        

(Σχέση 2-21) 

Ο λόγος FDR συνεπώς εξασφαλίζει ότι η επιλογή του τοπικού παράγοντα έλξης θα αφορά 

µέλος της γειτονιάς του σωµατιδίου µε αυξηµένη καταλληλότητα, ενώ διαφορετικά µέλη της 

γειτονιάς µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε κάθε διάσταση. Σε πολλές περιπτώσεις η 

συµπεριφορά της συγκεκριµένης έκδοσης παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσµατα σε σχέση µε 

την βασική έκδοση της ολικής ΒΣΣ. 

Οι Janson et al (2004) διευθετούν τα σωµατίδια σε δυναµική ιεραρχία µε βάση την επίδοση 

τους (βαθµωτό κριτήριο καταλληλότητας). Εκτός από την βέλτιστη ατοµική θέση το 

σωµατίδιο έλκεται και από το αµέσως προηγούµενο σωµατίδιο στην ιεραρχία. Στα 

περισσότερα προβλήµατα ελέγχου τα αποτελέσµατα αποδεικνύουν βελτίωση στην επίδοση 

του αλγορίθµου.  

Ο Clerc (2006) ανέπτυξε µία έκδοση της ΒΣΣ χωρίς παραµέτρους (TRIBES) σύµφωνα µε 

την οποία, πληροφορία αναφορικά µε τις λεπτοµέρειες της τοπολογίας και το µέγεθος του 

πληθυσµού µεταβάλλονται µε το χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθµου, σύµφωνα µε πληροφορίες 

για την επίδοση του. Το σµήνος διαχωρίζεται σε υπό-σµήνη µε µεταβλητό πληθυσµό. Τα νέα 

σωµατίδια δηµιουργούνται µε τυχαίο τρόπο. Η δοµή του πληθυσµού ελέγχεται ανά 

συγκεκριµένο αριθµό επαναλήψεων. Η επίδοση του αλγόριθµου TRIBES αποδεικνύεται 

ικανοποιητική σε σηµαντικό αριθµό συναρτήσεων ελέγχου. 

2.2.3.9 Σύγκλιση 

Ο αριθµός  µελετών στη διεθνή βιβλιογραφία για τα χαρακτηριστικά σύγκλισης του 

αλγόριθµου ΒΣΣ είναι περιορισµένος. Παράλληλα στη πλειοψηφία τους συµφωνούν στο 

γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά αυτά εξαρτώνται από την επιλογή των τιµών των διαφόρων 

παραµέτρων. Συνήθως πραγµατοποιείται απλοποιηµένη µελέτη της τροχιάς ενός 
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µονοδιάστατου σωµατιδίου, θεωρώντας ότι οι βέλτιστες θέσεις gbest και pbest δεν 

µεταβάλλονται ενώ  οι συντελεστές επιτάχυνσης 1 2,φ φ  είναι σταθεροί. 

Ο όρος σύγκλιση του σµήνους σε ισορροπία (convergence to an equilibrium) αναφέρεται 

στην µετακίνηση του σµήνους προς τη θέση ισορροπίας (equilibrium state), όπου όλα τα 

σωµατίδια βρίσκονται στο ίδιο σηµείο του n-διάστατου χώρου. Στην ολική (Engelbrecht, 

2006) έκδοση της ΒΣΣ , ορίζοντας ως ( ){ }
0g t

t
+∞

=
p  την ακολουθία των ολικά βέλτιστων 

(gbest) λύσεων, το σµήνος βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας εφόσον ( )lim t g gt→+∞ =p p , 

ενώ όλα τα σηµεία του πληθυσµού βρίσκονται στη γειτονιά του gp , χωρίς η παραπάνω 

σχέση να προϋποθέτει ότι το gp   είναι ολικά ή τοπικά βέλτιστη λύση.  

Εάν το *x  αποτελεί ολικό ή τοπικό ελάχιστο της υπό βελτιστοποίηση συνάρτησης, εφόσον 

ισχύει ( ) *lim t g t→+∞ =p x  παρατηρείται σύγκλιση του αλγορίθµου σε ολικό ή τοπικό 

ελάχιστο.  

Για τη σύγκλιση σε ολικά ή τοπικά βέλτιστη λύση δύο προϋποθέσεις είναι απαραίτητες 

(Reyes-Sierra, 2006): 

1. Η  λύση ( )1g t +p  δε δύναται να είναι χειρότερη της ( )g tp . 

2. Ο αλγόριθµος πρέπει να παράγει µία λύση στη γειτονιά του βέλτιστου µε µη 

µηδενική πιθανότητα, από οποιαδήποτε λύση στο πεδίο αναζήτησης. 

O Van de Bergh (2002) στη διδακτορική του διατριβή αποδεικνύει ότι στη βασική του 

έκδοση ο αλγόριθµος ΒΣΣ δεν είναι αλγόριθµος ολικής/τοπικής βελτιστοποίησης. Παρά το 

γεγονός ότι η πρώτη συνθήκη ικανοποιείται, όταν το σµήνος βρεθεί στην κατάσταση όπου 

για όλα τα σωµατίδια ισχύει ,g i i i POP= = ∀ ∈p p x η αναζήτηση θα τερµατιστεί µε το 

σµήνος να συγκλίνει πρώιµα σε µη βέλτιστη (ολική ή τοπική) λύση (Engelbrecht, 2006). 

Παράλληλα αναφέρονται εκδόσεις της ΒΣΣ οι οποίες αποτελούν τοπικούς βελτιστοποιητές 

(πχ. Guaranteed Convergence PSO, Converging Linear PSO) και ολικούς βελτιστοποιητές 

(πχ. Random particle PSO, Multi-start PSO). Σε αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί και η χρήση 

τελεστή µετάλλαξης (Engelbrecht, 2006). 

Οι Ozxan και Mohan, πρωτοπόροι στην θεωρητική ανάλυση της ΒΣΣ,  µε βάση τις 

παραπάνω συνθήκες χωρίς της χρήση συντελεστή αδράνειας, διαπίστωσαν ότι οι τροχιές των 

σωµατιδίων είναι ηµιτονοειδείς (Ozcan et al, 1998-1999) για 1 2ϕ ϕ ϕ= +  και 0 4ϕ< <  ενώ 

οι αρχικές συνθήκες-θέσεις και οι τιµές των παραµέτρων 1 2,ϕ ϕ καθορίζουν το πλάτος και τη 

συχνότητα του κύµατος τα οποία επηρεάζουν την κατεύθυνση και βήµα του σωµατιδίου. 
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Συνεπώς εξαιτίας της περιοδικής φύσης της τροχιάς του, το σωµατίδιο θα επισκέπτεται τις 

ίδιες περιοχές του πεδίου αναζήτησης (ίδιο πλάτος και συχνότητα) εάν κάποιο άλλο 

σωµατίδιο δεν το έλκει σε ηµιτονοειδή τροχιά µε διαφορετικά χαρακτηριστικά.  Οι 

συγγραφείς επέκτειναν την µελέτη για σµήνος πολυδιάστατων σωµατιδίων. 

Κάτω από τις ίδιες συνθήκες, µε τη χρήση όµως συντελεστή αδράνειας [0,1)w∈ , ο Van 

de Bergh στη διδακτορική του διατριβή (Van den Bergh, 2002) απέδειξε ότι για 

1 21 1 0
2

c c
w

+
> > − ≥   το σωµατίδιο συγκλίνει στο σηµείο 1 2

1 2

i gϕ ϕ

ϕ ϕ

+

+

p p
 . Άρα για 1 2c c=  

το σωµατίδιο συγκλίνει στο σηµείο 
2

i g+p p
, στην αθροισµένη µέση τιµή µεταξύ του 

τοπικού/ολικού και ατοµικού βέλτιστου.  Επεκτείνοντας τη µελέτη για στοχαστικές τιµές των 

συντελεστών επιτάχυνση µε οµοιόµορφες κατανοµές , η τροχιά ενός σωµατιδίου συγκλίνει  

στη θέση ( )1 i ga p ap− + όπου 2

1 2

c
a

c c
=

+
 εφόσον: 

    
1 2

1crit
ratio c c

ϕ
ϕ =

+
∼                (Σχέση 2-22) 

{ } 1 2sup | 0.5 1 , (0, ]crit w c cϕ ϕ ϕ ϕ=  − <   ∈ +  

Με βάση την παραπάνω σχέση η τροχιά του σωµατιδίου θα συγκλίνει συνήθως ακόµα και 

όταν η συνθήκη 1 2 1 0
2

c c
w

+
> − ≥  δεν ισχύει.  Η τιµή ratioϕ  καθορίζει το ποσοστό του 

χρόνου στο οποίο το σωµατίδιο κάνει βήµατα σε τροχιά σύγκλισης. Η πιθανοτική 

συµπεριφορά απόκλισης ( )1critϕ <  συχνά έχει θετική επίδραση στην ποικιλία των λύσεων-

θέσεων στις οποίες βρίσκεται το σωµατίδιο, βελτιώνοντας την ικανότητας αναζήτησης 

(exploration) του. Επιλέγοντας τιµές του critϕ  κοντά στη µονάδα, ευνοείται η ικανότητα 

εκµετάλλευσης (exploitation) του αλγόριθµου ενώ για µικρότερες τιµές ευνοείται η 

ικανότητας αναζήτησης του (Van den Bergh et al, 2006).Η πλέον συνήθης επιλογή 

παραµέτρων για { }1 20.7298, 1.49618, 1.49618w ϕ ϕ= =  =  (Eberhart et al, 2000) η oποία 

ικανοποιεί τη σχέση 1 21 1 0
2

c c
w

+
> > − ≥ , οδηγεί σύµφωνα µε (Van den Bergh et al, 2006)  

σε καλύτερες λύσεις και ταχύτερη σύγκλιση. 

Οι παραπάνω µελέτες θεωρούν απεριόριστες τροχιές σωµατιδίων. Οι Clerc και Keneddy  

(2002) παρουσίασαν µία θεωρητική ανάλυση της συµπεριφοράς των σωµατιδίων µε στόχο 

την εισαγωγή ενός συντελεστή περιορισµού της ταχύτητας. Σύµφωνα µε τη θεωρητική 
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µελέτη του οποίου η χρήση παραµέτρου περιορισµού της ταχύτητας maxu  δεν είναι 

απαραίτητη, καθώς η µεταβολή της ταχύτητας ελέγχεται από αυτόν (Παράγραφος 2.3.3.6). Σε 

σχετική µελέτη όµως (Eberhart et al, 2000) προτείνεται η χρήση του συντελεστή αδράνειας 

µε την παράµετρο περιορισµού της ταχύτητας max ,d MAX=u x , καθώς αποδεικνύεται ότι µε τη 

χρήση των δύο παραµέτρων ταυτόχρονα επιτυγχάνεται ταχύτερη σύγκλιση σε καλύτερα 

αποτελέσµατα. 

2.2.3.10 Βελτιστοποίηση µε περιορισµούς  

Τα περισσότερα πραγµατικά προβλήµατα βελτιστοποίησης παρουσιάζουν περιορισµούς 

τόσο ρητούς οι οποίοι σχετίζονται µε τα όρια του πεδίου αναζήτησης όσο και πεπλεγµένους 

της µορφής ( ) 0ig ≤x οι οποίοι περιορίζουν περαιτέρω το σύνολο των εφικτών λύσεων. Η 

ΒΣΣ στην αρχική της τουλάχιστον µορφή αποτελεί τεχνική βελτιστοποίησης χωρίς 

περιορισµούς καθώς εφαρµόστηκε µε επιτυχία σε προβλήµατα βελτιστοποίησης µε 

περιορισµούς αναφορικά µόνο µε τα όρια του πεδίου αναζήτησης Η ΒΣΣ µε περιορισµούς 

(Banks et al, 2007-2008) τόσο σε προβλήµατα ενός όσο και περισσότερων κριτηρίων 

αποτελεί ενεργό πεδίο έρευνας. Για την εφαρµογή της ΒΣΣ σε προβλήµατα βελτιστοποίησης 

µε περιορισµούς είναι απαραίτητη η κατάλληλη τροποποίηση της ώστε η αναζήτηση να 

στοχεύει στην εφικτή περιοχή. Η εφαρµογή περιορισµών σε προβλήµατα ΒΣΣ 

αντιµετωπίζονται παρόµοια µε τους εξελικτικούς αλγόριθµούς. 

2.2.3.10.1 Tεχνικές οι οποίες διατηρούν την εφικτότητα των λύσεων. 

 Μία τεχνική για την αντιµετώπιση των περιορισµών αποτελεί η απόρριψη των µη εφικτών 

λύσεων, είτε ως οδηγούς του σµήνους είτε γενικά ως µέλη του πληθυσµού. Η διαδικασία 

αυτή πραγµατοποιείται κατά βάση µε δύο τρόπους. Στη πρώτη περίπτωση τα σωµατίδια, 

εφικτά ή µη, έλκονται µόνο από εφικτές λύσεις. Συνεπώς είναι δυνατόν να επανέλθουν στην 

εφικτή περιοχή εφόσον το ποσοστό των εφικτών σωµατιδίων στον πληθυσµό είναι 

σηµαντικό. Στη µελέτη (Hu et al, 2002b) τα σωµατίδια αρχικοποιούνται σε εφικτές λύσεις και 

έπειτα µόνο οι λύσεις οι οποίες ικανοποιούν τους περιορισµούς χρησιµοποιούνται ως οδηγοί 

του σµήνους ή της γειτονιάς. Στη δεύτερη περίπτωση τα µη εφικτά σωµατίδια  απορρίπτονται 

– για παράδειγµα επαναρχικοποιούνται στην εφικτή περιοχή. Σε αυτή την περίπτωση δίνεται 

η δυνατότητα στα σωµατίδια να διασχίζουν τα όρια των εφικτών περιοχών, όταν το πεδίο 

αναζήτησης έχει σηµεία ασυνέχειας µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Στη µελέτη (El-Gallad 

et al, 2002b) τα µη εφικτά σωµατίδια αρχικοποιούνται στο ατοµικό τους βέλτιστο. 

Εναλλακτικά ο Venter et al (2002) προτείνει την διόρθωση των µη εφικτών θέσεων µε τον 

µηδενισµό της µνήµης της ταχύτητας και την έλξη των σωµατιδίων σε ατοµικό και 

τοπικό/ολικό βέλτιστο. 
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2.2.3.10.2 Οριακές συνθήκες 

Η χρήση τεχνικών όπως η παράµετρος περιορισµού της ταχύτητας δεν περιορίζει τα 

σωµατίδια στο πεδίο αναζήτησης αλλά µειώνει το µέγεθος του βήµατος της ταχύτητας σε 

κάθε επανάληψη του αλγόριθµου. Για τον περιορισµό των σωµατιδίων στο πεδίο αναζήτησης 

εφαρµόζονται είτε απόλυτες οριακές συνθήκες (hard boundary conditions) είτε χαλαρές 

οριακές συνθήκες (hard boundary conditions) (Mikki  et al, 2005). Στις απόλυτες οριακές 

συνθήκες ανήκει η τεχνική αποκοπής θέσης (position clipping) κατά την οποία: 

                                        εάν ( ) ( ),min ,mind d d dx t x x t x< ⇒ =               (Σχέση 2-23) 

εάν ( ) ( ),max ,maxd d d dx t x x t x> ⇒ =  

Στις χαλαρές οριακές συνθήκες ανήκουν οι ανακλαστικές και απορροφητικές οριακές 

συνθήκες (reflective - absorbing boundary conditions , RBC, ABC). Αυτές οι συνθήκες δεν 

εφαρµόζουν τη µέθοδο περιορισµού της ταχύτητας αλλά αντιστρέφουν (RBC) ή µηδενίζουν 

(ABC) το διάνυσµα ταχύτητας σύµφωνα µε τις παρακάτω σχέσεις.  

                                          
( ) [ ] ( ) ( )
( ) [ ] ( )

min max

min max

, ,

, , 0

d d d d d

d d d d

x t x x u t u t

x t x x u t

∉  = − 

∉  =
               (Σχέση 2-24) 

Στα περισσότερα προβλήµατα βελτιστοποίησης η χρήση της RBC συνθήκης οδηγεί στη 

βελτίωση της συµπεριφοράς σύγκλισης του αλγορίθµου. 

Εναλλακτικά είναι δυνατόν να επιλεγούν εναλλακτικές τεχνικές διατήρησης/επιδιόρθωσης 

της εφικτότητας των λύσεων  όπως η επαναρχικοποίηση των σωµατιδίων-λύσεων σε 

περίπτωση κατά την βρεθούν σε µη εφικτή περιοχή ή περιορίζοντας τα ατοµικά/ολικά 

βέλτιστα στην εφικτή περιοχή. 

2.2.3.10.3 Μετατροπή του προβλήµατος βελτιστοποίησης µε περιορισµούς σε πρόβληµα 
βελτιστοποίησης χωρίς περιορισµούς. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 1 η βελτιστοποίηση µε περιορισµούς είναι δυνατόν 

να αντιµετωπιστεί µε τη χρήση συναρτήσεων ποινής. Στις δυσκολίες της χρήσης 

συναρτήσεων ποινής συγκαταλέγεται η εύρεση του διανύσµατος βαρών. Το βάρος ενός 

περιορισµού καθορίζει την σηµασία του και µπορεί να οδηγήσει είτε στην διατήρηση της 

εφικτότητας των λύσεων µε την απόρριψη µη εφικτών λύσεων (µεγάλο βάρος) είτε στην 

εύρεση µη εφικτών λύσεων στο πρόβληµα βελτιστοποίησης (µικρό βάρος). Μικρά βάρη είναι 

επιθυµητά σε προβλήµατα µε ασυνεχή πεδία αναζήτησης, ώστε τα σωµατίδια να έχουν την 

δυνατότητα να διατρέχουν τις επιµέρους εφικτές περιοχές.  Παράλληλα για την αποφυγή 

παγίδευσης του αλγόριθµου σε σηµεία ασυνέχειας είναι δυνατή η χρήση χρονικά 

µεταβαλλόµενων (αυξανόµενων) βαρών, γραµµικών και µη, µε αποτέλεσµα η επίδραση των 

περιορισµών να είναι µικρή στα πρώτα στάδια του αλγόριθµου όπου η αναζήτηση είναι 
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επιθυµητό να επεκταθεί σε όλο το πεδίο (πιθανόν ασυνεχές) εφικτό πεδίο και µεγαλύτερη 

αργότερα, εξασφαλίζοντας ότι οι παραβιάσεις των περιορισµών ελαχιστοποιούνται. Σε αυτό 

το πλαίσιο έχουν κινηθεί ο Parsopoulos et al  (2002a), οι οποίοι έχουν προσαρµόσει την 

συνάρτηση ανάθεσης πολλαπλών επιπέδων  στη ΒΣΣ µε τη χρήση επιπέδων ποινής για κάθε 

περιορισµό (non-stationary multi-stage assignment penalty function). Τα αποτελέσµατα 

σύγκρισης µε ΓΑ σε 12 γνωστά προβλήµατα µε περιορισµούς αποδεικνύουν τη δυνατότητα 

χρήσης ΒΣΣ ως εναλλακτική µέθοδο βελτιστοποίησης. Τη χρήση συναρτήσεων ποινής για 

την αντιµετώπιση των περιορισµών έχουν επιλέξει και οι ερευνητές (Zhang et al, 

2001)(Wimalajeewa et al, 2008).  

Εκτός από τη χρήση συναρτήσεων ποινής εφαρµόζεται η χρήση κατά Pareto ταξινόµησης 

µε βάση το βαθµό παραβίασης των επιβαλλόµενων περιορισµών. ∆ύο βασικές παραλλαγές 

της έχουν εφαρµοστεί (Coello et al, 2007, κεφ. 2), στην πρώτη περίπτωση το πρόβληµα 

µετασχηµατίζεται σε πρόβληµα δύο αντικειµενικών στόχων όπου η δεύτερη συνάρτηση 

καταλληλότητας αποτελεί άθροισµα των παραβιάσεων των περιορισµών ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση πρόβληµα m περιορισµών µετατρέπεται σε ΠΒΠΣ m+1 κριτηρίων µε τη δεύτερη 

µέθοδο να αποτελεί την πλέον δηµοφιλή. Στην περίπτωση αυτή εισάγεται έννοια της 

κυριαρχίας κατά Pareto (κεφάλαιο 1). Ειδικότερα για την αντιµετώπιση των περιορισµών και 

τη σύγκριση δύο λύσεων συχνά εφαρµόζονται οι παρακάτω κανόνες (Coello et al, 2004): 

� Εάν τα δύο σωµατίδια είναι εφικτά, το κυρίαρχο σωµατίδιο-λύση επιλέγεται.  

� Εάν µόνο ένα από τα δύο είναι εφικτό, επιλέγεται αυτόµατα. 

� Εάν είναι και τα δύο σωµατίδια µη εφικτά, επιλέγεται το σωµατίδιο-λύση το οποίο 

παραβιάζει λιγότερο τους περιορισµούς. 

Επιπλέον είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος των πολλαπλασιαστών Lagrange για 

την επίλυση προβλήµατος βελτιστοποίησης µε περιορισµούς. Οι Balci et al (2004) 

χρησιµοποιούν ΒΣΣ για την εύρεση των πολλαπλασιαστών Lagrange ενώ oι Shi et al (2002) 

µετασχηµατίζουν τα προβλήµατα βελτιστοποίησης µε περιορισµούς σε προβλήµατα 

ελαχίστου µεγίστου και εφαρµόζουν ΒΣΣ (µε υπό-σµήνη) τόσο για την εύρεση των 

πολλαπλασιαστών Lagrange όσο και του διανύσµατος λύσης. 

2.2.3.11 Παραλλαγές ΒΣΣ 

Την τελευταία δεκαετία οδηγούµενοι από τις ανάγκες των διαφόρων προβληµάτων 

βελτιστοποίησης, ένα πλήθος από παραλλαγές του αλγορίθµου έχουν εµφανιστεί στη 

βιβλιογραφία. Στην τρέχουσα ενότητα θα αναφέρουµε ενδεικτικά ορισµένες από αυτές, 

ορίζοντας τις βασικές κατηγορίες αναγκών τις όποιες καλύπτουν. 

2.2.3.11.1 ∆υαδική-∆ιακριτή-Συνδυαστική ΒΣΣ  

Οι Kennedy και Eberhart (1997) µετά την αρχική δηµιουργία του αλγορίθµου µε εφαρµογή 

σε πραγµατικές µεταβλητές ελέγχου, προχώρησαν και στη δηµιουργία της δυαδικής έκδοσης 
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της ΒΣΣ  προτείνοντας µια µικρή διαφοροποίηση. Η ταχύτητα εφαρµόζεται ως πιθανοτικό 

όριο της δυαδικής τιµής της µεταβλητής ελέγχου d του i-οστού σωµατιδίου σύµφωνα µε τη 

σιγµοειδή συνάρτηση: 

( )( ) ( )1

1
1

1 id
id u t

s u t
e +

+ =
−

 

 ( ) ( )( )0, 1
1

1,

id
id

ά r s u t
x t

ά

ε ν

διαϕορετικ

   <  +
+ = 

           
 (Σχέση 2-25) 

       

Εποµένως η µεταβλητή ελέγχου d του i-οστού παίρνει την τιµή 0/1 µετά από σύγκριση του 

πιθανοτικού ορίου µε µία τυχαία µεταβλητή [ ]0,1r ∈ . Σύµφωνα µε την παραπάνω εξίσωση 

η εάν ( ) 0idu t = , η µεταβλητή ( )idx t  θα πάρει την τιµή 1 µε πιθανότητα 50%, ενώ για 

( ) 0idu t <  η αντίστοιχη πιθανότητα είναι µικρότερη από 50%. Στην αρχική έκδοση ορίζεται 

η χρήση της παραµέτρου περιορισµού της ταχύτητας (velocity clamping parameter) 

max 6du = ±  η οποία οδηγεί σε αλλαγή κατάστασης µε πιθανότητα ( )6 0.0025s ≈ . Οι 

συγκρίσεις της εφαρµογής της συγκεκριµένης µεθόδου σε προβλήµατα βελτιστοποίησης 

διαφορετικών διαστάσεων (Kennedy et al, 1998), αριθµού τοπικών βέλτιστων κλ. µε τους 

ΓΑ, αποδεικνύει την ανωτερότητα της ΒΣΣ αναφορικά µε ταχύτητα και επιτυχία σύγκλισης 

στο ολικό βέλτιστο ιδιαίτερα σε σύνθετα προβλήµατα. Σε προβλήµατα µε µικρό αριθµό 

διαστάσεων και τοπικών βέλτιστων, ο ΓΑ µε µετάλλαξη ήταν ταχύτερος στην ανεύρεση της 

λύσης. Οι συγγραφείς (Agrafiotis et al, 2002) προτείνουν την µετατροπή της βασικής 

έκδοσης της ΒΣΣ σε δυαδική µε τη χρήση επιλογής ρουλέτας. Η πιθανότητα µίας µεταβλητής 

ελέγχου να πάρει την τιµή 1 εξαρτάται από το πραγµατική της τιµή (θέση) σύµφωνα µε:  

    
a

id
id a

id
POP

x
p

x
=

∑
                      (Σχέση 2-26) 

Αντίστοιχα σε µελέτη (Pamparä et al, 2005) για τη µετατροπή σε δυαδική µορφή 

εφαρµόζεται συνεχής ΒΣΣ µε διαµόρφωση γωνίας.  

Εναλλακτικά αναφέρεται η εύρεση διακριτών τιµών της θέσης του σωµατιδίου µε 

εφαρµογή συνεχούς ΒΣΣ και διακριτοποίηση της θέσης (πχ. στρογγυλοποίηση)  (Venter et al 

2003)( Clerc, 2006). Στη µελέτη (Pang et al, 2004) προτείνεται η χρήση µίας 

διαφοροποιηµένης τεχνικής ΒΣΣ για την επίλυση του προβλήµατος του πλανόδιου πωλητή 

(Travelling Salesman Problem). Το πρόβληµα TSP αναπαριστάται σε µία µήτρα η οποία 

περιέχει τις πόλεις και τις διαδροµές. Η θέση των σωµατιδίων αναπαριστάται µε ασαφή 
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µήτρα (fuzzy matrix), οι τιµές της οποίες αντιστοιχούν στο βαθµό στο βαθµό συµµετοχής στα 

αντίστοιχα στοιχεία της µήτρας του προβλήµατος. Η ταχύτητα επίσης µορφοποιείται ως 

µήτρα ενώ η κλασικές σχέσεις της ΒΣΣ επαναδιατυπώνονται αναλόγως. Η συγκεκριµένη 

λύση αντιστοιχίζει ένα διακριτό πρόβληµα στο συνεχές πεδίο αναζήτησης [0,1] µε επιτυχία. 

Στη µελέτη (Chen et al, 2006) οι συγγραφείς χρησιµοποιούν κβαντική διακριτή ΒΣΣ  (Yang  

et al, 2004) (η οποία στηρίζεται στη διακριτή ΒΣΣ των Kennedy και Eberhart - 1997) µε 

προσοµοιωµένη ανόπτηση για το Πρόβληµα ∆ροµολόγησης Στόλου Οχηµάτων (Capacitated 

Vehicle Routing Problem). Για την αντιστοίχιση του προβλήµατος CVRP σε διακριτή ΒΣΣ το 

σωµατίδιο κωδικοποιείται σε Κ τµήµατα τα οποία αποτελούνται από Ν δυαδικά ψηφία. Κάθε 

τµήµα αντιστοιχεί σε όχηµα και κάθε ψηφίο σε πελάτη. Όταν ο πελάτης εξυπηρετείται από 

ένα όχηµα, η τιµή του γίνεται 1 στο αντίστοιχο τµήµα. Αρχικά εφαρµόζεται διακριτή ΒΣΣ για 

την µετακίνηση των σωµατιδίων σε κατάλληλες περιοχές του πεδίου αναζήτησης και έπειτα 

εφαρµόζεται προσοµοιωµένη ανόπτηση για την εύρεση του τοπικού βέλτιστου. Η 

συγκεκριµένη τεχνική έχει εξαιρετικά αποτελέσµατα µε δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί σε 

δύσκολα συνδυαστικά προβλήµατα. Η διακριτή ΒΣΣ (Martιnez-Garcιa et al, 2008) (Moreno-

Perez et al, 2007) διαφοροποιείται καθώς δεν λαµβάνει υπόψη της την εξίσωση της 

ταχύτητας, η οποία δεν έχει νόηµα στο διακριτό πεδίο αναζήτησης. Αντιθέτως κρατάει την 

έννοια της προσέλκυσης από τα βέλτιστα µέλη, συνεπώς τα βάρη της εξίσωσης ενηµέρωσης 

της ταχύτητας µετατρέπονται σε πιθανότητες το σωµατίδιο να έχει τυχαία ή όχι συµπεριφορά 

(κίνηση) στο διακριτό πεδίο αναζήτησης. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η τεχνική ΒΣΣ έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία και σε 

συνδυαστικά/διακριτά NP-δύσκολα προβλήµατα. Παρόλα αυτά παρατηρούµε ότι στις 

περισσότερες περιπτώσεις τα συνδυαστικά/διακριτά προβλήµατα αντιµετωπίζονται ως 

συνεχή προβλήµατα βελτιστοποίησης µε ακόλουθη µετατροπή σε διακριτό χώρο. Το γεγονός 

αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι λειτουργίες του αλγόριθµου να εξαρτώνται από την 

κωδικοποίηση του προβλήµατος (πχ ακέραιου, µικτού ακέραιου κλπ) και να 

αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε αυτή. Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια να 

διαµορφωθεί κατάλληλα ο αλγόριθµος για συνδυαστικά πεδία αναζήτησης (Clerc , 2006). 

2.2.3.11.2 Υβριδισµός 

Αναφορικά µε τον υβριδισµό της ΒΣΣ µε διαφορετικές προσεγγίσεις βελτιστοποίησης για 

την βελτίωση των χαρακτηριστικών της, ιδιαίτερα εκτεταµένη είναι η προσπάθεια 

συνδυασµού της µε τεχνικές βελτιστοποίησης ΕΑ. Μέθοδοι επιλογής αλλά και τελεστές 

επιχιασµού και µετάλλαξης έχουν εφαρµοστεί στην ΒΣΣ.  

Η χρήση της επιλογής τουρνουά οδηγεί στη µεταφορά των καλύτερων σωµατιδίων στις 

επόµενες γενιές και τη διαγραφή σωµατιδίων µε χαµηλή καταλληλότητα (Angeline, 1998a). 

Στη µελέτη (Løvbjerg et al, 2001) δύο σωµατίδια-γονείς επιλέγονται µε βάση την πιθανότητα 
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επιχιασµού για να δηµιουργήσουν απόγονο. Η ατοµικά βέλτιστη θέση κάθε απογόνου 

αρχικοποιείται στην τρέχουσα θέση του και η ταχύτητα του γίνεται το άθροισµα των 

ταχυτήτων των δυο γονιών. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι να δηµιουργηθεί ένα νέο 

σµήνος. Παράλληλα χρησιµοποιούνται υπό-πληθυσµοί για την αποφυγή πρώιµης σύγκλισης. 

Η τεχνική δεν παρουσιάζει βελτίωση της επίδοσης της ΒΣΣ σε προβλήµατα µονής κορυφής 

καθώς εξαιτίας του τελεστή αναπαραγωγής χάνεται πληροφορία η οποία µεταφέρεται στα 

σωµατίδια µέσω της κοινωνικής συνιστώσας. Αντίθετα σε προβλήµατα πολλαπλών κορυφών 

η εφαρµογή υπό-πληθυσµών επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Για τη βελτίωση των 

χαρακτηριστικών σύγκλισης της ολικής έκδοσης του αλγόριθµου ο F. Wang et al (2005) 

εφαρµόζει τελεστή επιλογής ρουλέτας για την επιλογή του οδηγού του σµήνους  στην ολική 

έκδοση του αλγόριθµου ΒΣΣ . 

Αντίστοιχα µε τους ΕΑ η χρήση του τελεστή µετάλλαξης έχει στόχο την αύξηση της 

ποικιλοµορφίας του πληθυσµού µε στόχο φυσικά την αποφυγή τοπικών βέλτιστων 

(Ratnaweera et al, 2004). Μετάλλαξη µπορεί να εφαρµοστεί στις παραµέτρους αλλά 

και στο τοπικό βέλτιστο (Miranda et al, 2002), στο ατοµικό βέλτιστο, στο διάνυσµα της 

θέσης και της ταχύτητας. Στην περίπτωση κατά την οποία εφαρµόζεται στο διάνυσµα της 

ταχύτητας ή της θέσης, εισάγεται  µεγαλύτερη ποικιλοµορφία στον πληθυσµό. Οι τελεστές 

µετάλλαξης οι οποίοι έχουν χρησιµοποιηθεί στην ΒΣΣ περιλαµβάνουν γραµµικούς 

συντελεστές µετάλλαξης για παράδειγµα µέση µετάλλαξη (Ting et al, 2003) κλ. µη 

γραµµικούς συντελεστές µετάλλαξης για παράδειγµα λογαριθµική, εκθετική (Ting et al, 

2003) (Esquivel et al, 2003), Gaussian µετάλλαξη (Higashi et al, 2003), Cauchy µετάλλαξη 

(Stacey et al, 2003) κλ. 

Οι Brits et al (2002) εφαρµόζουν τεχνική διαµοιρασµού καταλληλότητας σε ΒΣΣ (Niche 

PSO). Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη µέθοδο, αρχικά ορίζονται οι αρχηγοί κάθε υπο-σµήνους 

µε βάση την κλασική ΒΣΣ, καθώς και οι ακτίνες οι οποίες ορίζουν τα υπο-σµήνη. Κατά τη 

διαδικασία βελτιστοποίησης τα σωµατίδια έχουν την δυνατότητα να ενσωµατώνονται σε υπο-

σµήνη, τα οποία µε τη σειρά τους ενοποιούνται. Παρά το γεγονός ότι ο αλγόριθµος 

παρουσιάζει σύγκλιση, παρουσιάζει µεγάλη εξάρτηση από την σωστή αρχικοποίηση του 

σµήνους. Στη µελέτη (Juang, 2004) η ΒΣΣ συνδυάζεται µε γενετικούς τελεστές και ελιτισµό. 

Το 50% των βέλτιστων σωµατιδίων µεταφέρεται στην επόµενη γενιά, ενώ ο πληθυσµός 

συµπληρώνεται µε την εφαρµογή επιχιασµού και µετάλλαξης στα επιλεγµένα σωµατίδια. Η 

τεχνική φαίνεται να βελτιώνει τόσο την επίδοση της ΒΣΣ όσο και των ΓΑ. 

Εκτός όµως από την «συγχώνευση» της ΒΣΣ µε τις κλασικές τεχνικές ΕΑ, υπάρχουν και 

διαφορετικές προσεγγίσεις. Στη µελέτη (Krink et al, 2002) προτείνεται ένας αυτό-

προσαρµοζόµενος ευρετικός αλγόριθµος αναζήτησης. Η προσέγγιση Κύκλου Ζωής (Life 

Cycle) συνδυάζει την ΒΣΣ µε τους ΓΑ και την αναρρίχηση λόφου. Σε αυτό το µοντέλο, τα 
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άτοµα ξεκινούν σαν σωµατίδια ΒΣΣ, και µπορούν να γίνονται άτοµα γενετικών αλγορίθµων ή 

αναρριχητές λόφου µε βάση την πρόσφατη εµπειρία τους αναφορικά µε την εξέλιξη της 

καταλληλότητας, συµµετέχοντας στις αντίστοιχες υποοµάδες βελτιστοποίησης του 

πληθυσµού. Η διαδικασία συνεχίζεται µέχρι να υπάρξει σύγκλιση. Η µέθοδος παρουσιάζει 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε σχέση µε κάθε µία ξεχωριστή µέθοδο βελτιστοποίησης. Οι 

συγγραφείς σε  (W.J. Zhang et al, 2003) χρησιµοποιούν επίσης διάφορες τεχνικές 

βελτιστοποίησης σειριακά. Συγκεκριµένα εφαρµόζουν διαφορική εξέλιξη (differential 

evolution) και ΒΣΣ σε διαφορετικές γενιές. Η εφαρµογή της συγκεκριµένης τεχνικής έχει 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε πολυδιάστατα προβλήµατα. Στη µελέτη (Robinson et al, 

2002) οι συγγραφείς πρότειναν τη σειριακή εκτέλεση ΒΣΣ και ΓΑ, οδηγούµενοι από την 

παρατήρηση ότι η ΒΣΣ ανιχνεύει καλύτερα την περιοχή ολικού βέλτιστου στο πεδίο 

αναζήτησης ενώ ο ΓΑ αποδίδει στην ανεύρεση του βέλτιστου εφόσον ο πληθυσµός έχει 

συγκλίνει σε µία περιοχή. Στη µελέτη (Hendtlass et al, 2001) η ΒΣΣ συνδυάζεται µε 

βελτιστοποίηση αποικίας µυρµηγκιών. Οι συγγραφείς (Vesterstroøm et al, 2002) εφαρµόζουν 

την ιδέα διαµοιρασµού της εργασίας µεταξύ των µελών του σµήνους. Ειδικότερα, έπειτα από 

κάποιον αριθµό επαναλήψεων χωρίς να παρουσιαστεί βελτίωση του κριτηρίου 

καταλληλότητας, µέλη του πληθυσµού αναλαµβάνουν να εκτελέσουν τοπική αναζήτηση. Το 

επιλεγµένο σωµατίδιο τοποθετείται στην θέση του ολικού βέλτιστου µε τυχαία αρχικοποίηση 

του διανύσµατος ταχύτητας. Η βελτίωση της επίδοσης του αλγορίθµου σε προβλήµατα µονής 

κορυφής (unimodal) είναι σηµαντική. Στο (Van den Bergh et al, 2004) προτείνεται η ΒΣΣ µε 

συνεργασία (Cooperative PSO) όπου η ΒΣΣ χρησιµοποιεί διαφορετικά υπο-σµήνη για τη 

βελτιστοποίηση διαφορετικών τµηµάτων του διανύσµατος λύσης. Το πεδίο αναζήτησης 

κατακερµατίζεται µε βάση τη διάσπαση του διανύσµατος λύσης σε επιµέρους διανύσµατα 

µίας διάστασης, ενώ η καταλληλότητα κάθε σωµατιδίου ελέγχεται µε συνεργασία µεταξύ των 

επιµέρους υπό-οµάδων του πληθυσµού. Παρόλα αυτά το βασικότερο πρόβληµα των 

αλγορίθµων του τύπου αυτού (συνεργασίας) είναι η πολυπλοκότητα τους. Στη συγκεκριµένη 

µελέτη δεν ελέγχεται ο χρόνος εξοµοίωσης µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει σαφής ένδειξη για 

το υπολογιστικό κόστος της µεθόδου. Η ΒΣΣ (Poli et al, 2005) συνδυάζεται επίσης µε 

γενετικό προγραµµατισµό. Ο γενετικός προγραµµατισµός σε αυτή την περίπτωση 

χρησιµοποιείται για την δηµιουργία κανόνων ελέγχου της κίνησης των σωµατιδίων ανά 

κλάση προβλήµατος βελτιστοποίησης. Προτείνεται (Liu et al, 2005) ο συνδυασµός ΒΣΣ 

τυρβής (turbulent PSO) µε ελεγκτή ασαφούς λογικής (fuzzy logic controller) για τη 

δηµιουργία ασαφούς προσαρµοστικής ΒΣΣ τυρβής (fuzzy adaptive ΤPSO). Για την αποφυγή 

της σύγκλισης του πληθυσµού σε µη βέλτιστη λύση, η µνήµη της ταχύτητας του σωµατιδίου 

αντικαθίσταται από µία τυχαία τιµή σε περίπτωση κατά την οποία ξεπεράσει ένα 

προκαθορισµένο κατώφλι. Η µέθοδος µέσω ασαφούς λογικής προσαρµόζει κατάλληλα τις 

παραµέτρους της ταχύτητας στη διαδικασία βελτιστοποίησης ώστε να εντείνει την ολική ή 
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τοπική αναζήτηση στα διαφορετικά στάδια της. Η συγκεκριµένη τεχνική εµφανίζει 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε προβλήµατα µε διαφορετικό αριθµό µεταβλητών ελέγχου. 

Σε (Jian et al, 2006) οι συγγραφείς παρουσιάζουν ΒΣΣ µε τελεστή επιχιασµού και δυναµική 

ανακάλυψη σύνδεσης (dynamic linkage discovery). Η τεχνική δυναµικής ανακάλυψης 

σύνδεσης εφαρµόζεται για την ανεύρεση των σχέσεων µεταξύ των βασικών δοµικών 

µονάδων της αντικειµενικής συνάρτησης. Έπειτα ακολουθεί η εφαρµογή της ΒΣΣ µε 

γενετικό τελεστή επιχιασµού. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται έως ότου η τεχνική δυναµικής 

ανακάλυψης σύνδεσης να καταστεί αναποτελεσµατική, οπότε συνεχίζεται η εφαρµογή της 

ΒΣΣ. Η εφαρµογή της µεθόδου δεν ήταν αποτελεσµατική σε προβλήµατα πολλαπλών 

κορυφών.  

2.2.3.11.3 Έλεγχος ποικιλίας πληθυσµού 

Με την εφαρµογή της ΒΣΣ παρατηρείται η τάση του σµήνους να συγκλίνει πρώιµα σε 

τοπικό βέλτιστο, εξαιτίας της απώλειας της ποικιλίας (diversity) του πληθυσµού η οποία 

οφείλεται στο γρήγορο ρυθµό ροής πληροφορίας µεταξύ των σωµατιδίων (Riget et al, 2002). 

Με βάση τη συγκεκριµένη παρατήρηση πολλοί ερευνητές έχουν επιχειρήσει να διορθώσουν 

την πρώιµη απώλεια ποικιλίας του πληθυσµού στον αλγόριθµο.  

Στη µελέτη (Xie et al, 2002) προτείνεται η χρήση της ΒΣΣ (dissipative PSO) ως δυναµικό 

σύστηµα µε απώλεια ενέργειας (dissipative system) µε την προσθήκη αρνητικής εντροπίας 

για την αποφυγή της πρώιµης σύγκλισης στα διανύσµατα ταχύτητας και θέσης. Οι 

συγγραφείς (Løvbjerg et al, 2002) εφαρµόζουν την θεωρία αυτό-οργανωµένης κρισιµότητας 

(Self organized criticality) (Bak, 1996) στη ΒΣΣ για την αύξηση της ποικιλίας του 

πληθυσµού. Ειδικότερα σε κάθε σωµατίδιο ανατίθεται µία παράµετρος κρισιµότητας η οποία 

αρχικοποιείται µε την τιµή µηδέν. Όταν σωµατίδια πλησιάσουν στο πεδίο αποτίµησης 

περισσότερο από ένα προκαθορισµένο όριο η παράµετρος κρισιµότητας αυξάνει κατά ένα. 

Παράλληλα η τιµή της µειώνεται ποσοστιαία σε κάθε επανάληψη το αλγορίθµου. Όταν η 

τιµή της για ένα σωµατίδιο ξεπεράσει µία προκαθορισµένη τιµή κατωφλίου, το σωµατίδιο 

αλλάζει θέση και διανέµει τη κρισιµότητα του στην γειτονιά του. Στα (Blackwell et al, 2002) 

αποτρέπεται η «σύγκρουση» των σωµατιδίων µε στόχο φυσικά την αποφυγή της 

οµογενοποίησης του πληθυσµού.  

Στην µελέτη (Riget et al, 2002).  οι συγγραφείς όρισαν την ΒΣΣ έλξης και απώθησης 

(attractive and repulsive PSO - ARPSO). Όταν η ποικιλία του πληθυσµού βρίσκεται πάνω 

από ένα συγκεκριµένο όριο highd  η ΒΣΣ εφαρµόζεται κανονικά. Αντιθέτως όταν  πληθυσµός 

βρίσκεται κοντά στην οµογενοποίηση ( lowdiversity d< , τα σωµατίδια απωθούνται από τη 

ολική/τοπική και την ατοµική βέλτιστη λύση. Συνεπώς η εξίσωση της ταχύτητας έχει την 

εξής µορφή: 
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( ) ( )( )1 2( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )id id id id gd idu t wu t dir t p t x t t p t x tϕ ϕ+ = + − + −       (Σχέση 2-27) 

low highdir dir ά diversity d ή diverity dε ν= −   <   >    

  ( ) ( )2

1 1

1 POP D

ij j
i j

diversity POP x x
POP L = =

= −∑ ∑              (Σχέση 2-28) 

Όπου POP  το µέγεθος του πληθυσµού, L  η µεγαλύτερη διαγώνιος του πεδίου 

αναζήτησης, D το πλήθος των µεταβλητών ελέγχου , ijx  η διάσταση j του i-οστού 

σωµατιδίου και jx  η µέση τιµή της στο σµήνος. 

2.2.3.11.4 Bare bone ΒΣΣ 

Από το 2003 ο Kennedy (Kennedy, 2003)  πρότεινε την µετακίνηση των σωµατιδίων µε 

βάση πιθανοτικές κατανοµές σε αντίθεση µε τη χρήση διανύσµατος ταχύτητας. Στη µελέτη 

αυτή ο κανόνας ενηµέρωσης θέσης αντικαταστάθηκε από κατανοµή Gauss µε µέση τιµή 

(mean) 
2

i g+p p
 και τυπική απόκλιση (standard deviation) i g−p p , καθώς παρατηρήθηκε 

ότι εφόσον κρατηθούν σταθερά το ατοµικό και ολικό βέλτιστο, η τροχιά ενός σωµατιδίου στο 

πεδίο αναζήτησης ακολουθεί κατανοµή σχήµατος καµπάνας µε κέντρο µεταξύ 
2

i g+p p
 . Η 

χρήση της κατανοµής Gauss προσοµοιώνει ικανοποιητικά την ΒΣΣ σε αρκετά προβλήµατα 

βελτιστοποίησης. Παρόλα αυτά ο Kennedy (2004) σε ακόλουθη µελέτη διαπίστωσε ότι δεν 

πρόκειται για κατανοµή Gauss καθώς οι ουρές της κατανοµής είναι βαριές. Με βάση την 

παρατήρηση αυτή οι Richer και Blackwell (2006) αντικατέστησαν την κατανοµή Gauss µε 

κατανοµή Levy. Η παράµετρος α της κατανοµής Levy οποία αντί-παρεµβάλλει (Interpolates) 

µεταξύ της κατανοµής Cauchy και της κατανοµής Gauss, µπορεί να ρυθµίσει το βάρος της 

ουράς (α=1.4).  

2.2.3.12 Σύγκριση ΒΣΣ - ΓΑ 

Η ΒΣΣ παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε τους εξελικτικούς αλγόριθµους 

βελτιστοποίησης όπως οι ΓΑ. Τόσο οι ΓΑ όσο και η ΒΣΣ ξεκινά µε ένα πλήθος τυχαία 

αρχικοποιηµένων κωδικοποιηµένων λύσεων και εφαρµόζουν στοχαστικούς κανόνες 

αναζήτησης. Παρόλα αυτά έχουν σηµαντικές διαφορές τις οποίες αναφέρουµε στης συνέχεια.  

Η ΒΣΣ δε χρησιµοποιεί µηχανισµό επιλογής αι η διαδικασία ενηµέρωσης θέσης δεν 

δηµιουργεί νέα άτοµα στον πληθυσµό. Σε αντίθεση µε τους ΓΑ όλα τα µέλη του πληθυσµού 

επιβιώνουν και συνεργάζονται µε στόχο την εύρεση του ολικού βέλτιστου. Στους ΓΑ ο 

ρυθµός σύγκλισης ελέγχεται από την πίεση του µηχανισµού επιλογής. Παρόµοιο αποτέλεσµα 
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επιτυγχάνεται στην ΒΣΣ µε τη χρήση των συντελεστών επιτάχυνσης και συντελεστή 

αδράνειας (Engelbrecht, 2006).  Η ΒΣΣ στην αρχική της έκδοση δεν περιλαµβάνει γενετικούς 

τελεστές και τα σωµατίδια εξελίσσονται µόνο µέσω της ατοµικής και κοινωνικής 

συνιστώσας, ανταλλάσοντας πληροφορία για το πεδίο αναζήτησης. Η στοχαστική διαδικασία 

προσέλκυσης προς το ολικό/τοπικό και ατοµικό βέλτιστο, είναι αντίστοιχη µε τη διαδικασία 

επιχιασµού των ΓΑ (Eberhart et al, 1998). Στους ΓΑ τα άτοµα ανταλλάσσουν πληροφορία 

µεταξύ τους, ενώ στη ΒΣΣ η διαδικασία µεταφοράς της πληροφορίας είναι µονόδροµη καθώς 

µόνο το ολικό/τοπικό βέλτιστο ενηµερώνει για τη θέση του τα υπόλοιπα σωµατίδια στο 

σµήνος/γειτονιά. Στη ΒΣΣ όλα τα σωµατίδια αξιοποιούν πληροφορία από τις προηγούµενες 

πτήσεις τους, ενώ στους ΓΑ µόνο µε τη χρήση του ελιτισµού διατηρείται ένα ποσοστό των 

βέλτιστων λύσεων στις επόµενες γενιές. Η ΒΣΣ έχει εφαρµοστεί κατά κύριο λόγο σε 

προβλήµατα βελτιστοποίησης µε πραγµατική κωδικοποίηση, ενώ παραδοσιακά οι ΓΑ 

χρησιµοποιούν δυαδική κωδικοποίηση.  

Γενικότερα η ΒΣΣ χαρακτηρίζεται ως ένας απλός µετά-ευρετικός αλγόριθµος 

βελτιστοποίησης µε τη χρήση ισορροπηµένων και ευέλικτων µηχανισµών για την βελτίωση 

ικανότητας διερεύνησης του πεδίου αναζήτησης, τοπικά και ολικά. Έχει µικρές απαιτήσεις σε 

υπολογιστική µνήµη, είναι υπολογιστικά αποτελεσµατικός και εύκολος στην υλοποίηση 

(Senthil Arumugam et al, 2006). Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία ρύθµισης των 

παραµέτρων του είναι ιδιαίτερα αργή(Senthil Arumugam et al, 2008). Έπειτα από συγκρίσεις 

µεταξύ των ΓΑ και της ΒΣΣ οι Eberhart και Shi  (1998) καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι µία 

υβριδική τεχνική µε τη χρήση ΒΣΣ και ΓΑ αποτελεί την πλέον ικανοποιητική προσέγγιση. 

Παρά το γεγονός ότι και οι δύο αλγόριθµοι επιτυγχάνουν στην ανεύρεση ικανοποιητικών 

λύσεων, η υπολογιστική ανωτερότητα της ΒΣΣ έναντι των ΓΑ αποδεικνύεται σε (Hassan et 

al, 2005), ιδιαίτερα σε µη γραµµικά προβλήµατα βελτιστοποίησης χωρίς περιορισµούς µε 

συνεχείς παραµέτρους ελέγχου. Οι Elbeltagi et al (2005) συγκρίνουν διάφορους εξελικτικούς 

αλγόριθµους σε προβλήµατα αναφοράς (συνεχή και διακριτά) και καταλήγουν στο 

συµπέρασµα ότι η ΒΣΣ παρουσιάζει τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσµατα αναφορικά µε 

ρυθµό επιτυχίας στην ανεύρεση της βέλτιστης λύσης (success rate) ποιότητας της λύσης, και 

χρονική πολυπλοκότητα. 

2.2.3.13 Πολυστοχική ΒΣΣ 

2.2.3.13.1 Γενικά 

Τα περισσότερα πραγµατικά προβλήµατα βελτιστοποίησης απαιτούν την ταυτόχρονη 

βελτιστοποίηση περισσοτέρων του ενός κριτηρίων, ενώ ορισµένα από αυτά είναι δυνατό να 

έρχονται σε σύγκρουση µεταξύ τους. Ένα απλό παράδειγµα είναι η τοπολογική σχεδίαση  

ενός δικτύου επικοινωνιών, αναφορικά µε το κόστος κατασκευής, όπου µας ενδιαφέρει όχι 

µόνο η ελαχιστοποίηση του συνολικού µήκους των διαδροµών, αλλά και άλλοι παράγοντες 
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όπως η ελαχιστοποίηση των συνολικών απαιτήσεων σε εύρος ζώνης. Είναι σαφές ότι η 

ταυτόχρονη βελτιστοποίηση και των δύο αυτών παραγόντων δεν είναι δυνατή, αφού η 

υποδοµή µε το ελάχιστο µήκος διαδροµών είναι αυτή που αντιστοιχεί στο ελάχιστο συνδετικό 

δέντρο, ενώ η υποδοµή µε τις ελάχιστες συνολικές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης είναι ένας 

αστέρας µε κέντρο τον κόµβο που έχει τις υψηλότερες απαιτήσεις σε εύρος ζώνης. Υπάρχει η 

ανάγκη να επιτευχθεί µια ισορροπία ανάµεσα στη βελτιστοποίηση των δύο παραγόντων, 

προκειµένου να καταλήξουµε στο δίκτυο µε το ελάχιστο συνολικό κόστος. Την ανάγκη αυτή 

έρχεται να καλύψει η βελτιστοποίηση πολλαπλών αντικειµενικών στόχων που περιγράφεται 

σε αυτή την ενότητα. 

Τα τελευταία χρόνια, έχει δηµοσιευτεί µια ποικιλία µελετών για την επέκταση της ΒΣΣ, 

έτσι ώστε να χειρίζεται προβλήµατα πολυστοχικής βελτιστοποίησης. Οι µελέτες αυτές 

ταξινοµούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες (Reyes-Sierra et al, 2006)(Engelbrecht, 2006): 

� Σταθµισµένη συνάθροιση κριτηρίων: H βαθµωτή συνάρτηση κόστους προκύπτει ως 

το άθροισµα των τιµών όλων των επιµέρους κριτηρίων, κατάλληλα σταθµισµένων 

σύµφωνα µε τη σηµασία τους στο πρόβληµα βελτιστοποίησης. Αλγόριθµοι 

βελτιστοποίησης µονού στόχου µπορούν να εφαρµοστούν για την εύρεση του 

βέλτιστου συνδυασµού των επιµέρους κριτηρίων. Για την εύρεση πολλαπλών 

συνδυασµών λύσεων ο αλγόριθµός πρέπει να επαναληφθεί, ενώ η εύρεση του 

καταλληλότερου συνδυασµού βαρών εξαρτάται από το πρόβληµα προς 

βελτιστοποίηση. 

� Μέθοδοι εναλλασσόµενων κριτηρίων (criteria based methods): Με τη χρήση των 

συγκεκριµένων µεθόδων τα κριτήρια δεν βελτιστοποιούνται ταυτόχρονα. Αντιθέτως 

αντιµετωπίζονται σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας βελτιστοποίησης, 

επηρεάζοντας το σµήνος µε διαφορετικό τρόπο.  

� Μέθοδοι χρήσης πολλαπλών πληθυσµών: Η χρήση πολλαπλών υπό-σµήνων 

υιοθετείται µε στόχο τη  χρήση κάθε ενός από αυτά για την επίλυση ΠΒΜΣ.  Οι 

διάφοροι πληθυσµοί ανταλλάσσουν µεταξύ τους πληροφορία για την εύρεση των 

κατάλληλων συµβιβασµών µεταξύ των λύσεων. 

� Τεχνικές βασισµένες στην κατά Pareto-κυριαρχία: Σύµφωνα µε το κεφάλαιο 1, µε τη 

χρήση των τεχνικών οι οποίες βασίζονται στην κατά Pareto-κυριαρχία, στόχο 

αποτελεί η εύρεση του συνόλου των µη κυριαρχούµενων διανυσµατικών λύσεων. 

Παράλληλα µε την εύρεση του συνόλου των βέλτιστων κατά Pareto λύσεων, οι 

αντίστοιχες τεχνικές επιδιώκουν τη διατήρηση της ευρείας διασποράς των µη 

κυριαρχούµενων λύσεων στο µέτωπο Pareto.  

� Συνδυαστικές Μέθοδοι οι οποίες συνδυάζουν τις παραπάνω κατηγορίες. 

� Λοιπές Μέθοδοι οι οποίες δεν εντάσσονται σε µία από τις παραπάνω κατηγορίες. 
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Στη συνέχεια πραγµατοποιείται µια ανασκόπηση των πιο αντιπροσωπευτικών από τις 

παραπάνω κατηγορίες. 

Σταθµισµένη συνάθροιση κριτηρίων 

Οι Parsopoulos και Vrahatis (2002b) υιοθετούν µια συνάρτηση συνάθροισης για την 

επίλυση προβληµάτων βελτιστοποίησης πολλαπλών στόχων µε τη χρήση ΒΣΣ. Τρεις τύποι 

συναρτήσεων εφαρµοστήκαν στην προσέγγισή τους: µια στατική γραµµική συνάρτηση 

συνάθροισης, µια δυναµική συνάρτηση συνάθροισης και η συνάρτηση συνάθροισης µε βάρη 

bang bang. Σε κάθε περίπτωση χρησιµοποιείται πλήρως συνδεδεµένη ΒΣΣ. 

Οι Baumgartner et al (2004) προτείνουν επίσης µια προσέγγιση που χρησιµοποιεί 

συνάθροιση κριτηρίων και πλήρως συνδεδεµένη ΒΣΣ για την επίλυση προβληµάτων 

πολυστοχικής βελτιστοποίησης.  Το σµήνος χωρίζεται σε υπο-σµήνη µε βάση τον αριθµό των 

αντικειµενικών στόχων. Η αντικειµενική συνάρτηση ορίζεται ως το άθροισµα των επιµέρους 

στόχων µε βάση κάποιο σύστηµα ανάθεσης βαρών. Τα βάρη είναι διαφορετικά για κάθε υπό-

σµήνος το οποίο οδηγείται από το βέλτιστο σωµατίδιο του υπο-σµήνους. Η βέλτιστη λύση 

κατά Pareto αποφασίζεται µε βάση κάποια µέθοδο κλίσης (gradient method).  

Μέθοδοι εναλλασσόµενων κριτηρίων  

Οι Hu and Eberhart (2002a) προτείνουν µια προσέγγιση που ονοµάζεται «δυναµική 

γειτνίαση» (dynamic neighbourhood). Οι συγγραφείς προτείνουν µία µέθοδο όπου η γειτονιά 

του σωµατιδίου καθορίζεται δυναµικά µε βάση τη φαινοτυπική απόσταση µε βάση τον πρώτο 

αντικειµενικό στόχο βελτιστοποίησης ενώ το τοπικό βέλτιστο επιλέγεται τελικά µε βάση τον 

δεύτερο αντικειµενικό στόχο βελτιστοποίησης. Σε ακόλουθη µελέτη, ο Hu et al (2003) 

υιοθετούν ένα δευτερεύον πληθυσµό (ονοµαζόµενο «εκτεταµένη µνήµη») και εισάγουν 

µερικές ακόµα βελτιώσεις στην προσέγγιση της ΒΣΣ δυναµικής γειτνίασης.  

Μέθοδοι χρήσης πολλαπλών πληθυσµών 

Οι Parsopoulos και Vrahatis (2002b) παρουσίασαν την ανυσµατικά αποτιµώµενη µέθοδο 

πολυστοχικής βελτιστοποίησης σµήνους σωµατιδίων (Vector Evaluated Particle Swarm – 

VEPSO). Η µέθοδος βασίζεται στον Ανυσµατικά Αποτιµώµενο Γενετικό Αλγόριθµο (Vector 

Evaluated Genetic Algorithm – VEGA) (Schaffer, 1985). Η VEPSO χρησιµοποιεί 

διαφορετικά σµήνη για κάθε µία από τις δύο αντικειµενικές συναρτήσεις του προς επίλυση 

προβλήµατος, και η πληροφορία για τις διάφορες αντικειµενικές συναρτήσεις µεταφέρεται 

µεταξύ των σµηνών µέσω των επιµέρους ολικών βέλτιστων.  

Τεχνικές βασισµένες στην κατά Pareto-κυριαρχία 

Οι Moore και Chapman (1999) παρουσίασαν πρώτοι έναν αλγόριθµο βασισµένο στην κατά 

Pareto κυριαρχία για πολυστοχική ΒΣΣ. Στη λύση την οποία προτείνουν διατηρείται µία 
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λίστα µη κυριαρχούµενων ατοµικών βέλτιστων για κάθε σωµατίδιο από την οποία επιλέγεται 

τυχαία η λύση η οποία θα αποτελέσει την ατοµική συνιστώσα. Παράλληλα από την κοινή 

λίστα µη κυριαρχούµενων λύσεων των σωµατιδίων της γειτονιάς/σµήνους, επιλέγεται η λύση 

η οποία θα αποτελέσει την κοινωνική συνιστώσα.  

Οι Ray και Liew (2002) προτείνουν τον επονοµαζόµενο swarm metaphor αλγόριθµο, ο 

οποίος επίσης χρησιµοποιεί την κατά Pareto κυριαρχία για την επίλυση προβληµάτων 

πολυστοχικής βελτιστοποίησης. Οι συγγράφεις διαφοροποιούν τον τρόπο επιλογής του 

ατοµικού και ολικού βέλτιστου. Οι τιµές των αντικειµενικών συναρτήσεων διατηρούνται σε 

ένα πίνακα µε βάση των οποίο τα σωµατίδια κατατάσσονται κατά Pareto. Η επιλογή των 

οδηγών του σµήνους ορίζεται µε βάση την κατάταξη τους σε αυτόν και το ποσοστό των 

σωµατιδίων του σµήνους τα οποία ανήκουν στην πρώτη τάξη κατά Pareto. Επιπλέον, από ένα 

εξωτερικό αρχείο το οποίο περιλαµβάνει τις κυρίαρχες λύσεις επιλέγεται το ατοµικό βέλτιστο 

για κάθε σωµατίδιο, µε κριτήριο τη φαινοτυπική απόσταση. Η ολικά βέλτιστη λύση 

επιλέγεται από το σύνολο των ατοµικά βέλτιστων λύσεων.  

Οι Fieldsend και Singh (2002) προτείνουν τη χρήση ενός εξωτερικού αρχείου 

περιορισµένου µεγέθους για την αποθήκευση των Pareto βέλτιστων λύσεων, µε τη χρήση 

όµως µίας δοµής η οποία ονοµάζεται κυριαρχούµενο δέντρο (dominated tree), ώστε να 

αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα τα οποία επιφέρει η σύµπτυξη των Pareto αρχείων 

(Fieldsend et al, 2003). Το αρχείο αλληλεπιδρά µε τον αρχικό πληθυσµό προκειµένου να 

καθορίσει τους τοπικούς οδηγούς. Η προσέγγισή τους χρησιµοποιεί επίσης έναν τελεστή 

«τυρβής» (turbulence factor), ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί τελεστή µετάλλαξης και 

εφαρµόζεται στο διάνυσµα της ταχύτητας που χρησιµοποιείται από την ΒΣΣ.  

Η πολυστοχική ΒΣΣ η οποία προτείνεται στα (Coello et al, 2004) βασίζεται σε αντίστοιχες 

τεχνικές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε πολυστοχικούς ΓΑ και την κατά Pareto κυριαρχία.  

Καθώς η συγκριµένη τεχνική υιοθετείται στη τρέχουσα διατριβή, παρουσιάζεται αναλυτικά 

σε επόµενη ενότητα.  

Σύµφωνα µε τη µελέτη των Mostaghim και Teich (2003) ο οδηγός του σµήνους επιλέγεται 

µε βάση τη µέθοδο σίγµα από ένα εξωτερικό αρχείο περιορισµένου µεγέθους. Σε κάθε 

επανάληψη, η συνάρτηση αποτίµησης σίγµα υπολογίζεται για κάθε σωµατίδιο του σµήνους 

και σωµατίδια τα οποία περιέχονται στο εξωτερικό αρχείο. Κάθε σωµατίδιο επιλέγει τον 

οδηγό του από το αρχείο µε βάση την πιο κοντινή σε αυτό τιµή της συνάρτησης αποτίµησης 

σίγµα. Ένας παράγοντας τυρβής χρησιµοποιείται επίσης στην ενηµέρωση της θέσης κάθε 

σωµατιδίου. Στην πιο πρόσφατη εργασία τους, οι Mostaghim και Teich (2004) προτείνουν 

µια νέα µέθοδο αποκαλούµενη ΠΒΣΣ κάλυψης (cvMOPSO). Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται 

σε δύο φάσεις. Σε πρώτη φάση ένας αλγόριθµος ΠΒΣΣ εκτελείται µε ένα αρχείο 
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περιορισµένου µεγέθους µε στόχο να ληφθεί µια καλή προσέγγιση του µετώπου Pareto.  Σε 

δεύτερη φάση οι λύσεις που λήφθηκαν από την προηγούµενη φάση χρησιµοποιούνται ως το 

αρχείο εισαγωγής δεδοµένων της cvMOPSO. Τα σωµατίδια στον πληθυσµό  cvMOPSO 

διαιρούνται σε υπο-σµήνη, γύρω από κάθε µη κυρίαρχη λύση µετά από την πρώτη φάση. Ο 

στόχος των υπό-σµήνων είναι να καλυφθούν τα χάσµατα µεταξύ  των λύσεων που λήφθηκαν 

κατά τη πρώτη φάση, ενώ  δεν επιβάλλεται κανένας περιορισµός στο αρχείο.  

Ο Li (X. Li, 2003) προτείνει µια προσέγγιση που ενσωµατώνει τους κύριους µηχανισµούς 

του αλγορίθµου NSGA – II στην ΠΒΣΣ. Αυτή η προσέγγιση συνδυάζει τον πληθυσµό των 

σωµατιδίων και όλες τις ατοµικές βέλτιστες θέσεις τους µε βάση τα οποία θα δηµιουργήσει 

τον επόµενο πληθυσµό. Οι οδηγοί του σµήνους επιλέγονται µε χρήση διαµοιρασµού 

καταλληλότητας (niche count) και απόσταση πλήθους (crowding distance).  

Οι Srinivasan και Seow (2003) προτείνουν τον εξελικτικό αλγόριθµο εµπνευσµένο από τη 

ΒΣΣ (Particle Swarm Inspired Evolutionary Algorithm). Οι συγγραφείς προτείνουν την 

αντικατάσταση των εξισώσεων ανανέωσης ταχύτητας και θέσης της ΒΣΣ µε τον 

αποκαλούµενο µηχανισµό αυτό-ενηµέρωσης (Self-Updating Mechanism). Ο µηχανισµός 

αυτός χρησιµοποιεί ένα δέντρο πιθανότητας κληρονοµικότητας (Ιnheritance Probability Tree) 

για την ανανέωση της θέσης κάθε σωµατιδίου µέσα στον πληθυσµό. Χρησιµοποιείται επίσης 

ένας δυναµικός τελεστής πιθανότητας κληρονοµικότητας (Dynamic Inheritance Probability 

Adjuster) για τη δυναµική ρύθµιση της κληρονοµικότητας πιθανότητας στο δέντρο, που 

βασίζεται στην κατάσταση του αλγορίθµου σε µια ορισµένη στιγµή στο χρόνο. Η προσέγγιση 

αποθηκεύει τα βέλτιστα σωµατίδια σε ξεχωριστό αρχείο και δεν χρησιµοποιεί τελεστή 

επιχιασµού.  

Η τεχνική την οποία προτείνουν οι Zhao και Cao (2005) είναι πολύ παρόµοια µε την 

πρόταση των Coello et al (2004). Εντούτοις, η συγκεκριµένη προσέγγιση διατηρεί δύο 

υποσύνολα σωµατιδίων πρόσθετα στον κύριο πληθυσµό: η µια κρατά τα ολικά βέλτιστα 

σωµατίδια του σµήνους και η άλλη το κρατά ένα ατοµικό βέλτιστο για κάθε µέλος του 

σµήνους. Παράλληλα υιοθετείται εξωτερικό αρχείο, το οποίο χρησιµοποιεί την έννοια του 

πλέγµατος µε δυνατότητα προσαρµογής (Knowles et al, 2000), για να αποθηκεύσει τις λύσεις 

που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας. Οι συγγραφείς υιοθετούν µια 

γραµµική συνάρτηση συµµετοχής (membership function) για να αναπαραστήσουν τους 

στόχους κάθε αντικειµενικής συνάρτησης. H συνάρτηση συµµετοχής τροποποιεί την 

ταξινόµηση των λύσεων, ως προς την αναζήτηση µοναδικής-συµβιβαστικής λύσης, η οποία 

επιτυγχάνει τη µέγιστη «συµµετοχή» στο «ασαφές» (fuzzy) σύνολο.  

Οι Bartz-Beielstein et al (2003) προτείνουν µια προσέγγιση η οποία εισάγει την έννοια του 

ελιτισµού στην ΒΣΣ. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη τεχνική διατηρούνται ξεχωριστά αρχεία 
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Pareto κυρίαρχων λύσεων για τα ολικά και ατοµικά βέλτιστα. Για την ανανέωση των αρχείων 

χρησιµοποιούνται ειδικές αντικειµενικές συναρτήσεις ενώ εφαρµόζεται επιλογή ρουλέτας για 

την ανάδειξη του ολικού και ατοµικού βέλτιστου. Για τη σύµπτυξη του αρχείου µη 

κυριαρχούµενων λύσεων και την εύρεση του µετώπου Pareto χρησιµοποιούνται τρεις µέθοδοι 

επιλογής και τρεις µέθοδοι διαγραφής. Οι µέθοδοι επιλογής βασίζονται στη συµβολή κάθε 

σωµατιδίου στην ποικιλία του µετώπου Pareto. Οι µέθοδοι διαγραφής είναι είτε αντιστρόφως 

ανάλογες µε την τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης είτε βασίζονται στην προηγούµενη 

επιτυχία κάθε σωµατιδίου.  

Οι Ho et al (2005) προτείνουν ορισµένες τροποποιήσεις στη gbest ΒΣΣ για την εφαρµογή 

της σε προβλήµατα πολλαπλών στόχων. Αρχικά προτείνουν τη χρήση 1 2,ρ ρ  τέτοια ώστε 

2 11ρ ρ= − , πολλαπλασιαµό της ατοµικής και κοινωνικής συνιστώσας µε 1 w− , καθώς και 

αντιστροφή του διανύσµατος της ταχύτητας-µνήµης µε πιθανότητα 50%. Οι συγγραφείς 

επίσης εισάγουν την παράµετρο «παράνοιας» (craziness) για την διατήρηση της ποικιλίας του 

σµήνους, η οποία εφαρµόζεται πιθανοτικά στο διάνυσµα της ταχύτητας. Παράλληλα για τον 

υπολογισµό της τιµής της αντικειµενικής συνάρτησης χρησιµοποιείται η τεχνική η οποία 

περιγράφεται στον αλγόριθµο SPEA (Zitzler et al, 1999a). Τέλος, χρησιµοποιείται εξωτερικό 

αρχείο τόσο για την αποθήκευση των κατά Pareto ατοµικών βέλτιστων λύσεων τα οποία 

έχουν βρεθεί από ένα σωµατίδιο όσο και για ολόκληρο το σµήνος. Κάθε φορά που 

ενηµερώνει ένα σωµατίδιο τη θέση του, επιλέγει το ατοµικά βέλτιστο από το προσωπικό του 

εξωτερικό αρχείο και το ολικά βέλτιστο αντίστοιχα.  Και στις δύο περιπτώσεις, 

χρησιµοποιείται επιλογή ρουλέτας, η οποία εκτός από την τιµή της αντικειµενικής 

συνάρτησης εξαρτάται και από µία παράµετρο «ηλικίας».  

Οι Reyes και Coello (2005) στον αλγόριθµο που αναπτύσσουν χρησιµοποιούν τόσο κατά 

Pareto κυριαρχία όσο και παράγοντα πλήθους (crowding factor) για την επιλογή των οδηγών 

του σµήνους µε τη χρήση δυαδικής επιλογής τουρνουά. Χρησιµοποιείται εξωτερικό αρχείο 

τόσο για την αποθήκευση των Pareto βέλτιστων λύσεων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν ως 

οδηγοί του σµήνους όσο και για το σύνολο των τελικών Pareto βέλτιστων λύσεων. Ο 

παράγοντας πλήθους χρησιµοποιείται για την διατήρηση του µεγέθους του αρχείου των 

οδηγών του σµήνους και e-κυριαρχία για την δηµιουργία του τελικού συνόλου κατά Pareto 

βέλτιστων λύσεων. Επιπλέον, οι συγγραφείς υποδιαιρούν τον σµήνος σε τρία διαφορετικά 

υποσύνολα στα οποία εφαρµόζεται διαφορετικός τελεστής µετάλλαξης στο διάνυσµα θέσης.  

Οι Raquel και Naval (2005) χρησιµοποιούν την απόσταση πλήθους(crowding distance) 

(Deb et al, 2002)  τόσο για την επιλογή των οδηγών του σµήνους όσο και για τον περιορισµό 

του µεγέθους του εξωτερικού αρχείου. Παράλληλα χρησιµοποιούν τον τελεστή µετάλλαξης 

του Coello (2004), στις αρχικές επαναλήψεις του αλγόριθµου βελτιστοποίησης, ενώ οι 
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περιορισµοί του προβλήµατος αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε την τεχνική που περιγράφεται 

στον αλγόριθµο NSGA-II (Deb et al, 2002). 

Ο Alvarez-Benitez et al  (2005) εφαρµόζουν πολυστοχική ΒΣΣ µε επιλογή των βέλτιστων 

κατά Pareto οδηγών του σµήνους από ένα εξωτερικό αρχείο απεριόριστου µεγέθους.  

Εφαρµόζεται συνεπώς (i) τυχαία επιλογή (ii) επιλογή ROUNDS όπου τα µέλη του αρχείου τα 

οποία κυριαρχούν σε µικρότερο αριθµό σωµατιδίων επιλέγονται ως αρχηγοί και (iii) επιλογή 

PROB η οποία αποτελεί συνδυασµό των άλλων δυο µεθόδων. Παράλληλα εξετάζουν 

διάφορες τεχνικές για τον περιορισµό των λύσεων στην εφικτή περιοχή. Οι συγγραφείς 

υποδεικνύουν την ανωτερότητα της πιθανοτικής µεθόδου επιλογής PROB Pareto και τη 

σηµασία της διερεύνησης των ορίων του πεδίου ορισµού στη προσέγγιση του µετώπου. 

Παράλληλα εφαρµόζεται τελεστής µετάλλαξης στο διάνυσµα θέσης των σωµατιδίων. 

Οι Salazar-Lechuga και Rowe (2005) χρησιµοποιούν µετρητή θυλάκων (niche coutn) στην 

πολυστοχική ΒΣΣ για την οµοιόµορφη κατανοµή των λύσεων στο µέτωπο Pareto και την 

επιλογή των οδηγών του σµήνους. Ειδικότερα διαµοιρασµός καταλληλότητας εφαρµόζεται 

στις µη κυριαρχούµενες λύσεις οι οποίες αποθηκεύονται σε εξωτερικό αρχείο ώστε οι οδηγοί 

του σµήνους να επιλέγονται µε τη χρήση επιλογής ρουλέτας. Παράλληλα, διαµοιρασµός 

καταλληλότητας χρησιµοποιείται για τον περιορισµό του µεγέθους του αρχείου, οδηγώντας 

στην αποµάκρυνση λύσεων από περιοχές (θύλακες) µε µεγάλο αριθµό ατόµων. 

Οι Janson και Merkle (2005) προτείνουν ένα υβριδικό µοντέλο ΒΣΣ µε την ονοµασία 

ClustMPSO όπου συνδυάζονται τεχνικές συστάδας µε ΒΣΣ για τον διαχωρισµό των 

σωµατιδίων σε υπό-σµήνη. Κάθε σµήνος ορίζει ξεχωριστά ένα µέτωπο Pareto και το 

συνολικό µέτωπο προκύπτει από την ένωση των επιµέρους µετώπων. Κάθε σωµατίδιο 

επιλέγει την τοπικά βέλτιστη λύση από το υποσύνολο των Pareto βέλτιστων λύσεων του 

σµήνους στο οποίο ανήκει. Παράλληλα το ατοµικό βέλτιστο επιλέγεται µε τη χρήση Pareto 

κυριαρχίας. Εάν ένα υπό-σµήνος κυριαρχείται για έναν αριθµό επαναλήψεων του 

αλγόριθµου, η θέση του επαναπροσδιορίζεται.  

Οι Tripathi et al (2007) προτείνουν τη χρήση δυναµικά µεταβαλλόµενου συντελεστή 

αδράνειας και συντελεστών επιτάχυνσης σε συνδυασµό µε έναν εναλλακτικό τελεστή 

διατήρησης της ποικιλότητας του πληθυσµού, ο οποίος βασίζεται στην απόσταση πλήθους 

του NSGA-II (Deb et al, 2002). 

Συνδυαστικές Μέθοδοι 

Οι Mahfouf et al (2004) παρουσιάζουν µια βελτίωση του αρχικού αλγορίθµου ΒΣΣ, µε την 

ονοµασία ΒΣΣ προσαρµοζόµενου βάρους (Adaptive Weighted PSO). Βασίζεται στην 

τροποποίηση της εξίσωσης ενηµέρωσης της ταχύτητας µε τη προσθήκη ενός όρου 

επιτάχυνσης, η τιµή του οποίου αυξάνεται µε τον αριθµό των επαναλήψεων του αλγόριθµου. 
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Η τεχνική αυτή στοχεύει στην ενδυνάµωση της ικανότητας αναζήτησης του αλγορίθµου στα 

τελευταία στάδια βελτιστοποίησης. Μια σταθµισµένη συνάρτηση συνάθροισης 

χρησιµοποιείται επίσης για τον καθορισµό των ατοµικών και ολικών βέλτιστων. Οι 

συγγραφείς χρησιµοποιούν δυναµικά βάρη για την εύρεση των διαφορετικών σηµείων του 

µετώπου Pareto. Τεχνική ταξινόµησης κατά Pareto χρησιµοποιείται για την επιλογή των 

σωµατιδίων σε κάθε επανάληψη του αλγόριθµου.  

Λοιπές Μέθοδοι 

Ο Zhang et al (2003) προτείνει µια προσέγγιση που προσπαθεί να βελτιώσει την επιλογή 

της ατοµικής και κοινωνικής συνιστώσας. Προκειµένου να ενηµερωθεί η ταχύτητα ενός 

σωµατιδίου, ο αλγόριθµος καθορίζει το ολικά βέλτιστο σωµατίδιο του σµήνους ως τον µέσο 

όρο του συνόλου των ολικά βέλτιστων σωµατιδίων. Ανάλογα, υπολογίζεται το τοπικά 

βέλτιστο χρησιµοποιώντας είτε τυχαία είτε χρησιµοποιώντας τον µέσο όρο από το σύνολο 

των τοπικά βέλτιστων τιµών. Αυτή η επιλογή εξαρτάται από το βαθµό διασποράς µεταξύ των 

τιµών ολικού και τοπικού βέλτιστου κάθε σωµατιδίου. 

Ο Li (2004) προτείνει την maximinPSO, η οποία χρησιµοποιεί αντικειµενική συνάρτηση 

προερχόµενη από τη στρατηγική maximin  (Balling, 2003) για τον καθορισµό της κυριαρχίας 

Pareto. Σύµφωνα µε τον συγγραφέα ένα πλεονέκτηµα αυτής της προσέγγισης είναι ότι δεν 

απαιτείται επιπρόσθετη τεχνική διαµοιρασµού καταλληλότητας, καθώς η τιµή της maximin 

αντικειµενικής συνάρτησης υποδεικνύει όχι µόνο εάν η λύση είναι κυρίαρχη, αλλά και το 

βαθµό συγκέντρωσης λύσεων στην γειτονιά της.  

2.2.3.13.2 Αλγόριθµος ΒΣΣ πολλαπλών στόχων 

Η πολυστοχική ΒΣΣ η οποία προτείνεται  από Coello et al (2004) βασίζεται σε αντίστοιχες 

τεχνικές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε πολυστοχικούς ΓΑ τρίτης γενιάς. Συνεπώς 

χρησιµοποιείται αφενός η κατά Pareto κυριαρχία, αφετέρου η έννοια του ελιτισµού - της 

διατήρησης των µη κατώτερων λύσεων οι οποίες αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένες περιοχές 

του µετώπου Pareto µε τη χρήση ενός εξωτερικού αρχείου πεπερασµένου µεγέθους. 

Παράλληλα για τη διατήρηση της διασποράς του πληθυσµού, η πολυστοχική ΒΣΣ 

υβριδοποιείται µε τη χρήση ενός τελεστή µετάλλαξης (ή εναλλακτικά τελεστή τύρβης). 

Η πολυστοχική ΒΣΣ χρησιµοποιεί την έννοια του πλέγµατος µε δυνατότητα προσαρµογής 

η οποία εισήχθηκε από τον αλγόριθµο PAES (Knowles et al, 2000). Στο εξωτερικό αρχείο το 

πεδίο αποτίµησης διαχωρίζεται σε υπερκύβους (hypercubes) οι οποίοι καθορίζονται από τις 

τρέχουσες οριακές τιµές των κριτηρίων, των λύσεων που βρίσκονται σε αυτό. Σύµφωνα µε 

PAES οι υπερκύβοι έχουν µήκος  
2

r
l

d  σε κάθε διάσταση όπου rd  είναι το εύρος των τιµών 

του κριτήριου d και l είναι η παράµετρος υποδιαίρεσης (subdivision parameter). Συνεπώς για 
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πρόβληµα δύο κριτηρίων και l=3 ο φαινοτυπικός χώρος διασπάται σε 64 υπερκύβους. 

Αντίστοιχα σε πολυστοχική ΒΣΣ, η παράµετρος υποδιαίρεσης αντικαθίσταται από τον αριθµό 

επιπέδων υποδιαίρεσης r, όπου rd
r . Οι τιµές των αντικειµενικών συναρτήσεων των 

επιµέρους κριτηρίων µίας λύσης συνεπώς αποτελούν τις συντεταγµένες της στο πλέγµα. Σε 

περίπτωση κατά την οποία νεοεισαχθείσες λύσεις βρίσκονται έξω από τα όρια του πλέγµατος, 

το πλέγµα καθώς και οι σχετικές θέσεις των σωµατιδίων σε αυτά υπολογίζονται εξαρχής. 

Συνεπώς κάθε υπερκύβος i αποτελείται ένα σύνολο σωµατιδίων is .  

Σύµφωνα µε τον αλγόριθµο PAES η χρονική πολυπλοκότητα ενηµέρωσης του πλέγµατος 

εξαρτάται από την παράµετρο υποδιαίρεσης l, τον αριθµό των κριτηρίων k και το τρέχων 

πλήθος των λύσεων στο αρχείο Α. Συνεπώς η ανεύρεση της σχετικής θέσης ενός σωµατιδίου 

στο πλέγµα απαιτεί l k×  συγκρίσεις ανά λύση και συνολικά A l k× ×  για όλο το αρχείο. 

Παράλληλα όταν η ενηµέρωση των σχετικών θέσεων των σωµατιδίων συνοδεύεται από 

ανανέωση των ορίων (άνω και κάτω όριο) του πλέγµατος, στη χειρότερη περίπτωση όπου Ν 

σωµατίδια προστίθενται στο αρχείο, απαιτούνται 2k N N l k× + × ×  συγκρίσεις για όλο το 

αρχείο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα χρονική πολυπλοκότητα τάξης ( )( )O A N k+ . Η 

παράµετρος υποδιαίρεσης παραλείπεται καθώς είναι συνήθως µικρή (Knowles et al, 2000). 

Για τη ενηµέρωση του εξωτερικού αρχείου µη κυριαρχούµενων λύσεων χρησιµοποιούνται 

οι δύο βασικές δοµικές µονάδες, ο ρυθµιστής αρχείου (archive controller) και το πλέγµα µε 

δυνατότητα προσαρµογής. Η βασική λειτουργία του ρυθµιστή αρχείου αφορά στην απόφαση 

προσθήκης µίας λύσης στο εξωτερικό αρχείο. Ειδικότερα τα διανύσµατα τα οποία αποτελούν 

τον πληθυσµό σε κάθε εκτέλεση του αλγόριθµου συγκρίνονται ένα προς ένα µε το 

περιεχόµενο του αρχείου, το οποίο αρχικά είναι άδειο. Σε περίπτωση κατά την οποία η υπό 

εξέταση λύση κυριαρχεί επί συνόλου λύσεων του αρχείου, η νέα λύση εισάγεται ενώ οι 

κυριαρχούµενες λύσεις διαγράφονται από αυτό. Αντίστοιχα εισάγεται εάν είναι αδιάφορη 

προς τα διανύσµατα του αρχείου, ενώ απορρίπτεται εάν κυριαρχείται από όλες τις λύσεις οι 

οποίες βρίσκονται σε αυτό. Σε περίπτωση κατά την οποία το αρχείο έχει φτάσει στη µέγιστη 

τιµή του, η νέα λύση εισάγεται εφόσον βρίσκεται σε περιοχή του πλέγµατος µε λιγότερες 

λύσεις, σε υπερκύβο δηλαδή µε µικρότερο αριθµό σωµατιδίων, ενώ αντίστοιχα διαγράφεται 

µία λύση από τον υπερκύβο µε τον µεγαλύτερο αριθµό σωµατιδίων. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται οµοιόµορφη κατανοµή των λύσεων στο ευρεθέν µέτωπο Pareto.  

Παράλληλα αναφορικά µε την κοινωνική συνιστώσα του διανύσµατος της ταχύτητας, η 

επιλογή του οδηγού (gbest/lbest) πραγµατοποιείται ανά µέλος του πληθυσµού µε πιθανοτικό 

τρόπο. Αναλυτικά, σε κάθε υπερκύβο i H∈  µε is  σωµατίδια ανατίθεται µία τιµή 

καταλληλότητας η οποία ισούται µε: 
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             ( ) ,
i

a
f i ό

s
που=   α >1                               (Σχέση 2-29)     

Η συγκεκριµένη διαδικασία αντικαθιστά τον διαµοιρασµό καταλληλότητας καθώς µειώνεται 

η καταλληλότητα των υπερκύβων µε µεγάλη πυκνότητα πληθυσµού σωµατιδίων. Για κάθε 

επιµέρους σωµατίδιο, εφαρµόζεται επιλογή ρουλέτας µε πιθανότητα iprob  για εκλογή του 

υπερκύβου i από τον οποίο επιλέγεται τυχαία ο οδηγός του σµήνους. 

    
( )

( )i

H

f i
prob

f i
=

∑
                   (Σχέση 2-30) 

Η χρήση του πλέγµατος µε δυνατότητα προσαρµογής έρχεται να αντικαταστήσει την 

ανάγκη ορισµού της ακτίνας διαµοιρασµού η οποία επιδρά σηµαντικά στην διασπορά του 

πληθυσµού µε την ανάγκη ορισµού της παραµέτρου υποδιαίρεσης δηλαδή τον συνολικό 

αριθµό υπερκύβων.  

Η χρονική πολυπλοκότητα της διαδικασίας καθορισµού της σχέσης κυριαρχίας µεταξύ των 

λύσεων υπαγορεύεται από την σύγκριση του πληθυσµού Α στο αρχείο µε κάθε νέα λύση. 

Κάθε λύση απαιτεί το πολύ Ο(kA) συγκρίσεις όπου k ο αριθµός των κριτηρίων. Η διαδικασία 

σύγκρισης διακόπτεται εφόσον βρεθεί σχέση κυριαρχίας ανάµεσα στις υπό σύγκριση λύσεις, 

οπότε ο αριθµός των συγκρίσεων είναι συνήθως µικρότερος από k A× . Καθώς η σύγκριση 

επαναλαµβάνεται για Ν µέλη του πληθυσµού, η χρονική πολυπλοκότητα ανέρχεται το πολύ 

( )O kAN .  Η χρονική πολυπλοκότητα ενηµέρωσης του πλέγµατος µε δυνατότητα 

προσαρµογής, όπως έχει ήδη αναφερθεί,  ανέρχεται σε ( )( )O A N k+ .  Στη περίπτωση κατά 

την οποία είτε η νέα λύση είναι κυριαρχούµενη δεν έχουµε εισαγωγή της στο πλέγµα οπότε 

δεν πραγµατοποιείται ανανέωση του, ενώ όταν βρίσκεται εντός ορίων δεν πραγµατοποιείται 

ανανέωση. Με βάση τα παραπάνω παρατηρούµε ότι ο αλγόριθµος δεν αφιερώνει χρόνο σε 

λύσεις οι οποίες αποδεικνύονται µη κυρίαρχες - σε σύγκριση µε την κυριαρχούµενη 

ταξινόµηση, η οποία πραγµατοποιεί ταξινόµηση όλων ανεξαιρέτως των λύσεων. Η 

υπολογιστική διαδικασία κυριαρχείται από την διαδικασία σύγκρισης των µελών του 

πληθυσµού µε τα µέλη του αρχείου. Στην χειρότερη περίπτωση κατά την οποία έχουµε 

µέγεθος αρχείου ίσο µε το µέγεθος του πληθυσµού ανέρχεται το πολύ σε  ( )2O kN , όπως και 

η χρονική πολυπλοκότητα του NSGA-II. Παρόλα αυτά καθώς η διαδικασία δεν εµµένει στη 

σύγκριση λύσεων οι οποίες κυριαρχούνται, ο αριθµός συγκρίσεων είναι πολύ µικρότερος. 

Ο αλγόριθµος ΒΣΣ παρουσιάζει εν γένει υψηλή ταχύτητα σύγκλισης, γεγονός το οποίο 

στην περίπτωση ενός στόχου οδηγεί σε υπό-βέλτιστη λύση και στην περίπτωση πολλαπλών 

στόχων σε µέτωπο Pareto διαφορετικό από το πραγµατικό. Στην προσπάθεια αντιµετώπισης 
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του φαινοµένου οι συγγραφείς εισάγουν έναν τελεστή µετάλλαξης για την διερεύνηση 

ανεξερεύνητων περιοχών του πεδίου ορισµού σε όλο το εύρος των µεταβλητών ελέγχου. Για 

το σκοπό αυτό ο τελεστής µετάλλαξης στην αρχή της διαδικασίας βελτιστοποίησης αφενός 

εφαρµόζεται στο µεγαλύτερο ποσοστό των σωµατιδίων, αφετέρου καλύπτει όλο το πεδίο 

ορισµού των παραµέτρων ελέγχου. Στη συνέχεια τόσο το ποσοστό των σωµατιδίων που 

µεταλλάσσονται όσο και το εύρος τιµών των µεταβλητών ελαττώνονται µη γραµµικά. Με 

αυτό τον τρόπο η επίδραση του τελεστή µετάλλαξης µειώνεται µε τον αριθµό των γενεών, 

επιδεικνύοντας µεγάλη διερευνητική ικανότητα στα πρώτα στάδια του αλγορίθµου όπου 

συνήθως θεωρείται απαραίτητο.   

Οι συγγραφείς στην αρχική µελέτη παραθέτουν µελέτη ευαισθησίας των παραµέτρων του 

αλγορίθµου (πληθυσµός, επαναλήψεις, αριθµός υπερκύβων, µέγεθος αρχείου). Με χρήση 

µίας οµάδας συνεχών προβληµάτων ελέγχου µε τη χρήση έως τεσσάρων µεταβλητών 

ελέγχου, προτείνουν τη χρήση πληθυσµών µεγέθους 100 σωµατιδίων, πλέγµα 30 υπερκύβων 

και µέγεθος εξωτερικού αρχείου 250 σωµατιδίων. Για τον αριθµό των επαναλήψεων 

παρατηρείται ότι εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του προβλήµατος και τον αριθµό των 

σωµατιδίων και καθορίζει τον χρόνο εκτέλεσης. 

procedure MOPSO 
             for i = 1 to POP do 

        Αρχικοποίηση( , ,i i i  x u p );  

        Ενηµέρωση εξωτερικού αρχείου  µη κυριαρχούµενων λύσεων REP( ix ); 

                 if  εκτός ορίων πλέγµατος REP( ix ) then   

                            ενηµέρωση γεωγραφικού πλέγµατος REP; 

           end 

           while κριτήριο τερµατισµού not true 

                   begin 

                          for i = 1 to POP do 

            h= roulette wheel selection (REP);  
            for d  =1 to διαστάσεις σωµατιδίου do 

              

( )
[ ]( )
1 1 ,

2 2

( ) ( ) ( 1) ( 1) ( 1)

( 1) ( 1) ;

( ) ( 1) ( );

id id i d id

idd

id id id

u t u t c t p t x t

c t REP h x t

x t x t u t

ρ

ρ

= + − − − − +

− − −

= − +

 

                                       if  ( ) ( ) ( ) ( ), min max, ;i d d d id idx t x x u t u t ∉   = −then  

                                    if  ( ) ( )max maxid id id idx t x x t x>   =then ; 

                                    if  ( ) ( )min minid id id idx t x x t x<   =then ; 
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             end  

             mutate( )( )i tx ; 

    end 
 
    for i = 1 to POP do 

                               if  ( ) ( )i i i it t   = x p then p x≺ ; 

                      Ενηµέρωση εξωτερικού αρχείου  µη κυριαρχούµενων λύσεων REP ( )( )i tx ; 

                                if  εκτός ορίων πλέγµατος ( ix ) then 

                              Ενηµέρωση γεωγραφικού πλέγµατος REP; 
                  end 

                            t =t+1; 

                       end 
              end 
end { procedure } 

Πίνακας 2-4. Ψευδοκώδικας για τη σειριακή εκτέλεση του αλγορίθµου MOPSO 

2.2.3.13.3 Σύγκριση MOPSO – NSGA-II 

Η διαδικασία διατήρησης εξωτερικού αρχείου στον NSGA-II βασίζεται στην ταξινόµηση 

του πληθυσµού γωνιών και παιδιών µε βάση την κατά Pareto κυριαρχία και την µετέπειτα 

µείωση στο µέγεθος του πραγµατικού πληθυσµού. Ο αλγόριθµος MOPSO διατηρεί 

εξωτερικό αρχείο, όπου κάθε µέλος του πληθυσµού αποθηκεύει την εµπειρία του εφόσον 

ανήκει στο σύνολο των µη κυριαρχούµενων λύσεων. Με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να 

ταξινοµήσει τα µέλη του ενώ οι οδηγοί του σµήνους επιλέγονται µε βάση τη γεωγραφική 

αντιστοίχιση  των µελών του αρχείου σε υπέρ-κύβους του πεδίου αποτίµησης.  

Για τη διατήρηση της ποικιλίας των λύσεων και την οµοιόµορφη κατανοµή των Pareto 

βέλτιστων διανυσµάτων στο µέτωπο, ο αλγόριθµος NSGA-II χρησιµοποιεί την απόσταση 

πλήθους (crowding distance) για τον υπολογισµό του κυβοειδούς το οποίο περιλαµβάνει 

αποκλειστικά µία λύση. Η µετρική χρησιµοποιείται ως κριτήριο για τη διατήρηση του 

µεγέθους του πληθυσµού, στο σύνολο γονιών-παιδιών. Αντιθέτως ο αλγόριθµος MOPSO 

χρησιµοποιεί διαµοιρασµό καταλληλότητας µε τη χρήση επιλογής ρουλέτας, µε βάση τον 

οποίο επιτρέπεται η επιλογή σηµείων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές του πεδίου 

αναζήτησης όπου η πυκνότητα των λύσεων είναι µικρότερη.  

Η συνολική χρονική πολυπλοκότητα του NSGA-II καθορίζεται από τη διαδικασία µη 

κυριαρχούµενης ταξινόµησης, συνεπώς είναι ( )2O kN  ανά γενιά, όπου Ν το µέγεθος του 

πληθυσµού και k το πλήθος των επιµέρους κριτηρίων. Αντιθέτως η MOPSO απαιτεί το πολύ 

( )O kAN υπολογισµούς για την τοποθέτηση όλου του πληθυσµού στο πλέγµα µε δυνατότητα 
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προσαρµογής, όπου A το µέγεθος του αρχείου. Στη χειρότερη περίπτωση όπου ο αριθµός των 

λύσεων στο αρχείο ισούται µε το µέγεθος του πληθυσµού η χρονική πολυπλοκότητα 

ανέρχεται σε ( )2O kN  Παρόλα αυτά καθώς η διαδικασία σύγκρισης ολοκληρώνεται µε την 

εύρεση σχέσης κυριαρχίας Pareto, ο αριθµός των συγκρίσεων ανά λύση είναι συνήθως πολύ 

µικτότερος από k A×  οδηγώντας σε εξαιρετικά χαµηλούς χρόνους εκτέλεσης του 

αλγόριθµου (Coello et al, 2004).  

2.2.3.14 Εφαρµογές της ΒΣΣ στα δίκτυα επικοινωνιών 

Η χρήση της ΒΣΣ από την εισαγωγή της µέχρι σήµερα είναι εκτεταµένη καθώς µέσα σε µία 

δεκαετία εκατοντάδες µελέτες παρουσιάζουν επιτυχηµένες εφαρµογές της ΒΣΣ σε διάφορα 

προβλήµατα βελτιστοποίησης.  Στη µελέτη (Poli, 2009) γίνεται µία προσπάθεια καταγραφής 

των περιοχών στις οποίες έχει εφαρµοστεί η ΒΣΣ, περιλαµβάνοντας πεδία όπως σχεδίαση 

κεραιών, συνδυαστικά προβλήµατα βελτιστοποίησης, δίκτυα διανοµής, δίκτυα αισθητήρων 

κ.λ. Σύµφωνα µε τον Poli (2009),  η χρήση της ΒΣΣ σε δίκτυα επικοινωνιών αποτελεί το 

αντικείµενο περίπου του 30 µελετών (4% των συνολικών άρθρων). Οι εφαρµογές 

περιλαµβάνουν δίκτυα Bluetooth  (Huang et al, 2005b)(Mohemmed et al, 2005), 

βελτιστοποίηση τοποθέτησης εξοπλισµού σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών (Nelson et al, 

2006)(Yangyang et al, 2004), ρύθµιση δικτύου UMTS (Dubreil et al, 2005), προβλήµατα 

δροµολόγησης (Caro et al, 2005)(Ji et al, 2004)(J. Wang et al, 2006), δίκτυα radar (B. Wang 

et al, 2006), δίκτυα πολυπλεξίας µε διαίρεση µήκους κύµατος  (Liang et al, 2006) (Teo et al, 

2004)(X. Zhang et al, 2004a-2004b), ανάθεση εύρους ζώνης σε δίκτυα επικοινωνιών (El-

gallad et al, 2002a)(Yan et al, 2006)(Y. Zhang et al, 2005)(Zhihua et al, 2006), δέσµευση 

εύρους ζώνης (Huang et al, 2005) κλπ. 

Προβλήµατα τοπολογίας, εκχώρησης χωρητικότητας και δροµολόγησης σε δίκτυα 

επικοινωνιών µε ελεγχόµενη ποιότητας υπηρεσίας, εµφανίζονται σπάνια στη διεθνή 

βιβλιογραφία. Στη µελέτη  (J. Wang et al, 2006) οι συγγραφείς εφαρµόζουν ΒΣΣ στην 

επίλυση του προβλήµατος δροµολόγησης πολυεκποµπής µε πολλαπλούς περιορισµούς µε 

περιορισµούς στην ποιότητα υπηρεσίας. Η προτεινόµενη υβριδική λύση συνδυάζει την 

ταχύτητα της ΒΣΣ µε τους τελεστές αναπαραγωγής των ΓΑ για την εύρεση του µετώπου 

Pareto από όπου και επιλέγεται το δέντρο πολυεκποµπής.  Αντίστοιχη λύση για το ίδιο 

πρόβληµα προτείνουν και στο (C. Li et al, 2007) µε τη χρήση υβριδικής ΒΣΣ µε ΓΑ, µε την 

ονοµασία HGAPSO. Στόχοι της βελτιστοποίησης στο δέντρο πολυεκποµπής εκτός από το 

κόστος αποτελούν και η καθυστέρηση από άκρο σε άκρο, η µέση καθυστέρηση και η µέγιστη 

χρησιµοποίηση των ζεύξεων. Στις µελέτες (Jie et al, 2006-2007) εφαρµόζεται και πάλι ΒΣΣ 

στην επίλυση του NP-πλήρες προβλήµατος δροµολόγησης πολυεκποµπής, µε πολλαπλούς 

περιορισµούς (εύρος ζώνης, καθυστέρηση, διακύµανση της καθυστέρησης, απώλεια 
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πακέτων).  Ο Mohemmed et al (2007a-2007b-2007c) χρησιµοποιεί ΒΣΣ αρχικά για την 

επίλυση του ∆ένδρου Ελαχίστων ∆ρόµων µε εφαρµογές στη δροµολόγηση δικτύων 

επικοινωνιών. Προτείνει τη χρήση µίας υβριδικής µεθόδου ΒΣΣ. Χρησιµοποιείται ειδική 

κωδικοποίηση του σωµατιδίου (πραγµατικών τιµών) η οποία περιλαµβάνει και πληροφορία 

για το κόστος του δικτύου. Οι συγγραφείς επεκτείνουν τη χρήση ΒΣΣ για την επίλυση του 

προβλήµατος κοντινότερου µονοπατιού µε περιορισµό στην καθυστέρηση το οποίο αποτελεί 

NP-δύσκολο πρόβληµα (Mohemmed et al, 2008).  
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3 Σχεδίαση δικτύων επικοινωνιών µε τη χρήση βελτιστοποίησης σµήνους 
σωµατιδίων 

3.1 Εισαγωγή 
    Η ΒΣΣ, µετά από την παρουσίασή της το 1995 (Kennedy και Erberhart, 1995), έχει 

χρησιµοποιηθεί επιτυχώς σε προβλήµατα βελτιστοποίησης µονού στόχου. Λεπτοµερής 

ταξινόµηση των σχετικών εφαρµογών παρουσιάζεται από τον Poli σε σχετική µελέτη (2008), 

συµπεριλαµβανοµένων των δικτύων επικοινωνιών τα οποία αποτελούν έως την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης του άρθρου περίπου το 4% (30 άρθρα) των σχετικών µελετών που 

παρουσιάστηκαν στη βιβλιογραφία. Αναφορικά µε το σχεδιασµό και τη βελτιστοποίηση των 

δικτύων επικοινωνιών, οι εφαρµογές ΒΣΣ περιλαµβάνουν, σύµφωνα µε τον Poli (2007) 

δίκτυα Bluetooth, προβλήµατα δροµολόγησης κλπ. Οι µελέτες αναφορικά µε τον τοπολογικό 

σχεδιασµό, διαστασιολόγηση και δροµολόγηση δικτύου επικοινωνιών είναι περιορισµένες, 

παρά τα σαφή πλεονεκτήµατα χρήσης του αλγόριθµου (βλέπε κεφάλαιο 2).  

 Στις επόµενες παραγράφους παρουσιάζεται ο τοπολογικός σχεδιασµός ενός δενδρικού 

δικτύου διανοµής ευρείας ζώνης «καλύτερης προσπάθειας», περιλαµβάνοντας την 

διαστασιολόγηση του και θεωρώντας αδιαίρετη δροµολόγηση. Για τον σκοπό αυτό, στο 

πραγµατικό πρόβληµα σχεδίασης δικτύου που παρουσιάστηκε από τον Rothlauf et al (2002) 

εφαρµόζονται δύο εκδόσεις ενός υβριδικού αλγόριθµου ΒΣΣ. Για την αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης µεθοδολογίας, παρατίθεται συγκριτική παρουσίαση 

των εφαρµοζόµενων τεχνικών βελτιστοποίησης (ΒΣΣ έναντι ΓΑ). Απαραίτητη προϋπόθεση 

για την εφαρµογή του αλγόριθµου ΒΣΣ στο συγκεριµένο πρόβληµα, αποτελεί η επιλογή 

κατάλληλης µεθόδου κωδικοποίησης δενδρικών τοπολογιών. Η τοπολογία δένδρου θεωρείται 

ως η πλέον οικονοµική (cost-efficient) (Cabral et al, 2008) ενώ θέµατα αξιοπιστίας του 

δικτύου δεν λαµβάνονται υπόψη.  

3.2 Αναπαράσταση συνδετικών δέντρων  
Σύµφωνα µε τον αλγόριθµο ΒΣΣ κάθε σωµατίδιο έχει µια διανυσµατική θέση στο πεδίο 

αναζήτησης. Καθώς ο στόχος του υπό µελέτη προβλήµατος είναι η εύρεση δενδρικών 

τοπολογιών θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί κατάλληλη µέθοδος 

κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης συνδετικών δέντρων σε διανυσµατική µορφή και 

αντιστρόφως. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης διατριβής µελετήθηκαν οι µέθοδοι 

κωδικοποίησης συνδετικών δέντρων, όπως παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία, ενώ η επιλογή 

της κατάλληλης έγινε σύµφωνα µε βασικές αρχές, οι οποίες αναλύονται ακολούθως 

(Rothlauf, 2006)(Raidl et al, 2003). Στην περιγραφή των κωδικοποιήσεων θα χρησιµοποιηθεί 

ορολογία γενετικών αλγορίθµων καθώς οι περισσότερες τεχνικές δηµιουργήθηκαν για την 

εφαρµογή τους σε συνδυασµό µε γενετικό αλγόριθµο. 
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Γενικότερα, µία τεχνική κωδικοποίησης συνδετικού δέντρου σε διάνυσµα θα πρέπει να 

είναι ικανή να αναπαραστήσει όλους τους πιθανούς φαινότυπους (Coverage) και δε θα πρέπει 

να είναι “προκατειληµµένη” (Bias) υπό την έννοια ότι όλοι οι πιθανοί φαινότυποι θα πρέπει 

να αναπαρίστανται από τον ίδιο αριθµό γονοτύπων σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι 

γονότυποι µπορούν να κωδικοποιήσουν τον ίδιο φαινότυπο. Επιπλέον, η µέθοδος 

κωδικοποίησης θα πρέπει να αποκλείει µη εφικτές λύσεις, όπως για παράδειγµα έναν γράφο 

µε κύκλους αντί ενός δέντρου (Feasibility).  Η αποκωδικοποίηση του φαινότυπου από τον 

γονότυπο θα πρέπει να γίνεται εύκολα και γρήγορα (Time / Space complexity),  µε χαµηλές 

απαιτήσεις σε µνήµη. Παράλληλα  η κωδικοποίηση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

τοπικότητα (Locality), δηλαδή µικρές αλλαγές στον γονότυπο απαιτείται να επιφέρουν µικρές 

αλλαγές στον φαινότυπο, ενώ κατά τη διαδικασία κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης θα 

πρέπει να είναι δυνατή η εφαρµογή πιθανών περιορισµών (Constraints) του προβλήµατος. 

Τέλος είναι απαραίτητο η κωδικοποίηση να είναι σε θέση να αναπαραστήσει αραιούς 

γράφους – λύσεις (Sparse graphs) . 

Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι κωδικοποίησης δέντρων οι οποίες χρησιµοποιούνται συχνά, 

όπως οι ακολουθίες Prufer (Prufer numbers) (Prufer, 1918), η κωδικοποίηση 

χαρακτηριστικών διανυσµάτων (characteristic vector)(Davis et al, 1993), κωδικοποίηση 

προγόνων (predecessors) (Chou et al, 2001), η κωδικοποίηση ακµής / κόµβου µε βάρη (link 

and node biased encoding) (Palmer et al, 1994), τα σύνολα ακµών (edge sets) (Raidl et al, 

2003) και η µέθοδος τυχαίων κλειδιών δικτύου (Network Random Keys – NetKeys) (Rothlauf, 

2001).  

3.2.1 Τυχαία κλειδιά δικτύου (Network Random Keys – NetKeys). 
Η µέθοδος κωδικοποίησης τυχαίων κλειδιών δικτύου αποτελεί ένα συνδυασµό των 

µεθόδων χαρακτηριστικού διανύσµατος και κόµβου/ακµής µε βάρη, που διατηρεί τα 

πλεονεκτήµατα και των δύο. Ανήκει στην κλάση των µεθόδων κωδικοποίησης µε βάρη, 

δηλαδή χρησιµοποιεί βάρη στον γονότυπο, που υποδεικνύουν τη σηµαντικότητα κάθε 

πιθανής ακµής που µπορεί να υπάρξει στο φαινότυπο. Ένας πλήρης γράφος Ν κόµβων έχει 

( 1) / 2N N −  ακµές. Ο γονότυπος της µεθόδου τυχαίων κλειδιών δικτύου έχει µέγεθος ίσο µε 

( 1) / 2n N N= − , δηλαδή περιλαµβάνει ένα στοιχείο για κάθε πιθανή ακµή που µπορεί να 

ενώσει δύο κόµβους. Κάθε στοιχείο παίρνει µία τιµή στο διάστηµα [0,1], η οποία υποδηλώνει 

την προτεραιότητα της ακµής που αυτό αντιπροσωπεύει. Με βάση αυτές τις προτεραιότητες, 

από κάθε γονότυπο µπορούµε να δηµιουργήσουµε µία αλληλουχία ακµών, λαµβάνοντας κατά 

φθίνουσα προτεραιότητα τις αντίστοιχες ακµές.  

Για την αποκωδικοποίηση ενός γονότυπου της µεθόδου τυχαίων κλειδιών δικτύου αρκεί να 

χρησιµοποιηθεί ο αλγόριθµος του Kruskal για την εύρεση του ελάχιστου συνδετικού δέντρου 
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από έναν πλήρη γράφο Ν κόµβων µε γνωστά βάρη, µε τη διαφορά ότι αντί κάθε φορά να 

επιλέγεται η ακµή µε το ελάχιστο βάρος, επιλέγεται αυτή µε το µέγιστο. Με βάση τα 

παραπάνω, υπάρχουν τρεις σηµαντικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τους γονότυπους της 

µεθόδου τυχαίων κλειδιών δικτύου. 

1. Οι λύσεις αποτελούν διανύσµατα στα οποία υπάρχει προτεραιότητα στις ακµές. 

2. Η αποκωδικοποίηση κάθε γονότυπου οδηγεί σε αποδεκτό φαινότυπο, µιας και το 

αποτέλεσµα είναι πάντα δέντρο µε τη χρήση του αλγόριθµου του Kruskal. 

3. Η µέθοδος χαρακτηρίζεται από υψηλή τοπικότητα. Αλλαγή σε ένα µόνο στοιχείο του 

γονότυπου οδηγεί στην αλλαγή της προτεραιότητας µόνο της αντιπροσωπευόµενης 

από το συγκεκριµένο στοιχείο του γονότυπου ακµής. Στην αλληλουχία των ακµών µε 

βάση την κωδικοποίηση, η απόλυτη θέση των ακµών ολισθαίνει είτε προς τα 

αριστερά είτε προς τα δεξιά, αλλά η σχετική θέση όλων των ακµών εκτός αυτής (της 

οποίας η προτεραιότητα µόλις άλλαξε) παραµένει αµετάβλητη. Καθώς κατά τη 

διαδικασία αποκωδικοποίησης του γονότυπου σηµασία έχει η σχετική θέση κάθε 

ακµής, ο νέος φαινότυπος δεν διαφέρει σηµαντικά από το προηγούµενο. 

Με τη συγκεκριµένη µέθοδο είναι πιθανόν η αλλαγή της προτεραιότητας ενός ή λίγων 

ακµών να οδηγήσει στην αναπαράσταση του ίδιου ακριβώς φαινοτύπου. Στο Σχήµα 3-1 

φαίνονται δύο παραδείγµατα αποκωδικοποίησης γονοτύπων της µεθόδου τυχαίων κλειδιών 

δικτύου, αλλά και της υψηλής τοπικότητας που αυτή επιδεικνύει. Το µέγεθος όµως του 

γονότυπου n είναι µεγάλο, γεγονός το οποίο επιδρά αρνητικά στην αποτελεσµατική 

εφαρµογή του σε προβλήµατα βελτιστοποίησης µε τη χρήση µετά-ευρετικών µεθόδων. 

Σύµφωνα µε (Raidl et al, 2003) µε τη συγκεκριµένη κωδικοποίηση, η αποκωδικοποίηση είναι 

υπολογιστικά «ακριβή» (time complexity) της τάξης του ( log )O n n δεδοµένου ότι απαιτεί 

την ταξινόµηση των ακµών, ενώ κάθε γονότυπος απαιτεί χώρο (space complexity) ( )O n . 

Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε (Raidl et al, 2003) η µέθοδος των τυχαίων κλειδιών δικτύου 

είναι αποτελεσµατική µόνο για τα προβλήµατα σχεδίασης µε µικρό αριθµό κόµβων. 

Εντούτοις υπάρχουν συγκεκριµένα σηµαντικά πλεονεκτήµατα για τη χρησιµοποίηση της 

µεθόδου τυχαίων κλειδιών δικτύου γενικότερα και ιδιαίτερα σε συνδυασµό µε τη ΒΣΣ.  
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Σχήµα 3-1: Αποκωδικοποίηση NetKeys και παράδειγµα υψηλής τοπικότητας 

 Η αναπαράσταση δέντρων µε τη συγκεκριµένη µέθοδο κωδικοποίησης φαίνεται να 

παρουσιάζει το σηµαντικό πλεονέκτηµα της τοπικότητας, καθώς η κατασκευή του δένδρου 

βασίζεται στη σχετική θέση των ακµών στον γονότυπο. Επιπλέον η χρήση του αλγορίθµου 

Kruskal εξασφαλίζει ότι ο προκύπτων γράφος θα αποτελεί έγκυρο δένδρο. Επιπλέον, η 

χρησιµοποίηση της µεθόδου τυχαίων κλειδιών δικτύου που κωδικοποιούν ένα δένδρο µε τη 

χρήση κανονικοποιηµένων συνεχών πραγµατικών τιµών, επιτρέπει στους αλγορίθµους 

βελτιστοποίησης την αποφυγή αποφάσεων δυαδικής φύσης σχετικά µε τη εγκατάσταση ή µη 

µιας ζεύξης. Τέλος, λόγω της αναπαράστασης των λύσεων στο χώρο των πραγµατικών 

αριθµών, τα τυχαία κλειδιά δικτύου ταιριάζουν στη λογική της ΒΣΣ που έχει κατά βάση 

δηµιουργηθεί για συνεχή πεδία ορισµού των µεταβλητών ελέγχου. Παρατηρούµε, συνεπώς, 

ότι ενώ η απόφαση χρησιµοποίησης µίας ζεύξης είναι δυαδική, οδηγώντας σε διακριτό πεδίο 

αναζήτησης για την κατηγορία NP-δύσκολων προβληµάτων ελάχιστων συνδετικών δέντρων, 

µε τη χρήση της συγκεκριµένης κωδικοποίησης οι διακριτές λύσεις αντιστοιχίζονται σε 

συνεχές πεδίο αναζήτησης µε  n
i  ∈ x ℝ  όπου [ ]0,1idx  ∈ . 

3.3 Μορφοποίηση του προβλήµατος 
Στο σχεδιασµό δικτύων επικοινωνιών ανακύπτει το υπό-πρόβληµα του βέλτιστου 

συνδετικού δέντρου επικοινωνιών (ΒΣ∆Ε - Optimal Communication Spanning Tree Problem) 

το οποίο τέθηκε αρχικά από τον Hu το 1974 (Hu, 1974). Το πρόβληµα µπορεί να οριστεί ως 

εξής: θεωρώντας ένα σύνολο τηλεπικοινωνιακών κόµβων (τοποθεσίες) καθώς και 

συγκεκριµένες απαιτήσεις όγκου κίνησης και αποστάσεις µεταξύ κάθε συνόλου κόµβων i και 

j, στόχος είναι η επιλογή του κατάλληλου συνδετικού δέντρου, το οποίο ελαχιστοποιεί το 

επικοινωνιακό κόστος.  

Θεωρώντας ένα πλήρως συνδεδεµένο γράφο ( ),G V E= , η παράµετρος  V 

αντιπροσωπεύει το σύνολο των κόµβων και E το σύνολο των ακµών (ζεύξεις) ενώ 
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n V= συµβολίζει τον αριθµό των κόµβων και E  το αριθµό των ακµών. Οι επικοινωνιακές 

απαιτήσεις µεταξύ των n κόµβων ορίζονται από την n n× µήτρα απαιτήσεων ( )ijR r=  όπου 

ijr  είναι ο όγκος της διαδικτυακής κίνησης µεταξύ των κόµβων , ,i j i j V ∀  ∈ . Οµοίως 

ορίζεται η n n×  µήτρα αποστάσεων ( )ijD d= η οποία περιλαµβάνει τις Ευκλείδειες 

αποστάσεις µεταξύ των κόµβων , ,i j i j V ∀  ∈ . Ένα συνδετικό δέντρο  ( ),T V F=  του 

γράφου G συνδέει όλους τους κόµβους ενώ το σύνολο των ακµών είναι 1F V= −  και 

F E⊆  . Το κόστος του υπογράφου Τ είναι το άθροισµα του κόστους όλων των ακµών του 

δένδρου και ορίζεται ως: 

                                                  ( ) ( )
,

,ij ij
i j F

c T f d b
∈

= ∑                 (Σχέση 3-1) 

Όπου η n n× µήτρα ( )ijB b=  υποδηλώνει την κίνηση (άµεση ή έµµεση) µεταξύ των 

κόµβων , ,i j i j V ∀  ∈ , σύµφωνα µε την µήτρα απαιτήσεων Rκαι τη δοµή του συνδετικού 

δέντρου T . 

Για το πρόβληµα του βέλτιστου συνδετικού δέντρου επικοινωνιών εποµένως, στόχος είναι 

να βρεθεί ο υπό-γράφος ελάχιστου επικοινωνιακού κόστους, ο οποίος συνδέει όλους τους 

κόµβους του γράφου. Εφόσον Τ είναι το συνδετικό δέντρο ελάχιστου κόστους, ισχύει 

( ) ( )'c T c T≤   για κάθε άλλο συνδετικό δέντρο 'T . Στο κλασσικό πρόβληµα βέλτιστου 

συνδετικού δέντρου επικοινωνιών όπως διατυπώθηκε από τον Hu (Hu, 1974) το κόστος µιας 

ζεύξης υπολογίζεται ως το γινόµενο του µήκους της επί τον όγκου της κίνησης την οποία 

εξυπηρετεί ( )( ),ij ij ij ijf d b d b= . Το κόστος του υπογράφου Τ συνεπώς δίνεται από 

    ( ) ( )
, ,

T
ij ij

i j V i j

c T r d p
∈ <

= ×∑     (Σχέση 3-2) 

Όπου ( )T
ijd p  αποτελεί το βάρος του µοναδικού µονοπατιού µεταξύ των ,i j V ∈  στο 

συνδετικό δέντρο T. Το πρόβληµα του βέλτιστου συνδετικού δέντρου επικοινωνιών ανάγεται 

στο πρόβληµα ελάχιστου συνδετικού δέντρου εφόσον ijf d=  ∆ιάφορες περιπτώσεις του 

προβλήµατος βέλτιστου συνδετικού δέντρου επικοινωνιών έχουν παρουσιαστεί στη 

βιβλιογραφία (π.χ. Palmer, 1994). Στις περισσότερες από αυτές το κόστος επικοινωνίας 

δίνεται από την εξίσωση 3-2, για διαφορετικό αριθµό κόµβων και µήτρες επικοινωνιακών 

απαιτήσεων / αποστάσεων. Eντούτοις, σε πραγµατικά προβλήµατα διαστασιολόγησης 

δικτύων, η χωρητικότητα των ζεύξεων υπολογίζεται σε διακριτές στάθµες. 
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Το πρόβληµα εύρεσης του βέλτιστου συνδετικού δέντρου επικοινωνιών, όπως πολλά άλλα 

προβλήµατα ελάχιστου συνδετικού δέντρου µε περιορισµούς ανήκει στην κλάση των NP-

δύσκολων προβληµάτων (Garey et al, 1979). Παράλληλα έχει αποδειχθεί ότι ανήκει στην 

κλάση Max SNP-δύσκολων προβληµάτων, µε αποτέλεσµα να µην επιλύεται µε χρήση 

προσεγγιστικού αλγόριθµου πολυωνυµικού χρόνου (polynomial-time approximation scheme), 

εκτός εάν  P=NP (Papadimitriou et al, 1988). Μόνο για συγκεκριµένες εκδόσεις του αρχικού 

προβλήµατος υπάρχει ακριβής λύση σύµφωνα µε το Hu, όπως για την περίπτωση πλήρους 

συνδεδεµένου γράφου, χωρίς βάρη, µε µοναδιαίες αποστάσεις µεταξύ των κόµβων (optimum 

requirement spanning tree problem) ή δέντρο µε οµοιόµορφες επικοινωνιακές απαιτήσεις 

µεταξύ των κόµβων (uniform demand OCST) όπου οι αποστάσεις µεταξύ των κόµβων 

ικανοποιούν την ισχυρή τριγωνική ανισότητα (strong triangle inequality).  Εκτεταµένη 

αναφορά στις προσπάθειες αντιµετώπισης του προβλήµατος εύρεσης του βέλτιστου 

συνδετικού δέντρου επικοινωνιών στη γενική του µορφή, µε τη χρήση ακριβών (exact) και 

προσεγγιστικών (approximation) τεχνικών είναι διαθέσιµη  από Rothlauf (2006). Καθώς 

όµως η ποιότητα των λύσεων δεν είναι ικανοποιητική, για την εύρεση βέλτιστων ή σχεδόν 

βέλτιστων λύσεων είναι απαραίτητη η χρήση µετά-ευρετικών τεχνικών. Οι γενετικοί 

αλγόριθµοι έχουν αποδειχθεί ότι παρέχουν επαρκείς λύσεις στο συγκεκριµένο πρόβληµα 

(Rothlauf et al, 2002). Εντούτοις, η υπολογιστική αποδοτικότητα της ΒΣΣ (βλέπε κεφάλαιο 

2), την καθιστά ελκυστική για εφαρµογή σε προβλήµατα βελτιστοποίησης σχεδιασµού 

δικτύων µεγάλης κλίµακας. Προκειµένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητα της χρήσης ΒΣΣ 

σε προβλήµατα βελτιστοποίησης σχεδιασµού δικτύων, θα έπρεπε να µελετηθεί η εφαρµογή 

του αλγορίθµου σε κάποιο παράδειγµα από τη διεθνή βιβλιογραφία. 

Στη διδακτορική διατριβή του, o Rothlauf (2001) εισήγαγε ένα σύνολο πραγµατικών 

προβληµάτων σχεδιασµού τηλεπικοινωνιακών δικτύων στη Γερµανία µε δοµοστοιχειωτές 

(modular) χωρητικότητες ζεύξεων. Τα προβλήµατα αυτά σύµφωνα µε Rothlauf αποτελούν 

περιπτώσεις του ΒΣ∆Ε. Οι διαθέσιµες χωρητικότητες των ζεύξεων είναι διακριτές, ενώ το 

κόστος εγκατάστασης συνίσταται σε σταθερό κόστος και µεταβλητό κόστος το οποίο 

εξαρτάται από το µήκος της ζεύξης. Η περίπτωση η οποία θα µελετηθεί, εξετάζει τη 

δηµιουργία ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου και τη βελτιστοποίηση του κόστους δηµιουργίας 

του, το οποίο αποτελείται από 15 περιφερειακούς κόµβους (branch offices) που διοχετεύουν 

την κίνηση προς ένα κεντρικό σηµείο παρουσίας (headquarter) (Rothlauf et al, 2002). Η 

επιλογή του συγκεκριµένου παραδείγµατος έγινε δεδοµένου ότι παραπέµπει στα ιεραρχικά 

δίκτυα διανοµής ευρείας περιοχής (Kumar et al, 2007).  

Θεωρώντας ένα πλήρως συνδεδεµένο γράφο ( ),G N A= υπάρχουν 

( )1 / 2N N − διαθέσιµες ακµές και 2NN −   συνδετικά δέντρα µε N-1 ακµές το κάθε ένα.  
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Μεταξύ δύο κόµβων (πηγής-προορισµού) υπάρχει µόνο µια πιθανή διαδροµή, στο δίκτυο 

δενδρικής δοµής. Το πρόβληµα µπορεί να οριστεί ως εξής: θεωρώντας ένα σύνολο 

τηλεπικοινωνιακών κόµβων (τοποθεσίες) καθώς και συγκεκριµένες απαιτήσεις όγκου κίνησης 

και αποστάσεις µεταξύ των κόµβων, στόχος είναι η επιλογή του κατάλληλου συνδετικού 

δέντρου, το οποίο ελαχιστοποιεί το επικοινωνιακό κόστος, µε δεδοµένο σύνολο διαθέσιµων 

χωρητικοτήτων. Τα δεδοµένα του συγκεκριµένου προβλήµατος (µήτρα απαιτήσεων κίνησης – 

πίνακας 3-1 και σύνολο διαθέσιµων ζεύξεων – πίνακας 3-2) παραπέµπουν στο ελάχιστο 

συνδετικό δένδρο πολλαπλών επιπέδων (multi level capacitated minimum spanning tree)  το 

οποίο αποτελεί NP-δύσκολο πρόβληµα (Gamvros et al,2005).  

Σύµφωνα µε Gamvros et al (2005) θεωρώντας ένα πλήρως συνδεδεµένο κατευθυνόµενο 

γράφο ( ), ,G N A=  ο κόµβος n N′∈   αντιπροσωπεύει το σηµείο συγκέντρωσης της 

κίνησης k
knh r ′=  από τους υπόλοιπους  Κ=Ν-1 κόµβους, ενώ υπάρχουν διαθέσιµοι L τύποι 

χωρητικότητας µε 0 1 ... lZ Z Z< < < . Το κόστος της ζεύξης ( ),i j ορίζεται ως 

( )l
ij ijC d υποδεικνύοντας την εγκατάσταση χωρητικότητας τύπου l L∈  µεταξύ των κόµβων 

( ),i j A ∈ .  Στόχος είναι η εύρεση του συνδετικού δέντρου ελάχιστου κόστους για τη 

µεταφορά της κίνησης. Αναλυτική περιγραφή του προβλήµατος και σχετική βιβλιογραφική 

µελέτη παρουσιάζεται από τους Gamvros et al (2001).  

Για κατευθυνόµενο γράφο το πρόβληµα ορίζεται ως εξής0: 

  
               Ελαχιστοποίηση ( )

( , ) 0

L
l l
ij ij ij

i j A l

C d y
∈ =

∑ ∑                                (Σχέση 3-3) 

Όπου, 

                   

1,

1,

0,

k k
ji il

j N l N

ά i k

f f ά i n i N k K

ά

ε ν
ε ν

διαϕορετικ∈ ∈

−   =
 ′− =    =   ∀ ∈  και ∈
 

∑ ∑                 (Σχέση 3-4) 

                                          ( ),
0

, ( , )
ij ij

L
k k l l

i j
k K l

F f h Z y i j A
∈ =

= ≤ ∀ ∈∑ ∑                     (Σχέση 3-5) 

                                      0
( , )

L
l
ij ij

l

y x i j A
=

= , ∀ ∈∑                                              (Σχέση 3-6) 

                                         
( , ) ,k

ij ijf x i j A k K≤ , ∀ ∈  ∈                                          (Σχέση 3-7) 

                                         
0n j

j N

x ′
∈

 =  ∑   
                                                (Σχέση 3-8) 



86 

 

                                         
1, ,ij

j N

x i N i n
∈

′ =  ∀ ∈   ≠∑                   (Σχέση 3-9) 

 

                                         
1, ( , )ij jix x i j A+ ≤   ∀ ∈                   (Σχέση 3-10) 

 

                                         
{0,1}, ( , )ijx i j A ∈  ∀ ∈

 
                  (Σχέση 3-11) 

 

                                         
{0,1}, ( , ) ,

ij

ly i j A l L ∈  ∀ ∈ ∈                             (Σχέση 3-12) 

 

                                         
{0,1}, ( , ) ,

ij

kf i j A k K ∈  ∀ ∈ ∈                                 (Σχέση 3-13) 

 

Η µεταβλητή απόφασης ijx  ορίζει εάν η εάν η ζεύξη ( ),i j A ∈ αποτελεί µέρος της 

σχεδίασης (σχέση 3-11). H µεταβλητή απόφασης 
ij

ly  ορίζει εάν ο τύπος χωρητικότητας  

l L∈  έχει επιλεγεί για τη ζεύξη ( ),i j A ∈  (σχέση 3-12). Η µεταβλητή απόφασης 
ij

kf  ορίζει 

εάν αν ροή ,kh k K ∈ δροµολογείται µέσω της ζεύξης ( ),i j A ∈  (σχέση 3-13). Η µεταβλητή 

ijd  συµβολίζει το µήκος κάθε τηλεπικοινωνιακής ζεύξης ( ),i j A ∈  του πλήρως 

συνδεδεµένου γράφου, η οποία υπολογίζεται από την Ευκλείδεια απόσταση µεταξύ των 

κόµβων. 

Οι σχέσεις 3-4,7,8,9,10 υποδεικνύουν ότι πρόκειται για δέντρο µε κατεύθυνση προς τη ρίζα 

n′ . Ειδικότερα η σχέση 3-4 αναφέρεται στη διατήρηση της ροής σε κάθε κόµβο (flow 

conservation law), η σχέση 3-7 ορίζει ότι η ροή ,kh k K ∈  δροµολογείται µόνο µέσα από 

ζεύξη η οποία ανήκει στο συνδετικό δέντρο/λύση, η σχέση 3-8 ότι δεν υπάρχει ροή 

κατευθυνόµενη από τη ρίζα n′ προς οποιονδήποτε άλλο κόµβο, η σχέση 3-9 ότι υπάρχει 

µοναδική διαδροµή από κάθε κόµβο του δέντρου προς τη ρίζα n′ και η σχέση 3-10 

αναφέρεται στην µονή κατεύθυνση των ζεύξεων.  

Η χωρητικότητα της ζεύξης είναι 
0

ij

L
l l

l

Z y
=
∑  όπου ο τύπος ζεύξης l επιλέγεται από ένα 

σύνολο L διαθέσιµων χωρητικοτήτων µε χωρητικότητα lZ ώστε ο συνολικός όγκος της 

κίνησης ( ),i jF   που δροµολογείται µέσω της ζεύξης ( ),i j A ∈  να µην υπερβαίνει τη συνολική 

χωρητικότητα της ζεύξης (σχέση 3.5) στην τελική λύση/δέντρο.   Η σχέση 3-6 ορίζει ότι σε 

κάθε ζεύξη που ανήκει στο δέντρο/λύση µπορεί να ανατεθεί ένας µόνο τύπος χωρητικότητας. 

Για την επίλυση του συγκεκριµένου προβλήµατος (Rothlauf1) µε ΒΣΣ χρησιµοποιείται  

κωδικοποίηση τυχαίων κλειδιών δικτύου. Κατά συνέπεια η εκάστοτε αποκωδικοποιηµένη 

λύση/διάνυσµα αναπαριστά συγκεκριµένο συνδετικό δέντρο-τοπολογία (µεταβλητές ijx ). Με 
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βάση την εκάστοτε τοπολογία-λύση ορίζονται οι παράµετροι 
ij

kf για κάθε ακµή/ζεύξη του 

συνδετικού δέντρου και κατά συνέπεια επιλέγεται η κατάλληλη χωρητικότητα 
ij

ly  για την 

ζεύξη.      

Το κόστος ( )l
ij ijC d της ζεύξης για το πρόβληµα  Rothlauf1 (Rothlauf, 2006)  ανά 

χωρητικότητα είναι τµηµατικά γραµµικό ενώ αυξάνεται µονοτονικά µε το µήκος της, µε 

µειούµενη κλίση (Πίνακας 3-2).  Σε περίπτωση ύπαρξης ζεύξης στο συνδετικό δέντρο/λύση, 

για την οποία ο συνολικός όγκος κίνησης που δροµολογείται µέσω αυτής ξεπερνά τη µέγιστη 

διαθέσιµη χωρητικότητα – παραβίασης δηλαδή του περιορισµού 3-5, στο κόστος του 

συνδετικού δέντρου προτίθεται τιµή ποινής η οποία αποτελεί συνάρτηση του µήκους της 

ζεύξης (Πίνακας 3-2).  

Στον Πίνακας 3-1 παρατίθενται οι επικοινωνιακές απαιτήσεις για κάθε περιφερειακό κόµβο 

µε 1n′ = . Ο Πίνακας 3-3 περιλαµβάνει τις συντεταγµένες των κόµβων. Για τη µετατροπή 

τους σε χιλιοµετρικές αποστάσεις είναι απαραίτητος ο πολλαπλασιασµός τους µε τη σταθερά 

14.87 (Rothlauf,2006). Στο Σχήµα 3-2 παρατίθεται η βέλτιστη ευρεθείσα λύση τοπολογικής 

σχεδίασης του συγκεκριµένου δικτύου επικοινωνιών σύµφωνα µε Rothlauf  (2006) και το 

αντίστοιχο κόστος υλοποίησης. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 0 424 458 727 468 414 440 521 50 48 381 34 28 48 34 28 

2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8        0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9         0 0 0 0 0 0 0 0 

10          0 0 0 0 0 0 0 

11           0 0 0 0 0 0 

12            0 0 0 0 0 

13             0 0 0 0 

14              0 0 0 

15               0 0 

16                0 

Πίνακας 3-1: Επικοινωνιακές απαιτήσεις τηλεπικοινωνιακών κόµβων (Rothlauf,2006) 
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k k
ij

k K

f h
∈
∑  ijd  ( )l

ij ijC d  

<64Kbps [0,1] 

(1,3] 

(3,10] 

(10,∞) 

334.58 ijd +385 

148.7 ijd +572 

29.74 ijd +972.5 

22.31 ijd +1,047 

<512Kbps [0,1] 

(1,3] 

(3,10] 

(10,∞) 

1,107 ijd +975 

520 ijd +1,567 

178 ijd +2,717 

111.53 ijd +3,392 

<2048Kbps [0,1] 

(1,3] 

(3,10] 

(10,∞) 

2,215 ijd +1,950 

1,040.9 ijd +3,235 

356.88 ijd +5,435 

223.05 ijd +6,785 

>2048Kbps [0, ∞) 500,000 ijd +50,000 

Πίνακας 3-2: Κόστος ζεύξης ανά τύπο χωρητικότητας(Rothlauf,2006) 

 

Κόµβος Συντεταγµένες 
(x:y) 

Κόµβος Συντεταγµένες 
(x:y) 

Κόµβος Συντεταγµένες 
(x:y) 

1 29:12 7 19:7 13 27:48 

2 26:42 8 30:2 14 35:26 

3 41:34 9 41:25 15 14:32 

4 10:27 10 29:25 16 9:12 

5 18:18 11 24:34  

6 16:13 12 10:25 

Πίνακας 3-3: Συντεταγµένες τηλεπικοινωνιακών κόµβων (Rothlauf,2006) 
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Σχήµα 3-2: Βέλτιστη ευρεθείσα λύση σχεδίασης δικτύου (60,883.71DM)  

3.4 Τροποποιήσεις αλγόριθµου ΒΣΣ – Αλγόριθµος Ι 
Η έκδοση του αλγόριθµου (βασική ΒΣΣ), η οποία χρησιµοποιήθηκε στο τρέχον πρόβληµα 

σχεδίασης περιλαµβάνει τις εξής παραλλαγές του κλασικού αλγόριθµου ΒΣΣ σύµφωνα µε τη 

βιβλιογραφία (βλέπε κεφάλαιο 2): 

� Μεταβαλλόµενο µε το χρόνο συντελεστή αδράνειας ο οποίος δίνεται από  

( ) ( ) t
initial final final

t

n t
w t w w w

n

−
= − +  

� Παράµετρο περιορισµού της ταχύτητας όπου το µέτρο της ταχύτητας περιορίζεται 

σύµφωνα µε ( ) { }max( ) ( ) min ( ) ,id id id du t sign u t u t u= ⋅  

� Ανακλαστικές οριακές συνθήκες οι οποίες αντιστρέφουν το διάνυσµα της ταχύτητας 

σύµφωνα µε ( ) ( ) ( ) ( )min max,id d d id idx t x x u t u t ∉ , = − (Mikki et al, 2005). 

� Αποκοπή θέσης όπου ( ) ( )min minid id id idx t x x t x<  ⇒ =  και 

( ) ( )max maxid id id idx t x x t x>  ⇒ = . (Mikki et al, 2005). 

� Ολική έκδοση ΒΣΣ και τοπική έκδοση ΒΣΣ µε τοπολογία Von 

Neumann(Engelbrecht, 2006). Με τη χρήση τοπολογίας von Neumann στην τοπική 

έκδοση του αλγόριθµου, τα σωµατίδια συνδέονται µέσω ενός δισδιάστατου 

πλέγµατος, όπου κάθε σωµατίδιο συνδέεται µε τέσσερα γειτονικά σωµατίδια (πάνω, 

κάτω, αριστερά, δεξιά). 
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Οι αρχικές εφαρµογές του αλγόριθµου ΒΣΣ στην βασική του έκδοση στο συγκεκριµένο 

πρόβληµα βελτιστοποίησης δεν υπήρξαν ικανοποιητικές. Στο σχήµα 3.3 παρατίθεται η µέση 

συµπεριφορά σύγκλισης της ΒΣΣ για 50 εκτελέσεις της διαδικασίας βελτιστοποίησης µε 

µέγεθος πληθυσµού 256/100 σωµατίδια για 390/1000 επαναλήψεις και 

( ){ }max min 1 2 max max min0.7, 0.2, 1.2, u 0.1 0.1d d dw w c c x x= = = =  = − = (Van de Bergh, 

2002)2. Σύµφωνα µε Rothlauf (2006) το κόστος της βέλτιστης ευρεθείσας λύσης  ανέρχεται 

σε 60,883.71 DM. Στην περίπτωση της ολικής ΒΣΣ το σµήνος συγκλίνει στην τιµή 70,915 

DM. Με τη χρήση  τοπικής ΒΣΣ το σµήνος συγκλίνει στην σαφώς καλύτερη τιµή των 63,632 

DM. 

Το πρόβληµα πρώιµης σύγκλισης σε σηµείο ισορροπίας είναι γνωστό µε τη χρήση ΒΣΣ, 

ενώ προφανώς οδηγεί στην παγίδευση των σωµατιδίων στη γειτονιά υπό-βέλτιστων λύσεων. 

Το φαινόµενο επιδεινώνεται µε την αύξηση των παραµέτρων ελέγχου και τη «δυσκολία» του 

πεδίου αναζήτησης. Η πρώιµη σύγκλιση του αλγόριθµου σε υπό-βέλτιστη λύση, στα αρχικά 

στάδια της διαδικασίας βελτιστοποίησης (πριν την 250η επανάληψη και για τις δύο εκδόσεις 

του αλγόριθµου, βλέπε Σχήµα 3-3) οδηγεί στο συµπέρασµα ότι υπάρχει πρώιµη απώλεια 

ποικιλίας στον πληθυσµό. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από το διάγραµµα 

ποικιλοµορφίας  – επαναλήψεων (Σχήµα 3-4). Η ποικιλοµορφία του σµήνους δίνεται από: 

                                      ( ) ( )2

1 1

1 POP D

ij j
i j

diversity POP x x
POP L = =

= −∑ ∑            (Σχέση 3 14) 

όπου L  είναι η διάµετρος του σµήνους, POP  το µέγεθος του πληθυσµού, D ο αριθµός 

των διαστάσεων του πεδίου αναζήτησης και jx  η µέση τιµή της συνάρτησης κόστους για τη 

διάσταση j.  Μεγάλη τιµή ( )diversity POP  υποδεικνύει ότι ο αλγόριθµος είναι σε θέση να 

εξερευνήσει µεγάλο µέρος του πεδίου αναζήτησης, δηλαδή η τιµή του αποτελεί ένδειξη της 
διασποράς των θέσεων του σµήνους.  Από το Σχήµα 3-4 παρατηρούµε ότι για την ολική 
έκδοση του αλγόριθµου το σµήνος συγκλίνει σε  σηµείο ισορροπίας περίπου στις 50 
επαναλήψεις. 

                                                           
2Η χρησιµοποίηση των παραµέτρων  που προτείνεται από τους Eberhart και Shi, 

{ }max min 1 2 max max min0.7298, 0.2, 1.49618, u 1d d dw w c c x x= = = =  = − =  έχει ελαφρώς 

καλύτερα αποτελέσµατα. Παρόλα αυτά για λόγους οµοιοµορφίας  χρησιµοποιείται η συγκεκριµένη οµάδα 
παραµέτρων. 
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Επαναλήψεις
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τοπική ΒΣΣ (100)

 

Σχήµα 3-3: Σύγκλιση βασικής ΒΣΣ 

Επαναλήψεις
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3.0x10-1

3.5x10-1

ολική ΒΣΣ (256)
τοπική ΒΣΣ (256)
ολική ΒΣΣ (100)
τοπική ΒΣΣ (100)

 

Σχήµα 3-4: ∆ιάγραµµα ποικιλοµορφίας βασικής ΒΣΣ 

Για την αποφυγή του φαινοµένου πρώιµης σύγκλισης, µέσω του ελέγχου της ποικιλίας του 

πληθυσµού, στη µελέτη χρησιµοποιήθηκε ο αλγόριθµος ΒΣΣ έλξης/απώθησης (Riget et al, 

2002) σε συνδυασµό µε τελεστή µετάλλαξης. Στην απόφαση αυτή συνηγορεί παράλληλη 

χρονικά µελέτη µε τη συγκεκριµένη διατριβή, η οποία προτείνει την ταυτόχρονη εφαρµογή 

των δύο µηχανισµών. Ειδικότερα ο Achtnig (2008) αναφέρει ότι παρά το γεγονός ότι η χρήση 

τελεστή µετάλλαξης βελτιώνει σηµαντικά την επίδοση του βασικού αλγόριθµου ΒΣΣ, 

εξακολουθεί να είναι επιρρεπής σε πρώιµη σύγκλιση, πρόβληµα το οποίο µεγαλώνει µε την 

αύξηση των διαστάσεων του υπό µελέτη προβλήµατος και προτείνει τη µελέτη της χρήσης 
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έλξης/απώθησης σε συνδυασµό µε τελεστή µετάλλαξης. 

Μέτρο της ποικιλίας του σµήνους για τη συγκεκριµένη τεχνική αποτελεί η σχέση 3-14 . 

Όταν η ποικιλία του πληθυσµού βρίσκεται πάνω από ένα συγκεκριµένο όριο highd  , ο 

αλγόριθµος ΒΣΣ εφαρµόζεται κανονικά. Αντιθέτως όταν ο πληθυσµός βρίσκεται κοντά στην 

οµογενοποίηση ( lowdiversity d< ), τα σωµατίδια απωθούνται από τη ολική/τοπική και την 

ατοµική βέλτιστη λύση. Συνεπώς η εξίσωση της ταχύτητας έχει την εξής µορφή: 

( ) ( )( ), , 1 , , 2 , ,( ) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)i d i d i d i d g d i du t wu t dir t p t x t t p t x tϕ ϕ= − + − − − − + − − − −

                            low highdir dir ά diversity d ή diverity dε ν= −   <   >           (Σχέση 3 15) 

Αντίστοιχα η χρήση τελεστή µετάλλαξης έχει αποδειχθεί ότι συµπληρώνει αποτελεσµατικά 

το µηχανισµό του αλγόριθµου ΒΣΣ εντείνοντας την ικανότητα διερεύνησης του πεδίου 

αναζήτησης (exploration). Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο τελεστής µετάλλαξης εφαρµόζεται 

σε κάθε παράµερο ελέγχου (διάσταση) του διανύσµατος θέσης κάθε σωµατιδίου µε 

πιθανότητα mutp . Μια παραλλαγή ενός τελεστή µετάλλαξης Gauss εισάγεται στο πλαίσιο της 

διατριβής µε βάση το τελεστή των Esquivel και Coello (2003), Higashi και Iba (2003). Κάθε 

διάσταση του διανύσµατος θέσης µεταλλάσσεται µε πιθανότητα mutp  σύµφωνα µε:  

         
( )
( )

max

min

( ) (0,1) ( ) ( ) if ( ) [0,1] 0.5
( )

( ) (0,1) ( ) ( )

id d id

id

id id d

x t n x x t f t q t U
x t

x t n x t x f t ώαλλι ς

+ − >′ = 
− −

∼
   (Σχέση 3 16) 

Όπου ( ) 1
t

t
f t

n
= −   καθορίζει το βήµα της µετάλλαξης µε βάση τον αριθµό των 

επαναλήψεων ενώ η παράµετρος (0,1)n  είναι µια τυχαία µεταβλητή η οποία ακολουθεί 

Gaussian κατανοµή.  

Καθώς ο αλγόριθµος εξελίσσεται το βήµα µετάλλαξης - το µέγεθος δηλαδή κατά το οποίo 

αλλάζει η τιµή της παραµέτρου ελέγχου – ελαττώνεται µέχρι το µηδέν για tt n=  Συνεπώς 

αναζητήσεις σε αποµακρυσµένα σηµεία του πεδίου αναζήτησης είναι πιθανές στα πρώτα 

στάδια του αλγόριθµου ενώ οι περιορίζονται στη περιοχή του βέλτιστου στα τελευταία 

στάδια της διαδικασίας βελτιστοποίησης. Στον Πίνακα 3-4 περιλαµβάνεται ο ψευδό-κώδικας 

σειριακής εκτέλεσης του τροποποιηµένου αλγόριθµου ΒΣΣ έλξης και απώθησης µε 

µετάλλαξη (υβριδική ΒΣΣ έλξης και απώθησης – ΥΒΣΣ-ΕΑ). 
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procedure H-ARPSO 

for i = 1 to POP do 
     for j = 1 to dim do 

          αρχικοποίηση [ ]min max,ij d dx random x x= ; 

          αρχικοποίηση 0iju = ; 

    end 
end 

             1;dir =   

while κριτήριο τερµατισµού not true 

                  ( ) ( )2

1 1

1 POP D

ij j
i j

diversity POP x x
POP L = =

= −∑ ∑  ; 

     begin 
            for i = 1 to POP do 

            if  ( ) ( )i if f<x p then ip = ix ;  

            if  ( ) ( )i gf f<p p  then gp = ip  ; 

end 

( ) ( ) t
initial final final

t

n t
w t w w w

n

−
= − + ; 

if ( ) ;low highdiversity d diverity d dir dir<  || >   = −then  

 for i = 1 to POP do 

     for  d  =1 to n do 

           
( )( )

( )( )
1

2

( ) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)

( 1) ( 1) ( 1) ;

id id id id

gd id

u t wu t dir t p t x t

dir t p t x t

ϕ

ϕ

= − + − − − −

+ − − − −
 

           ( ) { }max( ) ( ) min ( ) ,id id id du t sign u t u t u= ⋅  

           ( ) ( ) ( ) ( ) ( )min max1 ,id id d d id idx t u t x x u t u t − +  ∉  = −if then ; 

           ( ) ( ) ( )1id id idx t x t u t= − + ; 

            if  ( ) ( )min minid id id idx t x x t x<    =then ; 

            if  ( ) ( )max max;id id id idx t x x t x>   =then  

            if [0,1] mutrandom p≤    then mutate ( );idx t  

   end  
                        end 

1;t t= +  

            end 
end { procedure } 

Πίνακας 3-4. Ψευδοκώδικας για τη σειριακή εκτέλεση του αλγορίθµου ΥΒΣΣ – ΕΑ (ολική έκδοση) 
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3.4.1 Αποτελέσµατα 
Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα εφαρµογής του αλγορίθµου ΒΣΣ στο 

σχεδιασµό του τηλεπικοινωνιακού δικτύου δενδρικής δοµής (Rothlauf , 2006). Απαραίτητα 

δεδοµένα για τη λειτουργία του αλγόριθµου βελτιστοποίησης θεωρούνται: 

1. Το σύνολο διαθέσιµων τύπων ζεύξης και τα αντίστοιχα λειτουργικά τους κόστη, 

2. Η µήτρα των επικοινωνιακών απαιτήσεων  

3. Οι αποστάσεις µεταξύ των κόµβων. 

 Μια ολική και τοπική έκδοση (Von Neumann τοπολογία ) του αλγόριθµου ΒΣΣ µε τη 

χρήση τεχνικών ελέγχου της ποικιλίας του πληθυσµού (µετάλλαξη, ΒΣΣ έλξης και 

απώθησης) εφαρµόστηκε για την επίλυση του παραπάνω προβλήµατος βελτιστοποίησης 

µονού στόχου. Η ολική και τοπική έκδοση του αλγόριθµου ΒΣΣ έλξης και απώθησης - µε 

µετάλλαξη (υβριδική ΒΣΣ έλξης και απώθησης – ΥΒΣΣ-ΕΑ) συγκρίνεται µε: 

1. Την ολική και τοπική έκδοση του αλγόριθµου ΒΣΣ. 

2. Την ολική και τοπική έκδοση του αλγόριθµου ΒΣΣ µε µετάλλαξη (υβριδική ΒΣΣ – 

ΥΒΣΣ). 

3. Tην ολική και τοπική έκδοση του αλγόριθµου ΒΣΣ έλξης και απώθησης (ΒΣΣ 

έλξης και απώθησης – ΒΣΣ-ΕΑ). 

Παράλληλα, η εφαρµογή της ΒΣΣ συγκρίνεται µε τα αποτελέσµατα από τη χρήση ΓΑ 

χωρίς µετάλλαξη και την εφαρµογή ΓΑ µε µετάλλαξη στο συγκεκριµένο πρόβληµα, όπως 

παρουσιάζονται από τον Rothlauf στη σχετική µελέτη (Rothlauf et el, 2002). 

3.4.1.1 Επιλογή παραµέτρων αλγόριθµου ΒΣΣ 

Η επίδοση του αλγορίθµου ΒΣΣ επηρεάζεται από διάφορες παραµέτρους ελέγχου. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζεται µια αναλυτική περιγραφή της επίδρασης των παραµέτρων στην 

τοπική έκδοση του υβριδικού αλγορίθµου ΒΣΣ που χρησιµοποιεί τη Von Neumann 

τοπολογία γειτονιάς (τοπική ΥΒΣΣ).  

Με βάση την κωδικοποίηση τυχαίων κλειδιών δικτύου, γα το τρέχον πρόβληµα σχεδίασης 

16 κόµβων απαιτούνται 120 παράµετροι ελέγχου για την αναπαράσταση κάθε πιθανής λύσης. 

Προκειµένου να συγκριθεί η χρήση αλγορίθµου ΒΣΣ µε την εφαρµογή γενετικού αλγόριθµου 

(βλέπε Rothlauf, 2001), ο µέγιστος αριθµός αξιολογήσεων των πιθανών λύσεων πρέπει να 

είναι ίδιος. Ο γενετικός αλγόριθµος στη σχετική µελέτη  (Rothlauf, 2001) εκτελέσθηκε για 

έναν πληθυσµό 2.000 ατόµων µε µέγιστο αριθµό 50 επαναλήψεων, εποµένως ο µέγιστος 

αριθµός υπολογισµού της αντικειµενικής συνάρτησης ήταν 100.000. Με βάση τα στοιχεία 

αυτά ένας πληθυσµός 100 σωµατιδίων, νούµερο το οποίο χρησιµοποιείται συχνά σε 

εφαρµογές του αλγορίθµου ΒΣΣ (Abraham et al, 2008, σελ. 427), θα µπορούσε να εξελιχθεί 

για 1.000 γενιές, ώστε να απαιτούνται το πολύ 100.000 υπολογισµοί αντικειµενικής 

συνάρτησης. Σύµφωνα µε Soudan et al (2008) η ΒΣΣ ευνοείται από τη χρήση µεγάλου 
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µεγέθους πληθυσµού στην αρχή της διαδικασίας βελτιστοποίησης, καθώς η διερεύνηση 

επεκτείνεται σε αποµακρυσµένες περιοχές του πεδίου αναζήτησης γεγονός το οποίο πιθανόν 

να επιτρέψει τον εντοπισµό της περιοχής όπου βρίσκεται το ολικό βέλτιστο. Για το λόγο 

αυτό, ελέγχεται επίσης πληθυσµός σχεδόν διπλάσιος από τη διάσταση του προβλήµατος (256 

σωµατίδια - 16×16 πλέγµα), ο οποίος εξελίσσεται για 390 γενιές µε µέγιστο αριθµό 

αξιολογήσεων της αντικειµενικής συνάρτησης 99.840.  

Για την εφαρµογή χρονοµεταβλητού συντελεστή αδράνειας, η αρχική και τελική τιµή του 

συντελεστή αδράνειας που προτείνεται στη βιβλιογραφία από τους Eberhart και Shi 

max 0.9w = , min 0.4w =  (Shi et al, 1999) συγκρίνεται µε τις τιµές max 0.7w = , min 0.2w =  

οι οποίες ελαττώνουν την επίδραση της προηγούµενης ταχύτητας του σωµατιδίου.  

Σύµφωνα µε τον Van de Bergh και τον Egelbrecht (βλέπε κεφάλαιο 2) για τη βασική 

έκδοση της ολικής ΒΣΣ (global PSO) σύγκλιση της τροχιάς του σωµατιδίου µε τη χρήση 

στοχαστικών παραµέτρων ( )1 1 1( )t c t=φ ρ , ( )2 2 2( )t c t=φ ρ ,παρατηρείται εφόσον οι 

συντελεστές επιτάχυνσης ορίζονται ως εξής:  

{ } 1 2
1 2

, 1, sup | 0.5 1 , (0, ]crit
ratio ratio crit w c c

c c

ϕ
ϕ µε ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ=    =  − <   ∈ +

+
∼     ( Σχέση 3-17) 

Οι Peer et al (2003) χρησιµοποιούν την παραπάνω σχέση για την επιλογή παραµέτρων στην 

περίπτωση χρήσης τοπικής έκδοσης ΒΣΣ µε τοπολογία Von Neumann. Σύµφωνα µε τα 

παραπάνω και µε βάση τη διδακτορική διατριβή του Van de Bergh, η αυθαίρετη επιλογή της 

αρχικής και τελικής τιµής του συντελεστή αδράνειας οδηγεί στην επιλογή των συντελεστών 

1 2,c c  δηλαδή του συνόλου των παραµέτρων { }max min 1 20.7, 0.2, 1.2w w c c= = = =  έναντι 

{ }max min 1 20.9, 0.4, 1.4w w c c= = = = . 

Ο συντελεστής περιορισµού της ταχύτητας maxu  έχει σηµαντική επίδραση στην 

συµπεριφορά σύγκλισης του αλγόριθµου, καθώς καθορίζει τη µέγιστη επιτρεπόµενη 

µεταβολή στη θέση του σωµατιδίου σε κάθε επανάληψη, κατά τη διαδικασία διερεύνησης το 

πεδίου αναζήτησης. Οι Eberhart και Shi προτείνουν τη χρήση συντελεστών 

{ }1 20.7298, 1.49618w c c= = = οι οποίοι υπακούν στον παραπάνω κανόνα σύγκλισης του 

Van de Bergh σε συνδυασµό µε ( )max max minud d dx xδ= −  (κεφάλαιο 2). Η µέγιστη ταχύτητα 

ανά διάσταση συχνά ορίζεται στο 10%-20% του εύρους του πεδίου ορισµού κάθε 

παραµέτρου ελέγχου (Kumar et al, 2006) αποτελώντας ικανοποιητικό συµβιβασµό (trade off) 

µεταξύ ικανότητας αναζήτησης (exploration) και εκµετάλλευσης (exploitation). Στο τρέχον 

πρόβληµα χρησιµοποιήθηκε ( )max max minu 0.1d d dx x= − . 
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Εξαιτίας του µεγάλου αριθµού παραµέτρων ελέγχου (dimensionality) και του σχετικά 

µικρού πληθυσµού, είναι απαραίτητη η εισαγωγή µηχανισµών διατήρησης της 

ποικιλοµορφίας του πληθυσµού. Ένας από αυτούς είναι και η χρήση τελεστή µετάλλαξης ο 

οποίος εφαρµόζεται στο διάνυσµα θέσης του κάθε σωµατιδίου µε πιθανότητα mutp  . ∆οκιµές 

οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρήση της βασικής έκδοσης του αλγόριθµου ΒΣΣ, 

αποδεικνύουν την ανικανότητα του αλγόριθµου να συγκλίνει στο ολικό βέλτιστο για το 

συγκεκριµένο πρόβληµα. Συνεπώς ελέγχεται η εφαρµογή τελεστή µετάλλαξης σε κάθε 

διάσταση του διανύσµατος θέσης του σωµατιδίου µε πιθανότητα mutp  = 0.01  (Higashi et al, 

2003) και mutp  = 0.005 . 

Προκειµένου να αξιολογηθεί η επίδραση των παραµέτρων του αλγορίθµου και να 

ποσοτικοποιηθεί η επίδοση του αλγόριθµου, εξετάσθηκε η ακρίβεια (accuracy), η αξιοπιστία 

(reliability), η ευρωστία (robustness) και η αποδοτικότητα (efficiency) του αλγόριθµου. Η 

ακρίβεια αναφέρεται στην ποιότητα της ευρεθείσας λύσης. Η βέλτιστη (γνωστή) λύση για το 

τρέχων πρόβληµα υποδεικνύεται στη µελέτη του Rothlauf (2001). Εποµένως η ακρίβεια 

εκφράζεται ως το απόλυτο σφάλµα της βέλτιστης ευρεθείσας λύσης ( )/err g l optf f f= −p . 

Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται αναφέρονται στην µέση τιµή (average) 50 

επαναλήψεων της διαδικασίας βελτιστοποίησης. Συµπληρωµατικά στην ακρίβεια του 

αλγόριθµου παρατίθεται η ευρωστία του σµήνους, η οποία ποσοτικοποιείται από τη τυπική 

απόκλιση (standard deviation) του προαναφερθέντος σφάλµατος ferrσ . Μικρή τιµή της 

τυπικής απόκλισης του σφάλµατος υποδεικνύει ότι το σµήνος συγκλίνει σε παραπλήσιες 

τιµές γύρω από το βέλτιστο. Η αξιοπιστία µετριέται ως το ποσοστό των επαναλήψεων της 

διαδικασίας βελτιστοποίησης που έφθασαν στη βέλτιστη λύση (ποσοστό επιτυχίας – Success 

Rate). Τέλος η αποδοτικότητα του αλγορίθµου εκφράζεται ως ο µέσος αριθµός υπολογισµών 

της συνάρτησης κόστους που απαιτούνται για την σύγκλιση στη βέλτιστη δεικνυόµενη λύση 

FE (Fitness Evaluations). Τα αποτελέσµατα απεικονίζονται στους πίνακες 3-5, 3-6. 

Αναφορικά µε το µέγεθος του σµήνους, ανεξάρτητα από τις παραµέτρους διαµόρφωσης 

του αλγόριθµου, εξετάζοντας errf , ferrσ και το ποσοστό επιτυχίας, είναι εµφανές ότι η χρήση 

µεγαλύτερου πληθυσµού (256 σωµατίδια) έχει καλύτερα αποτελέσµατα. Η χρήση 

πολυπληθούς σµήνους διευκολύνει την αναζήτηση (exploration) στα πρώτα στάδια της 

διαδικασίας βελτιστοποίησης. Ο αύξηση όµως του πληθυσµού αναπόφευκτα οδηγεί στην 

αύξηση του αριθµού των υπολογισµών της αντικειµενικής συνάρτησης κατά 30%-80%. 

Όσον αφορά στο συντελεστή περιορισµού της ταχύτητας, µεγάλη τιµή του maxu ευνοεί τη 

ολική εξερεύνηση του πεδίου αναζήτησης ενώ µικρή ευνοεί την τοπική εξερεύνηση. Στην 
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τρέχουσα έκδοση του αλγόριθµου ΒΣΣ, δεδοµένου ότι ο µηχανισµός µετάλλαξης διατηρεί 

την ποικιλοµορφία του σµήνους αποτρέποντας την πρόωρη σύγκλιση, ένα µικρό µέγεθος 

βήµατος ( )max 0.1du =  στην εξερεύνηση του πεδίου αναζήτησης, οδηγεί σε καλύτερη 

επίδοση του αλγόριθµου. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η χρήση µεγάλου 

συντελεστή περιορισµού της ταχύτητας,  µπορεί να οδηγήσει ταλαντωτική κίνηση των 

σωµατιδίων γύρω από υπό-βέλτιστα, καθιστώντας το σµήνος ανίκανο να προσεγγίσει τη 

βέλτιστη (γνωστή) τιµή.  

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι ο τελεστής µετάλλαξης αυξάνει την ποικιλοµορφία του 

πληθυσµού αποτελεσµατικά όταν χρησιµοποιείται µικρή τιµή maxu , µε συνέπεια υψηλότερα 

ποσοστά επιτυχίας στην ανεύρεση της βέλτιστης λύσης και χαµηλότερες τιµές των 

errf  και ferrσ  . Αντιθέτως µε µεγαλύτερη τιµή maxu , προτιµάται µικρότερη τιµή του 

συντελεστή µετάλλαξης. Ειδικότερα παρατηρούµε ότι η εφαρµογή µετάλλαξης µε 

πιθανότητα mutp  = 0.01  οδηγεί συνήθως σε πολύ υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας - πάνω από 

80% σε πολλές περιπτώσεις, σε σύγκριση µε την εφαρµογή µετάλλαξης µε 

πιθανότητα mutp  = 0.005 . Εντούτοις υπάρχει φυσικά συσχέτιση µεταξύ του υπολογιστικού 

κόστους και της µέσης τιµής της αντικειµενικής συνάρτησης. Η αύξηση του ποσοστού 

επιτυχίας οδηγεί σε µια µέση αύξηση του αριθµού αξιολογήσεων της συνάρτησης κόστους 

µέχρι 10% για να συγκλίνει στη βέλτιστη λύση. 

 256 Particles 100 Particles 

max minw w−  0.7-0.2 0.9-0.4 0.7-0.2 0.9-0.4 

1 2,c c  1.2 1.4 1.2 1.4 

1% 

errf  21.04977 41.998 51.43 60.60 

ferrσ  
60.3145 144.0608 147.54 170.67 

FE 46,794 54,016 25,505 31,305 
Success rate 86% 84% 78% 74% 

0.5% 

errf  84.81 134.69 216.93 258.82 

ferrσ  157.13 243.61 394.29 537.80 
FE 45,824 50,432 28,000 32,200 

Success rate 57% 53% 62% 37% 

Πίνακας 3-5: Ανάλυση ευαισθησίας παραµέτρων ΒΣΣ ( )max 0.1,du d D=  ∀ ∈   
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 256 Particles 100 Particles 

max minw w−  0.7-0.2 0.9-0.4 0.7-0.2 0.9-0.4 

1 2,c c  1.2 1.4 1.2 1.4 

1% 

errf  57.22 77.69 61.13 78.87 

ferrσ  
174.6102 123.72 182.8075 205.65 

FE 49,182 80,030 27,200 62,397 
Success rate 86% 42% 80% 70% 

0.5% 

errf  20.82 66.27 122.56 140.33 

ferrσ  50.05 136.87 256.49 252.70 
FE 44,544 75,776 26,500 55,000 

Success rate 83% 60% 69% 50% 

Πίνακας 3-6: Ανάλυση ευαισθησίας παραµέτρων ΒΣΣ ( )max 1,du d D=  ∀ ∈  

Τέλος σχετικά µε τη επιλογή { }max min 1 2, , ,w w c c  η χρήση 

{ }max min 1 20.7, 0.2, 1.2w w c c= = = = οδηγεί σε ανώτερες ποιοτικά λύσεις στις περισσότερες 

περιπτώσεις ανεξάρτητα από το µέγεθος του πληθυσµού και των υπολοίπων παραµέτρων 

διαµόρφωσης. 

Η ανάλυση ευαισθησίας για τις προαναφερθείσες παραµέτρους, σε αναλογία µε τις µελέτες 

του Van de Bergh (2002) και Kumar et al (2006), υποδεικνύει τη χρήση 

{ }max min 1 20.7, 0.2, 1.2w w c c= = = = , mutp  = 0.01 , max 0.1,du d D=  ∀ ∈ µε πληθυσµό 256 

ατόµων, εξαιτίας όµως του µικρότερου αριθµού αξιολογήσεων της αντικειµενικής 

συνάρτησης µε τη χρήση πληθυσµού 100 ατόµων (25,505 µέσος αριθµός αξιολογήσεων για 

πληθυσµό 100 ατόµων µε ποσοστό επιτυχίας 78% έναντι 46,794 µέσος αριθµό αξιολογήσεων 

για πληθυσµό 256 ατόµων µε ποσοστό επιτυχίας 86%) επιλέγεται η συγκεκριµένη τιµή. 

3.4.1.2 Αξιολόγηση αλγόριθµου Ι  

Στο Σχήµα 3.5 παρατίθεται η συµπεριφορά σύγκλισης (µέσο σφάλµα της αντικειµενικής 

συνάρτησης errf ) της υβριδικής ΒΣΣ έλξης και απώθησης - ΥΒΣΣ-ΕΑ - (τοπική και ολική) 

για το πρόβληµα σχεδίασης δικτύου επικοινωνιών. Επιπλέον, στους πίνακες 3-7, 3-8 

παρατίθεται η µέση τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης, η τυπική απόκλιση της και η 

κανονικοποιηµένη απόκλιση της µέσης τιµή από την βέλτιστη λύση για τους αλγόριθµους 

ΥΒΣΣ και ΥΒΣΣ-ΕΑ. Τα αποτελέσµατα λαµβάνονται µετά από 50 επαναλήψεις της 

διαδικασίας βελτιστοποίησης.  
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Το όριο lowd ορίζεται για την ΥΒΣΣ-ΕΑ και ΒΣΣ-ΕΑ ανά περίπτωση, µε βάση τις τιµές 

ποικιλοµορφίας για τις ΥΒΣΣ σε 0.04lowd =  και ΒΣΣ  σε 0.01lowd =  στις οποίες η 

πιθανότητα εύρεσης καλύτερης λύσης είναι χαµηλή (Riget et al, 2002) ενώ το άνω όριο και 

στις δύο περιπτώσεις, βάση παρατηρήσεων, ορίστηκε σε 0.28highd = (Papagianni et al, 

2009b). 

 Ολική (gbest) ΒΣΣ  

Αναφορικά µε την ολική έκδοση της ΥΒΣΣ-ΕΑ, στο Σχήµα 3.5 παρατίθεται η 

συµπεριφορά σύγκλισης του αλγόριθµου. Οι δείκτες σύγκλισης παρουσιάζονται στους 

πίνακες 3-7, 3-8. Ο αλγόριθµος ΥΒΣΣ-ΕΑ στην καλύτερη εκτέλεση ήταν σε θέση να εντοπίσει 

τη βέλτιστη λύση σε 96 επαναλήψεις, απαιτώντας συνολικά 9,600 αξιολογήσεις της 

συνάρτησης κόστους (για σµήνος 100 σωµατιδίων) ενώ κατά µέσο όρο απαιτεί 240 

επαναλήψεις για την εύρεση της βέλτιστης λύσης.  Η ποικιλοµορφία του σµήνους µειώνεται 

οµαλά για την ολική έκδοση της ΥΒΣΣ και ΥΒΣΣ-ΕΑ  (Σχήµα 3-6) σε σχέση µε την ολική 

ΒΣΣ εξαιτίας της χρήσης του τελεστή µετάλλαξης. Παράλληλα ο µηχανισµός 

απώθησης/έλξης στην ΥΒΣΣ-ΕΑ οδηγεί στην αποφυγή της παγίδευσης του αλγόριθµου σε 

υπό - βέλτιστο σε προχωρηµένα στάδια της διαδικασίας βελτιστοποίησης (ακόµα και έπειτα 

από την 600η γενιά, βλέπε Σχήµα 3-5).  

Μετά την εξέλιξη του αλγόριθµου για 1000 επαναλήψεις, το ποσοστό επιτυχίας ανεύρεσης 

της βέλτιστης λύσης για την ολική ΥΒΣΣ-ΕΑ ανέρχεται σε 30% ενώ για την ολική ΥΒΣΣ 

20% και για τη ΒΣΣ 0%. Η µέση τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης (61,704.51) που 

λαµβάνεται µε τη χρήση της ολικής ΥΒΣΣ-ΕΑ δείχνει ότι η χρήση ολικής έκδοσης του 

αλγόριθµου ΒΣΣ, όπου γειτονιά θεωρείται όλο το σµήνος µπορεί συχνά να οδηγήσει στην 

πρόωρη σύγκλιση σε υπό- βέλτιστες λύσεις, ακόµα και όταν χρησιµοποιούνται µηχανισµοί 

έλεγχου της ποικιλοµορφίας του σµήνους.  Η ολική έκδοση της ΥΒΣΣ-ΕΑ παρουσιάζει µικρή 

βελτίωση σε σχέση µε την ολική έκδοση της ΥΒΣΣ, ειδικά αναφορικά µε την τιµή της 

τυπικής απόκλισης των τιµών της συνάρτησης κόστους. 

Τοπική (lbest) ΒΣΣ  

Αντίστοιχα, στο Σχήµα 3.5 παρατίθεται η συµπεριφορά σύγκλισης του αλγόριθµου ΒΣΣ 

όταν υιοθετείται τοπολογία γειτονιάς Von Neumann (πλευρικό µέγεθος = 10). Οι δείκτες 

σύγκλισης παρουσιάζονται στους πίνακες 3-7, 3-8.  

Για την τοπική έκδοση της ΥΒΣΣ, το ποσοστό επιτυχίας είναι 78% ενώ για την τοπική 

έκδοση της ΥΒΣΣ-ΕΑ ανέρχεται σε 98% και για την τοπική ΒΣΣ σε 0%.  Η βέλτιστη 

εκτέλεση του αλγόριθµου τοπικής ΥΒΣΣ-ΕΑ ήταν σε θέση να εντοπίσει τη βέλτιστη λύση σε 

143 γενιές, απαιτώντας συνολικά 14,300 αξιολογήσεις της συνάρτησης κόστους περίπου 
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διπλάσιες από την ολική ΥΒΣΣ-ΕΑ, εξαιτίας της επίδρασης της τοπολογίας γειτονιάς που 

υιοθετείται.  

Αναφορικά µε το µέγιστο αριθµό επαναλήψεων οι οποίες απαιτούνται για τη σύγκλιση στη 

βέλτιστη λύση, η τοπική έκδοση της ΥΒΣΣ-ΕΑ κάτω από την επίδραση του µηχανισµού 

έλξης-απώθησης φθάνει στην γνωστή βέλτιστη τιµή ακόµα και µετά από 923 επαναλήψεις 

ενώ η ίδια µέτρηση για την τοπική ΥΒΣΣ είναι κάτω από τις 630 επαναλήψεις όπου η 

ποικιλοµορφία του σµήνους έχει µειωθεί σηµαντικά. 

Η µέση τιµή της συνάρτησης κόστους (60,886.22) για την τοπική ΥΒΣΣ-ΕΑ βελτιώνει τη 

µέση τιµή που λαµβάνεται από την τοπική ΥΒΣΣ (60,935.13) γεγονός το οποίο υποδεικνύει 

το πλεονέκτηµα εφαρµογής του µηχανισµού έλξης-απώθησης προς το τέλος της διαδικασίας 

βελτιστοποίησης, συµπληρωµατικά όµως προς τον τελεστή µετάλλαξης στον οποίο οφείλεται 

η διατήρηση της ποικιλίας στο σµήνος.  

Παράλληλα αποδεικνύεται η σηµαντική επίδραση της χρήσης γειτονιάς πλέγµατος η οποία 

καθυστερεί τη σύγκλιση του αλγορίθµου βελτιστοποίησης. Το συµπέρασµα αυτό ενισχύεται 

από την παρατήρηση ότι η µέση τιµή της συνάρτησης κόστους για τις µη-επιτυχηµένες 

εκτελέσεις του αλγόριθµου τοπικής ΥΒΣΣ είναι χαµηλότερη από την αντίστοιχη µέση τιµή 

της ολικής ΥΒΣΣ. Το γεγονός αυτό υποδεικνύεται από την τυπική απόκλιση της µέσης 

συνάρτησης κόστους. Παράλληλα η τοπική ΥΒΣΣ-ΕΑ ήταν ικανοποιητική αναφορικά µε 

ταχύτητα σύγκλισης, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ότι χρειάζονται το πολύ 5 γενιές για τη 

διάχυση της πληροφορίας αναφορικά µε τη θέση του βέλτιστου σωµατιδίου σε όλα τα µέλη 

του σµήνους.  
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Σχήµα 3-5: Σύγκλιση διαφόρων εκδόσεων ΒΣΣ 

Σύγκριση µε ΓΑ 

Η προτεινόµενη µεθοδολογία (τοπική ΥΒΣΣ-ΕΑ και τοπική ΥΒΣΣ) παρουσιάζει 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε σχέση µε τη χρήση γενετικού αλγόριθµου, όπως αυτά 

παρουσιάζονται (Rothlauf et al, 2002) αλλά και από την εφαρµογή ΓΑ µε τη χρήση 

µετάλλαξης.  

Οι δύο παραλλαγές του αλγόριθµου ΒΣΣ (τοπική έκδοση) παρουσιάζουν βελτιωµένα 

αποτελέσµατα σε σχέση µε την εφαρµογή ΓΑ µε επιλογή τουρνουά και οµοιόµορφου 

επιχιασµού µε πιθανότητα 1crossp =  αναφορικά µε όλες τους δείκτες σύγκλισης (Πίνακας 3-

7, 3-8). Παράλληλα η εφαρµογή τοπικής ΥΒΣΣ-ΕΑ εµφανίζει καλύτερα αποτελέσµατα σε 

σχέση µε την ΓΑ µε ντετερµινιστική επιλογή (µ+λ) και οµοιόµορφο επιχιασµό µε πιθανότητα 

1crossp = . Καθώς δεν εφαρµόζεται µετάλλαξη στις εκδόσεις των γενετικών αλγόριθµων ΓΑ-

τουρνουά και ΓΑ-(µ+λ), ζεύξεις οι οποίες χάνονται από τον γονότυπο δεν θα εµφανιστούν 

ξανά. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητος ο εφοδιασµός του αλγόριθµου µε καλές δοµικές 

µονάδες από την πρώτη γενιά, το οποίο εξασφαλίζεται από το µέγεθος (2000 άτοµα) του 

πληθυσµού που χρησιµοποιείται (Rothlauf et al, 2002). Αντίθετα, στην τελευταία περίπτωση 

εφαρµογής γενετικού αλγόριθµου όπου εφαρµόζεται επιλογή ρουλέτας µε οµοιόµορφο 

τελεστή επιχιασµού µε πιθανότητα  0.9crossp =  και οµοιόµορφη µετάλλαξη ανά γονίδιο µε 

πιθανότητα  0.008mutp =  (1/ D ), παρατηρείται ότι τόσο µε την εφαρµογή της τοπικής 

ΥΒΣΣ - η οποία παρουσιάζει σχεδόν την ίδια µέση τιµή και µικρότερη τυπική απόκλιση – 
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όσο και  µε την εφαρµογή ΥΒΣΣ-ΕΑ, τα στατιστικά χαρακτηριστικά της σύγκλισης της ΒΣΣ 

παρουσιάζονται βελτιωµένα σε σχέση µε τον ΓΑ.  

Κόστος 
Βέλτιστης 
Λύσης 

 Ολική ΥΒΣΣ  
[Πληθ.=100] 
[Επαν.=1000] 

Τοπική 
ΥΒΣΣ 

[Πληθ.=100] 
[Επαν.=1000] 

ΓΑ-
Τουρνουά 

[Πληθ.=2000] 
[Επαν.=50] 

60883.71 

µ 62113.8 60935.13 61353.33 
σ 1574.03 147.54 431 

wp  2.020% 0.084% 0.77% 

Πίνακας 3-7: Αξιολόγηση επίδοσης ΥΒΣΣ 

 
Κόστος 

Βέλτιστης 
Λύσης 

 Ολική ΥΒΣΣ-
ΕΑ 

[Πληθ.=100] 
[Επαν.=1000] 

Τοπική ΥΒΣΣ-
ΕΑ 

[Πληθ.=100] 
[Επαν.=1000] 

ΓΑ -
(µ+λ)επιλογή 
[Πληθ.=2000] 

[Επαν.=50] 

ΓΑ – Ρουλέτα  
[Πληθ.=100] 
[Επαν.=1000] 

60883.71 

µ 61704.51 60886.22 60886.62 60922.23 
σ 1355.1 17.46 40 246,58 

wp  1.348% 0.00% 0.00% 0,0625% 

Πίνακας 3-8: Αξιολόγηση επίδοσης ΥΒΣΣ-ΕΑ 

Ποικιλοµορφία του σµήνους 

Η γραφική παράσταση στο Σχήµα 3.6 παρουσιάζει ενδεικτικά την ποικιλοµορφία του 

σµήνους για το τρέχων πρόβληµα σχεδίασης 120 παραµέτρων ελέγχου. Στο Σχήµα 3-6 

παρατίθενται ενδεικτικά αποτελέσµατα για την τοπική και ολική έκδοση της ΥΒΣΣ και του 

βασικού αλγόριθµου ΒΣΣ.  Στο Σχήµα 3-7 παρατίθενται ενδεικτικά εκτελέσεις 

βελτιστοποίησης ολικής και τοπικής ΒΣΣ και ΒΣΣ-ΕΑ µε 0.01lowd =  και 0.28highd = . Στο 

Σχήµα 3-8 παρατίθενται ενδεικτικά εκτελέσεις βελτιστοποίησης τοπικής ΥΒΣΣ και ΥΒΣΣ-

ΕΑ µε 0.04lowd = και 0.28highd = . 

Κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων εκτέλεσης του αλγορίθµου η ποικιλοµορφία στο 

σµήνος µειώνεται γρήγορα για όλες τις εκδόσεις της ΒΣΣ. Στην ολική/τοπική έκδοση της 

βασικής ΒΣΣ το φαινόµενο παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονο έναντι όλων των άλλων 

παραλλαγών, εκθέτοντας την τάση του αλγορίθµου να συγκλίνει πρόωρα σε υπό-βέλτιστο 

σηµείο ισορροπίας.  Όλες οι εκδόσεις (τοπική και ολική) της ΥΒΣΣ διατηρούν την 

ποικιλοµορφία του σµήνους σε µεγαλύτερο αριθµό επαναλήψεων σε σύγκριση µε τη βασική 

ΒΣΣ. Αναφορικά µε την τοπική ΥΒΣΣ-ΕΑ, η ποικιλοµορφία του σµήνους αρχικά ελέγχεται 

από τον τελεστή µετάλλαξης, ενώ αργότερα ελέγχεται από τον µηχανισµό έλξης/απώθησης 

και συµπληρώνεται από τη κοινωνική οργάνωση του πληθυσµού (γειτονιά), η οποία ελέγχει 

τη ροή της πληροφορίας, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται καθυστέρηση στη σύγκλιση.  
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Σχήµα 3-6: ∆ιάγραµµα ποικιλοµορφίας εκδόσεων ΒΣΣ/ΥΒΣΣ 

 

Επαναλήψεις

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Π
ο
ικ
ιλ
ο
µ
ο
ρ
φ
ία

0.0

5.0e-2

1.0e-1

1.5e-1

2.0e-1

2.5e-1

3.0e-1

3.5e-1

ολική ΒΣΣ
τοπική ΒΣΣ
ολική ΒΣΣ-ΕΑ
τοπική ΒΣΣ-ΕΑ

 

Σχήµα 3-7: ∆ιάγραµµα ποικιλοµορφίας εκδόσεων ΒΣΣ/ΒΣΣ-ΕΑ 
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Σχήµα 3-8: ∆ιάγραµµα ποικιλοµορφίας τοπικής ΥΒΣΣ/ΥΒΣΣ-ΕΑ 

 

3.5 Τροποποιήσεις αλγόριθµου ΒΣΣ – Αλγόριθµος ΙΙ 
Η χρήση της ολικής έκδοσης του αλγόριθµου ΥΒΣΣ έλξης/απώθησης, ΥΒΣΣ και ΒΣΣ στο 

πρόβληµα σχεδίασης δικτύου επικοινωνιών παρουσιάζει χειρότερη επίδοση σε σύγκριση µε 

την τοπική έκδοση. Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών σύγκλισης της ολικής έκδοσης 

εφαρµόζεται ο αλγόριθµος ΒΣΣ µε χρήση τελεστή επιλογής ρουλέτας για την επιλογή του 

οδηγού του σµήνους (F. Wang et al, 2005). Σε προβλήµατα ελαχιστοποίησης στους ΓΑ η 

πιθανότητα επιλογής του σωµατιδίου i σύµφωνα µε το τελεστή επιλογής ρουλέτας (ΕΡ) 

συχνά δίνεται από (Cox,2005): 

                             
( )

( )
( ) ( ) ( ), f f 1i i

i i i w i
i i

POP

g
p g

g
=   = − +

∑
x

x p x
x

                ( Σχέση 3-18) 

Όπου ( )if p η συνάρτηση κόστους του ατόµου i στη γενιά και ( )f wp  η χειρότερη 

ατοµική συνάρτηση κόστους στη γενιά. Στη τρέχουσα µελέτη εφαρµόστηκε τροποποιηµένος 

τελεστής επιλογής ρουλέτας (ΤΕΡ).  Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος πρώιµης 

σύγκλισης στην ολική έκδοση του αλγόριθµου, κάθε σωµατίδιο ορίστηκε να επιλέγει τον 

οδηγό του τυχαία από τα ατοµικά βέλτιστα όλων των σωµατιδίων του σµήνους, λαµβάνοντας 

υπόψη σωµατίδια-λύσεις τα οποία αναπαριστούν τις ίδιες δενδρικές τοπολογίες (duplicates). 

Η επιλογή του οδηγού υλοποιείται ως µηχανισµός επιλογής ρουλέτας (Τροποποιηµένη 
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Επιλογή Ρουλέτας  - ΤΕΡ) όπου η πιθανότητα ενός σωµατιδίου i να επιλεγεί ως οδηγός 

δίνεται από: 

                                   
( )

( )
( ) ( ), 1/

i

i i
i i i f

i i
POP

g
p g N

g
=   = 

∑ p

x
x

x
             ( Σχέση 3-19) 

Όπου ip το ατοµικό βέλτιστο του σωµατιδίου i στη γενιά και ( )ifN p  ο αριθµός των 

σωµατιδίων των οποίων η συνάρτηση κόστους ισούται µε ( )if p . Με βάση τον παραπάνω 

ορισµό, ως οδηγός κάθε σωµατιδίου επιλέγεται το ατοµικό βέλτιστο ενός µέλους του 

σµήνους και όχι η καλύτερη λύση, σε αντιστοιχία µε την ΒΣΣ ενιαίας µάθησης (Liang et al, 

2004). Οι οδηγοί όµως δεν διαφοροποιούνται ανά διάσταση του σωµατιδίου όπως στην ΒΣΣ 

ενιαίας µάθησης ενώ διατηρείται η ατοµική συνιστώσα. 

Τα σωµατίδια-λύσεις τα οποία µε βάση την ατοµικά βέλτιστη τιµή τους παράγουν την ίδια 

τοπολογία-δέντρο δεν είναι απαραίτητα ίσα διανύσµατα σύµφωνα µε την κωδικοποίηση 

NetKeys. Με βάση την παραπάνω µέθοδο τα σωµατίδια αυτά έχουν συνολικά την ίδια 

πιθανότητα µε κάθε άλλο µέλος του σµήνους να επιλεγούν ως οδηγοί. Με την αύξηση των 

επαναλήψεων ευνοείται η επιλογή σωµατιδίων µε διαφορετική τιµή της συνάρτησης κόστους 

µε αποτέλεσµα να διευκολύνεται η τοπική αναζήτηση. 

3.5.1 Αποτελέσµατα 
Στο Σχήµα 3.9 παρατίθεται η συµπεριφορά σύγκλισης (µέσο σφάλµα της αντικειµενικής 

συνάρτησης errf της ολικής ΥΒΣΣ-ΕΡ, ΒΣΣ / ΥΒΣΣ - ΤΕΡ για το πρόβληµα σχεδίασης 

δικτύου επικοινωνιών. Ο αλγόριθµος συγκρίνεται µε: 

1. Tην ολική έκδοση της ΥΒΣΣ  

2. Την ολική βασική έκδοση της ΒΣΣ. 

3. Την ολική βασική έκδοση της ΥΒΣΣ-ΕΑ 

Επιπλέον, στον Πίνακα 3-9 παρατίθεται η µέση τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης, η 

τυπική απόκλισή της και η κανονικοποιηµένη απόκλιση της µέσης τιµή από την βέλτιστη λύση 

για τους αλγόριθµους ΥΒΣΣ-ΤΕΡ, ΥΒΣΣ και ΥΒΣΣ-ΕΑ. Τα αποτελέσµατα λαµβάνονται 

µετά από 50 επαναλήψεις της διαδικασίας βελτιστοποίησης.  

3.5.1.1 Αξιολόγηση αλγόριθµου ΙΙ 

Αναφορικά µε την ολική έκδοση της ΥΒΣΣ-ΤΕΡ, η βέλτιστη εκτέλεση του αλγόριθµου 

ήταν σε θέση να εντοπίσει τη ολικά βέλτιστη λύση σε 271 επαναλήψεις, απαιτώντας 

συνολικά 27,100 αξιολογήσεις της συνάρτησης κόστους (για σµήνος 100 σωµατιδίων). Κατά 

µέσο όρο τόσο ο αλγόριθµος τοπικής ΥΒΣΣ- ΕΑ όσο και ο αλγόριθµος ολικής ΥΒΣΣ-ΤΕΡ 

ήταν σε θέση να εντοπίσει τη ολικά βέλτιστη λύση σε 300 γενιές, απαιτώντας συνολικά 

30,000 αξιολογήσεις της συνάρτησης κόστους.  
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 Το ποσοστό επιτυχίας της βέλτιστης λύσης για την ολική ΥΒΣΣ-ΕΑ ανέρχεται σε 30% και 

για την ολική ΥΒΣΣ σε 20%. Με τη χρήση του τροποποιηµένου τελεστή επιλογής και 

µετάλλαξη ανέρχεται σε 98%, ίδιο µε το ποσοστό επιτυχίας της τοπικής ΥΒΣΣ-ΕΑ (98%).  Η 

βελτίωση στην σύγκλιση του αλγόριθµου επιτυγχάνεται µε την αύξηση της ποικιλοµορφίας 

του πληθυσµού (Σχήµα 3-10).  Παράλληλα ενώ στο ίδιο σχήµα παρατηρούµε ότι τόσο για 

την ΥΒΣΣ-ΤΕΡ όσο και τη ΥΒΣΣ-ΕΡ η ποικιλοµορφία του σµήνους ελλατώνεται µε τον ίδιο 

τρόπο. Από την µελέτη της ΒΣΣ-ΤΕΡ (Σχήµα 3-9) είναι προφανές ότι η χρήση τελεστή 

επιλογής βελτιώνει σηµαντικά τα χαρακτηριστικά σύγκλισης του αλγόριθµου.  
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Σχήµα 3-9: Σύγκλιση διαφόρων εκδόσεων ολικής ΒΣΣ 

Η ποικιλοµορφία του σµήνους µειώνεται οµαλά για την ολική έκδοση της ΥΒΣΣ-ΤΕΡ 

εξαιτίας της χρήσης του συγκεκριµένου τελεστή µετάλλαξης. Παράλληλα ο τελεστής 

επιλογής οδηγεί στην αποφυγή της παγίδευσης του σµήνους σε περιοχή υπό-βέλτιστης λύσης. 

Συνολικά, η ολική έκδοση της ΥΒΣΣ-ΤΕΡ παρουσιάζει την καλύτερη επίδοση σε σχέση µε 

όλες τις εκδόσεις της ολικής ΒΣΣ υπό εξέταση. 

Κόστος 
Βέλτιστης 
Λύσης 

 Ολική ΥΒΣΣ  
[Πληθυσµός=100] 

[Επαναλήψεις=1000] 

Ολική ΥΒΣΣ-ΕΑ 
[Πληθυσµός=100] 

[Επαναλήψεις=1000 

Ολική ΥΒΣΣ-ΤΕΡ  
[Πληθυσµός=100] 

[Επαναλήψεις=1000] 

60883.71 
µ 6,2113.8 6,1704.51 60,886.14 
σ 1,574.03 1,355.1 17,11 

pw 2.020% 1.348% 0.00% 

Πίνακας 3-9: Αξιολόγηση επίδοσης ΥΒΣΣ- ΤΕΡ 
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Σχήµα 3-10 ∆ιάγραµµα ποικιλοµορφίας διαφόρων εκδόσεων ολικής ΒΣΣ 

3.6 Πολυπλοκότητα 
Για τη σύγκριση της χρονικής πολυπλοκότητας των αλγόριθµων τοπικής ΥΒΣΣ-ΕΑ και 

ολικής ΥΒΣΣ-ΤΕΡ είναι αναγκαία η εξέταση των βασικών βηµάτων των δύο αλγόριθµων. Η 

πολυπλοκότητα του αλγόριθµου εξαρτάται από τον πληθυσµό του σµήνους Ν και το πλήθος 

των µεταβλητών ελέγχου του προβλήµατος n που καθορίζονται από τις διαστάσεις του 

προβλήµατος - για γράφο ( ),G V E= , ( 1)
2

V Vn E −= =  µε τη εφαρµοζόµενη 

κωδικοποίηση.  

Αναλύοντας τον βασικό αλγόριθµο ΒΣΣ, η χρονική πολυπλοκότητα του κυριαρχείται από 

τη διαδικασία ενηµέρωσης θέσης και είναι της τάξης ( )O Nn . Ο υπολογισµός της 

αντικειµενικής συνάρτησης για ένα µέλος του πληθυσµού κυριαρχείται από τη διαδικασία 

αποκωδικοποίησης του διανύσµατος-λύσης, η οποία είναι της τάξης ( )logO n n  καθώς 

απαιτεί την ταξινόµηση των κλειδιών (Raidl et al, 2003), και την εύρεση των επικοινωνιακών 

ροών η οποία επιτυγχάνεται µε µεταδιατεταγµένη διάσχιση δένδρου ( )O n  .  

 Συνολικά για µία επανάληψη του αλγόριθµου η πολυπλοκότητα της διαδικασίας 

αποκωδικοποίησης των λύσεων (για όλο τον πληθυσµό) είναι ( )logO Nn n  ενώ της εύρεσης 

των επικοινωνιακών ροών ανά ζεύξη ( )O N n . Για διαδικασία εύρεσης της βέλτιστης 
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θέσης στη γειτονιά απαιτείται η προσπέλαση όλων των σωµατιδίων της γειτονιάς ακριβώς 

µία φορά και η ταυτόχρονη σύγκριση των τιµών που οι τρέχουσες θέσεις τους δίνουν στην 

αντικειµενική συνάρτηση. Η διαδικασία αυτή χρειάζεται χρόνο το πολύ ( )O N . Η 

πολυπλοκότητα του µηχανισµού απώθησης-έλξης είναι ( )O Nn  ενώ ο µηχανισµός 

µετάλλαξης δεν αυξάνει επιπλέον την πολυπλοκότητα του αλγόριθµου. Αντίστοιχα η 

πολυπλοκότητα του τελεστή επιλογής ρουλέτας είναι ( )logO N N  για µία επανάληψη του 

αλγόριθµου.  

Συνεπώς, οι δύο αλγόριθµοι τοπικής ΒΣΣ-ΕΑ και ολικής ΥΒΣΣ-ΤΕΡ κυριαρχούνται από 

την διαδικασία αποκωδικοποίησης ( )logO Nn n εφόσον οι τιµές του µεγέθους του σµήνους 

και του πλήθους των παραµέτρων ελέγχου είναι συγκρίσιµες. Συγκρίνοντας γενικά τις 

παραλλαγές του αλγόριθµου ΒΣΣ µε τον ΓΑ, παρατηρούµε ότι σε προβλήµατα όπου 

N n>> , οι αλγόριθµοι ΥΒΣΣ-ΤΕΡ και ΓΑ εµφανίζουν µεγαλύτερη χρονική πολυπλοκότητα 

από ΥΒΣΣ-ΕΑ. Στο πρόβληµα υπό µελέτη αφενός τιµές του µεγέθους του σµήνους και του 

πλήθους των παραµέτρων ελέγχου είναι συγκρίσιµες αφετέρου η διαδικασία κυριαρχείται 

από την αποκωδικοποίηση των NetKeys ( )logO Nn n . 

Κόστος 
Βέλτιστης 
Λύσης 

Μηχανισµός ΥΒΣΣ-ΕΑ 

ΥΒΣΣ-ΕΑ 

Ενηµέρωση θέσης ( )O Nn  

Μετάλλαξη ( )O Nn  

Εύρεση οδηγού  ( )O N  

Υπολογισµός ποικιλοµορφίας ( )O Nn  

ΥΒΣΣ-ΤΕΡ 

Ενηµέρωση θέσης ( )O Nn  

Μετάλλαξη ( )O Nn  

Επιλογή οδηγού  ( )logO N N  

ΓΑ-ΕΡ 

Οµοιόµορφος επιχιασµός ( )O Nn  

Οµοιόµορφη µετάλλαξη ( )O Nn  

Επιλογή ρουλέτας ( )logO N N  

Πίνακας 3-10: Πολυπλοκότητα ΒΣΣ/ΓΑ 
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4 Σχεδίαση δικτύων επικοινωνιών µε τη χρήση πολυστοχικής βελτιστοποίησης 
σµήνους σωµατιδίων 

4.1 Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων µέσω των εξελίξεων 

στις τεχνολογίες φυσικού επιπέδου έδωσε τη δυνατότητα µαζικής παροχής ευρυζωνικών 

υπηρεσιών µε την προοπτική καθολικής υπηρεσίας. Ακολουθώντας το µοντέλο της 

προϋπάρχουσας υπηρεσίας διαδικτύου στενής ζώνης, η παροχή υπηρεσίας µεταφοράς 

δεδοµένων µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων αποτέλεσε την αρχική – βασική υπηρεσία, η οποία 

υιοθετήθηκε στη νέα ευρυζωνική πραγµατικότητα. Παρόλα αυτά η διάθεση πλεονάζοντος 

εύρους ζώνης, δηµιούργησε την ανάγκη για την υιοθέτηση ενός πιο αποδοτικού 

επιχειρησιακού µοντέλου, µε την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. Σε συνδυασµό µε 

τις εξελίξεις οι οποίες συντελέστηκαν στην περιοχή της κωδικοποίησης βίντεο και ήχου, οι 

πάροχοι δικτύου, υπηρεσιών και περιεχοµένου προσανατολίστηκαν στην παροχή πολλαπλών 

υπηρεσιών µέσω πλέον ενός κοινού τηλεπικοινωνιακού µέσου. Σήµερα η υπηρεσία 

ταυτόχρονης µετάδοσης α. τηλεόρασης/ βίντεο, β. φωνής και γ. πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο µε 

υψηλή ταχύτητα µέσω ενιαίας δικτυακής υποδοµής, γνωστή ως “πακέτο υπηρεσιών IP” µέσω 

τεχνολογιών ευρείας ζώνης σε ότι αφορά στην πρόσβαση (ενσύρµατη ή ασύρµατη), οδεύει 

στο να αποτελέσει την de facto υπηρεσία των παρόχων διαδικτύου παρά το γεγονός ότι 

υπάρχουν ακόµα πολλά προβλήµατα κατά τη διάθεσή της, τα οποία αφορούν κατά κύριο 

λόγο την παροχή υπηρεσιών εγγυηµένης ποιότητας. Η παροχή της συγκεκριµένης τριπλέτας 

υπηρεσιών, καθίσταται δυνατή µε τη χρήση σύγχρονων πρωτοκόλλων, για την παροχή 

υπηρεσιών ∆ιαδικτυακής Τηλεφωνίας (Voice over Internet Protocol, VoIP) και ∆ιαδικτυακής 

Τηλεόρασης (IPTV), πέρα από τις κλασικές υπηρεσίες δεδοµένων (WWW, e-mail, κλπ).  

Ο όρος ποιότητα στις παρεχόµενες υπηρεσίες στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν 

αναφέρεται µόνο στην ποιότητα υπηρεσίας (Quality of Service) η οποία προσµετρείται µε 

ένα σύνολο από µετρικές της δικτυακής απόδοσης (καθυστέρηση, ρυθµός απώλειας πακέτων, 

διακύµανση της καθυστέρησης) αλλά επεκτείνεται στην ποιότητα την οποία εκλαµβάνει ο 

συνδροµητής κατά την χρήση των υπηρεσιών µε την εισαγωγή του όρου εµπειρία ποιότητας 

(Quality of Experience) και τις αντίστοιχες µετρικές. Αναφορικά µε την ποιότητα υπηρεσίας, 

τα παραπάνω µεγέθη, και πιο συγκεκριµένα η συµφωνία τους µε συγκεκριµένες οριακές 

τιµές, αποτελούν κριτήρια άρτιας παροχής υπηρεσιών. Για την ικανοποίηση των κριτηρίων 

αυτών, στα πλαίσια των συστηµάτων που βασίζονται στο πρωτόκολλο IP, υλοποιούνται και 

εφαρµόζονται κυρίως τεχνικές και µηχανισµοί διαφοροποιηµένων υπηρεσιών (Differentiated 

Services, Blake et al, 1998). Η δυνατότητα παροχής ποιότητας υπηρεσίας µε αποδοτικό 

τρόπο αναφορικά µε το κόστος υλοποίησης του δικτύου, έχει ιδιαίτερη σηµασία κατά τη 

διάρκεια του αρχικού σχεδιασµού ή της διαστασιολόγησής του. 
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Σύµφωνα µε την ITU  (Van Gorder et al, 1999) η σχεδίαση δικτύου ορίζεται ως η χρήση 

επιστηµονικών µεθόδων για τη βελτιστοποίηση της επένδυσης και την διαστασιολόγηση του 

δικτυακού εξοπλισµού µε ενιαίο τρόπο για όλο το σύστηµα, µε στόχο την αντιµετώπιση 

πραγµατικών εµπορικών/διοικητικών στόχων. Ο ορισµός υποδεικνύει τη βελτιστοποίηση 

διαφόρων αντικρουόµενων παραµέτρων όπως το κόστος υλοποίησης, η αξιοπιστία, η 

απόδοση και η χωρητικότητά ενός δικτύου, µε στόχο την ελαχιστοποίηση της επένδυσης και 

τη µεγιστοποίηση της απόδοσής της, ενώ παράλληλα θα πρέπει οπωσδήποτε να 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των χρηστών αναφορικά µε την επίδοση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών (Yu, 2000). Η αυξηµένη πολυπλοκότητα των προβληµάτων βελτιστοποίησης 

δικτύων, απαιτεί τη χρήση προηγµένων αλγορίθµων/τεχνικών βελτιστοποίησης. Παράλληλα 

τα προβλήµατα αυτού του τύπου, δεν αποτελούν προβλήµατα πραγµατικού χρόνου. Τα 

προβλήµατα σχεδίασης τοπολογίας, εκχώρησης χωρητικότητας και ανάθεσης ροών 

αποτελούν NP-πλήρη συνδυαστικά (combinatorial) προβλήµατα βελτιστοποίησης (Wille et 

a.l, 2006). Καθώς δεν υπάρχουν αλγόριθµοι οι οποίοι να επιλύουν το πρόβληµα σε 

πολυωνυµικό χρόνο, η χρήση των ευρετικών αλγόριθµων αποτελεί µία φερέγγυα λύση (Pioro 

et al, 2004 - κεφ. 2). 

Τα πραγµατικά προβλήµατα σχεδίασης δικτύων επικοινωνιών, σύµφωνα µε τα παραπάνω 

περιλαµβάνουν την ταυτόχρονη βελτιστοποίηση πολλαπλών συνήθως αντικρουόµενων 

στόχων, ενώ διάφοροι περιορισµοί εφαρµόζονται στην τελική λύση. Κατά συνέπεια, δεν 

υπάρχει µοναδική βέλτιστη λύση, αλλά ένα σύνολο λύσεων µε διαφορικό βαθµό 

ικανοποίησης των επιµέρους στόχων. Ένα πρόβληµα βελτιστοποίησης στη σχεδίαση δικτύου 

µπορεί να αντιµετωπιστεί ως πρόβληµα πολυστοχικής βελτιστοποίησης (Kumar et al, 2003-

2007). Στις επόµενες παραγράφους παρουσιάζεται ο τοπολογικός σχεδιασµός ενός 

ιεραρχικού δικτύου διανοµής ευρείας ζώνης συµπεριλαµβάνοντας την διαστασιολόγηση του 

και θεωρώντας δροµολόγηση µονού δρόµου (non-bifurcated flow). Για το σκοπό αυτό, ένας 

αλγόριθµος πολυστοχικής ΒΣΣ εφαρµόζεται στο πρόβληµα.  

Τα µοντέλα κίνησης στο ∆ιαδίκτυο παρουσιάζουν χαρακτηριστικά αυτό-οµοιότητας 

(Leland et al, 1994)(Riedi et al, 2000)(Park et al, 2000). Η σύγκλιση των υπηρεσιών 

τηλεφωνίας, πολυµεσικού περιεχοµένου και δεδοµένων στα δίκτυα µεταγωγής πακέτου 

απαιτεί µοντέλα τα οποία να αντικατοπτρίζουν την φύση της αυτό-όµοιας κίνησης. Η πρώτη 

αναφορά στην αυτό-οµοιότητα της δικτυακής κίνησης παρουσιάστηκε το 1994 από τους 

Leland et al όπου αναλύονται οι παράµετροι πραγµατικής κίνησης στο δίκτυο δεδοµένων της 

Bellcore. Η µελέτη αποδεικνύει ότι η χρήση Μαρκοβιανών µοντέλων δεν είναι κατάλληλη 

για τα περισσότερα είδη υπηρεσιών. Επίσης η χρήση τους µπορεί να οδηγήσει σε 

υποεκτίµηση του δικτυακού φόρτου µε αποτέλεσµα την επιδείνωση των παραµέτρων 

αναφορικά µε την ποιότητα υπηρεσίας (QoS). Οι µελέτες που χρησιµοποιούν µοντέλα αυτό-
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όµοιας κίνησης σε προβλήµατα σχεδίασης είναι όµως περιορισµένες (Kumar et al, 2007)( 

Fraleigh et a, 2003). 

Αρχικά παρουσιάζεται ο τοπολογικός σχεδιασµός ενός δικτύου επικοινωνιών «καλύτερης 

προσπάθειας» µε περιορισµό στη µέση καθυστέρηση ενός πακέτου στο δίκτυο, µε τη χρήση 

ΒΣΣ. Όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 2, ένα πρόβληµα βελτιστοποίησης µε περιορισµούς 

είναι δυνατόν να αντιµετωπιστεί ως πρόβληµα πολυστοχικής βελτιστοποίησης. Στην 

περίπτωση αυτή, οι περιορισµοί οι οποίοι δεν αναφέρονται στα όρια του πεδίου αναζήτησης 

µετατρέπονται σε πρόσθετες αντικειµενικές συναρτήσεις. Για την παρουσίαση της 

αποτελεσµατικότητας της µεθόδου η αποδοτικότητά του αξιολογείται έναντι του γενετικού 

αλγόριθµου πολυστοχικής βελτιστοποίησης NSGA-II.  

Ακολούθως η µελέτη επεκτείνεται σε  δενδρικό IP δίκτυο διανοµής µε τη χρήση 

πολλαπλών κλάσεων κίνησης. Στόχο αποτελεί η ελαχιστοποίηση του κόστους ανάπτυξης του 

δικτύου και της καθυστέρησης από άκρο σε άκρο ανά κλάση υπηρεσίας, µε περιορισµό στη 

µέγιστη καθυστέρηση ανά διαδροµή. Η διαφοροποίηση του τρόπου αντιµετώπισης της 

κίνησης στους δικτυακούς κόµβους ανάλογα µε την κλάση υπηρεσίας απαιτεί τη χρήση 

διαφόρων µηχανισµών στους δροµολογητές οι οποίοι καθορίζουν τη διάθεση των πόρων του 

δικτύου.  Για το σκοπό αυτό παρουσιάζονται τα εξής προβλήµατα: α. επιλογή και 

επαλήθευση της χρήσης αλγορίθµου εκποµπής πακέτου στη σχεδίαση και β. τοπολογική 

σχεδίαση - συµπεριλαµβάνοντας τις παραµέτρους ρύθµισης του αλγόριθµου εκποµπής στην 

διαδικασία βελτιστοποίησης. Το συγκεκριµένο πρόβληµα τοπολογικής σχεδίασης στη 

βιβλιογραφία έχει αντιµετωπιστεί µε τη χρήση αλγόριθµου εκποµπής µε αυστηρές 

προτεραιότητες. Στην τρέχουσα διατριβή η µελέτη του προβλήµατος επεκτείνεται µε την 

εφαρµογή αλγόριθµου εκποµπής βάσει κλάσεως, δίκαιης αναµονής µε βάρη και ουρά 

χαµηλής προτεραιότητας. Για την αντιµετώπιση του πρώτου προβλήµατος, παραβλέποντας 

την εµπειρία ποιότητας του συνδροµητή, µελετήθηκε η παρεχόµενη ποιότητα παροχής 

“πακέτου υπηρεσιών IP” (φωνής, δεδοµένων και βίντεο σηµείου προς σηµείο), σε IP δίκτυο 

διανοµής και συσσώρευσης (aggregation/distribution) διαφοροποιηµένων υπηρεσιών (Cisco 

Systems, 2006a), µε την αξιολόγηση κατάλληλων αλγορίθµων εκποµπής πακέτου. Η 

αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε µε προσοµοίωση της λειτουργίας ενδεικτικής ευρυζωνικής 

αρχιτεκτονικής δικτύου συγκέντρωσης/διανοµής-πρόσβασης (Papagianni et al, 2009a). 

Ακολούθως το πρόβληµα τοπολογικής σχεδίασης µοντελοποιείται ως πρόβληµα 

πολυστοχικής βελτιστοποίησης µε την εφαρµογή αλγόριθµου πολυστοχικής βελτιστοποίησης 

σµήνους σωµατιδίων. Για την παρουσίαση της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου η 

αποδοτικότητά του αλγορίθµου αξιολογείται έναντι του γενετικού αλγόριθµου πολυστοχικής 

βελτιστοποίησης NSGA-II.  
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4.2 Τροποποιήσεις αλγόριθµου ΠΒΣΣ  
Η έκδοση του αλγόριθµου ΠΒΣΣ (Coello et al, 2004)  η οποία χρησιµοποιήθηκε στο 

τρέχον πρόβληµα σχεδίασης σε συνδυασµό µε κωδικοποίηση τυχαίων κλειδιών δικτύου 

(βλέπε κεφ. 3) περιλαµβάνει τις εξής τροποποιήσεις (Πίνακας 4.1): 

� Μεταβαλλόµενο µε το χρόνο συντελεστή αδράνειας ο οποίος δίνεται από:  

( ) ( ) t
initial final final

t

n t
w t w w w

n

−
= − +  

� Παράµετρο περιορισµού της ταχύτητας όπου το µέτρο της ταχύτητας περιορίζεται 

σύµφωνα µε ( ) { }max( ) ( ) min ( ) ,id id id du t sign u t u t u= ⋅  

� Τελεστής µετάλλαξης Gauss, όπως ορίστηκε στο κεφάλαιο 3. 

� Η αποµάκρυνση από το σύνολο µη κυριαρχούµενων λύσεων πραγµατοποιείται µε 

βάση την εφικτότητα/ παραβίαση των περιορισµών, δηλαδή αποµακρύνεται από το 

σύνολο η µη κυριαρχούµενη λύση η οποία παραβιάζει σε  µεγαλύτερο βαθµό τους 

επιβαλλόµενους περιορισµούς. 

procedure MOPSO 
             for i = 1 to POP do 

        Αρχικοποίηση( , ,i i i  x u p );  

        Ενηµέρωση εξωτερικού αρχείου  µη κυριαρχούµενων λύσεων REP( ix ); 

                 if  εκτός ορίων πλέγµατος REP( ix ) then   

                            ενηµέρωση γεωγραφικού πλέγµατος REP; 

           end 

           while κριτήριο τερµατισµού not true 

                   begin 

                         ( ) ( ) t
initial final final

t

n t
w t w w w

n

−
= − +  

                          for i = 1 to POP do 

            h= roulette wheel selection (REP);  
            for d  =1 to διαστάσεις σωµατιδίου do 

            

( )
[ ]( )

1 1 ,

2 2

( ) ( ) ( ) ( 1) ( 1) ( 1)

( 1) ( 1) ;

id id i d id

idd

u t w t u t c t p t x t

c t REP h x t

ρ

ρ

= + − − − − +

− − −
 

            
( ) { }max( ) ( ) min ( ) , ;id id id du t sign u t u t u= ⋅

 

            

( ) ( 1) ( );id id idx t x t u t= − +

 
           

   if  ( ) ( ) ( ) ( ), min max, ;i d d d id idx t x x u t u t ∉   = −then  
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                                    if  ( ) ( ),max ,maxid id id idx t x x t x>   =then ; 

                                    if  ( ) ( ),min ,minid id id idx t x x t x<   =then ; 

                                    if  [ ] ( )0,1 ;mut idrandom p mutate x t≤    then  

             end  
    end 
 
    for i = 1 to POP do 

                                   if  ( ) ( )i i i it t   = x p then p x≺ ; 

                          Ενηµέρωση εξ. αρχείου  µη κυριαρχούµενων λύσεων REP( ( )i tx ); 

                                   if  εκτός ορίων πλέγµατος ( ix ) then 

                                  Ενηµέρωση γεωγραφικού πλέγµατος REP; 
                  end 

                            t =t+1; 

                       end 
              end 
end { procedure } 

Πίνακας 4-1. Ψευδοκώδικας για τη σειριακή εκτέλεση του αλγορίθµου MOPSO 

4.3 ∆ίκτυο επικοινωνιών «καλύτερης προσπάθειας» 

4.3.1 Βέλτιστο συνδετικό δέντρο επικοινωνιών µε περιορισµό στην καθυστέρηση 
Η σχεδίαση των δικτύων ευρείας περιοχής, εκτός από την τοπολογία, συχνά περιλαµβάνει 

τη διαστασιολόγηση του δικτύου µε στόχο τη βελτίωση ορισµένων µετρικών ποιότητας 

υπηρεσίας µε δεδοµένη τη µέση ή µέγιστη κίνηση µεταξύ των κόµβων (Resende, 2006). 

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία (Kumar et al, 2003-2007) αλλά και µελέτη η οποία 

πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της διατριβής (Papagianni et al, 2008-2009b) το πρόβληµα 

σχεδίασης το οποίο παρουσιάστηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο έχει αντιµετωπιστεί ως 

πρόβληµα δύο στόχων, ελαχιστοποίησης του κόστους ανάπτυξης του δικτύου και 

ελαχιστοποίησης της µέσης καθυστέρησης ενός πακέτου σε αυτό. Στην τρέχουσα ενότητα, το 

πρόβληµα εύρεσης του βέλτιστου συνδετικού δέντρο επικοινωνιών του κεφαλαίου 3, 

αντιµετωπίζεται ως πρόβληµα εύρεσης του βέλτιστου συνδετικού δέντρο επικοινωνιών µε 

περιορισµό στη µέση καθυστέρηση πακέτου σε αυτό, µε δεδοµένο σύνολο διαθέσιµων 

χωρητικοτήτων.  

Για τον πλήρως συνδεδεµένο γράφο ( ),G N A= ,  ο κόµβος n N′∈  αντιπροσωπεύει το 

σηµείο συγκέντρωσης της κίνησης k
knh r ′=  από τους υπόλοιπους  Κ=Ν-1 κόµβους, ενώ 

υπάρχουν διαθέσιµοι L τύποι χωρητικότητας µε 0 1 ... lZ Z Z< < < . Το κόστος της 
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ζεύξης ( ),i j ορίζεται ως ( )l
ij ijC d υποδεικνύοντας την εγκατάσταση χωρητικότητας τύπου 

l L∈  µεταξύ των κόµβων ( ),i j A ∈ . Για κατευθυνόµενο γράφο το πρόβληµα ορίζεται ως 

εξής: 

                                  Ελαχιστοποίηση ( )
( , ) 0

L
l l
ij ij ij

i j A l

C d y
∈ =

∑ ∑                                       (Σχέση 4-1) 

                                    Ελαχιστοποίηση    
T

T
D

                                                      (Σχέση 4-2) 

Όπου, 

                   

1,

1,

0,

k k
ji il

j N l N

ά i k

f f ά i n i N k K

ά

ε ν
ε ν

διαϕορετικ∈ ∈

−   =
 ′− =    =   ∀ ∈  και ∈
 

∑ ∑                 (Σχέση 4-3) 

                             ( ),
0

, ( , )
ij ij

L
k k l l

i j
k K l

F f h Z y i j A
∈ =

= ≤  ∀ ∈∑ ∑                                 (Σχέση 4-4) 

                                              0
( , )

L
l
ij ij

l

y x i j A
=

= , ∀ ∈∑                                             (Σχέση 4-5) 

                                          
( , ) ,k

ij ijf x i j A k K≤ , ∀ ∈  ∈                                (Σχέση 4-6)
                                        

              
0n j

j N

x ′
∈

 =  ∑   
                                                (Σχέση 4-7) 

                                               
1, ,ij

j N

x i N i n
∈

′ =  ∀ ∈   ≠∑                  (Σχέση 4-8) 

                                              
1, ( , )ij jix x i j A+ ≤   ∀ ∈                     (Σχέση 4-9) 

 

                                             
{0,1}, ( , )ijx i j A ∈  ∀ ∈

 
                   (Σχέση 4-10) 

 

                                            
{0,1}, ( , ) ,

ij

ly i j A l L ∈  ∀ ∈ ∈                           (Σχέση 4-11) 

 

                                            
{0,1}, ( , ) ,

ij

kf i j A k K ∈  ∀ ∈ ∈               (Σχέση 4-12) 

   
( ),

1

k k
ij

k K
l l k k

i j A ij ij
l L k K

f h
T

Z y f hγ
∈

∈
∈ ∈

=
−

∑
∑ ∑ ∑

                                 (Σχέση 4-13) 

    ( )/k

k K

h mγ
 ∈ 

= ∑                                                  (Σχέση 4-14) 

    T D<                                                                   (Σχέση 4-15) 
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Η µεταβλητή απόφασης ijx  ορίζει εάν η εάν η ζεύξη ( ),i j A ∈ αποτελεί µέρος της 

σχεδίασης (σχέση 4-10). H µεταβλητή απόφασης 
ij

ly  ορίζει εάν ο τύπος χωρητικότητας  

l L∈  έχει επιλεγεί για τη ζεύξη ( ),i j A ∈  (σχέση 4-11). Η µεταβλητή απόφασης 
ij

kf  ορίζει 

εάν αν ροή ,kh k K ∈ δροµολογείται µέσω της ζεύξης ( ),i j A ∈  (σχέση 4-12).  Η µεταβλητή 

ijd  συµβολίζει το µήκος κάθε τηλεπικοινωνιακής ζεύξης ( ),i j A ∈  του πλήρως 

συνδεδεµένου γράφου, η οποία υπολογίζεται από την Ευκλείδεια απόσταση µεταξύ των 

κόµβων. 

Οι σχέσεις 4-3,6,7,8,9 υποδεικνύουν ότι πρόκειται για δέντρο µε κατεύθυνση προς τη ρίζα 

n′ . Ειδικότερα η σχέση 4-3 αναφέρεται στη διατήρηση της ροής σε κάθε κόµβο, η σχέση 4-6 

ορίζει ότι η ροή ,kh k K∈  δροµολογείται µόνο µέσα από ζεύξη η οποία ανήκει στο 

συνδετικό δέντρο/λύση, η σχέση 4-7 ότι δεν υπάρχει ροή κατευθυνόµενη από τη ρίζα n′ προς 

οποιονδήποτε άλλο κόµβο, η σχέση 4-8 ότι υπάρχει µοναδική διαδροµή από κάθε κόµβο του 

δέντρου προς τη ρίζα n′ και η σχέση 4-9 αναφέρεται στην µονή κατεύθυνση των ζεύξεων.  

Η χωρητικότητα της ζεύξης ορίζεται ως 
0

,
ij

L
l l

l

Z y
=
∑  όπου ο τύπος ζεύξης l επιλέγεται από 

ένα σύνολο L διαθέσιµων χωρητικοτήτων µε χωρητικότητα lZ ώστε ο συνολικός όγκος της 

κίνησης ( ),i jF που δροµολογείται µέσω της ζεύξης ( ),i j A ∈  να µην υπερβαίνει τη συνολική 

χωρητικότητα της ζεύξης (σχέση 4-4) στην τελική λύση/δέντρο.   Η σχέση 4-5 ορίζει ότι σε 

κάθε ζεύξη που ανήκει στο δέντρο/λύση µπορεί να ανατεθεί ένας µόνο τύπος χωρητικότητας. 

Το δεύτερο κριτήριο αφορά την ελαχιστοποίηση αντικειµενικής συνάρτησης της µέσης 

καθυστέρησης (Σχέση 4-2). Ο µεταβλητή T συµβολίζει τη µέση καθυστέρηση αναµονής στην 

ουρά (Kumar et al, 2007) για πακέτο στο δίκτυο και D το αντίστοιχο ανώτατο όριο της. Ο 

όρος /T D  στην αντικειµενική συνάρτηση δίνει προτεραιότητα στην εύρεση διανυσµάτων-

λύσεων οι οποίες σέβονται το όριο D. Αντίστοιχα ο περιορισµός T D<  οδηγεί στην εύρεση 

του κατάλληλου τµήµατος του µετώπου Pareto, του τµήµατος δηλαδή για το οποίο οι λύσεις 

βρίσκονται µέσα στο προκαθορισµένο όριο. Συνεπώς οι εφικτές λύσεις οδηγούνται από την 

αντικειµενική συνάρτηση σε µη κυριαρχούµενες θέσεις του πεδίου αναζήτησης. Για τον 

υπολογισµό της µέσης καθυστέρησης οι δροµολογητές διαµορφώνονται ως M/M/1 

συστήµατα αναµονής µε µέσο µέγεθος πακέτου m, χρησιµοποιείται τεχνική 

προγραµµατισµού εκποµπής Πρώτο-Μέσα-Πρώτο-Έξω και η προσεγγιστική παραδοχή 

ανεξαρτησίας του Kleinrock (1976). 
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Για την επίλυση του συγκεκριµένου προβλήµατος µε ΠΒΣΣ χρησιµοποιείται  

κωδικοποίηση τυχαίων κλειδιών δικτύου. Κατά συνέπεια η εκάστοτε αποκωδικοποιηµένη 

λύση/διάνυσµα αναπαριστά συγκεκριµένο συνδετικό δέντρο-τοπολογία (µεταβλητές ijx ). Με 

βάση την εκάστοτε τοπολογία-λύση ορίζονται οι παράµετροι 
ij

kf για κάθε ακµή/ζεύξη του 

συνδετικού δέντρου και κατά συνέπεια επιλέγεται η κατάλληλη χωρητικότητα 
ij

ly  για την 

ζεύξη.      

Το κόστος ( )l
ij ijC d της ζεύξης ανά χωρητικότητα είναι τµηµατικά γραµµικό ενώ αυξάνεται 

µονοτονικά µε το µήκος της, µε µειούµενη κλίση (βλέπε κεφάλαιο 3).  Σε περίπτωση ύπαρξης 

ζεύξης στο συνδετικό δέντρο/λύση, για την οποία ο συνολικός όγκος κίνησης που 

δροµολογείται µέσω αυτής ξεπερνά τη µέγιστη διαθέσιµη χωρητικότητα, στη ζεύξη 

ανατίθεται οριακή χωρητικότητα maxijZ ώστε 99.8%ijρ = , µε ανάλογη τιµή ποινής για την 

εγκατάσταση της η οποία αποτελεί συνάρτηση της απόστασης (βλέπε κεφάλαιο 3)(Kumar et 

al, 2003)(Perdiz et al, 2007). Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριµένη επιλογή για το δεύτερο 

κριτήριο αναφορικά µε την καθυστέρηση µπορεί να οδηγήσει στην ύπαρξη µη εφικτών 

λύσεων στο µέτωπο Pareto οι οποίες φυσικά δεν αντιστοιχούν σε πραγµατικά δίκτυα, η 

εισαγωγή τους στον πληθυσµό διευκολύνει σύµφωνα µε Coello et al (2007) την ανεύρεση 

λύσεων οι οποίες βρίσκονται στο όριο εφικτής/µη εφικτής περιοχής. Ο περιορισµός 4-15 

αντιµετωπίζεται µε την εφαρµογή Pareto κυριαρχίας υπό περιορισµό (constrained dominance) 

(βλέπε κεφάλαιο 2). Σύµφωνα µε Ευστρατιάδη (2008) η τιµή D  εκφράζει το όριο του 

εφικτού πεδίου αποτίµησης, ενώ µέτρο παραβίασηςξ του περιορισµού στο οποίο 

συγκρίνονται µη εφικτές λύσεις αποτελεί η απόσταση από αυτό ( )2
Dξ ε= Τ − όπου ε  

δυαδική µεταβλητή η οποία παίρνει την τιµή 1 εφόσον T D> . 

4.3.2 Αποτελέσµατα  
 Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα εφαρµογής του αλγορίθµου ΠΒΣΣ στο 

σχεδιασµό του τηλεπικοινωνιακού δικτύου δενδρικής δοµής. Απαραίτητα δεδοµένα για τη 

λειτουργία του αλγόριθµου βελτιστοποίησης θεωρούνται i. το σύνολο διαθέσιµων τύπων 

ζεύξης και τα αντίστοιχα λειτουργικά τους κόστη, ii. η µήτρα των επικοινωνιακών 

απαιτήσεων iii. οι αποστάσεις µεταξύ των κόµβων iv. το όριο της µέσης καθυστέρησης ενός 

πακέτου στο δίκτυο 0.08secT = . Τα αποτελέσµατα εφαρµογής του αλγόριθµου ΠΒΣΣ 

συγκρίνονται µε τον γενετικό αλγόριθµο πολυστοχικής βελτιστοποίησης NSGA-II.  

4.3.2.1 Παραµετροποίηση αλγόριθµων 

Αναφορικά µε τις παραµέτρους του αλγόριθµου πολυστοχικής βελτιστοποίησης 

χρησιµοποιούνται οι τιµές που έχουν προταθεί στην αρχική µελέτη του Coello et al (2004), 
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δηλαδή πληθυσµός 100 σωµατιδίων, 1 2 1c c= =  ενώ το πεδίο αποτίµησης διαχωρίζεται σε 

υπερκύβους µε παράµετρο υποδιαίρεσης (divisions) 30. Επιπρόσθετα, ο συντελεστής 

περιορισµού της ταχύτητας maxu ορίζεται ως ( )max max min0.2d d du x x= − . Για την εφαρµογή 

χρονοµεταβλητού συντελεστή αδράνειας, η αρχική και τελική τιµή του συντελεστή 

αδράνειας είναι  max min0.7, 0.2w w=  = . Τέλος εφαρµόζεται ο τελεστής µετάλλαξης του 

κεφαλαίου 3 σε κάθε µεταβλητή ελέγχου του σωµατιδίου µε πιθανότητα 0.05mutp =  (Coello 

et al, 2004). Αναφορικά µε τις παραµέτρους του NSGA-II, εφαρµόζεται δυαδική επιλογή 

τουρνουά, οµοιόµορφος τελεστής επιχιασµού µε πιθανότητα 0.8crossp =  (Coello et al, 2004) 

και ο τελεστής µετάλλαξης του κεφαλαίου 3 σε κάθε µεταβλητή ελέγχου του ατόµου µε 

πιθανότητα 0.005mutp = (Papagianni et al, 2008).  Παράλληλα για κάθε αλγόριθµο 

βελτιστοποίησης χρησιµοποιούνται 400 επαναλήψεις.  

4.3.2.2 Σύγκριση αλγόριθµων 

Για τη σύγκριση των δύο αλγορίθµων, χρησιµοποιείται ο ίδιος αριθµός αξιολογήσεων της 

τιµής των δύο αντικειµενικών συναρτήσεων, χρησιµοποιώντας σχετικά µικρό αριθµό γενιών, 

για συγκεκριµένο αριθµό εκτελέσεων της διαδικασίας βελτιστοποίησης (10 εκτελέσεις). 

Λαµβάνεται συνεπώς το «γνωστό» µέτωπο Pareto knownPF  , όπου 10
1 i

i
known i knownPF PF=

== ∪ και 

iknownPF είναι το µέτωπο το οποίο λαµβάνεται από µία εκτέλεση της διαδικασίας 

βελτιστοποίησης (Van Veldhuizen, 1999). Καθώς το πραγµατικό µέτωπο Pareto δεν είναι 

γνωστό, η ποιότητα των µετώπων Pareto που λαµβάνονται από την εφαρµογή των 

αλγόριθµων συγκρίνεται µε βάση τις παρακάτω µετρικές: 

� Αριθµός µη κυριαρχούµενων διανυσµάτων (Overall non-dominated vector 

generation): Aριθµητικό µέτρο το οποίο ποσοτικοποιεί το µέγεθος του κατά 

προσέγγιση µετώπου Pareto. Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο αριθµός των  µη 

κυριαρχούµενων διανυσµάτων ( )known knownN PF PF= .  

� ∆είκτης Κάλυψης: µετρά το ποσοστό των διανυσµάτων - λύσεων του µετώπου Β οι 

οποίες κυριαρχούνται από τουλάχιστον µία λύση του µετώπου Α και δίνεται από: 

                                 ( ) { }| :
,C

B A
I A B

B

∈ ∃  ∈     
=

b α α b≺
      (Σχέση 4-16) 
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Σε περίπτωση κατά την οποία ( ), 1CI A B = όλα τα διανύσµατα λύσεις σε Β 

κυριαρχούνται από Α, ενώ εάν ( ),CI A B > ( ),CI B A  το σύνολο Α αποτελεί καλύτερη 

προσέγγιση του µετώπου Pareto.  

Προκειµένου να συγκριθεί η χρονική πολυπλοκότητα των δύο αλγόριθµων, το εξωτερικό 

αρχείου του αλγόριθµου ΠΒΣΣ µπορεί να αποθηκεύσει το πολύ 100 µη κυριαρχούµενες 

λύσεις.  Όπως έχει αναφερθεί ήδη στο κεφάλαιο 2, η χρονική πολυπλοκότητα του 

αλγορίθµου NSGA-II καθορίζεται από τον µηχανισµό ταχείας ταξινόµησης κατά Pareto - 

O(kN2) ενώ ο αλγόριθµος ΠΒΣΣ απαιτεί το πολύ O(kN2) υπολογισµούς για την τοποθέτηση 

όλου του πληθυσµού στο πλέγµα µε δυνατότητα προσαρµογής στην υπό εξέταση περίπτωση 

όπου το πλήθος των µελών του σµήνους ισούται µε το µέγεθος του εξωτερικού αρχείου 

(a=N=100 και k=2). Εξαιτίας της χρονικής πολυπλοκότητας των δύο αλγόριθµων, κατά την 

εκτέλεση των διαδικασιών βελτιστοποίησης ο  χρόνος περάτωσης του γενετικού αλγόριθµου 

πολυστοχικής βελτιστοποίησης για τον υπολογισµό του µετώπου Pareto βρέθηκε τρεις φορές 

µεγαλύτερος από τον αλγόριθµο πολυστοχικής ΒΣΣ.  

Στο Σχήµα 4-1 παρατίθεται το µέτωπο Pareto knownPF όπως λαµβάνεται από την εφαρµογή 

των δύο αλγόριθµων (συνάρτηση κόστους της καθυστέρησης – λογαριθµική κλίµακα/ 

συνάρτηση κόστους δικτύου).   

Στη συγκεκριµένη εφαρµογή καθώς ( ), , ,, 30%C known NSGA II known MOPSOI PF PF− =  και 

( ), , , 43%C known MOPSO known NSGA III PF PF − = , ο αλγόριθµος ΠΒΣΣ υπολογίζει καλύτερη 

προσέγγιση του πραγµατικού µετώπου Pareto. Εξαιτίας της συνδυαστικής φύσης του 

προβλήµατος σχεδίασης, κατά µέσο όρο ( ), 85known NSGA IIN PF − = µη κυριαρχούµενες λύσεις 

υπολογίζονται σε κάθε εκτέλεση της διαδικασίας βελτιστοποίησης µε τη χρήση του 

αλγόριθµου NSGA-II και ( ), 99known MOPSON PF = µε τη χρήση ΠΒΣΣ. Παράλληλα στη 

περίπτωση της ΠΒΣΣ εξαιτίας του περιορισµένου µεγέθους του εξωτερικού αρχείου, στο 

50% των εκτελέσεων, µη κυριαρχούµενες λύσεις αποµακρύνονται από το αρχείο µε τη χρήση 

του προσαρµοζόµενου πλαισίου ώστε να πραγµατοποιηθεί καλύτερη κατανοµή των λύσεων 

στο µέτωπο ,known MOPSOPF . Συνεπώς µε τη χρήση µεγαλύτερου αρχείου, ο αλγόριθµος ΠΒΣΣ 

θα µπορούσε να παράγει περισσότερα σηµεία στο µέτωπο, χωρίς σηµαντική αύξηση του 

χρόνου εκτέλεσης καθώς η διαδικασία σύγκρισης κατά Pareto ανάµεσα στην υποψήφια λύση 

και τα µέλη του αρχείου τερµατίζεται από της στιγµή που θα βρεθεί η σχέση κυριαρχίας 



119 

 

(Coello et al, 2004). Τέλος για τους δύο αλγόριθµους ανά εκτέλεση ισχύει 

( ), 79%
iC known knownI PF PF ≈ . 

Στο Σχήµα 4-2 παρατίθεται το µέτωπο Pareto knownPF  για µία ευρεθείσα τοπολογία 

iknownPF (συνάρτηση κόστους της καθυστέρησης / συνάρτηση κόστους δικτύου).  Από το 

Σχήµα 4-2 είναι εµφανές ότι οι λύσεις βρίσκονται µέσα στο αποδεκτά όρια ( )0.08secD = .  

Στο Σχήµα 4-3 παρατίθεται το knownPF  για τους δύο αλγόριθµους στο ίδιο πρόβληµα 

πολυστοχικής βελτιστοποίησης χωρίς όµως περιορισµό στη µέση καθυστέρηση ενός πακέτου 

στο δίκτυο. Παρά το γεγονός ότι σε αυτή την περίπτωση ( ), , ,C known MOPSO known NSGA III PF PF − = 

( ), ,, 30%C known NSGA II known MOPSOI PF PF− = , µε την εφαρµογή του αλγόριθµου ΠΒΣΣ 

λαµβάνονται και ακραίες τιµές του µετώπου στην περιοχή χαµηλού κόστους υλοποίησης – 

όπως για παράδειγµα η βέλτιστη τιµή αναφορικά µε το κόστος (βλέπε κεφάλαιο 3). 

Συνάρτηση Καθυστέρησης
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Σχήµα 4-1: Μέτωπα Pareto ΠΒΣΣ/NSGA-II - 0.08secD =  
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Καθυστέρηση (sec)
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Σχήµα 4-2: Καθυστέρηση/Κόστος ∆ικτύου ΠΒΣΣ/NSGA-II - 0.08secD =  
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Σχήµα 4-3: Καθυστέρηση/Κόστος ∆ικτύου ΠΒΣΣ/NSGA-II 
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4.4 ∆ίκτυο επικοινωνιών πολλαπλών κλάσεων κίνησης 

4.4.1 Προσοµοίωση ευρυζωνικού δικτύου διανοµής/συνάθροισης παροχής πακέτου 
υπηρεσιών IP 

Την περασµένη δεκαετία υπήρξε αλµατώδης πρόοδος αναφορικά µε την ερευνητική 

δραστηριότητα και προσπάθεια προτυποποίησης αρχιτεκτονικών και τεχνικών για την 

παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε δίκτυα IP (Integrated Services/Differentiated Services), 

µεταγωγής ετικέτας (Multi Protocol Label Switching –Traffic Engineering) κλπ. Καθώς τα 

τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κατακόρυφα η µεταφορά πολυµεσικού περιεχοµένου µέσω του 

διαδικτύου, καθίσταται πλέον αναγκαία η εφαρµογή διαφοροποιηµένης ποιότητας ανά 

υπηρεσία. Πολλά εµπορικά ευρυζωνικά δίκτυα δεν υλοποιούν αρχιτεκτονικές/τεχνικές, οι 

οποίες θα εξασφαλίσουν την ικανοποιητική επίδοση των υπηρεσιών ανά περίπτωση, εξαιτίας 

του κόστους αναβάθµισης των συστηµάτων, της συµβατότητας µε παλαιότερα δίκτυα (QoS-

unawareness), της πολυπλοκότητας των συστηµάτων, των προβληµάτων τιµολόγησης των 

νέων υπηρεσιών κλπ (Park, 2008). Εντούτοις η ανάπτυξη/λειτουργία υπηρεσιών όπως η 

διαδικτυακή τηλεόραση και τηλεφωνία καθιστά την εφαρµογή τους επιτακτική. 

4.4.1.1 Αρχιτεκτονική Ποιότητας Υπηρεσίας  

Σε ένα ενοποιηµένο δίκτυο παροχής “πακέτου υπηρεσιών IP” όπου κάθε υπηρεσία έχει 

ξεχωριστές απαιτήσεις αναφορικά µε την ποιότητα υπηρεσίας, ο διαχωρισµός των υπηρεσιών 

θεωρείται σηµαντικός για το δίκτυο µεταφοράς, ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοτική 

λειτουργία τους (Cisco Systems, 2006b)(Hellberg, 2007).  

Για την επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου, στα πλαίσια των συστηµάτων που βασίζονται 

στο πρωτόκολλο IP για την παροχή ποιότητας υπηρεσίας, υλοποιούνται και εφαρµόζονται 

κυρίως τεχνικές και µηχανισµοί διαφοροποιηµένων υπηρεσιών (RFC 2475-An Architecture 

for Differentiated Services). H αρχιτεκτονική διαφοροποιηµένων υπηρεσιών προσδιορίζει τη 

σήµανση και τα χαρακτηριστικά της µετάδοσης των πακέτων που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να διασφαλισθεί ότι µία ροή πολυµέσων συµµορφώνεται µε τις 

απαιτήσεις ρυθµού µετάδοσης, ρυθµού απωλειών, διακύµανσης καθυστέρησης και 

καθυστέρησης µετάδοσης, σε περίπτωση που σε µία ζεύξη παρουσιάζεται συµφόρηση, εντός 

του διαχειριστικού ορίου της περιοχής διαφοροποιηµένων υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο τα 

πακέτα κάθε ροής (δεδοµένα, φωνή και βίντεο) κατηγοριοποιούνται σε κλάσεις 

(διαφοροποιηµένων) υπηρεσιών και αντιµετωπίζονται από τους δροµολογητές, µε τρόπο 

ανάλογο της προτεραιότητάς τους.  

Με τη χρήση αρχιτεκτονικής διαφοροποιηµένων υπηρεσιών, δεν είναι εφικτός ο 

διαχωρισµός των υπηρεσιών σε επίπεδο διαχείρισης καθώς υφίσταται ένας µοναδικός τοµέας 

διαχείρισης από άκρο σε άκρο. Η αρχιτεκτονική ξεχωρίζει για την απλότητα 
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εφαρµογής/διαχείρισης καθώς δεν διατηρεί πληροφορία κατάστασης (stateless) ανά κόµβο 

(Cisco Systems, 2006b). Η αρχιτεκτονική ενός δικτύου διαφοροποιηµένων υπηρεσιών είναι 

επεκτάσιµη µε µικρό διαχειριστικό κόστος καθώς είναι ανεξάρτητη από τις τεχνολογίες 

επιπέδου-2. Επιπλέον, η αρχιτεκτονική επιτρέπει την οµοιόµορφη και ενιαία εφαρµογή 

κανόνων για τη διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσίας από άκρο σε άκρο σε µία διαχειριστική 

περιοχή. Εκτός των ορίων της διαχειριστικής περιοχής εξασφαλίζει την δια-λειτουργικότητα 

µόνο στο επίπεδο της σήµανσης. Η εφαρµογή της, δίνει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών 

υψηλής ποιότητας, ακόµα και σε συνθήκες µεγάλου φόρτου κίνησης, µε τη εφαρµογή 

τεχνολογιών και τεχνικών και µεθόδων για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων επίδοσης, 

εξασφάλιση ικανοποιητικής χρησιµοποίησης των δικτυακών υποδοµών / αξιόπιστης 

µετάδοσης της κίνησης και δυνατότητα διαστασιολόγησης (traffic engineering). Επιπρόσθετα 

η τεχνολογία είναι πλέον ώριµη, παρέχοντας ένα προκαθορισµένο πλαίσιο υλοποίησης των 

επιµέρους µηχανισµών για την επίτευξη των προαναφερόµενων στόχων και τη δηµιουργία 

υπηρεσιών (RFC 2474—Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 

and IPv6 Headers, RFC 2475—An Architecture for Differentiated Services, RFC 2597—

Assured Forwarding PHB Group, RFC 3140—Per Hop Behavior Identification Codes, RFC 

3246—An Expedited Forwarding PHB, RFC 4594—Configuration Guidelines for DiffServ 

Service Classes). Παράδειγµα αποτελεί η υπηρεσία νοητής µισθωµένης γραµµής (virtual 

leased line) η οποία προϋποθέτει την υλοποίηση της ταχείας προώθησης ανά-κόµβο (RFC 

3246). 

Ο διαχωρισµός των υπηρεσιών πραγµατοποιείται επίσης µε τη χρήση διαφορετικών 

λογικών τοπολογιών (π.χ. TR-101, DSL Forum, 2006a). Συχνά µια αρχιτεκτονική µεταφοράς 

διαφορετικών υπηρεσιών απαιτεί τη χρήση διαφορετικών τεχνικών ενθυλακώσεως και κατά 

συνέπεια διαφορετικών τρόπων προώθησης των πακέτων. Παράδειγµα αποτελεί η προώθηση 

της κίνησης για την υπηρεσία δεδοµένων και την υπηρεσία βίντεο η οποία συνήθως 

πραγµατοποιείται σε διαφορετικά επίπεδα προώθησης. Σε µία ευρέως διαδεδοµένη υπηρεσία 

µεταφοράς δεδοµένων ψηφιακής γραµµής συνδροµητή (xDSL) η αρχιτεκτονική µεταφοράς 

χρησιµοποιεί σύνοδο PPPoE από τον εξοπλισµό του συνδροµητή στον ευρυζωνικό 

εξυπηρετητή αποµακρυσµένης πρόσβασης, ο οποίος πιστοποιεί τις συνόδους συνδροµητή και 

επιβάλλει τη σύµβαση υπηρεσίας (Service Level Agreement – SLA) µε βάση τη µεταφορά 

που έχει συσχετιστεί µε αυτή τη σύνοδο. Καθώς η ενθυλάκωση PPPoE απαιτεί επικεφαλίδα 

802.3, τα πακέτα προωθούνται µε χρήση µεταγωγής στρώµατος ζεύξης δεδοµένων ανάµεσα 

στον πελάτη και στον εξυπηρετητή. Αντίθετα για την υπηρεσία διαδικτυακής τηλεόρασης η 

σύµβαση υπηρεσίας είναι συνήθως σύµβαση εφαρµογής. ∆ιαδικασίες όπως η πιστοποίηση 

χρήστη υλοποιούνται συνεπώς σε επίπεδο εφαρµογής και δεν είναι απαραίτητο να 

χρησιµοποιηθεί κάποιο πρωτόκολλο σήραγγας στρώµατος ζεύξης δεδοµένων, όπως το 



123 

 

PPPoE, ή κάποιο σύστηµα πιστοποίησης και επιβολής σύµβασης στρώµατος µεταφοράς. 

Συνεπώς οι υπηρεσίες αυτού του τύπου µπορούν να χρησιµοποιήσουν την ενθυλάκωση IP 

ανάµεσα στο τερµατικό εξοπλισµό του χρήστη και στην υποδοµή στο αντίστοιχο 

περιφερειακό κέντρο. Για να είναι δυνατή η µεταγωγή βίντεο στο στρώµα δικτύου 

ταυτόχρονα µε τη µεταγωγή δεδοµένων στο στρώµα ζεύξης δεδοµένων, το δίκτυο πρέπει 

διαµορφωθεί κατάλληλα ώστε να γίνεται η προώθηση των πακέτων σε ξεχωριστές λογικές 

τοπολογίες µε χρήση διαφορετικών ενθυλακώσεων και λειτουργιών προώθησης (επιπέδου-

2/3). Στην αρχιτεκτονική µεταφοράς αυτές οι λογικές τοπολογίες στα δίκτυα συνάθροισης και 

διανοµής τεχνολογίας Gigabit Ethernet, διαχωρίζονται µεταξύ τους χρησιµοποιώντας 

διαφορετικά 802.1Q VLAN (Virtual Local Area Networks) για διαφορετικές υπηρεσίες. 

Αντίστοιχα στο δίκτυο πρόσβασης στην περίπτωση αυτή (EtherType µοντέλο / TR-101, DSL 

Forum, 2006b) χρησιµοποιείται ένα VC (Virtual Circuit) µε αποτέλεσµα η ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών να στηρίζεται σε κατάλληλους µηχανισµούς επιπέδου Ethernet ή IP. 

Η υπηρεσία φωνής µπορεί να υλοποιηθεί παράλληλα είτε της υπηρεσίας δεδοµένων 

(ενθυλάκωση PPPoE) είτε της υπηρεσίας διαδικτυακής τηλεόρασης (ενθυλάκωση IP).  

Άρα κάθε υπηρεσία χρησιµοποιεί διαφορετική τοπολογία µε τη χρήση διαφορετικών 

φυσικών ή εικονικών διεπαφών και µεθόδων προώθησης, γεγονός το οποίο διευκολύνει τη 

διαχείριση ανά υπηρεσία και τον έλεγχο του εύρους ζώνης, αυξάνοντας όµως την 

πολυπλοκότητα διαµόρφωσης. Τεχνολογίες επιπέδου-2/3 χρησιµοποιούνται για το σκοπό 

αυτό (VLAN, MPLS TE κλπ). 

Η αρχιτεκτονική ποιότητας υπηρεσίας παροχής πακέτου υπηρεσιών IP η οποία 

προσοµοιώθηκε, βασίζεται στην πρόταση της Cisco (Papagianni et al, 2009a) µόνο για το 

δίκτυο διανοµής/συνάθροισης (Σχήµα 4.4) στην οποία προτείνεται η χρήση κατανεµηµένης 

αρχιτεκτονικής ποιότητας υπηρεσίας για την παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε δίκτυο παροχής 

πακέτου υπηρεσιών. Στην κατανεµηµένη αρχιτεκτονική, η ποιότητα υπηρεσίας 

εξασφαλίζεται µε τη χρήση αλγορίθµων εκποµπής πακέτου (schedulers) στις ζεύξεις µε βάση 

την αρχιτεκτονική διαφοροποιηµένων υπηρεσιών, σε αντίθεση µε την κεντρική 

αρχιτεκτονική όπου µηχανισµοί ποιότητας υπηρεσίας υπάρχουν µόνο στον κόµβο επιπέδου-3 

στο άκρο του δικτύου διανοµής προς το δίκτυο πυρήνα (π.χ. ευρυζωνικός εξυπηρετητής 

πρόσβασης). 
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Σχήµα 4-4: αρχιτεκτονική παροχής υπηρεσιών πακέτου IP 
Στην αρχιτεκτονική διαφοροποιηµένων υπηρεσιών (RFC 2475) γίνεται η παραδοχή ότι 

όλοι οι κόµβοι στους οποίους µπορεί να συµβεί συµφόρηση έχουν τη δυνατότητα να 

εφαρµόσουν µηχανισµούς για τη διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσίας στο στρώµα IP. Αυτή 

η βασική αρχιτεκτονική µπορεί να επεκταθεί σε κόµβους που υλοποιούν λειτουργία QoS 

στρώµατος ζεύξης δεδοµένων, αντιστοιχίζοντας τις συµπεριφορές ανά κόµβο (PHB) που 

καθορίζονται από τα σηµεία DiffServ code points σε λειτουργίες στρώµατος ζεύξης 

δεδοµένων. Παράδειγµα τεχνολογίας που υλοποιεί λειτουργίες ποιότητας υπηρεσίας 

στρώµατος ζεύξης δεδοµένων είναι το Ethernet (Ethernet / 802.1p)  

 

Σχήµα 4-5: Αρχιτεκτονική δικτύου διανοµής/συνάθροισης/πρόσβασης (Cisco Systems, 2006a) 
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1 

Εφαρµογή σύµβασης της υπηρεσίας για πρόσβαση στο 
διαδίκτυο 

(κατ’ άτοµο αστυνόµευση, µορφοποίηση κίνησης) 

2 Αντιστοίχιση  DiffServ σε ATM COS 

3 Αντιστοίχιση  DiffServ σε 802.1p 

4 
∆ιαχειριστικό όριο υπηρεσίας βίντεο 

(σήµανση µε βάση την υπηρεσία) 

Στην προτεινόµενη αρχιτεκτονική (Cisco Systems, 2006a) για τον διαχωρισµό των 

υπηρεσιών γίνεται χρήση διαφορετικών λογικών τοπολογιών σύµφωνα µε την προηγούµενη 

παράγραφο. Ειδικότερα οι υπηρεσίες φωνής/βίντεο χρησιµοποιούν την ίδια λογική τοπολογία 

(IP ενθυλάκωση) µε άκρο επιπέδου-3 τον δροµολογητή συσσώρευσης ενώ η υπηρεσία 

δεδοµένων πραγµατοποιεί προώθηση επιπέδου-2 µε συλλογή των PPPoE συνδέσεων στον 

εξυπηρετητή αποµακρυσµένης πρόσβασης (άκρο επιπέδου-3) (Σχήµα 4-5). Oι αλγόριθµοι 

εκποµπής πακέτου στην κατερχόµενη ζεύξη υλοποιούνται µε τη χρήση αλγόριθµων εκποµπής 

σε επίπεδο κάρτας δροµολογητή (line card scheduling).  

Υποστηρίζονται τέσσερις ουρές, εκ των οποίων µία αυστηρής προτεραιότητας και άλλες 

τρεις µε βάρη, καθώς και ένα κατώφλι για την διαφοροποίηση της κίνησης πολλαπλών 

προορισµών από την κίνηση µονού προορισµού (βίντεο κατ’ απαίτηση). Μπορούν επίσης να 

χρησιµοποιηθούν µόνο τρεις ουρές, καθώς οι υπηρεσίες βίντεο και υπηρεσία σηµατοδοσίας 

(βίντεο-φωνής) µπορούν να χρησιµοποιήσουν την ίδια ουρά χωρίς να δηµιουργήσουν 

πρόβληµα η µία στην άλλη λόγω των τιµών DSCP τους. Στον πίνακα 4-2 που ακολουθεί 

υπάρχει η ανάλογη πρόταση για αυτή την αρχιτεκτονική. Λόγω της φύσης των υπηρεσιών 

βίντεο που τις κάνει να εµφανίζονται σχεδόν σαν µονοκατευθυντικές ροές, τα βάρη στην 

ουρά ανόδου µπορούν να διαφέρουν αρκετά από τα βάρη στην ουρά καθόδου. Πέρα από τη 

διαδικασία χρονοπρογραµµατισµού µε βάση το µοντέλο ∆ιαφοροποιηµένων υπηρεσιών, ο 

δροµολογητής συνάθροισης (AR) θέτει την τιµή 802.1p στα πακέτα που στέλνονται σε 

κάποιες από τις ζεύξεις συνάθροισης σύµφωνα µε την τιµή DSCP που έχει το κάθε πακέτο. 

Περνώντας στην περιγραφή της αρχιτεκτονικής που προσοµοιώθηκε, στόχος είναι η µελέτη 

των διαφόρων αλγόριθµων εκποµπής πακέτου αναφορικά µε την παρεχόµενη ποιότητα 

υπηρεσίας (αρχιτεκτονική διαφοροποιηµένων υπηρεσιών), όταν το άκρο επιπέδου-3 για την 

υπηρεσία δεδοµένων µεταφέρεται στον ψηφιακό πολυπλέκτη πρόσβασης (IP-DSLAM) 

(Σχήµα 4-6).  

 



126 

 

Υπηρεσία Συµπεριφορά 

προώθησης ανά 

κόµβο 

Τιµή κωδικού 

διαφοροποιηµένων 

υπηρεσιών 

Είδος ουράς 

∆ιαδικτυακή 

Τηλεόραση 

Εγγυηµένη 

προώθηση 
AF41 

∆ίκαιη αναµονή µε 

βάρη (80% - 20%) 

Βίντεο κατά 

απαίτηση 

Εγγυηµένη 

προώθηση 
AF42 , AF43 

Σηµατοδοσία 

(βίντεο/τηλεφωνία) 

Επιλεγµένη Κλάση 

(CS) 
CS3 

Τηλεφωνία Ταχεία 

προώθηση 
EF Προτεραιότητα 

∆εδοµένα Εξ ορισµού 
προώθηση 

ΒΕ 
∆ίκαιη αναµονή µε 

βάρη 

Πίνακας 4-2: Ρυθµίσεις των δροµολογητών στα δίκτυα συνάθροισης και διανοµής 

 

Σχήµα 4-6: Αρχιτεκτονική δικτύου διανοµής/συνάθροισης/πρόσβασης προσοµοίωσης 

1 
Εφαρµογή σύµβασης της υπηρεσίας για πρόσβαση στο διαδίκτυο 

(κατ’ άτοµο αστυνόµευση, µορφοποίηση κίνησης) 

2 Αντιστοίχιση  DiffServ σε ATM COS 

3 
∆ιαχειριστικό όριο υπηρεσίας βίντεο 

(σήµανση µε βάση την υπηρεσία) 
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Συνεπώς, για τη µεταβίβαση της κίνησης στο δίκτυο διανοµής/συσσώρευσης 

χρησιµοποιείται IP πάνω από Ethernet όπως και στην περίπτωση της φωνής/βίντεο, ενώ η 

διαχειριστική περιοχή διαφοροποιηµένων υπηρεσιών (κατερχόµενη ζεύξη/δροµολογητής 

απόληξης – ανερχόµενη ζεύξη/οικιακή πύλη) επιτρέπει την παροχή διαφοροποιηµένων 

υπηρεσιών σύµφωνα µε πίνακα 4-2 αναφορικά µε την συµπεριφορά προώθησης ανά κόµβο 

και το πεδίο DSCP. Υποστηρίζονται τρεις ουρές, µία για κάθε υπηρεσία (φωνή, διαδικτυακή 

τηλεόραση µονού δρόµου και µεταφοράς δεδοµένων) ενώ η σηµατοδοσία δεν προσµετράτε 

στην κίνηση.  

Στο δίκτυο διανοµής βρίσκονται τέσσερις δροµολογητές διανοµής, ένας δροµολογητής στο 

άκρο του δικτύου διανοµής (∆Α) και ένας δροµολογητής συνάθροισης (∆Σ). Στο όριο του 

δικτύου πρόσβασης τοποθετείται ένας ψηφιακός πολυπλέκτης πρόσβασης (ΨΠΠ). Το δίκτυο 

του χρήστη περιλαµβάνει έναν τυπικό xDSL δροµολογητή ενώ 33 χρήστες εξυπηρετούνται 

µε 4096/512 Kbps xDSL ρυθµό µετάδοσης µε ρυθµό συγκέντρωσης περίπου 3:1 στην 

κατερχόµενη ζεύξη ∆Σ - ΨΠΠ. Σύµφωνα µε τη σχετική αναφορά της Cisco (Cisco Systems, 

2006a) η ζεύξη αυτή είναι πιθανό να αποτελέσει τη στενωπό του δικτύου. Όλες οι ζεύξεις έως 

το σηµείο συµφόρησης είναι µεγαλύτερης ταχύτητας ώστε να αποφευχθούν επιπλέον 

απώλειες πακέτων και επιπρόσθετη καθυστέρηση. Με ζεύξεις µεγάλης ταχύτητας η κίνηση 

οδηγείται από το δίκτυο κορµού στο δίκτυο διανοµής/συνάθροισης και στον δροµολογητή 

συνάθροισης. Η προαναφερθείσα αρχιτεκτονική ποιότητας υπηρεσίας παροχής πακέτου 

υπηρεσιών IP προσοµοιώθηκε µε τη χρήση του προσοµοιωτή OPNET (www.opnet.com). 

Καθώς η προσοµοίωση πραγµατοποιείται σε επίπεδο πακέτου, η χωρητικότητα των ζεύξεων 

και ο συνολικός αριθµός των ροών είναι περιορισµένος προκειµένου να ολοκληρωθεί σε 

λογικό χρονικό διάστηµα. 

4.4.1.1.1 Πακέτο υπηρεσιών IP 

Για την διαµόρφωση της προσοµοίωσης, ένα σύνολο από υπηρεσίες παρέχονται στους 

χρήστες, µε τη χρήση διαφορετικών µοντέλων κίνησης. Στην υπηρεσία βέλτιστης 

προσπάθειας ανατίθενται οι παραδοσιακές υπηρεσίες διαδικτύου, εφαρµογή πρωτοκόλλου 

µεταφοράς αρχείων (File Transfer Protocol – FTP), εφαρµογή πλοήγησης στο διαδίκτυο 

µέσω πρωτοκόλλου HTTP, εφαρµογή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), και εφαρµογές 

βάσεων δεδοµένων. Οι παράµετροι µοντελοποίησης για την κάθε υπηρεσία παρατίθενται 

στους πίνακες που ακολουθούν: 
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Κατανοµή χρόνου µεταξύ διαδοχικών αποστολών Εκθετική (360) sec 

Κατανοµή χρόνου µεταξύ διαδοχικών λήψεων Εκθετική (360) sec 

Κατανοµή µεγέθους αρχείου προς µεταφορά Σταθερό (2MB) 

Πίνακας 4-3: Χαρακτηριστικά υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου 

Κατανοµή χρόνου µεταξύ διαδοχικών αιτήσεων Εκθετική (360)sec 

Συνδυασµός αιτήσεων (GET/TOTAL) 50% 

Κατανοµή µεγέθους αρχείου προς µεταφορά Σταθερό (50) MB 

Πίνακας 4-4: Χαρακτηριστικά εφαρµογής µεταφοράς αρχείων 

Κατανοµή χρόνου µεταξύ διαδοχικών αιτήσεων σελίδας Εκθετική (10sec) 

Αριθµός σελίδων διαδοχικής πρόσβασης ανά διακοµιστή 20 

Αριθµός αντικειµένων σε σελίδα 1/7 

Κατανοµή µεγέθους αντικείµενων σε σελίδα 
Σταθερό (1) MB / 

Οµοιόµορφη (2,10) ΜΒ 

Πίνακας 4-5: Χαρακτηριστικά υπηρεσίας πλοήγησης ιστού 

Κατανοµή χρόνου µεταξύ διαδοχικών συναλλαγών Εκθετική (12)sec 

Συνδυασµός αιτήσεων (QUERIES/TOTAL) 100% 

Κατανοµή µεγέθους συναλλαγή Σταθερό (512) B 

Πίνακας 4-6: Χαρακτηριστικά εφαρµογών βάσεων δεδοµένων 
Η επιλογή της κατάλληλης κωδικοποίησης τόσο για την υπηρεσία φωνής όσο και για την 

υπηρεσία µετάδοσης βίντεο µονού προορισµού είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς 

προσδιορίζει τις ανάγκες σε εύρος ζώνης. Στην τηλεφωνία µέσω ΙΡ χρησιµοποιείται σήµερα 

πλήθος κωδικοποιητών φωνής. Κάθε κωδικοποιητής έχει διαφορετικό ρυθµό µετάδοσης και 

διαφορετικό ρυθµό µε τον οποίο πραγµατοποιείται η δειγµατοληψία της φωνής. Από τον 

G.711 µε ρυθµό µετάδοσης στα 64 kbps, G.726 στα 16Kbps, G.729 στα 8Kbps, στον G.723.1 

στα 5.3 kbps, οι πάροχοι υπηρεσίας VoIP επιλέγουν τον βαθµό συµπίεσης της φωνής και το 

µέγεθος του φορτίου των πακέτων που µεταφέρονται πάνω από το δίκτυο ΙΡ σε µια κλήση. Ο 

ρυθµός µετάδοσης στο δίκτυο µεταφοράς καθορίζεται από παράγοντες όπως η περίοδος 

δειγµατοληψίας και ο ρυθµός δειγµατοληψίας της φωνής, ο αριθµός πλαισίων σε ένα πακέτο, 

τα πρωτόκολλα µεταφοράς (µέγεθος κεφαλίδας) και η εφαρµογή του µηχανισµού ανίχνευσης 
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φωνής (Voice Activity Detection – VAD). Ο κωδικοποιητής καθορίζει την περίοδο 

δειγµατοληψίας (πότε εκπέµπονται τα δείγµατα) η οποία σε συνδυασµό µε το ρυθµό 

δειγµατοληψία ορίζει το µέγεθος του πλαισίου. Κατά συνέπεια, η περίοδος δειγµατοληψίας 

επηρεάζει το εύρος ζώνης. Σε µια τυπική συνοµιλία η περίοδος σιωπής καταλαµβάνει το 35% 

µε 50% του χρόνου. Με χρήση του µηχανισµού ανίχνευσης φωνής, πακέτα µεταδίδονται 

µόνο σε περίπτωση ύπαρξης φωνής για την επίτευξη εξοικονόµησης εύρους ζώνης. 

Η κίνηση της υπηρεσίας φωνής µοντελοποιείται µε τη χρήση ON-OFF µοντέλου δύο 

καταστάσεων για µία πηγή κίνησης. Παραδοσιακά η κατανοµή του χρόνου παραµονής στις 

δύο καταστάσεις θεωρείται εκθετική, αλλά στα σύγχρονα δίκτυα µεταγωγής πακέτου η χρήση 

κατανοµών βαριά ουράς µοντελοποιεί καλύτερα την κίνηση (Li, 2005). Αναφορικά µε την 

επίδραση τους στο δίκτυο µεταφοράς, οι κωδικοποιητές διαχωρίζονται σε αυτούς οι οποίοι 

παράγουν ροές κίνησης µε σταθερό ρυθµό δεδοµένων (constant bit rate) εφόσον δεν 

χρησιµοποιείται καταστολή σιωπής (silence suppression) και στους κωδικοποιητές όπου 

παραγόµενες ροές αναπαράγουν τις περιόδους ON-OFF. Στην προσοµοίωση 

χρησιµοποιήθηκε κωδικοποίηση G.711 (ITU-T, 1989). Αρχικά η συγκεκριµένη 

κωδικοποίηση προτιµήθηκε από παρόχους VoIP εξαιτίας της ευελιξίας στη διαµόρφωση του 

πακέτου προς µετάδοση (packetization), αποδοτικότητα ωφέλιµου µέρους (payload 

efficiency) και ποιότητα στη συνοµιλία (Gibson et al, 2004). Παρόλα αυτά δεν είναι 

αποδοτικός αναφορικά µε τις απαιτήσεις σε εύρος ζώνης και έχει ξεπερασθεί από 

κωδικοποιητές µε χαµηλότερο ρυθµό κωδικοποίησης (Percy, 2007). Παράλληλα η κίνηση 

µοντελοποιήθηκε ως ON-OFF όπου τα διαστήµατα οµιλίας (talk-spurt) και σιγής (silence) 

ακολουθούν εκθετική κατανοµή µε µέση τιµή 0.352sec και 0.6sec αντίστοιχα ενώ δεν 

χρησιµοποιήθηκε µηχανισµός ανίχνευσης φωνής / καταστολή σιωπής µε αποτέλεσµα οι 

παραγόµενες ροές να διατηρούν σταθερό ρυθµό δεδοµένων. Τα χαρακτηριστικά της κίνησης 

συγκεντρώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

∆είγµα ανά πακέτο 1 

∆ιάρκεια δείγµατος φωνής (msec) 4 

Ρυθµός κωδικοποίησης (kbps) 64 

Μέγεθος πακέτου φωνής (bytes) 32 

Ρυθµός πακέτων ανά δευτερόλεπτο (packets/sec) 250 

Μηχανισµός ανίχνευσης φωνής δεν υποστηρίζεται 

Πίνακας 4-7: Χαρακτηριστικά φωνής για κωδικοποίηση G.711 
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Για την υπηρεσία µεταφοράς βίντεο κατά απαίτηση, τα χαρακτηριστικά µετάδοσής της 

εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από το περιεχόµενο, το πρότυπο κωδικοποίησης και τις 

παραµέτρους κωδικοποίησης. Αναφορικά µε το πρότυπο κωδικοποίησης, στη συγκεκριµένη 

µελέτη χρησιµοποιήθηκε το πρότυπο MPEG-4 Part 10/ MPEG-4 AVC / Η.264, το οποίο έχει 

υιοθετηθεί από το σχετικό τοµέα της αγοράς εξαιτίας των χαµηλών απαιτήσεων σε εύρος 

ζώνης σε σχέση µε τα προϋπάρχοντα πρότυπα (πχ. MPEG-2). Το MPEG-4 AVC (Advanced 

Video Coding) προτυποποιήθηκε το 2003 από την Joint Video Team (JVT), µια συνεργασία 

της ITU-T και ISO και έχει σήµερα τη µορφή ανοικτού προτύπου ως ITU-T H.264 και 

ISO/IEC MPEG-4 Part 10 αντίστοιχα. Ο ρυθµός µετάδοσης που απαιτείται για βίντεο απλής 

ευκρίνειας (Standard Definition) είναι περίπου 1-2 Μbps ενώ για υψηλή ευκρίνεια (High 

Definition) ξεκινά από 5-8 Μbps. Το H.264 είναι ανθεκτικό σε µη αξιόπιστα δίκτυα (error 

prone networks) µε τη χρήση τεχνικών διευθέτησης macroblock (macroblock ordering), 

σύµπλεξης φέτας (slice interleaving) και κατάτµησης δεδοµένων (data partitioning) 

(Richardson, 2003). Παράλληλα, για την αποφυγή διάδοσης των λαθών στη µετάδοση µέσω 

τεχνικών πρόβλεψης (inter prediction) µεταδίδεται πλεονάζουσα πληροφορία (redundant 

slices). Το πρότυπο H.264 πέρα από τα πλεονεκτήµατα τα οποία παρουσιάζει αναφορικά µε 

τους µηχανισµούς µετάδοσης της πληροφορίας, είναι φιλικό προς το δίκτυο, καθώς επιτρέπει 

τη µετάδοση βίντεο µε χαµηλούς ρυθµούς µετάδοσης. Σε σύγκριση µε το πρότυπο MPEG-2, 

µειώνει τις απαιτήσεις σε εύρος ζώνης περίπου κατά 50% (Schäfer et al, 2003). Παράλληλα, 

υποστηρίζει κατάλληλες τεχνικές διαµόρφωσης των πακέτων προς µετάδοση µε στόχο να 

εξοµαλύνει τις διακυµάνσεις της κίνησης, συµβάλλοντας στην οµαλοποίηση της 

εκρηκτικότητας πηγών αυτο-όµοιας κίνησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες διαµόρφωσης πακέτου 

RTP/UDP/IP για το H.264 (RFC-3984) 

Για την διατήρηση των χαρακτηριστικών αυτο-οµοιότητας (self similarity) στη µετάδοση 

της κίνησης της υπηρεσίας βίντεο, ως πηγή κίνησης για την προσοµοίωση χρησιµοποιήθηκε 

ένα αρχείο ιχνών. Το αρχείο παράχθηκε από απόσπασµα ταινίας κωδικοποιηµένης σύµφωνα 

µε το πρότυπο Η.264. Η πηγή αυτού του αρχείου είναι η συλλογή αρχείων ιχνών από την 

αντίστοιχη ερευνητική οµάδα του πανεπιστηµίου της Αριζόνα (Video trace research group - 

Arizona University). Το αρχείο ιχνών περιέχει µόνο το µέγεθος του κάθε πλαισίου (bits) στην 

κωδικοποιηµένη ροή Η.264 (καθώς και το επίπεδο ποιότητας του πχ. peak signal to noise 

ratio) και αντιπροσωπεύει τα δεδοµένα βίντεο που στέλνονται από τον κωδικοποιητή. Για τη 

χρήση του σε προσοµοιώσεις της λειτουργίας ενός δικτύου, συνήθως εφαρµόζονται δύο 

σενάρια: 

1. Συνεχής χρησιµοποίηση σε επίπεδο δικτύου: εφόσον ο µέσος ρυθµός bit ανά 

sec για το κωδικοποιηµένο βίντεο µεταβλητού ρυθµού δεδοµένων (variable bit rate) 
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είναι X
T  και C η χωρητικότητα της ζεύξης, η µέση χρησιµοποίηση της για n πηγές 

είναι 
X

T
C∑  εφόσον η ροή αναµεταδίδεται κυκλικά. Χρησιµοποιείται για τον 

έλεγχο µετρικών επίδοσης σε επίπεδο πακέτου όπως ρυθµός απώλειας πακέτων.  

2. Μεταβαλλόµενη χρησιµοποίησή σε επίπεδο δικτύου: εφόσον ο ρυθµός 

µεταξύ διαδοχικών αφίξεων των κλήσεων αποτελεί πιθανοτική κατανοµή (πχ 

εκθετική – Poisson κατανοµή αφίξεων) κάθε άφιξη κλήσης σηµατοδοτεί την 

προσθήκη µίας νέας ροής µεταβλητού ρυθµού δεδοµένων στο δίκτυο µε µέση τιµή 

X
T  η οποία µε δεν επαναλαµβάνεται. Ο µέγιστος αριθµός ροών που µπορεί να 

εξυπηρετήσει είναι max
CTn

X
= . Χρησιµοποιείται για τον έλεγχο των 

επιτρεπόµενων κλήσεων (admission control) στο δίκτυο. 

Συνεπώς στη συγκεκριµένη περίπτωση χρησιµοποιήθηκε συνεχής χρησιµοποίηση σε επίπεδο 

δικτύου µε µέση χρησιµοποίηση (µόνο για την υπηρεσία βίντεο) µεγαλύτερη του 85%. 

Η τυπική ακολουθία των εικόνων για το MPEG είναι IBBPBBPBBPBB, παρά το γεγονός 

ότι οι µηχανές αναπαραγωγής του περιεχοµένου χρειάζονται τα I,P πλαίσια για την 

αποκωδικοποίηση των B. Συνήθως συνεπώς µεταδίδονται σε αυτή τη σειρά από τον 

κωδικοποιητή. Σε περιπτώσεις µελέτης λειτουργίας δικτύων είναι προτιµότερο να 

εκπέµπονται στην πραγµατική τους σειρά, καθώς οι οµάδες εικόνων µεταφέρονται σειριακά 

(Group Of Pictures) εισάγοντας καθυστέρηση στην έναρξη της υπηρεσίας και κάνοντάς την 

ότι τα πλαίσια αποκωδικοποιούνται µε τη σειρά λήψης. 

 Για τη µετάδοση πάνω από δίκτυα ΙΡ,  τα παρεχόµενα από το αρχείο ιχνών πλαίσια πρέπει 

να µετατραπούν σε πακέτα ΙΡ στα χαµηλότερα στρώµατα. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε 

βασίζεται στην ενθυλάκωση των πλαισίων βίντεο σε επικεφαλίδες RTP/UDP/IP (RFC 3984).  

∆ιάρκεια (sec) 600 

Ελάχιστο µέγεθος πλαισίου (bytes) 2,818 

Μέγιστο µέγεθος πλαισίου (bytes) 15,828 

Μέσο µέγεθος πλαισίου (bytes) 7,916 

Μέσος ρυθµός µετάδοσης (Mbps) 1,131704 

Εκρηκτικότητα (µέγιστος ρυθµός / ελάχιστος ρυθµός) 10,49 

Πίνακας 4-8: Στατιστικές ιδιότητες του αρχείου ιχνών 



132 

 

Το βασικό αρχείο ιχνών το οποίο χρησιµοποιήθηκε αποτελεί την H.264 (H.26L) 

κωδικοποιηµένη ταινία (QCIF 176 144× ) Starship troopers (παράµετρος κβαντισµού 

10QP = ). Τα στατιστικά χαρακτηριστικά της ροής βίντεο διάρκειας 1 ώρας είναι διαθέσιµα 

σε http://trace.eas.asu.edu/mirrors/h26l/1467.htm µε ρυθµό 25 πλαίσια ανά sec και ακολουθία 

των εικόνων IBBPBBPBBPBB (12 πλαίσια GoP) ενώ η παράµετρος Hurst (ενδεικτικά) για 

συνάθροιση (aggregation) 800 πλαισίων είναι 0.94, αποδεικνύοντας εξάρτηση βαριάς ουράς. 

Για την προσοµοίωση χρησιµοποιήθηκε ένα τµήµα (10 mins) του κωδικοποιηµένου αρχείου, 

οι στατιστικές ιδιότητες του αρχείου που χρησιµοποιήθηκε φαίνονται στον πίνακα 4-8. 

4.4.1.2 Σενάριο προσοµοίωσης δικτύου διανοµής/συνάθροισης παροχής πακέτου υπηρεσιών 
IP 

Με βάση την προαναφερθείσα αρχιτεκτονική, πραγµατοποιήθηκαν ένα σύνολο από 

σενάρια προσοµοίωσης µε διαφορετικό φορτίο κίνησης µε στόχο τη µελέτη επίδρασης των 

αλγόριθµων εκποµπής πακέτου στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Το πλέον 

πιθανό σηµείο συµφόρησης σύµφωνα µε Cisco Systems (Cisco Systems, 2006a) αποτελεί η 

ζεύξη η οποία διασυνδέει τον δροµολογητή συσσώρευσης (∆Σ) µε τον ψηφιακό πολυπλέκτη 

πρόσβασης (ΨΠΠ). Ο στόχος της προσοµοίωσης είναι η εύρεση του βέλτιστου αλγόριθµου 

εκποµπής ώστε να ικανοποιούνται κατά το δυνατό οι απαιτήσεις για την παρεχόµενη 

ποιότητα υπηρεσίας του πακέτου υπηρεσιών IP σε περίπτωση συµφόρησης του δικτύου. 

Παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για 92% µέση χρησιµοποίηση της ζεύξης ∆Σ – ΨΠΠ. Οι 

αλγόριθµοι εκποµπής πακέτου οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν είναι το µη προεκχωρητικό (non-

preemptive) σύστηµα αναµονής µε αυστηρές προτεραιότητες (ΑΠ - Priority Queuing) , 

∆ίκαιης Αναµονής µε Βάρη (∆ΑΒ – Weight Fair Queuing) βάση κλάσεων εξυπηρέτησης και 

∆ίκαιης Αναµονής µε Βάρη µε Ουρά Χαµηλής Καθυστέρησης (∆ΑΒ-ΧΚ). Ο συνολικά 

διαθέσιµος χώρος για τις ουρές ανά πόρτα είναι 512Kbyte (Solder, 2006) ενώ σε κάθε 

καταχωρητή εφαρµόζεται αλγόριθµος απόρριψης ουράς µε ποσοστό χρησιµοποίησης 100% . 

Για τον καταχωρητή εξόδου ο οποίος εξυπηρετεί την υπηρεσία φωνής χρησιµοποιήθηκε το 

προκαθορισµένο µέγεθος (40 πακέτα - 10 msec) ενώ για τους καταχωρητές των υπηρεσιών 

βίντεο/δεδοµένων ο διαθέσιµος χώρος διαµοιράστηκε εξίσου (Cisco Systems, 2006a)  (150 

πακέτα – 40 msec). Αναφορικά µε τη χρήση του αλγόριθµου ∆ΑΒ, τα βάρη για τις 

διαφορετικές κλάσεις έχουν οριστεί µε βάση τον όγκο κίνησης ανά κλάση. Για παράδειγµα 

για την υπηρεσία φωνής εφόσον εξυπηρετούνται 33 χρήστες µε G.711 (64 Kbps) 

κωδικοποίηση και χωρίς τη χρήση µηχανισµού καταστολής της σιωπής, µε την προσθήκη 

των απαραίτητων πρωτόκολλων µεταφοράς (RTP/UDP/IP) προστίθενται 40 bytes ανά πακέτο 

µε αποτέλεσµα σε επίπεδο-2 ο ρυθµός να ανέρχεται σε 144kbps ανά χρήστη. Συνεπώς 
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απαιτούνται 4.752 Mbps διαθέσιµου εύρους ζώνης σε κάθε κατεύθυνση
3. Αντίστοιχα για την 

υπηρεσία βίντεο κατά απαίτηση δεσµεύονται 40 Mbps καθώς χρησιµοποιήθηκαν 34 ροές µε 

µέσο ρυθµό 1.13.  

4.4.1.3 Αποτελέσµατα 

Η εφαρµογή (συνδυασµός) των κατάλληλων πολιτικών διαχείρισης της κίνησης και 

µηχανισµών οι οποίοι θα εξασφαλίσουν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών πακέτου 

IP, αποτελεί µέχρι και σήµερα αντικείµενο µελέτης (Xiao et al, 2007). Σε επίπεδο 

αρχιτεκτονικής µεταφοράς για τη υπηρεσία διαδικτυακής τηλεόρασης (αλλά και των 

υπόλοιπων υπηρεσιών) τα όρια των απαραίτητων µετρικών τυποποιήθηκαν από 

διαφορετικούς οργανισµούς όπως το DSL φόρουµ (TR-026, DSL Forum, 2006b), η ∆ιεθνής 

Ένωση Τηλεπικοινωνιών (www.itu.int/ITU-T/), η συµµαχία για την βιοµηχανία 

τηλεπικοινωνιών (Alliance for Telecommunications Industry Solutions IPTV Interoperability 

Forum - www.atis.org/iif/).  

Η οδηγία Y.1540 της ITU-T καθορίζει τις παραµέτρους για την αξιολόγηση της ποιότητας 

υπηρεσίας ενώ η οδηγία Y.1541 της ITU-T ορίζει τις διαφορετικές κλάσεις υπηρεσίας µε 

βάση τις τιµές των διαφόρων παραµέτρων (µεταξύ διεπαφών δικτύου – NI to NI) σύµφωνα 

µε τον παρακάτω πίνακα 4-9 (Lee et al, 2008). Σύµφωνα µε Lee et al (2008), η υπηρεσία 

βίντεο κατά απαίτηση µε µεταφόρτωση του περιεχοµένου (Download VOD) ανήκει στην 

κλάση 4 ενώ χωρίς µεταφόρτωση στην κατηγορία 7. Παράλληλα η υπηρεσία τηλεφωνίας 

ανήκει στην κλάση 0. Αντίστοιχα η οδηγία G.101 ορίζει τις παραµέτρους και τα όρια τους για 

την αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσίας σε επίπεδο χρήστη (εφαρµογής) (Σχήµα 4-7). 

 

Σχήµα 4-7: Οδηγίες ποιότητας υπηρεσίας (Burakowski et al, 2005) 

                                                           
3 Στη προσοµοίωση που πραγµατοποιήθηκε καθώς η υπηρεσία στον προσοµοιωτή ήταν υλοποιηµένη πάνω από 
UDP/IP µε αποτέλεσµα ο ρυθµός σε επίπεδο 2 να ανέρχεται σε 120kbps ανά χρήστη ή 3.96 Mbps εύρους ζώνης σε 
κάθε κατεύθυνση. Συνεπώς µε τη χρήση βάρους 9% εξασφαλίζονται 3.99384 Mbps – ικανά να εξυπηρετήσουν τις 
συγκεκριµένες ανάγκες της υπηρεσίας. 
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Κλάση IPTD4 IPDV5 IPLR 6 IPER7 IPRR8 Εφαρµογές 
0 100 

msec 
50 msec 310−  410−  - Πραγµατικού χρόνου, 

ευαισθησία στην διακύµανση 
της καθυστέρησης, ιδιαίτερα 

διαδραστικές 

1 400 
msec 

50 msec 310−  410−  - Πραγµατικού χρόνου, 
ευαισθησία στην διακύµανση 

της καθυστέρησης, 
διαδραστικές 

2 100 
msec 

- 310−  410−  - Συναλλαγές δεδοµένων, 
ιδιαίτερα διαδραστικές (πχ 

σηµατοδοσία) 

3 400 
msec 

- 310−  410−  - Συναλλαγές δεδοµένων, 
διαδραστικές 

4 1 sec - 310−  410−  - Υπηρεσίες µε µικρή ανοχή σε 
σφάλµατα 

5 - - - - - Παραδοσιακές υπηρεσίες 
δικτύου ΙP 

6 100 
msec 

50 msec 510−  610−  610−  Υψηλός ρυθµός µετάδοσης, 
µικρή ανοχή σε σφάλµατα 

7 400 
msec 

50 msec 510−  610−  610−  Υψηλός ρυθµός µετάδοσης, 
µικρή ανοχή σε σφάλµατα 

Πίνακας 4-9: Y.1541 ορισµός κλάσεων ποιότητας υπηρεσίας και στόχοι επίδοσης 
Στην προσοµοίωση που ακολουθεί, οι κύριες παράµετροι δικτύου ( καθυστέρηση από άκρο 

σε άκρο, διακύµανση της καθυστέρησης από άκρο σε άκρο
9 και ποσοστό απωλειών πακέτου) 

λαµβάνονται σε επίπεδο IP για τις υπηρεσίες φωνής/βίντεο. Αντίστοιχα για τις υπηρεσίες 

µεταφοράς δεδοµένων λαµβάνονται στοιχεία σε επίπεδο εφαρµογής. Η ποιότητα στην 

υπηρεσία µετάδοσης βίντεο εξαρτάται από παράγοντες οι οποίοι αφορούν το δίκτυο (ρυθµός 

απώλειας πακέτων, διακύµανση της καθυστέρησης) αλλά και παράγοντες οι οποίοι 

εξαρτώνται από την εφαρµογή (κωδικοποίηση, δηµιουργία πακέτων, τεχνικές διόρθωσης 

λαθών κλπ). Αναφορικά µε την απώλεια πακέτων στο δίκτυο µεταφοράς η επίδραση τους 

στην τελική εικόνα (πχ πάγωµα εικόνας, ο εµφανής σχηµατισµός Pixel κλπ) αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα στη διεύρυνση χρήσης της υπηρεσίας.  

                                                           
4 IP Packet Transfer Delay: Το χρονικό διάστηµα µεταξύ αντίστοιχων εµφανίσεων αναφοράς ενός πακέτου IP.  Σε 
Y.1541 ορίζεται ως IPTD η µέση τιµή για ένα σύνολο µετρήσεων.  
5 IP Packet Transfer delay Variation: ∆ιακύµανση της καθυστέρησης από άκρο σε άκρο, η οποία ορίζεται ως η 
διαφορά µεταξύ της καθυστέρησης ενός πακέτου και της καθυστέρησης αναφοράς (η καθυστέρηση του πρώτου 
πακέτου µεταξύ της συγκεκριµένης πηγής-προορισµού). 
6 IP Packet Loss Rate: Ο λόγος του αριθµού των χαµένων πακέτων προς το συνολικό αριθµό των µεταδιδόµενων 
πακέτων. 
7 IP Packet Error Rate: Ο λόγος του αριθµού των εσφαλµένων πακέτων προς το συνολικό αριθµό των πακέτων 
που ελήφθησαν επιτυχώς αυξηµένο κατά τον αριθµό των εσφαλµένων πακέτων. 
8 IP Reordered Ratio: Ο λόγος του αριθµού των πακέτων τα οποία ελήφθησαν µε διαφορετική σειρά προς το 
συνολικό αριθµό των πακέτων που ελήφθησαν 

9
 Υπολογίζεται η δειγµατική διασπορά µε βάση τον τύπο 

2 2

1

1 n

n n n
i

x x
n

σ
=
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Υπηρεσία ∆ιαδικτυακής 
Τηλεόρασης 

Παράδειγµα Υπηρεσιών 
Κλάση Υπηρεσίας 

5 4 3 2 1 0 7 6 

Ροή βίντεο πραγµατικού 
χρόνου 

Pay per View / Multi-view        � 

Βίντεο ροής 
VoD, Network PVR, time-

shift TV 
      �  

Ήχος ροής Music on Demand     �    

Έλεγχος ροής 
VoD, Network PVR, time-

shift TV 
   �     

Μεταφόρτωση βίντεο 
(κατερχόµενη ζεύξη) 

Push VoD, Near VoD  �       

Μεταφόρτωση βίντεο 
(ανερχόµενη ζεύξη) 

User generated content  �       

Μεταφόρτωση δεδοµένων 
Content guides, pictures, 
applications download 

�        

Πρόσβαση σε ιστοσελίδες 
Portals, information 

services 
�        

Ροή ήχου πραγµατικού 
χρόνου 

voice call, audio 
conference 

     �   

Ροή βίντεο πραγµατικού 
χρόνου χαµηλής 

ποιότητας 

video telephony, video 
conference 

     �   

∆ιαδραστική ανταλλαγή 
µηνυµάτων 

Chatting   �      

ανταλλαγή µηνυµάτων Messaging, Email �        

Συναλλαγές VoD rental   �      

Πίνακας 4-10: Κλάσεις ποιότητας υπηρεσίας –∆ιαδικτυακή τηλεόραση 
Παράλληλα το µέγεθος της επίδρασης στην παραγόµενη εικόνα εξαρτάται από το είδος του 

πλαισίου που έχει χαθεί. Για παράδειγµα η απώλεια ενός πλαισίου αναφοράς I µεταφέρεται 

µέσω των πλαισίων B,P σε όλη την ακολουθία των εικόνων (GoP) για 0.5-1 sec (Luby et al, 

2007). Για την παροχή εξαιρετικής ποιότητας βίντεο ροής, ο ρυθµός απώλειας πακέτων 

πρέπει να είναι µικρότερος του 410−  (Kerpez et al, 2006) 610−−  (Cisco Systems, 2006a), η 

καθυστέρηση από άκρο σε άκρο της τάξης των 210  msec ενώ η διακύµανση της 
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καθυστέρησης µερικές δεκάδες msec (Kerpez et al, 2006). Οι απαιτήσεις σύµφωνα µε την 

ITU δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 Ο πίνακας 4-11 παραθέτει τις τιµές του ρυθµού απώλειας πακέτου όπως ορίστηκαν από 

την ITU-T – J.241 (ITU-T, 2005) σε συναφές παράδειγµα και χρησιµοποιήθηκαν σε 

εµπορική εφαρµογή µετάδοσης βίντεο σύµφωνα µε την µελέτη (Kerpez et al, 2006).  

Ρυθµός απώλειας πακέτων Ποιότητα 

ΡΑΠ< 510−  εξαιρετική 

510− <ΡΑΠ 42 10−≤ ×  ικανοποιητική 

42 10−× < ΡΑΠ 210−<  ικανή 

210− <  ΡΑΠ Μη διαθέσιµη 

Πίνακας 4-11: Ρυθµός απώλειας πακέτου – ψηφιακή υπηρεσία τηλεόρασης 
Αναφορικά µε την υπηρεσία φωνής (VoIP), ιδιαίτερη σηµασία έχει η τιµή της 

καθυστέρησης αλλά και της διακύµανσης της καθυστέρησης από άκρο σε άκρο. Μια τυπική 

τιµή για την διακύµανση της καθυστέρησης από άκρο σε άκρο (Cisco Systems, 2006a) σε 

εµπορική υπηρεσία φωνής είναι 60 msec. Σύµφωνα µε τη προδιαγραφή Y.1541της ITU, για 

την υπηρεσία φωνής απαιτείται λιγότερο από 100 msec καθυστέρηση από άκρο σε άκρο ενώ 

η αντίστοιχη διακύµανσης της καθυστέρησης ορίζεται στα 50 msec και ρυθµός απώλειας 

πακέτων 310− .  

Παράλληλα έχουν γίνει προσπάθειες από την ITU (G.1010, ITU-T, 2001) να καθοριστούν 

κατάλληλοι παράµετροι ποιότητας εµπειρίας (Quality of Experience) για υπηρεσίες 

δεδοµένων. Οι παράµετροι αφορούν την καθυστέρηση από άκρο σε άκρο (ή χρόνο απόκρισης 

– ο χρόνος µεταξύ της αίτησης και λήψης της απόκρισης από τον χρήστη - Chen et al, 2004) 

και την ανοχή σε λάθη. Σύµφωνα µε TR-026 (DSL Forum, 2006b) δεν είναι ξεκάθαρο εάν οι 

τιµές αυτές αφορούν την καθυστέρηση από τον εξυπηρετητή στον χρήστη ή χρόνους 

απόκρισης. Ο Chen και λοιποί προτείνουν συγκεκριµένα όρια για τους χρόνους απόκρισης 

αναφορικά µε τις ασύµµετρες υπηρεσίες µεταφοράς δεδοµένων (Chen et al, 2004) σύµφωνα 

µε τον πίνακα 4-12. 
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Υπηρεσίες 
Χρόνος Απόκρισης 

(sec) 
Ρυθµός Απώλειας 

Πακέτων 

Υπηρεσία πλοήγησης ιστού 2-5 0 

Υπηρεσία µεταφοράς αρχείων 2-5 0 

Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 2-5 0 

Πίνακας 4-12: Χαρακτηριστικά ποιότητας υπηρεσίας – ασύµµετρες υπηρεσίες διαδικτύου 
Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται τα συνολικά στατιστικά για τις υπηρεσίες 

βίντεο, φωνής και δεδοµένων. Τα στατιστικά για τις υπηρεσίες βίντεο/φωνής ανά ροή 

παρατίθενται στο Παράρτηµα Β. Από τους πίνακες είναι εµφανές ότι η χρήση του 

αλγόριθµου ∆ΑΒ-ΧΚ παρουσιάζει την καλύτερη επίδοση ανάµεσα στους τρεις αλγόριθµους 

εξασφαλίζοντας την εύρυθµη λειτουργία όλων των υπηρεσιών πακέτου IP. Παρέχοντας 

απόλυτη προτεραιότητα στην υπηρεσία φωνής εξασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία της 

ακόµα και σε περίπτωση συµφόρησης, ενώ εξασφαλίζει λογικούς χρόνους απόκρισης των 

υπηρεσιών δεδοµένων µε µικρό κόστος στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας βίντεο. 

Οι απώλειες και στις τρεις περιπτώσεις τόσο για την υπηρεσία φωνής όσο και δεδοµένων 

είναι µηδενικές (µε µικρότερο µέγεθος καταχωρητή για την ουρά εξ ορισµού προώθησης 

παρουσιάζονται αναµεταδόσεις TCP). 

  Μέσος 
Ρυθµός 
απώλειας 
Πακέτων 

95% 
διάστηµα 

εµπιστοσύνης 

Μέση 
Καθυστέρηση 
από άκρο σε 
άκρο (sec) 

95% 
διάστηµα 

εµπιστοσύνης 

Μέση 
διακύµανση 

της 
καθυστέρησης 
από άκρο σε 
άκρο (sec) 

95% 
διάστηµα 

εµπιστοσύνης 

ΑΠ 1.24E-04 

 

1.22E-04 

1.26E-04 
8.91E-03 

8.66E-03 

9.15E-03 

1.96E-05 

 

1.80E-05 

2.13E-05 

∆ΑΒ 2.62E-04 

 

2.54E-04 

2.69E-04 
9.29E-03 

8.91E-03 

8.91E-03 

2.60E-05 

 

2.42E-05 

2.42E-05 

∆ΑΒ-ΧΚ 2.48E-04 

 

2.40E-04 

2.55E-04 

9.30E-03 

 

8.93E-03 

9.68E-03 

2.56E-05 

 

2.38E-05 

2.74E-05 

Πίνακας 4-13: Συνολικά στατιστικά υπηρεσίας Βίντεο κατά απαίτηση 
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 Μέση 
Καθυστέρηση 
από άκρο σε 
άκρο (sec) 

95% 
διάστηµα 

εµπιστοσύνης 

Μέση 
διακύµανση 

της 
καθυστέρησης 
από άκρο σε 
άκρο (sec) 

95% 
διάστηµα 

εµπιστοσύνης 

ΑΠ 1.49E-03 

 

1.46E-03 

1.51E-03 

1.60E-05 

 

1.52E-05 

1.67E-05 

∆ΑΒ 1.56E-03 

 

1.54E-03 

1.59E-03 

1.34E-05 

 

1.28E-05 

1.40E-05 

∆ΑΒ-ΧΚ 1.47E-03 

 

1.44E-03 

1.49E-03 

1.57E-05 

 

1.49E-05 

1.64E-05 

Πίνακας 4-14: Συνολικά στατιστικά υπηρεσίας Τηλεφωνίας 
 Υπηρεσία 

πλοήγησης 
ιστού - 
Χρόνος 

απόκρισης 
λήψης 
σελίδας 

(sec) 

Υπηρεσία 
µεταφοράς 
αρχείων - 
Χρόνος 

απόκρισης 
λήψης (sec) 

Υπηρεσία 
µεταφοράς 
αρχείων - 
Χρόνος 

απόκρισης 
αποστολής 

(sec) 

Υπηρεσία 
ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου 

– Χρόνος 
απόκρισης 
λήψης (sec) 

Υπηρεσία 
ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου 

– Χρόνος 
απόκρισης 
αποστολής 

(sec) 

ΑΠ 6.69083 0.934611 5.548068 2.830036 6.372654 

∆ΑΒ 6.981908 1.158891 4.055489 2.213072 4.411465 

∆ΑΒ-ΧΚ 5.015707 2.789413 4.72455 2.79865 1.710605 

Πίνακας 4-15: Συνολικά στατιστικά ασύµµετρων υπηρεσιών δεδοµένων (99,9% δειγµάτων) 
Ειδικά για την υπηρεσία βίντεο ροής λαµβάνοντας υπόψη τα όρια ποιότητας όπως έχουν 

οριστεί στην οδηγία J.241της ITU για την µετάδοση ψηφιακών υπηρεσιών βίντεο πάνω από 

δίκτυα ευρείας ζώνης (ITU-T, 2005)10 η υπηρεσία χαρακτηρίζεται εξαιρετική, 

ικανοποιητική, ικανή και µη διαθέσιµη µε βάση την τιµή του λόγου απώλειας πακέτου. 

Σύµφωνα µε τα στατιστικά των ροών στο Παράρτηµα Β, µε τη χρήση ΑΠ 80% των ροών 

λαµβάνουν ικανοποιητική ποιότητα υπηρεσίας και 20% ικανή ποιότητα υπηρεσίας. 

Αντίστοιχα µε τη χρήση ∆ΑΒ και ∆ΑΒ-ΧΚ τα ποσοστά γίνονται 53% και 47%. Οι µετρήσεις 

                                                           
10 Σύµφωνα µε (ITU-T, 2005) η ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας χαρακτηρίζεται µε βάση το ποσοστό του 

χρόνου στο οποίο παρέχεται µε συγκεκριµένη ποιότητα πχ. Κλάση Α εξαιρετική για 99.8%t ≥ , ικανοποιητική 

για 0 0.2%t≥ ≥ , ικανή για 0. 0.1%t≥ ≥ , ενώ ως χρονικό διάστηµα µέτρησης ορίζεται το 1 min. Στη 
συγκεκριµένη µελέτη χρησιµοποιήθηκε το διάστηµα 10min. 
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αυτές λαµβάνοντα για 92% µέση χρησιµοποίηση της ζεύξης ∆Σ-ΨΠΠ. Ο ρυθµός απώλειας 

πακέτων µπορεί να µειωθεί περαιτέρω µε την κατάλληλη ρύθµιση του µεγέθους της 

αντίστοιχης ουράς στον ∆Σ, όπου παρατηρείται η απόρριψη πακέτων. 

Το συµπέρασµα ότι η χρήση του αλγόριθµου ∆ΑΒ-ΧΚ παρουσιάζει την καλύτερη επίδοση 

ενισχύεται από την µελέτη της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας του χρόνου αναµονής 

στις ουρές του ∆Σ. Από τα παρακάτω σχήµατα αξίζει να σηµειωθεί η µερική µετατόπιση της 

κατανοµής του χρόνου αναµονής των πακέτων ταχείας προώθησης σε µεγαλύτερη τιµή για 

την περίπτωση εφαρµογής ∆ΑΒ καθώς και η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του χρόνου 

αναµονής στην ουρά εξ ορισµού προώθησης στη περίπτωση χρήσης ΑΠ η οποία υποδεικνύει 

σηµαντικές καθυστερήσεις. 

EF Καθυστέρηση (sec)
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Σχήµα 4-8: ΣΠΠ χρόνου αναµονής σε ουρά ταχείας προώθησης 
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AF Καθυστέρηση (sec)
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Σχήµα 4-9: ΣΠΠ χρόνου αναµονής σε ουρά εγγυηµένης προώθησης 
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Σχήµα 4-10: ΣΠΠ χρόνου αναµονής σε ουρά εξ ορισµού προώθησης 
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4.4.2 Σχεδίαση δικτύου επικοινωνιών πολλαπλών κλάσεων κίνησης 
Γενικά 

Στην τρέχουσα ενότητα παρατίθεται η µορφοποίηση του προβλήµατος βελτιστοποίησης 

του συνολικού σχεδιασµού ιεραρχικού δικτύου διανοµής, µε τη χρήση πολλαπλών κλάσεων 

κίνησης. Η τοπολογία του δικτύου είναι δενδρική (Resende et al, 2006)(Papagianni  et al, 

2008) ενώ υπάρχει µόνο µία διαδροµή (unsplittable route) για κάθε ζεύγος πηγής- 

προορισµού. Η πηγή αποτελεί το κεντρικό σηµείο παρουσίας ενός παρόχου στην ευρύτερη 

γεωγραφική περιοχή. Παράλληλα αποτελεί την πύλη (gateway) στο δίκτυο κορµού. Κάθε 

κόµβος έχει την δυνατότητα εκτός από τις τηλεπικοινωνιακές απαιτήσεις τις οποίες 

εξυπηρετεί, να συγκεντρώνει και να προωθεί/λαµβάνει στην/από την πηγή κίνηση από/σε 

χαµηλότερα επίπεδα ιεραρχίας.  

Συχνά η τοπολογική σχεδίαση δικτύων ευρείας περιοχής περιλαµβάνει τη 

διαστασιολόγηση τους, δοθείσας της µέγιστης (peak) κίνησης (Kumar et al, 2003-2007) 

µεταξύ κάθε ζεύγους πηγής προορισµού µε στόχο τη βελτιστοποίηση συγκεκριµένων 

µετρικών ποιότητας υπηρεσίας (Resende et al, 2005). Στη συγκεκριµένη περίπτωση το 

πρόβληµα έχει µορφοποιηθεί ως πρόβληµα πολυστοχικής βελτιστοποίησης µε περιορισµούς. 

Στόχο αποτελεί η λήψη του µετώπου Pareto, το οποίο θα περιλαµβάνει µη κυριαρχούµενες 

λύσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα δίκτυα τα οποία ικανοποιούν τους 

επιβαλλόµενους περιορισµούς αναφορικά µε την ποιότητα υπηρεσίας.  

Η διαθεσιµότητα πολλαπλών υπηρεσιών έχει οδηγήσει στην ύπαρξη πολλαπλών κλάσεων 

κίνησης στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.  Το πρόβληµα σχεδίασης, 

διαστασιολόγησης και ανάθεσης ροών και παραλλαγές του σε δίκτυα µε προτεραιότητες στην 

κίνηση έχει γίνει αντικείµενο µελέτης από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης δικτύων επικοινωνιών 

µέχρι σήµερα. Η πρώτη καταγεγραµµένη προσπάθεια στη βιβλιογραφία (Maruyama et al, 

1977) εφαρµόζει αλγόριθµο αποτελούµενο από πολλαπλές βασικές ευρετικές δοµικές 

τεχνικές ενώ η εφαρµογή του σε µεγαλύτερα δίκτυα είναι περιορισµένη. H Neuman (1992) 

αντιµετωπίσε το πρόβληµα διαστασιολόγησης/δροµολόγησης για δύο κλάσεις κίνησης µε 

Lagrangian χαλάρωση του αρχικού προβλήµατος και µεθόδους βελτιστοποίησης υπό-κλίσης 

(sub-gradient optimization). Ακολούθως οι συγγραφείς (Ersoy et al, 2000) εφάρµοσαν στο 

πρόβληµα τοπολογίας, διαστασιολόγησης και ανάθεσης ροών µε περιορισµό στην µέση 

καθυστέρηση ενός πακέτου στο δίκτυο, µετα-ευρετικές τεχνικές όπως γενετικούς 

αλγόριθµους και προσοµοιωµένη ανόπτηση.  Στη µελέτη (Oommen et al, 2002) µία 

εναλλακτική τεχνική (discretized learning automata) χρηιµοποιήθηκε για το ίδιο πρόβληµα. 

Αργότερα το πρόβληµα µελετήθηκε στο πλαίσιο αρχιτεκτονικής διαφοροποιηµένων 

υπηρεσιών, αλλά µε τη χρήση δύο µόνο κλάσεων κίνησης (Wu et al, 2004). Όλες όµως οι 

προαναφερθείσες µελέτες χρησιµοποιούν (µη) προεκχωρητικό αλγόριθµο εκποµπής 
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αυστηρών προτεραιοτήτων για τον υπολογισµό της µέσης καθυστέρησης στο δίκτυο ανά 

κλάση, οι δροµολογητές µοντελοποιούνται ως M/G/1 συστήµατα αναµονής, ενώ συνήθως το 

µέγεθος των πακέτων ακολουθεί εκθετική κατανοµή. Εξαίρεση αποτελεί η µελέτη 

(Klincewicz et al, 2002) όπου χρησιµοποιείται αλγόριθµος ειδικής εκποµπής (Custom 

Queuing) ενώ λαµβάνεται υπόψη η καθυστέρηση από άκρο σε άκρο.  Τέλος οι Sharafeddine 

et al (2005) µελετούν το πρόβληµα διαστασιολόγησης δικτύου IP πολλαπλών υπηρεσιών µε 

ειδικές απαιτήσεις αναφορικά µε τη ποιότητα υπηρεσίας  από άκρο σε άκρο (κίνηση 

βίντεο/φωνής). Το πρόβληµα µορφοποιείται ως πρόβληµα βελτιστοποίησης µονού στόχου 

χωρίς περιορισµούς και εφαρµόζεται η µέθοδος απλόκου  (Simplex). 

Μοντελοποίηση Προβλήµατος και Παραδοχές 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η µελέτη τοπολογικής σχεδίασης και διαστασιολόγησης 

πραγµατοποιείται θεωρώντας αδιαίρετη (unsplittable, non-bifurcated) ανάθεση ροών. 

Παράλληλα εφαρµόζεται ο αλγόριθµος εκποµπής πακέτου ∆ίκαιης Αναµονή µε Βάρη µε 

ουρά Χαµηλής Καθυστέρησης (∆ΑΒ-ΧΚ) για τρεις κλάσεις κίνησης, καθώς από την 

προηγούµενη ενότητα αναδεικνύεται ως ο πλέον αποτελεσµατικός σε δίκτυα πολλαπλών 

κλάσεων. Τα βάρη του τµήµατος ∆ΑΒ εισάγονται στη σχεδίαση του δικτύου ως παράµετροι 

ελέγχου. 

 Θεωρώντας ένα σύνολο τηλεπικοινωνιακών κόµβων µε συγκεκριµένες απαιτήσεις 

µέγιστου όγκου κίνησης και αποστάσεις, στόχος είναι η σχεδίαση του κατάλληλου δικτύου το 

οποίο ελαχιστοποιεί το επικοινωνιακό κόστος, µε δεδοµένο σύνολο διαθέσιµων 

χωρητικοτήτων, ενώ παράλληλα υπόκειται σε περιορισµούς στην ποιότητα υπηρεσίας (από 

άκρο σε άκρο καθυστέρηση) ανά κλάση κίνησης. Εφαρµόζοντας την µελέτη σχεδιασµού 

δικτύου στην ελληνική επικράτεια, ως παράδειγµα χρησιµοποιήθηκε ο νοµός Λάρισας. 

Ειδικότερα χρησιµοποιήθηκαν οι γεωγραφικές συντεταγµένες των δηµοτικών 

διαµερισµάτων, καθώς οι αποστάσεις υπολογίζονται µε βάση τη σφαιρική γεωµετρία και την 

ακτίνα της γης. Παράλληλα οι επικοινωνιακές απαιτήσεις για κάθε δηµοτικό 

διαµέρισµα/κόµβο οριστήκαν τυχαία µε οµοιόµορφη κατανοµή [ ]0,10U Mbps (Wille et al, 

2006). Ο πίνακας µε τις επικοινωνιακές απαιτήσεις για κάθε περιφερειακό κόµβο καθώς και ο 

πίνακας µε τις συντεταγµένες των κόµβων παρατίθεται στο Παράρτηµα Γ. Στον Πίνακας 

4-17 παρατίθεται η συνάρτηση κόστους ανά διαθέσιµη χωρητικότητα µισθωµένων 

κυκλωµάτων (Τιµοκατάλογος ΟΤΕ, 2005). 

Για τη µορφοποίηση του προβλήµατος θεωρούµε ένα πλήρως συνδεδεµένο γράφο 

( ),G N A= , όπου η παράµετρος N αντιπροσωπεύει το σύνολο των (τηλεπικοινωνιακών) 

κόµβων και A το σύνολο των πιθανών ακµών (ζεύξεις). Οι επικοινωνιακές απαιτήσεις µεταξύ 
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των n κόµβων ορίζονται από έναν N N× πίνακα 

απαιτήσεων ( ) , ,
ij

c
ij

c C

R r r i j N
∈

 
= = ∀ ∈ 

 
∑   όπου c

ijr  είναι ο όγκος της διαδικτυακής κίνησης 

κλάσης c C∈ µεταξύ των κόµβων ,i j . Οµοίως ορίζεται η N N×  µήτρα 

αποστάσεων ( ) , ,ijD d i j N= ∀ ∈ η οποία περιλαµβάνει τις Ευκλείδειες αποστάσεις µεταξύ 

των κόµβων ,i j  .  

k k
ij

k K

f h
∈
∑  ijd  ( )l

ij ijC d  
k k

ij
k K

f h
∈
∑  ijd  ( )l

ij ijC d  

<512Kbps [0,35] 

(35,70] 

(70,150] 

(150,∞)  

3.34 ijd  

116.9+1.91( ijd -35) 

183.75+1.34( ijd -70) 

290.95+1.26( ijd -150) 

<34Μbps [0,35] 

(35,70] 

(70,150] 

(150,∞) 

75 ijd  

2,625.0+45( ijd -35) 

4,200.0+29.47( ijd -70) 

6,557.6+26.15( ijd -150) 

<1024Kbps [0,35] 

(35,70] 

(70,150] 

(150,∞)  

6.37 ijd  

222.95+3.72( ijd -35) 

353.15+2.59( ijd -70) 

560.35+2.44( ijd -150) 

<155Μbps [0,35] 

(35,70] 

(70,150] 

(150,∞)  

188 ijd  

6,580+112( ijd -35) 

10,500.0+72.98( ijd -70) 

16,338.4+65.25 (ijd -150) 

<2048Kbps [0,35] 

(35,70] 

(70,150] 

(150,∞)  

10.23 ijd  

358.05+6.05( ijd -35) 

569.8+4.19 ( ijd -70) 

905.00+4.19 ( ijd -150) 

>155Μbps [0,∞)  50,000+500,000ijd  

Πίνακας 4-16: Κόστος ζεύξης ανά τύπο χωρητικότητας 

Για τον γράφο ( ),G N A= , ο κόµβος n N′∈  αντιπροσωπεύει το σηµείο διανοµής της 

συνολικής κίνησης (για όλες τις κλάσεις κίνησης c C∈ ) 
1

C
k

n kc
c

h r ′
=

= ∑  προς τους υπόλοιπους 

Κ=Ν-1 κόµβους, ενώ υπάρχουν διαθέσιµοι L τύποι χωρητικότητας µε 0 1 ... lZ Z Z< < < µε 

κόστος ( )l
ij ijC d  για τη ζεύξη ( ),i j . Στόχος είναι η εύρεση του συνδετικού δέντρου 

ελάχιστου κόστους για τη µεταφορά της κίνησης µε περιορισµό στη καθυστέρηση πακέτου 

από άκρο σε άκρο. Για κατευθυνόµενο γράφο το πρόβληµα ορίζεται ως εξής: 

                                  Ελαχιστοποίηση ( )
( , ) 0

L
l l
ij ij ij

i j A l

C d y
∈ =

∑ ∑                                     (Σχέση 4-17) 
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                            Ελαχιστοποίηση 
2

, | 1
c

Ec

EB

D c C cD  ∀ ∈ ≠               (Σχέση 4-18) 

Όπου, 

                  

1,

1,

0,

k k
ji il

j N l N

ά i k

f f ά i n i N k K

ά

ε ν
ε ν

διαϕορετικ∈ ∈

     =
 ′− = −    =   ∀ ∈  και ∈
 

∑ ∑                (Σχέση 4-19) 

                         max

0

, ( , )
ij

ij

k k

k K
Lij

l l

l

f h
i j A

Z y
ρ ρ∈

=

= ≤ ∀ ∈
∑

∑
                             (Σχέση 4-20) 

                                              0
( , )

L
l
ij ij

l

y x i j A
=

= , ∀ ∈∑                                           (Σχέση 4-21) 

                                             
( , ) ,k

ij ijf x i j A k K≤ , ∀ ∈  ∈                                    (Σχέση 4-22) 

            
0in

i N

x ′
∈

 =  ∑                                        (Σχέση 4-23) 

            
1, ,ij

i N

x j N j n
∈

′ =  ∀ ∈  ≠∑                  (Σχέση 4-24) 

                                          
1, ( , )ij jix x i j A+ ≤   ∀ ∈                             (Σχέση 4-25) 

            
{0,1}, ( , )ijx i j A ∈  ∀ ∈

 
                              (Σχέση 4-26) 

                                          
{0,1}, ( , ) ,

ij

ly i j A l L ∈  ∀ ∈ ∈                       (Σχέση 4-27) 

            
{0,1}, ( , ) ,

ij

kf i j A k K ∈  ∀ ∈ ∈               (Σχέση 4-28) 

                                         , | 1
cEc EBD D c C c<  ∀ ∈ ≠                                        (Σχέση 4-29) 

                              
( ),

max :c k
Ec ij ij

i j A

D T f k K
∈

   
= ∀ ∈      

∑                      (Σχέση 4-30) 

Η µεταβλητή απόφασης ijx  ορίζει εάν η εάν η ζεύξη ( ),i j A ∈ αποτελεί µέρος της 

σχεδίασης (σχέση 4-26). H µεταβλητή απόφασης 
ij

ly  ορίζει εάν ο τύπος χωρητικότητας  

l L∈  έχει επιλεγεί για τη ζεύξη ( ),i j A ∈  (σχέση 4-27). Η µεταβλητή απόφασης 
ij

kf  ορίζει 

εάν αν ροή ,kh k K ∈ δροµολογείται µέσω της ζεύξης ( ),i j A ∈  (σχέση 4-28).  Η µεταβλητή 



145 

 

ijd  συµβολίζει το µήκος κάθε τηλεπικοινωνιακής ζεύξης ( ),i j A ∈  του πλήρως 

συνδεδεµένου γράφου, η οποία υπολογίζεται από την Ευκλείδεια απόσταση µεταξύ των 

κόµβων. 

Οι σχέσεις 4-19,22,23,24,25 υποδεικνύουν ότι πρόκειται για δέντρο µε κατεύθυνση από τη 

ρίζα n′  προς τους κόµβους. Ειδικότερα η σχέση 4-19 αναφέρεται στη διατήρηση της ροής σε 

κάθε κόµβο, η σχέση 4-22 ορίζει ότι η ροή ,kh k K∈  δροµολογείται µόνο µέσα από ζεύξη η 

οποία ανήκει στο συνδετικό δέντρο/λύση, η σχέση 4-23 ότι δεν υπάρχει ροή κατευθυνόµενη 

από οποιονδήποτε κόµβο προς τη ρίζα n′ , η σχέση 4-24 ότι υπάρχει µοναδική διαδροµή από 

τη ρίζα n′ προς κάθε κόµβο του δέντρου και η σχέση 4-25 αναφέρεται στην µονή 

κατεύθυνση των ζεύξεων.  

Η χωρητικότητα της ζεύξης ορίζεται ως 
0

ij

L
l l

l

Z y
=
∑  όπου ο τύπος ζεύξης l επιλέγεται από 

ένα σύνολο L διαθέσιµων χωρητικοτήτων µε χωρητικότητα lZ ώστε η χρησιµοποίηση της 

ζεύξης ( ),i j A ∈  να µην ξεπερνά ένα προκαθορισµένο άνω όριο maxρ  (σχέση 4-20). Η σχέση 

4-21 ορίζει ότι σε κάθε ζεύξη που ανήκει στο δέντρο/λύση µπορεί να ανατεθεί ένας µόνο 

τύπος χωρητικότητας. 

Το κόστος ( )l
ij ijC d της ζεύξης ανά χωρητικότητα είναι τµηµατικά γραµµικό µε µειούµενη 

κλίση. Σε περίπτωση ύπαρξης ζεύξης στο συνδετικό δέντρο/λύση, για την οποία η 

χρησιµοποίηση ξεπερνά το όριο maxρ , στη ζεύξη ανατίθεται οριακή χωρητικότητα maxijZ   

( )98%ijρ =  µε τιµή ποινής για την εγκατάσταση της η οποία αποτελεί συνάρτηση της 

απόστασης (βλέπε Πίνακα 4-16) (Kumar et al, 2003) (Perdiz  et al, 2007).  

Το πρόβληµα µορφοποιείται ως πρόβληµα βελτιστοποίησης C κριτηρίων όπου εκτός από 

το κριτήριο του κόστους, τα υπόλοιπα αφορούν την µέγιστη καθυστέρηση από άκρο σε άκρο 

(Σχέση 4-30) για κάθε µία από τις κλάσεις C-1 του προγραµµατιστή εκποµπής πακέτων 

δίκαιης αναµονής µε βάρη (Σχέση 4-18), ο οποίος αποτελεί τµήµα του προγραµµατιστή 

εκποµπής πακέτων ∆ΑΒ-ΧΚ. Η κλάση η οποία ανήκει στην ουρά χαµηλής προτεραιότητας 

παραλείπεται ( )1c = , καθώς η προτεραιότητα της είναι απόλυτη έναντι των υπολοίπων.   

Σε ένα δίκτυο δενδρικής τοπολογίας, κάθε ζεύγος πηγής/προορισµού διαθέτει µοναδικό 

µονοπάτι (route) το οποίο ανήκει στο σύνολο των διαδροµών 
( ),

ij

k

i j A

f
∈

∑  του συνδετικού 

δέντρου, ενώ η από άκρο σε άκρο η καθυστέρηση ανά µονοπάτι ανά κλάση c C∈  ορίζεται 
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ως 
( ),

c k
ij ij

i j A

T f
∈

∑ . H ανισότητα 4-29 περιορίζει σε 
cEBD τη µέγιστη από άκρο σε άκρο 

καθυστέρηση σε ένα συνδετικό δέντρο ανά κλάση κίνησης. Ο περιορισµός αντιµετωπίζεται 

µε την εφαρµογή Pareto κυριαρχίας υπό περιορισµό (constrained dominance) (βλέπε 

κεφάλαιο 2). Μέτρο παραβίασης ξ του περιορισµού, µε βάη το οποίο συγκρίνονται οι µη 

εφικτές λύσεις, αποτελεί η αθροιστική απόσταση ( )2

cc Ec EB
c C

D Dξ ε
∈

= −∑  όπου cε δυαδική 

µεταβλητή η οποία παίρνει την τιµή 1 εφόσον δεν ισχύει η 4-29 (Ευστρατιάδης, 2008). 

Για τον υπολογισµό της καθυστέρησης ανά κλάση κίνησης σε ένα Μ/G/1 σύστηµα 

αναµονής, µε τη χρήση προγραµµατιστή εκποµπής πακέτων ∆ΑΒ-ΧΚ (µη προ-εκχωρητικό), 

χρησιµοποιείται ένα προσεγγιστικό αναλυτικό µοντέλο (Fischer et al, 2008) το οποίο 

βασίζεται στο µη προ-εκχωρητικό σύστηµα αναµονής M/G/1 µε αυστηρές προτεραιότητες 

(Kleinrock, 1976). Οι ουρές για κάθε µία από τις κλάσεις προτεραιότητας εξυπηρετούνται µε 

χρήση τεχνικής Πρώτο-Μέσα-Πρώτο-Έξω. Αναλυτική περιγραφή του µοντέλου παρέχεται 

στο παράρτηµα Α. Σε κάθε κόµβο θεωρείται κατανοµή αφίξεων Poisson, εκθετική κατανοµή 

πακέτου για κάθε κλάση µε µέσο µήκος cm , τεχνική προγραµµατισµού εκποµπής ∆ΑΒ-ΧΚ 

και η προσεγγιστική παραδοχή ανεξαρτησίας του Kleinrock (1976).   

Κωδικοποίηση ∆ιανύσµατος-Λύσης 

Για την κωδικοποίηση δέντρων σε διανυσµατική µορφή χρησιµοποιείται όπως και στις 

προηγούµενες ενότητες κωδικοποίηση τυχαίων κλειδιών δικτύου. Καθώς όµως εφαρµόζεται 

προγραµµατιστής εκποµπής πακέτων ∆ΑΒ-ΧΚ, η επιλογή των βαρών του τµήµατος ∆ΑΒ 

αποτελεί µέρος της διαδικασίας βελτιστοποίησης της τοπολογικής σχεδίασης.  

Συγκεκριµένα στο κωδικοποιηµένο διάνυσµα εισάγονται 2C − µεταβλητές ελέγχου όπου 

1C − οι κλάσεις κίνησης οι οποίες ανήκουν στο τµήµα του προγραµµατιστή εκποµπής 

πακέτου το οποίο εφαρµόζει δίκαιη αναµονή µε βάρη (βλέπε Παράρτηµα Α). Το 

κωδικοποιηµένο διάνυσµα πλέον αποτελείται από ( )1 / 2 2N N C− + −  µεταβλητές 

ελέγχου. Το πεδίο ορισµού των βαρών του προγραµµατιστή είναι το [0,1] όπως άλλωστε και 

τα βάρη της κωδικοποίησης τυχαίων κλειδιών δικτύου. Παρόλα αυτά για τη πρακτική 

εφαρµογή τους, το πεδίο ορισµού των βαρών του προγραµµατιστή εκποµπής 

διακριτοποιείται. Η διακριτοποίηση επιτυγχάνεται µε στρογγυλοποίηση της αντίστοιχης 

µεταβλητής ελέγχου (Venter et al, 2003). Με την εισαγωγή µεταβλητών διαµόρφωσης 

(configuration) του δίκτυου στη διαδικασία βελτιστοποίησης,  ο σχεδιασµός απλοποιείται 

σηµαντικά, παρέχοντας το εύρος των βαρών τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 

προγραµµατιστή εκποµπής προκειµένου να  επιτευχθεί η απαιτούµενη ποιότητα υπηρεσίας 
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4.4.2.1 Αποτελέσµατα  

Στην τρέχουσα ενότητα παρατίθενται τα αποτελέσµατα εφαρµογής του αλγόριθµου 

πολυστοχικής ΒΣΣ στη σχεδίαση δικτύων διανοµής ευρείας περιοχής πολλαπλών κλάσεων 

κίνησης. Για την επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων της σχεδίασης, πραγµατοποιείται 

προσοµοίωση του δικτύου µε τη χρήση του προσοµοιωτή τηλεπικοινωνιακών δικτύων 

OPNET (www.opnet.com). Όπως έχει ήδη αναφερθεί η µορφοποίηση αφορά τη 

βελτιστοποίηση µε περιορισµούς ενός συνδετικού δέντρου επικοινωνιών µε ρίζα. Συναφές 

παράδειγµα αποτελεί ένα δίκτυο παροχής υπηρεσίας βίντεο κατά απαίτηση σε µία ευρύτερη 

γεωγραφική περιοχή, όπου το περιφερειακό κέντρο προωθεί τη σχετική κίνηση προς τα 

τοπικά κέντρα (Papagianni et al, 2009a).  Για τη δροµολόγηση της κίνησης µεταξύ κάθε 

ζεύγους πηγής προορισµού εφαρµόζεται δροµολόγηση µονού δρόµου (non-bifurcated 

routing). Για λόγους αξιοπιστίας του δικτύου η συγκεκριµένη σχεδίαση (1-

διασυνδεσιµότητα) µπορεί να επεκταθεί σε τοπολογία πλεονάζοντος δέντρου (redundant tree 

topology). 

4.4.2.2 ∆εδοµένα εισόδου 

Το πρόβληµα υπό µελέτη αφορά τη σχεδίαση δικτύου διανοµής ευρείας περιοχής σε µία 

γεωγραφική/διοικητική περιφέρεια της Ελλάδας (νοµός). Οι κόµβοι προς διασύνδεση 

επιλέγονται ανάµεσα σε 164 συνολικά πιθανές τοποθεσίες (πόλεις / κοινότητες) του νοµού. 

Πύλη του δικτύου διανοµής αποτελεί η πρωτεύουσα του νοµού, η οποία συνήθως έχει τις 

µεγαλύτερες επικοινωνιακές απαιτήσεις. ∆εδοµένα εισόδου στο µοντέλο αποτελούν:  

� Οι διαθέσιµες ζεύξεις/χωρητικότητες και η τιµολογιακή τους πολιτική. Στην συγκεκριµένη 

µελέτη όπου χρησιµοποιήθηκαν µισθωµένα κυκλώµατα, δύο βασικά κόστη λαµβάνονται 

υπόψη, εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης της ζεύξης και µεταβλητό µε την απόσταση µηνιαίο 

κόστος µίσθωσης ανά τύπο χωρητικότητας. Η συνάρτηση του µηνιαίου κόστους είναι 

τµηµατικά γραµµική µονοτονικά αυξανόµενη µε την απόσταση. 

�  Ο πίνακας των µέγιστων (Peak) επικοινωνιακών απαιτήσεων µεταξύ κάθε ζεύγους 

πηγής/προορισµού (Kumar  et al, 2003). Η πρόβλεψη των επικοινωνιακών απαιτήσεων 

δεν αφορά τη συγκεκριµένη µελέτη. Για το λόγο αυτό ενδεικτικές τιµές έχουν ληφθεί µε 

τη χρήση οµοιόµορφής κατανοµής [ ]0,10U Mbps ενώ η ανάθεση κίνησης ανά κλάση 

επιµερίζεται µε βάση την κατανοµή του µεγέθους των πακέτων στο διαδίκτυο. Στα 

δίκτυα ευρείας περιοχής η κίνηση περιλαµβάνει πακέτα µεταβλητού µεγέθους (40-1500 

bytes) (The National Laboratory for Applied Network Research) (Sinha et al, 2007). 

Σύµφωνα µε Bevilacqua Masi et al (2007), τρία µεγέθη πακέτου κυριαρχούν στην κίνηση 

IP, 40 bytes (50%),750bytes (10 %), και 1500 bytes (40 %). Τα µέσα µεγέθη cm  για τις 

τρεις κλάσεις ορίζονται αντίστοιχα. 
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� Η µήτρα των αποστάσεων µεταξύ των κόµβων. Οι αποστάσεις υπολογίζονται ως η 

Ευκλείδεια απόσταση µεταξύ πηγής/προορισµού. 

� Τα όρια καθυστέρησης από άκρο σε άκρο για τις κλάσεις του τµήµατος ∆ΑΒ.  Θεωρώντας 

ότι οι πρώτες δύο κλάσεις υπηρεσίας αντιστοιχούν σε υπηρεσίες µε µεγαλύτερες 

απαιτήσεις αναφορικά µε την παρεχόµενη ποιότητα υπηρεσίας, τα όρια τίθενται ως 

2D =0.029845 και 3D =0.151933 (Ersoy et al, 2000)(Oommen et al, 2002).  

� Το όριο χρησιµοποίησης ανά ζεύξη. Σύµφωνα µε τη προαναφερθείσα µελέτη για τη 

λειτουργία δικτύων παροχής πολλαπλών υπηρεσιών (Papagianni et al, 2008), σε 

περιπτώσεις χρησιµοποίησης 92% στη στενωπό του δικτύου, µε την χρήση αλγόριθµου 

εκποµπής πακέτου ∆ΑΒ-ΧΚ η επίδοση του αναφορικά µε την παρεχόµενη ποιότητα 

υπηρεσίας είναι ικανοποιητική. Συνεπώς καθώς οι µέγιστες επικοινωνιακές απαιτήσεις 

λαµβάνονται υπόψη, max 92%ρ =  

4.4.2.3 Παραµετροποίηση αλγόριθµων 

Αρχικά εξετάζεται το πρόβληµα σχεδίασης δικτύου 10 κόµβων µε 45 πιθανές ζεύξεις. Ο 

πληθυσµός / σµήνος αποτελείται από 100 άτοµα (NSGA-II) ή 50 σωµατίδια (ΠΒΣΣ – 

ενότητα 4.2) ενώ ο αριθµός επαναλήψεων είναι 250 και 500 αντίστοιχα ώστε ο αριθµός 

αξιολογήσεων των πιθανών λύσεων πρέπει να είναι ίδιος (Tripathi et al, 2007).  

Για την εφαρµογή χρονοµεταβλητού συντελεστή αδράνειας, χρησιµοποιήθηκε η αρχική και 

τελική τιµή του συντελεστή αδράνειας που προτείνεται από τον Van Veldhuizen 

(1999) max min0.9, 0.4w w=  = . Με βάση τη διδακτορική διατριβή του Van de Bergh (2002),  

παρατηρείται σύγκλιση της τροχιάς του σωµατιδίου για την ολική ΒΣΣ µε χρήση 

στοχαστικών παραµέτρων ( )1 tφ , ( )2 tφ , εφόσον οι συντελεστές επιτάχυνσης ικανοποιούν 

τη σχέση 
1 2

, 1crit
ratio ratioc c

ϕ
ϕ µε ϕ=   

+
∼ και 1 2{sup | 0.5 1 }, (0, ]crit w c cϕ ϕ ϕ ϕ = − < ∈ + . 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω και η επιλογή της αρχικής και τελικής τιµής του συντελεστή 

αδράνειας οδηγεί στην επιλογή των παραµέτρων { }max min 1 20.9, 0.4, 1.4w w c c=  = = = .  

Ο συντελεστής περιορισµού της ταχύτητας ορίστηκε στο µέγιστο µέγεθος της κάθε 

διάστασης max max 1d du x= =  (Coello et al, 2004) ενώ το πεδίο αποτίµησης διαχωρίζεται σε 

υπερκύβους µε παράµετρο υποδιαίρεσης 10. Με βάση το προηγούµενο κεφάλαιο 

εφαρµόστηκε ο τελεστής µετάλλαξης µε πιθανότητα mutp =0.01.  



149 

 

Αναφορικά µε τον NSGA-II, εφαρµόστηκε δυαδική επιλογή τουρνουά, οµοιόµορφος 

επιχιασµός µε πιθανότητα 0.9crossp =  (Deb et al, 2002) και οµοιόµορφη µετάλλαξη ανά 

γονίδιο µε πιθανότητα mutp =0.01 (βλέπε κεφ. 3). 

4.4.2.4 Σύγκριση αλγόριθµων 

Για τη σύγκριση των δύο αλγορίθµων, χρησιµοποιείται ο ίδιος αριθµός αξιολογήσεων της 

τιµής των δύο αντικειµενικών συναρτήσεων, για συγκεκριµένο αριθµό εκτελέσεων της 

διαδικασίας βελτιστοποίησης (10 εκτελέσεις). Λαµβάνεται συνεπώς το «γνωστό» µέτωπο 

Pareto knownPF όπου 10
1 i

i
known i knownPF PF=

== ∪  και 
iknownPF  είναι το µέτωπο το οποίο 

λαµβάνεται από µία εκτέλεση της διαδικασίας βελτιστοποίησης. Καθώς το πραγµατικό 

µέτωπο Pareto δεν είναι γνωστό, η ποιότητα των µετώπων Pareto που λαµβάνονται από την 

εφαρµογή των αλγόριθµων συγκρίνεται στη βάση του δείκτη κάλυψης ( ),CI A B και του 

αριθµού µη κυριαρχούµενων διανυσµάτων-λύσεων ( )knownN PF  (ενότητα 4.3).  

Προκειµένου να συγκριθεί η χρονική πολυπλοκότητα των δύο αλγόριθµων, το εξωτερικό 

αρχείου του αλγόριθµου ΠΒΣΣ µπορεί να αποθηκεύσει το πολύ 200 µη κυριαρχούµενες 

λύσεις.  Η χρονική πολυπλοκότητα του αλγορίθµου NSGA-II καθορίζεται από τον µηχανισµό 

ταχείας ταξινόµησης κατά Pareto - O(kN2) όπου {N=100,k=3}. ενώ ο αλγόριθµος ΠΒΣΣ 

απαιτεί το πολύ O(kAΝ) υπολογισµούς για τον προσδιορισµό του προσαρµοζόµενου 

πλαισίου. Στην υπό εξέταση περίπτωση για λόγους σύγκρισης εφαρµόζεται 

{ A=200,N=50,k=3}. Στη συγκεκριµένη εφαρµογή ο χρόνος περάτωσης του γενετικού 

αλγόριθµου πολυστοχικής βελτιστοποίησης για τον υπολογισµό του µετώπου Pareto βρέθηκε 

τρεις φορές µεγαλύτερος από τον αλγόριθµο πολυστοχικής ΒΣΣ. 

Το πρώτο «γνωστό» µέτωπο Pareto
1iknownPF

=
 για τους δύο αλγόριθµους παρουσιάζεται στο 

Σχήµα 4-11. Τα σηµεία τα οποία αντιστοιχούν σε συγκεκριµένη τοπολογία (κόστος 

υλοποίησης) είναι εµφανή, µε µεταβαλλόµενες καθυστερήσεις (αντικειµενική συνάρτηση) 

για τις κλάσεις 2/3 µέσα στα όρια τα οποία έχουν οριστεί εξ αρχής 

( 2D =0.029845, 3D =0.151933). Καθώς ( )
1 1, ,, 9%

i iC known NSGA II known MOPSOI PF PF
= =− =  και 

( )
1 1, ,, 10%

i iC known MOPSO known NSGA III PF PF
= =− = , το µέτωπο 

1, iknown MOPSOPF
=

 αποτελεί καλύτερη 

προσέγγιση. Παράλληλα το πλήθος των κυρίαρχων λύσεων ( )knownN PF για την ΠΒΣΣ είναι 

σαφώς µεγαλύτερο (175) έναντι στον NSGA-II (85). Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος περίπου 

αριθµός τοπολογιών λαµβάνεται και από τις δύο µεθόδους, η ΠΒΣΣ πετυχαίνει µεγαλύτερο 

εύρος στο κόστος υλοποίησης και περισσότερες τοπολογίες χαµηλού κόστους. Επιπρόσθετα 

λαµβάνει την τοπολογία µε το χαµηλότερο κόστος (3,359€). 
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Τα γνωστά µέτωπα Pareto knownPF  για τους δύο αλγόριθµους παρουσιάζονται στο Σχήµα 

4-12. Καθώς ( ), ,, 3%C known NSGA II known MOPSOI PF PF− =  και 

( ), ,, 6%C known MOPSO known NSGA III PF PF − =  το µέτωπο ,known MOPSOPF  αποτελεί καλύτερη 

προσέγγιση. Εξαιτίας της συδυαστικής, περιορισµένης φύσης του προβλήµατος κατά µέσο 

όρο 80 µη κυριαρχούµενες λύσεις ( )( )knownN PF λαµβάνονται µε τη εφαρµογή του NSGA-II 

ενώ 196 λαµβάνονται µε τη εφαρµογή της ΠΒΣΣ. Εξαιτίας του περιορισµένου αρχείου 

λύσεων στην ΠΒΣΣ, µη κυριαρχούµενες λύσεις αποµακρύνονται από το αρχείο (το πλήθος 

των µη κυριαρχούµενων λύσεων είναι 200 στο 70% των περιπτώσεων , iknown MOPSOPF ).  

Παράλληλα από το Σχήµα 4-13 παρατηρούµε ότι η ΠΒΣΣ λαµβάνει µεγαλύτερο εύρος 

τιµών, για τα βάρη του αλγόριθµου εκποµπής ∆ΑΒ (ακόµα και ακραίες τιµές) ανά τοπολογία 

πάντα µέσα στα προκαθορισµένα όρια. Παράλληλα από το Σχήµα 4-14 παρατηρείται 

καλύτερη κατανοµή των σηµείων στο µέτωπο Pareto για την ΠΒΣΣ. Στο Σχήµα 4-15 

παρουσιάζεται το εύρος των βαρών του αλγόριθµου ∆ΑΒ τα οποία µπορούν να εφαρµοστούν 

στη τοπολογία ελάχιστου κόστους για την επίτευξη των ορίων αναφορικά µε την 

καθυστέρηση από άκρο σε άκρο. Για την ΠΒΣΣ παρατηρείται καλύτερη κατανοµή των 

βαρών κατά µήκος της ευθείας 2 3 1w w+ = .  

 

Σχήµα 4-11:  
1iknownPF

=
 NSGA-II- MOPSO 
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Σχήµα 4-12: knownPF NSGA-II- MOPSO 

 

Σχήµα 4-13: Συναρτήσεις Καθυστέρησης MOPSO - NSGA-II knownPF   
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Σχήµα 4-14 Κόστος/Καθυστέρηση MOPSO - NSGA-II knownPF  

 

Σχήµα 4-15: Βάρη ∆ΑΒ MOPSO - NSGA-II knownPF - Τοπολογία ελάχιστου κόστους (3,359€) 

4.4.2.5 Τοπολογία και αποτελέσµατα προσοµοίωσης 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του προβλήµατος, ένα τύπος χωρητικότητας l επιλέγεται µέσα από 

ένα διακριτό σύνολο χωρητικοτήτων L για τη ζεύξη ώστε max 92%ijc
C

ρ ρ< =∑ . Οι 

διαφοροποιήσεις στην τοπολογία καθορίζονται από την πολιτική τιµολόγησης των γραµµών 

µε αποτέλεσµα, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του αλγόριθµου ΠΒΣΣ, το κόστος να 

κυµαίνεται µεταξύ 3,359€ - 7,637 και 3,359€ - 5,979 σύµφωνα µε τον NSGA-II. 

∆ιαφορετικοί κανόνες τιµολόγησης των γραµµών οδηγούν σε διαφορετικές τοπολογίες.  

Στα σχήµατα 4-16–4-19 παρουσιάζονται τέσσερις τοπολογίες χαµηλού κόστους ενώ στον 

πίνακα 4-19 παρουσιάζονται και τα αποτελέσµατα διαστασιολόγησης για την τοπολογία 1. Η 

βέλτιστη ευρεθείσα τοπολογία 1 αντιστοιχεί στο σύνολο των µη κυριαρχούµενων σηµείων µε 
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το µικρότερο κόστος στο Σχήµα 4-12. Για τις συγκεκριµένες επικοινωνιακές απαιτήσεις, µε 

βάση τον πίνακα 4-17 και εξετάζοντας την τοπολογία 1, τα βάρη του αλγόριθµου ∆ΑΒ 

κυµαίνονται µεταξύ 71.5% και 99.8% (όπου ουσιαστικά ο αλγόριθµος ∆ΑΒ-ΧΚ εκφυλίζεται 

σε ΑΠ). Με την αύξηση του κόστους υλοποίησης παρατηρείται µείωση του βάρους (∆ΑΒ) 

για την κλάση 2, εξαιτίας της χρησιµοποίησης µεγαλύτερων ζεύξεων. Στον Πίνακα 4-18 

παρουσιάζονται τα αναλυτικά αποτελέσµατα του µοντέλου, η καθυστέρηση από άκρο σε 

άκρο ανά κλάση υπηρεσίας η οποία παρουσιάζεται για την εκάστοτε τοπολογία, µε βάση το 

ελάχιστο/µέγιστο βάρος της κλάσης 2 (Πίνακας 4-17). 

Κόστος 
Βάρος 

Ελάχιστο Μέγιστο 

3359.701 0.715 0.998 

3365.296 0.714 0.988 

3392.221 0.324 0.965 

3425.203 0.266 0.637 

Πίνακας 4-17: Εύρος τιµών βάρους (Κλάση 2) 

# Κόστος 
Καθυστέρηση κλάση 2 

(msec) 
Καθυστέρηση κλάση 3 

(msec) 

1 3359.701 0.0297-0.0149 0.0871-0.0909 

2 3365.296 0.0297-0.0154 0.0872-0.0907 

3 3392.221 0.0298-0.0162 0.0322-0.0883 

4 3425.203 0.0287-0.0163 0.0277-0.0308 

Πίνακας 4-18: Μέγιστη καθυστέρηση ανά κλάση υπηρεσίας (ανά διαδροµή) 

 Για την επαλήθευση των θεωρητικών αποτελεσµάτων, οι τιµές της καθυστέρησης για την 

διαδροµή µε τη µέγιστη καθυστέρηση συγκρίνονται µε τα αποτελέσµατα προσοµοίωσης της 

προτεινόµενης τοπολογίας (OPNET). Ο αλγόριθµος εκποµπής πακέτου ο οποίος 

χρησιµοποιείται στο αναλυτικό µοντέλο (Fischer et al, 2008) διαφέρει από τη υλοποίηση του 

αλγόριθµου στο OPNET µε αποτέλεσµα την αύξηση της καθυστέρησης αναµονής (σύγκριση 

σε Bevilacqua Masi et al, 2007). Οι απαραίτητες τροποποιήσεις υλοποιήθηκαν στον 

προσοµοιωτή OPNET σύµφωνα µε Fischer et al (2008). Η τοπολογία χαµηλού κόστους 1 

προσοµοιώθηκε. Ο Πίνακας 4-18 περιέχει τα θεωρητικά αποτελέσµατα για την διαδροµή µε 

τη µεγαλύτερη καθυστέρηση (1-7) η οποία έχει ως στενωπό τις ζεύξεις 1-5/4-7. Τα 

αποτελέσµατα είναι µέσα στα προκαθορισµένα όρια για τις κλάσεις 2/3 ενώ από το 
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διάγραµµα 4-20 παρατηρείται συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης. Οι µικρές 

διαφορές ειδικά για την κλάση 2 (µερικά msec) οφείλονται στην υλοποίηση του αλγόριθµου 

εκποµπής σε προσοµοιωτή OPNET. 

 

Σχήµα 4-16: 1-τοπολογία χαµηλού κόστους (10 κόµβοι - 3359.701) 

 

Ζεύξη ρ lC  (Mbps) απόσταση(km) 

1-5 0.92 34 4.568 

7-4 0.92 2,048 2.786 

1-3 0.28 34 3.456 

3-8 0.14 34 7.477 

6-2 0.32 34 4.754 

5-4 0.76 34 7.704 

2-0 0.11 34 9.263 

9-5 0.82 2,048 9.989 

6-5 0.49 34 14.266 

Πίνακας 4-19: ∆ιαστασιολόγηση τοπολογίας 1 
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Σχήµα 4-17: 2-τοπολογία χαµηλού κόστους(10 κόµβοι - 3365.296) 

 

Σχήµα 4-18: 3-τοπολογία χαµηλού κόστους(10 κόµβοι - 3392.221) 

 

 

Σχήµα 4-19: 4-τοπολογία χαµηλού κόστους(10 κόµβοι - 3425.203) 
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Βάρος (Κλάση 2)
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Σχήµα 4-20: Καθυστέρηση από άκρο σε άκρο ανά κλάση υπηρεσίας στη διαδροµή 1-7 (τοπ. 1) 

Ο αλγόριθµος ΠΒΣΣ εφαρµόστηκε σε δύο ακόµα περιπτώσεις σχεδίασης, 

περιλαµβάνοντας 20/30 κόµβους (190/435 πιθανές ζεύξεις). Η παραµετροποίηση του 

αλγορίθµου είναι η ίδια. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στα ακόλουθα σχήµατα/ πίνακες 

και αφορούν την τοπολογία/διαστασιολόγηση του δικτύου. Οι δύο λύσεις βρίσκονται µέσα 

στα προκαθορισµένα όρια αναφορικά µε την ποιότητα υπηρεσίας ενώ το κόστος υλοποίησης 

για τα συγκεκριµένα παραδείγµατα είναι 8,447.4€ (κλάση 2 - 0.0193sec, κλάση 3 - 0.0335 

sec) sec και 17,095€ (κλάση 2 - 0.0087 sec, κλάση 3 - 0.0123 sec) αντίστοιχα. 

 

Σχήµα 4-21: 1-τοπολογία χαµηλού κόστους(20 κόµβοι) 
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Σχήµα 4-22: 1-τοπολογία χαµηλού κόστους(30 κόµβοι) 

 

Ζεύξη lC  

(Mbps) 
Ζεύξη lC  

(Mbps) 
Ζεύξη lC   

(Mbps) 
Ζεύξη lC  

(Mbps) 

2-0 34 6-4 34 14-11 34 17-12 34 

3-1 34 7-4 34 14-6 34 17-9 2,048 

4-1 155 8-3 34 15-8 34 18-11 34 

4-2 34 12-7 34 16-10 34 19-14 34 

5-3 34 13-3 2,048 16-12 34  
Πίνακας 4-20: ∆ιαστασιολόγηση τοπολογίας (20 κόµβοι) 

 

Ζεύξη lC  

(Mbps) 
Ζεύξη lC  

(Mbps) 
Ζεύξη lC  

(Mbps) 
2-0 34 7-4 155 19-11 34 

3-1 34 9-5 34 19-16 155 

4-1 155 10-6 34 20-1 34 

5-3 34 10-7 155 20-15 34 

7-2 34 12-7 34 21-18 34 

24-17 34 28-24 34 27-23 34 

26-25 34 29-20 34 27-25 34 

27-19 34 29-22 34  
Πίνακας 4-21: ∆ιαστασιολόγηση τοπολογίας (30 κόµβοι) 
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5 Επίλογος  

5.1  Σύνοψη και Συµπεράσµατα 
Την τελευταία δεκαετία η ανάπτυξη στις τεχνολογίες δικτύωσης έχει δώσει εξαιρετική 

ώθηση στον τοµέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η υιοθέτηση ευρυζωνικών 

τεχνολογιών έχει οδηγήσει στη παροχή των παραδοσιακών υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου 

και υπηρεσιών δεδοµένων (τηλεφωνία, πολυµέσα και πρόσβαση στον παγκόσµιο ιστό) ως µία 

ενιαία υπηρεσία, ένα πακέτο υπηρεσιών IP µε την εµπορική ονοµασία πακέτο υπηρεσιών IP 

(Triple Play). Το πακέτο υπηρεσιών IP συνεπώς περιλαµβάνει υπηρεσίες µε αυξηµένες 

απαιτήσεις αναφορικά µε τη ποιότητα τους (Quality of Service). Απαιτήσεις οι οποίες 

εκδηλώνονται µε συγκεκριµένους περιορισµούς, για παράδειγµα στις παραµέτρους 

χρονοκαθυστέρησης και ρυθµού απώλειας πακέτων, πέρα των οποίων η ορθή λειτουργία των 

υπηρεσιών δεν είναι δυνατή. Η φύση «καλύτερης προσπάθειας» (best-effort) των δικτύων IP 

δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την παροχή πακέτου πολλαπλών υπηρεσιών. Η δυνατότητα 

ικανοποίησης των αναγκών για παροχή ποιότητας υπηρεσίας είναι εξαιρετικά σηµαντική για 

τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, ιδιαίτερα στην αρχική σχεδίαση ή 

αναβάθµιση των δικτυακών υποδοµών. Η σχεδίαση δικτύου επικοινωνιών µέχρι σήµερα, δεν 

εστιάζει στις ανάγκες των εφαρµογών πραγµατικού χρόνου για ποιότητα υπηρεσίας. Οι 

προκλήσεις αναφορικά µε τη βέλτιστη σχεδίαση στα δίκτυα επόµενης γενιάς (Next 

Generation Network) είναι σηµαντικές και πολλαπλές καθώς η κίνηση χωρίζεται σε 

διαφορετικές κλάσεις κίνησης όπως η κίνηση της υπηρεσίας τηλεφωνίας πραγµατικού 

χρόνου και η παραδοσιακή κίνηση ∆ιαδικτύου βέλτιστης προσπάθειας. Η διαστασιολόγηση 

ενός δικτύου επικοινωνιών απαιτεί γνώση του είδους της κίνησης η οποία δηµιουργείται από 

τις διάφορες υπηρεσίες και τους απαιτούµενους δικτυακούς πόρους για την παροχή της 

απαραίτητης ποιότητας υπηρεσίας.  

Τα προβλήµατα σχεδίασης δικτύου, ακόµα και όταν περιλαµβάνουν µοναδική 

αντικειµενική συνάρτηση κατά τη διαδικασία βελτιστοποίησης, είναι συχνά NP-δύσκολα µε 

σηµαντικό βαθµό ασάφειας καθιστώντας τους µετά-ευρετικούς αλγόριθµους 

βελτιστοποίησης κατάλληλους για την εφαρµογή τους σε αυτά. Επιπρόσθετα, τα προβλήµατα 

αυτά συχνά περιλαµβάνουν πολλαπλούς αντικρουόµενους στόχους και περιορισµούς. 

Συνεπώς δεν είναι δυνατή η εύρεση µίας βέλτιστης λύσης, αλλά είναι ρεαλιστική η 

αναζήτηση ενός συνόλου κατάλληλων λύσεων, οι οποίες θα τεθούν στην ευχέρεια του 

σχεδιαστή, καθιστώντας την εφαρµογή µεθόδων πολυστοχικής βελτιστοποίησης ιδιαίτερα 

χρήσιµη.  

Ο συνδυασµός «Traffic Engineering» σε σύγχρονα IP, MPLS ή Ethernet δίκτυα και η 

χρήση αποδοτικών αλγόριθµων βελτιστοποίησης αποτελεί τη λύση στα σύνθετα προβλήµατα 

σχεδίασης τηλεπικοινωνιακών δικτύων (πχ www.aria-networks.com). Στόχο της συνολικής 
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µελέτης αποτέλεσε η εφαρµογή του αποδοτικού µετά-ευρετικού αλγόριθµου βελτιστοποίησης 

σµήνους σωµατιδίων σε παραλλαγές του κλασικού προβλήµατος σχεδίασης, 

διαστασιολόγησης και ανάθεσης ροών (topology, capacity and flow assignment) σε δίκτυο 

IP. Γενικότερα ο αλγόριθµος βελτιστοποίησης σµήνους σωµατιδίων χαρακτηρίζεται ως ένας 

απλός µετά-ευρετικός αλγόριθµος µε τη χρήση ισορροπηµένων και ευέλικτων µηχανισµών 

για την βελτίωση ικανότητας διερεύνησης του πεδίου αναζήτησης, τοπικά και ολικά. Έχει 

µικρές απαιτήσεις σε υπολογιστική µνήµη, είναι υπολογιστικά αποτελεσµατικός και εύκολος 

στην υλοποίηση (Senthil Arumugam et al, 2006). Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία ρύθµισης 

των παραµέτρων του είναι ιδιαίτερα αργή (Senthil Arumugam et al, 2008), η υπολογιστική 

ανωτερότητα της ΒΣΣ έναντι των πλέον διαδεδοµένων µετα-ευρετικών υποδεικνύεται σε 

σχετικές µελέτες (Hassan et al 2005)(Elbeltagi  et al, 2005) αναφορικά µε το ρυθµό επιτυχίας 

στην ανεύρεση της βέλτιστης λύσης, την ποιότητα της λύσης, και τη χρονική πολυπλοκότητα. 

Αρχικά παρουσιάστηκε η εφαρµογή του αλγόριθµου ΒΣΣ στην επίλυση προβλήµατος 

σχεδίασης δικτύου ευρείας περιοχής δενδρικής δοµής, ενώ η χωρητικότητα των ζεύξεων 

υπολογίστηκε σε διακριτές διαθέσιµες στάθµες. Στο κλασσικό πρόβληµα βέλτιστου 

συνδετικού δέντρου επικοινωνιών όπως διατυπώθηκε από τον Hu (1974) το κόστος µιας 

ζεύξης υπολογίζεται ως το γινόµενο του µήκους της επί του όγκου της κίνησης την οποία 

εξυπηρετεί. Εντούτοις στα περισσότερα όµως προβλήµατα διαστασιολόγησης, η 

χωρητικότητα των ζεύξεων υπολογίζεται σε διακριτές στάθµες. Στη διδακτορική διατριβή 

του, o Rothlauf (2001) εισήγαγε ένα σύνολο πραγµατικών προβληµάτων σχεδιασµού 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων στη Γερµανία µε δοµοστοιχειωτές (modular) χωρητικότητες 

ζεύξεων. ∆ύο υβριδικοί αλγόριθµοι ΒΣΣ, για την τοπική και ολική έκδοση του αλγόριθµου, 

εφαρµόστηκαν στο πρόβληµα. Ο πρώτος αφορά στη χρήση του αλγόριθµου τοπικής ΒΣΣ 

έλξης/απώθησης (Riget et al, 2002) σε συνδυασµό µε τελεστή µετάλλαξης ενώ ο δεύτερος 

στη χρήση τροπόποιηµενου τελεστή επιλογής ρουλέτας στη διαµόρφωση της κοινωνικής 

συνιστώσας του αγόριθµου ΒΣΣ σε συνδυασµό µε τελεστή µετάλλαξης. Οι δύο παραλλαγές 

χρησιµοποιήθηκαν για την αποφυγή του φαινοµένου πρώιµης σύγκλισης του αλγόριθµου, 

µέσω του ελέγχου της ποικιλίας του πληθυσµού. Η αποδοτικότητά τους αξιολογήθηκε έναντι 

των γενετικών αλγόριθµων αποδεικνύοντας την υπεροχή του αλγόριθµου ΒΣΣ. Συνεπώς η 

αξία της αρχικής αυτής µελέτης έγκειται στα εξής: 

� Μέχρι σήµερα, υπάρχουν λίγες εφαρµογές της ΒΣΣ σε προβλήµατα τοπολογίας, 

διαστασιολόγησης και δροµολόγησης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η µελέτη 

(Mohemmed et al, 2007a-b-c), όπου οι συγγραφείς χρησιµοποιούν ΒΣΣ αρχικά για 

την επίλυση του ∆ένδρου Ελαχίστων ∆ρόµων (Shortest Path Tree) µε εφαρµογές στη 

δροµολόγηση δικτύων επικοινωνιών. Στο πλαίσιο της τρέχουσας διατριβής 

παρουσιάστηκε η χρήση ΒΣΣ σε πραγµατικό πρόβληµα σχεδίασης δικτύου ευρείας 
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περιοχής. 

� Επιπρόσθετα η εφαρµογή του αλγόριθµου ΒΣΣ συνδυάστηκε για πρώτη φορά 

ικανοποιητικά µε την χρήση κωδικοποίησης τυχαίων κλειδιών δικτύου (Rothlauf, 

2001). Παρά το γεγονός ότι στο υπό µελέτη πρόβληµα εύρεσης του βέλτιστου 

συνδετικού δέντρου επικοινωνιών είναι συνδυαστικό µε τη χρήση της συγκεκριµένης 

κωδικοποίησης οι τα διανύσµατα-λύσεις αντιστοιχίζονται σε συνεχές πεδίο 

αναζήτησης µε αποτέλεσµα η συγκεκριµένη κωδικοποίηση να ταιριάζει στη λογική 

της ΒΣΣ που έχει κατά βάση δηµιουργηθεί για συνεχή πεδία ορισµού των 

µεταβλητών ελέγχου. 

� Τέλος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία αλγόριθµος τοπικής ΒΣΣ 

έλξης/απώθησης σε συνδυασµό µε τελεστή µετάλλαξης, µε ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα. Παράλληλα µελετήθηκε η χρήση ολικής ΒΣΣ µε τροπόποιηµενο 

τελεστή επιλογής ρουλέτας για τη διαµόρφωση της κοινωνικής συνιστώσας σε 

συνδυασµό µε τελεστή µετάλλαξης . Ως οδηγός κάθε σωµατιδίου επιλέγεται µε τη 

χρήση του τελεστή (F. Wang et al, 2005) το ατοµικό βέλτιστο ενός µέλους του 

σµήνους, σε αντιστοιχία µε την ΒΣΣ ενιαίας µάθησης (Liang et al, 2004). 

Ακολούθως, ο τοπολογικός σχεδιασµός του παραπάνω δικτύου επικοινωνιών «καλύτερης 

προσπάθειας» επεκτάθηκε µε επιπρόσθετο περιορισµό στη µέση καθυστέρηση ενός πακέτου 

στο δίκτυο. Το πρόβληµα αντιµετωπίστηκε ως πρόβληµα πολυστοχικής βελτιστοποίησης 

σµήνους σωµατιδίων µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα, ενώ χρησιµοποιήθηκε µία παραλλαγή 

του αλγόριθµου ΠΒΣΣ που προτάθηκε από Coello et al (2004). Για την παρουσίαση της 

αποτελεσµατικότητας της µεθόδου η αποδοτικότητά του αξιολογήθηκε έναντι του γενετικού 

αλγόριθµου πολυστοχικής βελτιστοποίησης NSGA-II (Deb et al, 2002). 

Τέλος παρουσιάστηκε η εφαρµογή του παραπάνω αλγόριθµου πολυστοχικής 

βελτιστοποίησης σε ιεραρχικό δίκτυο διανοµής µε τη χρήση πολλαπλών κλάσεων κίνησης. Η 

διαφοροποίηση του τρόπου αντιµετώπισης της κίνησης στους δικτυακούς κόµβους ανάλογα 

µε την κλάση υπηρεσίας απαιτεί τη χρήση διαφόρων µηχανισµών στους δροµολογητές οι 

οποίοι καθορίζουν τη διάθεση των πόρων του δικτύου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και 

παραβλέποντας την εµπειρία ποιότητας του συνδροµητή, µελετήθηκε επίσης η παρεχόµενη 

ποιότητα παροχής “πακέτου υπηρεσιών IP” (φωνής, δεδοµένων και βίντεο µονής 

κατεύθυνσης), σε IP δίκτυο διανοµής και συσσώρευσης (aggregation/distribution) 

διαφοροποιηµένων υπηρεσιών (Papagianni et al, 2009a), µε την αξιολόγηση κατάλληλων 

αλγορίθµων εκποµπής πακέτου. Η αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε µε προσοµοίωση της 

λειτουργίας ενδεικτικής ευρυζωνικής αρχιτεκτονικής δικτύου συγκέντρωσης/διανοµής-

πρόσβασης (Cisco Systems, 2006a). Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης χρησιµοποιήθηκαν 

για την επιλογή του κατάλληλου αλγόριθµου εκποµπής πακέτου στη σχεδίαση του δικτύου. 
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Για την παρουσίαση της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου η αποδοτικότητά του αλγορίθµου 

αξιολογείται έναντι του γενετικού αλγόριθµου πολυστοχικής βελτιστοποίησης NSGA-II.  

Το πρόβληµα σχεδίασης, διαστασιολόγησης και ανάθεσης ροών και παραλλαγές του σε 

δίκτυα µε προτεραιότητες στην κίνηση έχει γίνει αντικείµενο µελέτης από τα πρώτα στάδια 

ανάπτυξης δικτύων επικοινωνιών µέχρι σήµερα, ενώ διαφορετικές προσεγγίσεις (πχ. 

γενετικοί αλγόριθµοι προσοµοιωµένη ανόπτηση κλπ) είναι διαθέσιµες στη διεθνή 

βιβλιογραφία (Ersoy et al, 2000)(Oomen et al, 2002). Αργότερα το πρόβληµα µελετήθηκε 

στο πλαίσιο αρχιτεκτονικής διαφοροποιηµένων υπηρεσιών, αλλά µε τη χρήση δύο µόνο 

κλάσεων κίνησης (Wu et al, 2004). Όλες όµως οι προαναφερθείσες µελέτες χρησιµοποιούν 

µη-προεκχωρητικό αλγόριθµο εκποµπής αυστηρών προτεραιοτήτων (non preemptive priority 

queuing) για τον υπολογισµό της µέσης καθυστέρησης στο δίκτυο ανά κλάση, ενώ οι 

δροµολογητές µοντελοποιούνται ως M/G/1 συστήµατα αναµονής, ενώ συνήθως το µέγεθος 

των πακέτων ακολουθεί εκθετική κατανοµή. Εξαίρεση αποτελεί η µελέτη (Klincewicz et al, 

2002) όπου χρησιµοποιείται αλγόριθµος ειδικής εκποµπής (Custom Queuing) ενώ 

λαµβάνεται υπόψη η καθυστέρηση από άκρο σε άκρο.  

Συνεπώς η προστιθέµενη αξία της τρέχουσας µελέτης αναφορικά µε το πρόβληµα 

σχεδίασης, διαστασιολόγησης και ανάθεσης ροών σε δίκτυο πολλαπλών κλάσεων κίνησης 

είναι: 

� Η εφαρµογή του αλγόριθµου εκποµπής δίκαιης αναµονής µε βάρη µε ουρά χαµηλής 

καθυστέρησης (Weighted Fair Queue – Low Latency) (Fischer  et al, 2008) µε ένα 

προσεγγιστικό αναλυτικό µοντέλο στην θεωρητική σχεδίαση δικτύου επικοινωνιών. 

Ο αλγόριθµος εκποµπής δίκαιης αναµονής µε βάρη αποτελεί την επιλογή πολλών 

κατασκευαστών (πχ Cisco Systems, 2006a) εξαιτίας των απαιτήσεων αναφορικά µε 

την ποιότητα των διαφόρων υπηρεσιών στα σύγχρονα δίκτυα πολλαπλών υπηρεσιών. 

Τα αποτελέσµατα της σχεδίασης επιβεβαιώνονται µε προσοµοίωση του παραγόµενου 

δικτύου µε τη χρήση εµπορικού προσοµοιωτή (OPNET).  

� Με την εισαγωγή µεταβλητών παραµετροποίησης του δικτύου στη διαδικασία 

βελτιστοποίησης, η σχεδίαση του δικτύου απλοποιείται σηµαντικά, παρέχοντας το 

εύρος των βαρών τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε προγραµµατιστή 

εκποµπής πακέτου προκειµένου να επιτευχθεί η απαιτούµενη ποιότητα υπηρεσίας 

� Η προσοµοίωση της λειτουργίας ευρυζωνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής/Συνάθροισης 

ποιότητας υπηρεσίας για την παροχή πακέτου υπηρεσιών IP και η αξιολόγηση της 

επίδοσης του σε συνθήκες υψηλού φόρτου/χρησιµοποίησης µε τη χρήση 

διαφορετικών αλγόριθµων εκποµπής πακέτου. Η αρχική µελέτη/προσοµοίωση 

παρουσιάσθηκε το 2006 (Sotiropoulos et al), ενώ δεν υπήρχαν συναφείς εργασίες στη 

διεθνή βιβλιογραφία. Έκτοτε παρουσιάστηκαν αρκετές µελέτες πραγµατικών 
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δικτύων ή προσοµοιώσεων (Lee et al, 2008)(Sousa et al, 2008) αναφορικά µε την 

αξιολόγηση παροχής πακέτου υπηρεσιών ή υπηρεσίας διαδικτυακής τηλεόρασης 

µέσω διαφορετικών ευρυζωνικών τεχνολογιών.  

� Η µοντελοποίηση του προβλήµατος σχεδίασης, διαστασιολόγησης και ανάθεσης 

ροών µε περιορισµούς στην από άκρο σε άκρο καθυστέρηση ανά µονοπάτι/διαδροµή, 

σε πρόβληµα βελτιστοποίησης πολλαπλών στόχων. Μετά τον τερµατισµό της 

διαδικασίας βελτιστοποίησης και τη λήψη των Pareto βέλτιστων λύσεων, είναι 

δυνατή η επιλογή µίας εξ αυτών µε βάση την κρίση του σχεδιαστή. 

� Η χρήση ΠΒΣΣ (Coello et al, 2004) στο παραπάνω πρόβληµα σχεδίασης. Στη διεθνή 

βιβλιογραφία υπάρχει µία σχετική αναφορά για τη χρήση ΠΒΣΣ στο πρόβληµα 

ελάχιστου συνδετικού δέντρου πολλαπλών κριτηρίων (multi- criteria minimum 

spanning tree, Guo et al, 2007). Στη συγκεκριµένη µελέτη η χρήση του αλγόριθµου 

εισάγεται σε ένα δίκτυο IP µε συγκριµένες απαιτήσεις/περιορισµούς αναφορικά µε 

την ποιότητα υπηρεσίας ενώ εφαρµόζεται συνεχής κωδικοποίηση δέντρων (Τυχαία 

Κλειδιά ∆ικτύου). Για την επιτυχή εφαρµογή του ο αλγόριθµος διαφοροποιήθηκε 

ελαφρώς µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα. 

Η µέθοδος βελτιστοποίησης η οποία χρησιµοποιήθηκε µπορεί να επεκταθεί άµεσα στη 

διαστασιολόγηση εταιρικών ιδεατών ιδιωτικών δικτύων επιπέδου 3(IP) (Tamasi et al, 2006) 

(Wille et al, 2005). Το πρόβληµα ανάγεται στο κλασικό πρόβληµα διαστασιολόγησης µε 

δεδοµένη την φυσική τοπολογία του δικτύου, όπου η χωρητικότητα ενοικιάζεται από 

κατάλληλο πάροχο δικτύου, τα κόστος ανάπτυξης είναι ανάλογο του κόστους µίσθωσης ενώ 

η βασικότερη διαφορά έγκειται στην ευελιξία της τιµολογιακής πολιτικής. Στη τρέχουσα 

µελέτη χρησιµοποιήθηκαν µισθωµένα κυκλώµατα για την υλοποίηση του δικτύου, το 

πρόβληµα διαφέρει σε σχέση µε τη δηµιουργία ιδεατών ιδιωτικών δικτύων στην χρήση 

µικρού συνόλου προκαθορισµένων γραµµών (data rates). 

5.2 Περιοχές Μελλοντικής Έρευνας 
Τα µοντέλα κίνησης στα σύγχρονα δίκτυα πολλαπλών υπηρεσιών παρουσιάζουν 

χαρακτηριστικά αυτό-οµοιότητας (Leland et al, 1993)(Riedi et al, 2000)(Park et al, 2000). Η 

σύγκλιση των υπηρεσιών τηλεφωνίας, πολυµεσικού περιεχοµένου και δεδοµένων στα δίκτυα 

µεταγωγής πακέτου απαιτεί µοντέλα τα οποία να αντικατοπτρίζουν την φύση της αυτό-

όµοιας κίνησης. Η χρήση Μαρκοβιανών µοντέλων για ελαστική και µη ελαστική κίνηση 

µπορεί να οδηγήσει σε υποεκτίµηση του δικτυακού φόρτου µε αποτέλεσµα την επιδείνωση 

των παραµέτρων αναφορικά µε την ποιότητα υπηρεσίας (QoS). Οι µελέτες που υιοθετούν 

µοντέλα αυτό-όµοιας κίνησης σε προβλήµατα τοπολογίας, ανάθεσης χωρητικοτήτων και 

δροµολόγησης, είναι περιορισµένες (π.χ. Kumar et al, 2007).  
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Στη βιβλιογραφία υπάρχει µεγάλος αριθµός από µαθηµατικά µοντέλα για αυτό-όµοια 

κίνηση (Park et al, 2002). Σύµφωνα µε Popescu (2001) ταξινοµούνται σε µοντέλα µονής 

πηγής (single source) και σωρευτικής κίνησης (aggregate traffic). Καθώς στις υπηρεσίες 

∆ιαδικτύου είναι διαδεδοµένο το µοντέλο πελάτη-διακοµιστή, το µέγεθος της µεταφερόµενης 

πληροφορίας µπορεί να περιγραφεί από κατανοµές βαριάς ουράς, µε αποτέλεσµα η κίνηση 

στο δίκτυο (τοπικά δίκτυα και δίκτυα ευρείας περιοχής) να παρουσιάζει χαρακτηριστικά 

εξάρτησης µεγάλου εύρους. Οι κατανοµές οι οποίες χρησιµοποιούνται συνήθως για τη 

µοντελοποίηση εκρηκτικών (bursty) πηγών είναι η κατανοµή Pareto και η Log-normal 

(Galkin et al, 2006). Αντίστοιχα, στη δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνονται τα µοντέλα τα 

οποία έχουν χρησιµοποιηθεί κατά κύριο λόγο για τη µοντελοποίηση της εκρηκτικής 

δικτυακής κίνησης σε τοπικά δίκτυα και δίκτυα ευρείας περιοχής όπως το µοντέλο ON/OFF 

(Mandelbrot, 1963)(Leland et al, 1993), κλασµατικού Γκαουσιανού θορύβου (fractional 

Gaussian noise) (Mandelbrot et al, 1968)(, κλασµατική κίνηση Brown (fractional Brownian 

motion) (Mandelbrot et al, 1968)(Willinger et al, 1996) και κλασµατικές διαδικασίες ARIMA 

(fractional ARIMA processes) (Box et al, 1970)(Beran, 1994). 

Ο Klincewicz (2006) αναφέροντας τα κενά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και τις νέες 

κατευθύνσεις αναφορικά µε τη σχεδίαση δικτύου επικοινωνιών λαµβάνοντας υπόψη 

παραµέτρους ποιότητας υπηρεσίας, αναφέρει την ανάγκη χρήσης ρεαλιστικών µοντέλων 

κίνησης για τον υπολογισµό της χρονοκαθυστέρησης και τη διαστασιολόγηση του δικτύου. 

Οι λύσεις οι οποίες έχουν ληφθεί µε τα διαφορετικά µοντέλα κίνησης διαφέρουν σηµαντικά. 

Η χρονοκαθυστέρηση η οποία εισάγεται από την αναλυτική έκφραση της αυτο-όµοιας 

κίνησης είναι µεγαλύτερη κατά µία τάξη µεγέθους (Kumar et al, 2007), ενισχύοντας της 

άποψη ότι η Μαρκοβιανή µοντελοποίηση της κίνησης υποεκτιµά σηµαντικά τις παραµέτρους 

ποιότητας υπηρεσίας. 

Ο πρώτος άξονας επέκτασης της τρέχουσας µελέτης αφορά στη χρήση ρεαλιστικών 

µοντέλων κίνησης στη σχεδίαση δικτύου επικοινωνιών. Ειδικότερα πρώτο βήµα θα 

αποτελέσει ο τοπολογικός σχεδιασµός δικτύου µε περιορισµό στην καθυστέρηση από άκρο 

σε άκρο, όπου το δίκτυο θα υποστηρίζει µία κλάση υπηρεσίας, µε τη χρήση κατανοµής 

βαριάς ουράς (πχ. φραγµένη Pareto) για το µέγεθος των πακέτων. Ο πρώτος κόµβος του 

δικτύου θα µοντελοποιηθεί ως σύστηµα αναµονής M/G/1 ενώ οι υπόλοιποι ως συστήµατα 

αναµονής G/G/1 αξιοποιώντας τα κατάλληλα όρια για την καθυστέρηση στο σύστηµα, µε 

βάση τον συντελεστή διακύµανσης στο τετράγωνο (squared coefficient of variance) του 

ρυθµού αφίξεων και εξυπηρετήσεων (Liu, 2003). Παράλληλα για τον υπολογισµό των δύο 

πρώτων ροπών του ρυθµού αφίξεων σε κάθε κόµβο θα χρησιµοποιηθεί η µέθοδος «Queuing 

Network Analyzer» (Whitt, 1963) για δίκτυα Jackson µε καθορισµένες πιθανότητες 

δροµολόγησης. Η µελέτη θα επεκταθεί µε την εφαρµογή αλγόριθµου εκποµπής πακέτου στον 
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πρώτο κόµβο σε δίκτυο µε κλάσεις προτεραιότητας (Liu, 2003). Παράλληλα θα επιχειρηθεί η 

χρήση επιπρόσθετων µετρικών ποιότητας υπηρεσίας (για παράδειγµα ρυθµός απώλειας 

πακέτου) σε δίκτυα πολλαπλών υπηρεσιών για ελαστική κίνηση και κίνηση πραγµατικού 

χρόνου (Galkin et al, 2006). 

Ο δεύτερος άξονας επέκτασης της διατριβής αφορά θέµατα αξιοπιστίας του δικτύου τα 

οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία σχεδίασης (για παράδειγµα 2-

διασυνδεσιµότητα). Για το σκοπό αυτό αλλά και για την δυνατότητα επεκτασιµότητας της 

εφαρµογής του αλγόριθµου σε µεγαλύτερα δίκτυα, είναι απαραίτητη η µελέτη: 

1. Κατάλληλης κωδικοποίησης των κατευθυνόµενων γράφων. Πολύ συχνά 

χρησιµοποιείται κωδικοποίηση ακεραίου σε προβλήµατα αυτού του τύπου (χρήση 

ή όχι της ζεύξης). Θα πρέπει συνεπώς να εφαρµοσθεί κατάλληλη κωδικοποίηση η 

οποία να συνάδει µε το φύση του χρησιµοποιούµενου αλγόριθµου 

βελτιστοποίησης. 

2. Βελτίωση του χρόνου εκτέλεσης του αλγόριθµου µε παραλληλοποίηση της 

εκτέλεσης του. Στη περίπτωση κατά την οποία ο υπολογισµός της συνάρτησης 

κόστους είναι υπολογιστικά δαπανηρός, είναι χρήσιµο να διερευνηθούν µέθοδοι 

παραλληλοποίησης των υπό εξέταση αλγόριθµων βελτιστοποίησης. 

3. Χρήση κατάλληλων ευρετικών µεθόδων κατά τη διαµόρφωση του αρχικού 

πληθυσµού (πχ. Esau-Williams αλγόριθµο, Gamvros et al, 2001). 

Παράλληλα θα διερευνηθούν περαιτέρω τρόποι αντιµετώπισης περιορισµών σε  

προβλήµατα πολυστοχικής βελτιστοποίησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

Για το µη προ-εκχωρητικό σύστηµα M/G/1 δίκαιης αναµονής µε βάρη και ουρά χαµηλής 

καθυστέρησης (weighted fair queuing – low latency queue), ένα απλό προσεγγιστικό µοντέλο 

παρουσιάζεται από τους Fischer et al (2008) για την καθυστέρηση στην ουρά του συστήµατος 

ανά κλάση κίνησης, βασισµένο σε µη προ-εκχωρητικό σύστηµα αναµονής µε 

προτεραιότητες. Τα εισερχόµενα πακέτα στο σύστηµα ανήκουν σε µία από τις J κλάσεις 

προτεραιότητας. Οι ουρές για κάθε µία από τις κλάσεις προτεραιότητας εξυπηρετούνται µε 

χρήση τεχνικής Πρώτο-Μέσα-Πρώτο-Έξω. Το σύστηµα αναµονής M/G/1 δίκαιης αναµονής 

µε βάρη και ουρά χαµηλής καθυστέρησης χαρακτηρίζεται ανά κλάση j J∈  από διαδικασία 

αφίξεων Poisson µε µέσο αριθµό αφίξεων ανά δευτερόλεπτο jλ  γενική κατανοµή χρόνου 

εξυπηρέτησης ( )jB s  µε µέση τιµή ( )js  και βαθµό χρησιµοποίησης ( )j j jsρ λ= . Η 

ανάλυση η οποία παρατίθεται ακολούθως προϋποθέτει κατάσταση ισορροπίας για την οποία 

θα ισχύει για τον συνολικό βαθµό χρησιµοποίησης ( )
1

1
J

j
j

sρ λ ρ
=

= = <∑  (Fischer et al, 

2008). 

Ο αλγόριθµος δίκαιης αναµονής µε βάρη και ουρά χαµηλής καθυστέρησης συνδυάζει  

αναµονή µε προτεραιότητες και δίκαιη αναµονή µε βάρη. Οι κλάσεις κίνησης µε ιδιαίτερα 

αυστηρές απαιτήσεις αναφορικά µε την καθυστέρηση εξυπηρετούνται από το τµήµα του 

προγραµµατιστή εκποµπής πακέτου το οποίο εφαρµόζει αναµονή µε προτεραιότητες. Στο 

τµήµα του προγραµµατιστή εκποµπής πακέτου το οποίο εφαρµόζει δίκαιη αναµονή µε βάρη 

το εύρος ζώνης διαµοιράζεται µε βάση τα ανατιθέµενα βάρη. Οι κλάσεις κίνησης 

εξυπηρετούνται µόνο εφόσον έχουν εξυπηρετηθεί όλες οι κλάσεις κίνησης στο τµήµα 

αναµονής µε προτεραιότητες. Ο προγραµµατιστής εκποµπής πακέτου επιλέγει την επόµενη 

κλάση προς µετάδοση τυχαία (random rule) µε βάση τα βάρη, διατηρώντας έτσι την 

δικαιοσύνη στον διαµοιρασµό του εύρους ζώνης το οποίο αποτελεί το άνω όριο του κανόνα 

Golestani (Golestani, 1994)(Bevilacqua Masi et al, 2007). Το µη προ-εκχωρητικό σύστηµα  

M/G/1 δίκαιης αναµονής µε βάρη και ουρά χαµηλής καθυστέρησης προσεγγίζεται από ένα µη 

προ-εκχωρητικό σύστηµα αναµονής µε προτεραιότητες (Fischer et al, 2008). Τα πακέτα των 

'J κλάσεων κίνησης οι οποίες ανήκουν στο τµήµα του προγραµµατιστή εκποµπής πακέτου το 

οποίο εφαρµόζει δίκαιη αναµονή µε βάρη, αναδιανέµονται σε ουρές αυστηρής 

προτεραιότητας *J κατά την άφιξη τους, διαφυλάσσοντας την ορθή σειρά µετάδοσης των 

πακέτων µε βάση τον αρχικό αλγόριθµο εκποµπής.  

Ειδικότερα για ένα σύστηµα  δίκαιης αναµονής µε βάρη και ουρά χαµηλής καθυστέρησης 

τριών κλάσεων υπηρεσίας  j=2,3 'J∈  , το προσεγγιστικό µη προ-εκχωρητικό σύστηµα 
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αναµονής µε αυστηρές προτεραιότητες αποτελείται από τρεις κλάσεις υπηρεσίας 1, 2* και 3*. 

Για την πρώτη κλάση υπηρεσίας η οποία ανατίθεται στο τµήµα του προγραµµατιστή 

εκποµπής πακέτου το οποίο εφαρµόζει αναµονή µε προτεραιότητες, ο µέσος χρόνος 

αναµονής jW  ενός πακέτου κλάσης j J∈ στην ουρά άρα δίνεται από: 

( )

( )( ) ( )

2

1
0

1 11

2
, , 0

1 1

J
j j

j j
j

j j j j j
i ij j

s

W s

λ

σ ρ λ σ
σ σ

=

= =−

=  = =  =
− −

∑
∑ ∑  

Η πιθανότητα ένα πακέτο από τις κλάσεις  j=2,3 'J∈  , στο αρχικό σύστηµα  M/G/1 δίκαιης 

αναµονής µε βάρη και ουρά χαµηλής καθυστέρησης να προωθηθεί προς εξυπηρέτηση 

προϋποθέτει ότι η ουρά αυστηρής προτεραιότητας j=1 είναι άδεια, ενώ συνδέεται άµεσα µε 

τα βάρη jw  των κλάσεων j=2,3. Συνεπώς δίνεται από: 

( )

( )
3

2

j

j
j

j

j j

w
s

a
w

s=

=

∑
 

Καθώς τα βάρη αποτελούν το ποσοστό του χρόνου κατά τον οποίο η κλάση 'j J∈  θα 

απασχολήσει τον εξυπηρετητή, δηλαδή το ποσοστό του διαθέσιµου εύρους ζώνης για κάθε 

κλάση, διαιρώντας µε τον µέσο χρόνο εξυπηρέτησης ανά κλάση λαµβάνουµε την πιθανότητα 

ένα πακέτο κλάσης 'j J∈ να προωθηθεί προς εξυπηρέτηση εφόσον η ουρά χαµηλής 

καθυστέρησης είναι κενή.  Παράλληλα η πιθανότητα τα πακέτα να εξυπηρετηθούν µε σειρά 

i,j  δίνεται στη συγκεκριµένη περίπτωση δύο κλάσεων από ( ), iP i j a= . Κάτω από το 

προσεγγιστικό µη προ-εκχωρητικό σύστηµα αναµονής µε αυστηρές προτεραιότητες, τα 

πακέτα των κλάσεων j=2,3 ανατίθενται στις κλάσεις j* =2*, 3*  µε βάση τις προαναφερθείσες 

πιθανότητες εξυπηρέτησης.  ∆ηλαδή ένα πακέτο της κλάσης  j=2 ανατίθεται στην κλάση 

j*=2*  µε πιθανότητα ( )2,3P  και στην κλάση j* =3*  µε πιθανότητα ( )2,3P . Έστω *
jρ  το 

φορτίο της κλάσης *j στο προσεγγιστικό µη προ-εκχωρητικό σύστηµα αναµονής µε 

αυστηρές προτεραιότητες. Αναλυτικά για τις κλάσεις j* =2*, 3*  στο τµήµα του 

προγραµµατιστή εκποµπής πακέτου το φορτίο στο προσεγγιστικό µοντέλο δίνεται από  

( ) ( )
( ) ( )

*
2 2 3 2 2 3 3

*
3 2 3 2 3 3 2

2,3 3,2

3,2 2,3

P P a a

P P a a

ρ ρ ρ ρ ρ

ρ ρ ρ ρ ρ

= × + × = × + ×

= × + × = × + ×
 

Η καθυστέρηση αναµονής για τις κλάσεις j* =2*, 3*  στο προσεγγιστικό µοντέλο δίνεται από: 
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( )

( )( )

2

1
1* *

0
1 21

2
, , 0

1 1

J
j j

j
j

j j j j
i ij j

s

W

λ

σ ρ ρ σ
σ σ

=

= =−

=  = +  =
− −

∑
∑ ∑  

Η προσεγγιστική τιµή για τη µέση καθυστέρηση των κλάσεων j=2,3 στην ουρά δίνεται από  

( ) ( )* * * *
2 2 3 2 2 3 32,3 3,2W P W P W a W a W= × + × = × + ×  

( ) ( )* * * *
3 2 3 3 2 2 33,2 2,3W P W P W a W a W= × + × = × + ×  

όπου  

( )

( )( )

2

1*
2

1 1 2 2 3 3

2

1 1

J
j j

j

s

W

λ

ρ ρ α ρ α ρ
==

− − − −

∑
 

( )

( )( )

2

1*
3

1 2 2 3 3 1 2 3

2

1 1

J
j j

j

s

W

λ

ρ α ρ α ρ ρ ρ ρ
==

− − − − − −

∑
      

Συνεπώς για την κλάση υπηρεσίας j J∈  η καθυστέρηση ανά ζεύξη δίνεται από: 

( )1 1 1T s W= +  

( ) * *
2 2 2 2 3 3T s a W a W= + × + ×  

( ) * *
3 3 3 2 2 3T s a W a W= + × + ×  

Η συνάρτηση κατανοµής εξυπηρέτησης εξαρτάται από τη συνάρτηση κατανοµής του µήκους 

των πακέτων και τη συνάρτηση κατανοµής της χωρητικότητας της ζεύξης (Liu, 2003). Στη 

συνέχεια θεωρούµε ότι ο χρόνος µετάδοσης έχει τα ίδια στατιστικά χαρακτηριστικά µε το 

µήκος του πακέτου. Θεωρούµε ότι η συνάρτηση κατανοµής του µήκους των πακέτων είναι 

εκθετική µε µέσο µήκος ( )jm και ροπή δέυτερης τάξης περί το µηδέν ( ) ( )22 2j jm m= και 

ισχύει η υπόθεση ανεξαρτησίας του Kleinrock (1976). Η πρώτη και η δεύτερη ροπή περί το 

µηδέν του χρόνου εξυπηρέτησης δίνονται από  ( ) ( )j
lj

l

m
s C= και  ( ) ( )2

2
2

j
lj

l

m
s

C
= . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

# Γεωγ/κό 
Μήκος 

Γεωγ/κό 
Πλάτος 

# Γεωγ/κό 
Μήκος 

Γεωγ/κό 
Πλάτος 

0 22.15853865 40.12606 16 22.25419 39.9694 

1 22.05373482 40.06726 17 22.1149 39.96719 

2 22.23270543 40.0651 18 22.46053 39.96685 

3 22.02873302 40.04277 19 22.3537 39.96195 

4 22.16342528 40.03504 20 21.97035 39.95213 

5 22.07350324 40.02903 21 22.61186 39.9527 

6 22.24042899 40.02269 22 22.04855 39.92569 

7 22.1854068 40.01648 23 22.56602 39.92779 

8 21.96393716 39.99745 24 22.14768 39.9156 

9 22.08100841 39.99811 25 22.59561 39.91826 

10 22.25818929 39.9858 26 22.68235 39.91738 

11 22.39251353 39.9847 27 22.55177 39.90198 

12 22.19114056 39.98166 28 22.19068 39.89264 

13 22.04448944 39.97884 29 22.07325 39.89061 

14 22.33165169 39.98139 30 22.64295 39.89446 

15 21.93440925 39.96896  

Γεωγραφικές συντεταγµένες κόµβων (Νοµός Λάρισας) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 0 
                             

2 9.73 0                             

3 
7.4877 0 

0                            

4 4.698 
0 0 

0                           

5 
7.286 0 0 0 0 

                         

6 3.982 
0 0 0 0 0 

                        

7 5.567 
0 0 0 0 0 0 

                       

8 1.9 
0 0 0 0 0 0 0 

                      

9 5.01 
0 0 0 0 0 0 0 0 

                     

10 1.696 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

11 3.299 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                   

12 1.055 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                  

13 7.894 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                 

14 1.173 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                

15 9.050 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0                

16 2.326 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

17 7.840 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0              

18 5.009 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

            

19 8.545 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0            
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 Επικοινωνιακές απαιτήσεις τηλεπικοινωνιακών κόµβων (Μbps)

20 5.702 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

21 7.965 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0          

22 4.952 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

        

23 5.047 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0        

24 
9.627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      

25 4.311 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0      

26 4.311 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    

27 7.345 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0    

28 6.725 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0   

29 5.219 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

30 5.486 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 



193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


