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Algorytm planowania tras dostaw
dla wielu komiwoja¿erów
1. Wprowadzenie
Celem artyku³u jest przedstawienie algorytmu optymalizuj¹cego problem planowania
tras dostaw do firm wielooddzia³owych. Problem planowania tras dostaw jest modyfikacj¹
powszechnie znanego problemu wielu komiwoja¿erów. Zaproponowany algorytm nale¿y do
klasy heurystycznych algorytmów konstrukcyjnych i opracowany zosta³ na podstawie metody zadañ zastêpczych wykorzystuj¹cej ogólny schemat modelu algebraiczno-logicznego.
Ogólny schemat modelu algebraiczno-logicznego stanowi pewien sposób reprezentacji
wiedzy o problemie. Model algebraiczno-logiczny jest modelem w przestrzeni stanów i przeznaczony jest do optymalizacji procesów decyzyjnych. Odpowiada on jednoczenie formalnej
postaci wieloetapowego procesu decyzyjnego po³¹czonego z symulacj¹ procesu dyskretnego.
Ideê ogólnego schematu modelu algebraiczno-logicznego zaproponowano w [2].
Schemat ten powsta³ na podstawie metody logiczno-algebraicznej, wprowadzonej przez
Z. Bubnickiego [1]. Istot¹ klasy modeli algebraiczno-logicznych jest fakt, ¿e zarówno
wspó³rzêdne stanu, jak i decyzje (sterowania) mog¹ byæ zmiennymi indywiduowymi lub
zmiennymi wy¿szego rzêdu. Funkcja przejcia i ograniczenia mog¹ natomiast byæ zdefiniowane zarówno za pomoc¹ zale¿noci algebraicznych jak i logicznych.
Jeli przyjmiemy oznaczenia: X  zbiór stanów w³aciwych, T ⊂ R+ – podzbiór nieujemnych liczb rzeczywistych reprezentuj¹cych chwile czasowe, S = X × T – zbiór stanów
uogólnionych, U  zbiór decyzji, to model mo¿na zdefiniowaæ jako czwórkê:
P = ( s0 , f , S N , SG )

(1)

gdzie:
s0 = (x0, t0), s0 ∈ S  uogólniony stan pocz¹tkowy,
f: U× S →S  funkcja czêciowa (okrelona tylko dla pewnych par
(u, s) ∈ U× S), zwana funkcj¹ przejcia,
SN ⊂ S  zbiór uogólnionych stanów niedopuszczalnych,
SG ⊂ S  niepusty zbiór uogólnionych stanów docelowych.
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Funkcja przejcia jest zdefiniowana za pomoc¹ dwóch funkcji f = (fx, ft), gdzie:
fx: U × X × T → X  okrela nastêpny stan w³aciwy,
ft: U × X × T → T  okrela nastêpny moment czasu i spe³nia nastêpuj¹cy warunek:
Δt = ft(u, x, t)  t ma wartoæ dodatni¹ i skoñczon¹.
Zdefiniowanie funkcji przejcia jako funkcji czêciowej pozwala na uwzglêdnienie
wszystkich ograniczeñ dotycz¹cych decyzji steruj¹cych za pomoc¹ tzw. zbiorów sterowañ
mo¿liwych w stanie s, oznaczonych Up(s). Jeli decyzja u jest mo¿liwa (sensowna) w stanie s, to funkcja przejcia jest okrelona dla tej pary (u, s). W przeciwnym wypadku nie jest
okrelona.
Zadanie poszukiwania rozwi¹zania dopuszczalnego polega na znalezieniu ci¹gu decyzji wyznaczaj¹cego trajektoriê dopuszczaln¹. Odpowiednie zadanie optymalizacji sterowania procesem polega na znalezieniu takiego ci¹gu sterowañ dopuszczalnych, który ekstremalizuje pewien funkcjona³ Q. Zadanie optymalizacji okrelone jest zatem przez model
procesu P oraz funkcjona³ Q i zapisywane jest jako para (P, Q).
Model algebraiczno-logiczny stanowi podstawê do tworzenia ró¿nego rodzaju algorytmów optymalizacji opartych na symulacji procesu decyzyjnego [3]. Ogólna zasada dzia³ania algorytmów opartych na modelu algebraiczno-logicznym jest nastêpuj¹ca. W ka¿dym,
nowo wyznaczonym stanie symulowanego procesu podejmowana jest decyzja dotycz¹ca
nastêpnego kroku jego prowadzenia. Decyzja ta wybierana jest sporód mo¿liwych (sensownych) dla danego stanu decyzji. Dla danego stanu i wybranej decyzji mo¿na wyznaczyæ
nastêpny stan procesu oraz odpowiadaj¹cy mu moment czasu. Wyznacza siê je, korzystaj¹c
z funkcji przejcia procesu. Jeli wyznaczony stan nale¿y do zbioru stanów docelowych
procesu, przebieg symulacji jest zakoñczony pomylnie i mo¿na dokonaæ jego oceny. Jeli
nowo wyznaczony stan i zwi¹zany z nim czas nie spe³niaj¹ warunków narzuconych ograniczeniami technologicznymi i czasowymi na proces, to stan taki znajduje siê w zbiorze tzw.
stanów niedopuszczalnych i nie ma sensu prowadzenie dalszej symulacji procesu.
Na podstawie modelu algebraiczno-logicznego mo¿liwe jest stworzenie zarówno algorytmu dok³adnego, jak i algorytmów przybli¿onych. Rozwi¹zanie dok³adne uzyskiwane
jest metod¹ przegl¹du zupe³nego w ³atwy sposób, gdy¿ model zapewnia przebadanie
wszystkich mo¿liwoci (w ka¿dym stanie s jest okrelony zbiór decyzji mo¿liwych do podjêcia). Niestety, jako ¿e algorytmy dok³adne mog¹ efektywnie dzia³aæ tylko dla instancji
problemu o ma³ych rozmiarach, maj¹ one ograniczone zastosowanie.
Model algebraiczno-logiczny daje du¿e mo¿liwoci tworzenia algorytmów przybli¿onych [6]. G³ównym zadaniem takiego algorytmu przybli¿onego jest odpowiedni wybór
i podejmowanie decyzji w trakcie symulacji procesu. Jednym ze sposobów jest wygenerowanie wszystkich decyzji ze zbioru Up(s) decyzji mo¿liwych do podjêcia w danym stanie s,
ocena tych decyzji za pomoc¹ lokalnych procedur, a nastêpnie wybór jednej z nich. Innym
podejciem do wyznaczania decyzji w danym stanie jest jej ustalenie na podstawie specjalnie skonstruowanych zasad. Zasady wyboru takiej decyzji musz¹ byæ zaprojektowane tak,
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aby zapewniæ zarówno dopuszczalnoæ decyzji, jak i odpowiedni¹ jakoæ tworzonych na
ich podstawie rozwi¹zañ. Najczêciej korzysta siê z ró¿nego rodzaju regu³ priorytetowych.
Niezwykle istotne jest to, i¿ algorytmy stworzone na bazie formalnego modelu jakim
jest model algebraiczno-logiczny, pozostaj¹ niezale¿ne od konkretnego jêzyka programowania i struktury danych. Precyzyjne okrelenie sk³adników systemu umo¿liwia ³atwe
wprowadzanie ewentualnych modyfikacji w algorytmie czy nawet ca³kowit¹ zmianê metody optymalizacji. Dla tego samego problemu mo¿na podaæ ró¿ne algorytmy oparte na modelu algebraiczno-logicznym, zatem istnieje mo¿liwoæ obiektywnego porównania ich
efektywnoci i jakoci.
Proponowana metodologia ma szczególne zastosowanie w problemach nale¿¹cych do
klasy problemów NP-trudnych, w których optymalizowane kryterium jest addytywnie separowalne i monotonicznie rosn¹ce.

2. Opis problemu
Rozwa¿any problem dotyczy planowania tras dostaw dla firmy dostawczej, która
wspó³pracuje z wieloma odbiorcami, w tym z firmami posiadaj¹cymi wiele oddzia³ów. Oddzia³y firm rozproszone s¹ po ca³ym obs³ugiwanym obszarze. W firmie dostawczej zatrudniona jest pewna liczba dostawców (komiwoja¿erów), którzy maj¹ dostarczyæ towar.
W przypadku firm wielooddzia³owych najpierw nale¿y odwiedziæ g³ówn¹ siedzibê (w celu
negocjacji, ustalenia warunków sprzeda¿y dotycz¹cych wszystkich oddzia³ów tej firmy,
itp.). Tak postawiony problem mo¿na potraktowaæ jako zmodyfikowany problem wielu komiwoja¿erów i w zwi¹zku z tym sformu³owaæ nastêpuj¹co. Dany jest zespó³ komiwoja¿erów oraz zbiór miast do odwiedzenia, przy czym ka¿de miasto reprezentuje siedzibê pewnej
firmy lub jej oddzia³. Dane jest te¿ miasto pocz¹tkowe (czyli firma dostawcza). Komiwoja¿erowie wyruszaj¹ z miasta pocz¹tkowego i ich zadaniem jest odwiedzenie wszystkich
miast, a nastêpnie powrót do miasta pocz¹tkowego. Znane s¹ odleg³oci miêdzy poszczególnymi miastami. Ka¿de miasto (oprócz pocz¹tkowego) musi zostaæ odwiedzone dok³adnie jeden raz, przy czym odwiedzaj¹cym mo¿e byæ dowolny komiwoja¿er z zespo³u. Dodatkowo ¿aden komiwoja¿er nie mo¿e wyruszyæ do miasta reprezentuj¹cego jeden z oddzia³ów danej firmy, zanim nie zostanie odwiedzona siedziba tej firmy. Natomiast je¿eli
siedziba zosta³a ju¿ odwiedzona, to dowolny komiwoja¿er z zespo³u mo¿e odwiedziæ którykolwiek z jej oddzia³ów.
Celem optymalizacji jest takie zaplanowanie tras komiwoja¿erów, aby ca³y zbiór miast
by³ odwiedzony w jak najkrótszym czasie.
W pracy przyjêto nastêpuj¹ce oznaczenia: zbiór komiwoja¿erów oznaczony zosta³ poprzez M = {m1, m2, ..., m|M|}, zbiór miast do odwiedzenia poprzez N = {n1, n2, ..., n|N|},
miasto pocz¹tkowe jako n0.
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Ponadto zdefiniowany zosta³ ci¹g E = (e1, e2, ..., eE), którego poszczególne wyrazy to
miasta reprezentuj¹ce siedziby firm i firmy jednooddzia³owe. Ka¿demu wyrazowi tego ci¹gu ej (dla j = 1, ..., |E|) odpowiada jeden zbiór Fj miast reprezentuj¹cych oddzia³y danej
firmy, przy czym dla firm jednooddzia³owych zbiór taki jest pusty. Firmy jednooddzia³owe
mog¹ byæ zatem traktowane jako miasta-siedziby bez oddzia³ów.
Odleg³oci miêdzy miastami przedstawione s¹ w postaci macierzy odleg³oci A, której
poszczególne elementy aij okrelaj¹ odleg³oæ pomiêdzy miastem ni oraz miastem nj, gdzie
i, j = 0, 1, 2, ..., |N| oraz i ≠ j. Przyjmuje siê, ¿e elementy aii wynosz¹ nieskoñczonoæ.
Ponadto zak³ada siê, ¿e wszyscy komiwoja¿erowie podró¿uj¹ z t¹ sam¹, jednostkow¹
prêdkoci¹, zatem wartoci czasu przejazdu i pokonywanej w tym czasie drogi s¹ takie same.
Rozwa¿any problem nale¿y do klasy problemów NP-trudnych, gdy¿ nawet relaksuj¹c
problem przez usuniêcie ograniczenia zwi¹zanego z koniecznoci¹ udostêpniania miast,
otrzymujemy nadal problem NP-trudny (problem m-komiwoja¿erów).

3. Model algebraiczno-logiczny problemu
W niniejszym rozdziale przedstawiony zosta³ model algebraiczno-logiczny rozwa¿anego problemu: postaæ stanu systemu, zbiór stanów docelowych oraz stanu niedopuszczalnego, postaæ decyzji, zbiór decyzji mo¿liwych do podjêcia w poszczególnych stanach
oraz zbiór decyzji dopuszczalnych, a tak¿e elementy sk³adaj¹ce siê na funkcjê przejcia.
Dla rozwa¿anego problemu stan systemu s = (x, t) w danej chwili czasu t mo¿na opisaæ przez aktualny stan wszystkich komiwoja¿erów oraz zbiór odwiedzonych miast. Stan
w³aciwy systemu x okrelany jest nastêpuj¹co:
x = ( x 0 , x1 , x 2 , ..., x

M

)

(2)

gdzie:
x0 – zbiór miast, które zosta³y odwiedzone do chwili t,
xk – stan k-tego komiwoja¿era, dla k = 1, 2, ..., |M|.
W danej chwili komiwoja¿er mo¿e albo jechaæ do nastêpnego miasta, albo staæ
w ostatnio odwiedzonym miecie. Stan pojedynczego komiwoja¿era w danej chwili t jest
nastêpuj¹cy:
x k = (n, r )

(3)

gdzie poszczególne zmienne przyjmuj¹ wartoci:
n∈N ∪ n0 – wyznaczone miasto, do którego komiwoja¿er jedzie, lub miasto w którym
stoi,
r ∈ R+  d³ugoæ odcinka drogi jaka pozosta³a komiwoja¿erowi do dotarcia do
wyznaczonego miasta; w przypadku postoju komiwoja¿era przyjmowana
jest wartoæ 0.
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Stan pocz¹tkowy s0 = (x0, t0) systemu jest nastêpuj¹cy:
M

x0 = (x00 , x10 , x02 , ..., x0 ), t0 = 0

(4)

W stanie pocz¹tkowym (gdy t0 = 0) wszyscy komiwoja¿erowie stoj¹ w miecie pocz¹tkowym n0, zatem x0k = (n0, 0). Ponadto w chwili t0 ¿adne miasto nie zosta³o odwiedzone,
a wiêc zbiór x0 jest zbiorem pustym: x00 = ∅.
W zbiorze stanów niedopuszczalnych SN znajduj¹ siê stany zwi¹zane z przekroczeniem warunków ograniczaj¹cych dla danego zadania. W rozwa¿anym problemie stanem
niedopuszczalnym jest stan, w którym wszyscy komiwoja¿erowie powrócili do miasta pocz¹tkowego, a nie wszystkie miasta zosta³y odwiedzone.

{

(

)

}

S N = s = ( x, t ) : x 0 ( s ) ≠ N ∧ ∀k =1,..., M x k ( s ) = ( n0 , 0 ) ∧ t > 0

(5)

Celem komiwoja¿erów jest odwiedzenie wszystkich miast i powrót do miasta pocz¹tkowego n0. Zbiór stanów docelowych SG jest zatem nastêpuj¹cy:

{

(

SG = s = ( x, t ) : s ∉ S N ∧ x 0 ( s ) = N ∧ ∀k =1,..., M x k ( s ) = ( n0 , 0 )

)}

(6)

W danym stanie s mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce dwa zbiory: komiwoja¿erów wolnych
MW(s) oraz komiwoja¿erów zajêtych MZ(s).
Komiwoja¿er wolny w stanie s to komiwoja¿er, który stoi w miecie (ostatnio odwiedzonym lub pocz¹tkowym) i mo¿e mu zostaæ przydzielone kolejne miasto do odwiedzenia.

{

}

MW (s ) = mk ∈ M : x k ( s ) = (n, 0)

(7)

Komiwoja¿er zajêty w stanie s to komiwoja¿er, który jedzie do wyznaczonego miasta
lub zakoñczy³ swoj¹ podró¿ i powróci³ do miasta pocz¹tkowego 0.

{

(

M Z (s ) = mk ∈ M : x k ( s ) = ( n, r > 0) ∨ x k ( s ) = ( n0 , r = 0) ∧ t ( s ) > 0

)}

(8)

W danym stanie s = (x, t) podejmowana jest decyzja, na podstawie której system
przeprowadzany jest do nastêpnego stanu. Wyznaczona decyzja u(s) musi nale¿eæ do zbioru Up(s) decyzji mo¿liwych (sensownych) w danym stanie.
W rozwa¿anym problemie przyjêto, i¿ decyzja o przydzieleniu komiwoja¿erowi nastêpnego miasta do odwiedzenia mo¿e byæ podjêta dopiero po dotarciu komiwoja¿era do
miasta poprzednio wyznaczonego, ponadto podjêta decyzja nie ulega zmianie. W konsekwencji powy¿szych za³o¿eñ, dla komiwoja¿era, który jeszcze nie dotar³ do wskazanego
mu wczeniej miasta, dozwolona jest tylko decyzja o kontynuacji przemieszczania siê
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w kierunku tego miasta. Natomiast dla komiwoja¿era, który w danej chwili stoi, mo¿e zostaæ podjêta decyzja o odwiedzeniu kolejnego miasta, o powrocie do miasta pocz¹tkowego
lub o pozostaniu w danym miecie. Kolejnym miastem wskazanym do odwiedzenia mo¿e
byæ tylko miasto nieodwiedzone, do którego nie zmierza aktualnie ¿aden z komiwoja¿erów.
Jednoczenie miasto takie musi reprezentowaæ siedzibê firmy albo oddzia³ takiej firmy, której siedziba zosta³a ju¿ odwiedzona.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze rozwa¿ania strukturê decyzji u mo¿na zdefiniowaæ jako
m-elementowy wektor u = (u1, u2, …, u|M|), gdzie kolejne wspó³rzêdne oznaczaj¹ odrêbne
decyzje dla poszczególnych komiwoja¿erów.
Wartoci¹ ka¿dej wspó³rzêdnej uk jest miasto, do którego komiwoja¿er ma jechaæ lub
w którym ma nadal staæ, czyli wartoæ uk ∈ N ∪ n0.
Ca³y zbiór decyzji mo¿liwych w stanie s = (x, t) jest nastêpuj¹cy:

U p ( s ) = U 1p ( s ) × U 2p ( s ) × ... × U m
p (s) \ H

(9)

gdzie H – zbiór decyzji przydzielaj¹cych jednoczenie to samo miasto do odwiedzenia wiêcej ni¿ jednemu komiwoja¿erowi oraz niewyznaczaj¹cych ¿adnego nowego miasta do odwiedzenia w sytuacji, kiedy wszyscy komiwoja¿erowie w danym stanie s¹ wolni.
Je¿eli natomiast decyzja mo¿liwa przeprowadza stan s = (x, t) do zbioru SN, to jest to
decyzja niedopuszczalna. Zbiór decyzji dopuszczalnych Ud (s) w stanie s definiowany jest
zatem nastêpuj¹co:

{

U d ( s ) = u ∈ U p ( s ) : s ′ = f (u , s ) ∉ S N

}

(10)

Kolejno podjête decyzje tworz¹ ci¹g decyzyjny u = (u1 , u2 , ..., uc ) gdzie c jest liczb¹
podjêtych decyzji. Ci¹g decyzyjny wyznacza jednoznacznie jedn¹ z trajektorii systemu.
Na podstawie aktualnego stanu s = (x, t) i decyzji u podjêtej w tym stanie, generowany
jest za pomoc¹ funkcji przejcia f nastêpny stan s′ = f (u, x, t). Funkcja przejcia jest zdefiniowana za pomoc¹ dwóch funkcji f = ( f x , ft ), gdzie fx okrela nastêpny stan w³aciwy,
a ft okrela nastêpny moment czasu.
Wyznaczanie funkcji przejcia jest zadaniem kombinatorycznym. Nale¿y rozwa¿yæ
ró¿ne mo¿liwe podzbiory stanów i przejcia pomiêdzy nimi. Konieczne jest okrelenie, jakie stany mo¿emy otrzymaæ w wyniku realizacji konkretnej decyzji, oraz w jaki sposób
nale¿y obliczaæ wartoci poszczególnych sk³adników nastêpnego stanu.
W celu okrelenia momentu t' wyst¹pienia nastêpnego stanu (czyli najbli¿szego momentu, w którym co najmniej jeden komiwoja¿er dotrze do wyznaczonego miasta), dla ka¿dego komiwoja¿era obliczany jest czas tk niezbêdny na zrealizowanie podjêtej dla niego
decyzji. Najmniejszy z tych czasów wyznacza czas t':
t ′ = t + Δt , gdzie Δt =

min

k =1,2,..., M

tk

(11)
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Po wyznaczeniu chwili t' = t+Δt wyst¹pienia nastêpnego stanu, obliczane s¹ nowe
wartoci wspó³rzêdnych stanu w³aciwego.
Zbiór x0, czyli pierwsza wspó³rzêdna stanu s′, która reprezentuje zbiór odwiedzonych
miast, zawiera dodatkowo te miasta, do których dojecha³ jeden z komiwoja¿erów w momencie t':

{

(

x 0 ′ = x 0 ∪ n ∈ N : ∃ k =1,2,...,|M | u k ( s ) = n ∧ tk = Δt

)}

(12)

Stany poszczególnych komiwoja¿erów równie¿ s¹ przeprowadzane do nowego stanu:

(

xk ′ = f x u, xk , t

)

dla k = 1, 2, ..., | M |

(13)

Jeli przyjmie siê, ¿e xk=(n, r) przechodzi w xk′ = (n′, r′), to w zale¿noci od realizowanej decyzji, wartoci poszczególnych elementów stanu komiwoja¿era xk' w chwili t' = t + Δt
wynosz¹:
1) Dla k-tego komiwoja¿era wolnego w danym stanie s, stoj¹cego w miecie ni, dla którego zosta³a podjêta decyzja uk(s) = nj o odwiedzeniu miasta nj (w tym o powrocie do
miasta pocz¹tkowego):

n′ = n j
gdy tk = Δt
⎧⎪ 0
r'= ⎨
⎪⎩aij − λ gdy tk > Δt

(14)

2) Dla k-tego komiwoja¿era wolnego w danym stanie s, stoj¹cego w miecie ni, dla którego zosta³a podjêta decyzja uk(s) = ni o pozostaniu w tym miecie:

n′ = ni
r′ = 0

(15)

3) Dla k-tego komiwoja¿era zajêtego w danym stanie s, zmierzaj¹cego do wskazanego
wczeniej miasta ni, w tym do miasta pocz¹tkowego:
n ′ = ni
gdy tk = Δt
⎧⎪ 0
r′ = ⎨
⎪⎩r − λ gdy tk > Δt

gdzie λ  odleg³oæ jak¹ pokonuje komiwoja¿er w czasie Δt.

(16)
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4. Zaproponowany algorytm
NP-trudnoæ problemu zaplanowania tras dostaw dla wielu komiwoja¿erów uzasadnia
zastosowanie algorytmów przybli¿onych do jego rozwi¹zania. Zaproponowany dla rozwa¿anego problemu algorytm nale¿y do klasy heurystycznych algorytmów konstrukcyjnych
i opracowany zosta³ na podstawie metody zadañ zastêpczych [4].
W metodzie zadañ zastêpczych konstruowana jest w przestrzeni stanów pojedyncza
trajektoria. W ka¿dym rozwa¿anym stanie s procesu decyzja wyznaczana jest na podstawie
specjalnie skonstruowanego zadania optymalizacji, zwanego dalej zadaniem zastêpczym
ZZ(s). W ró¿nych stanach procesu zadanie to mo¿e mieæ inn¹ postaæ. Celem tworzenia takich zadañ jest u³atwienie wyznaczenia decyzji w danym stanie poprzez zast¹pienie optymalizacji zadania globalnego prostszym zadaniem lokalnym. Po wyznaczeniu decyzji generowany jest nastêpny stan trajektorii s′, dla którego ponownie przeprowadzana jest „automatyczna analiza procesu, maj¹ca na celu wygenerowanie najlepszego odcinka
trajektorii ze stanu s′ do zbioru stanów docelowych SG. W wyniku tej analizy okrelane jest
nowe, zmodyfikowane zadanie zastêpcze. Tak wiêc w ka¿dej iteracji obliczenia prowadzone s¹ na dwóch poziomach:
1) poziom automatycznej analizy procesu i skonstruowania zadania zastêpczego,
2) poziom wyznaczania mo¿liwie dobrej decyzji dla zrealizowania zadania zastêpczego
i obliczania nastêpnego stanu.
Aby mo¿na by³o okreliæ zadanie zastêpcze, stanowi¹ce podstawê wyboru decyzji, konieczna jest analiza procesu w danym stanie. Na jej podstawie okrelane s¹, w sposób heurystyczny, tzw. cele porednie, które s¹ nastêpnie wykorzystywane do zdefiniowania zbioru
stanów docelowych zadania zastêpczego SGz. Jako cel poredni d rozumiane jest jak najszybsze osi¹gniêcie przez proces stanu nale¿¹cego do pewnego wyró¿nionego zbioru stanów Sd.
Zaproponowany algorytm opiera siê na metodzie zadañ zastêpczych i na jego potrzeby
w rozwa¿anym problemie okrelone zosta³y cele porednie dwojakiego rodzaju:
 osi¹gniêcie jak najszybciej takiego stanu, w którym odwiedzone jest miasto reprezentuj¹ce siedzibê jednej z firm lub firmê jednooddzia³ow¹,
 osi¹gniêcie jak najszybciej takiego stanu, w którym odwiedzone s¹ wszystkie miasta
reprezentuj¹ce oddzia³y jednej z firm.
Zatem na bazie ka¿dego miasta ni bêd¹cego elementem ci¹gu E okrelany jest cel poredni di[1] pierwszego typu (i∈{1, 2, ... |E|}). Odpowiednim celem porednim jest wtedy
osi¹gniêcie jak najszybciej stanu nale¿¹cego do zbioru Sd [1]:

{

}

Sd [1] = s = ( x, t ) : ni ∈ x0 ( s )
i

i

(17)

Natomiast na bazie ka¿dego z podzbiorów Fi miast reprezentuj¹cych oddzia³y poszczególnych firm ni, okrelany jest cel poredni di[2] drugiego typu (i ∈ {1, 2, ... |E|}).
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Odpowiednim celem porednim jest wtedy osi¹gniêcie jak najszybciej stanu nale¿¹cego do
zbioru zdefiniowanego nastêpuj¹co:

{

}

Sd [2] = s = ( x, t ) : ∀n∈Fi n ∈ x0 ( s )
i

(18)

W ka¿dym stanie aktualizowany jest zbiór celów D. Po pierwsze, usuwane s¹ z niego
cele zrealizowane, tzn. je¿eli odwiedzone jest jakie miasto reprezentuj¹ce siedzibê firmy,
to usuwany jest cel z nim zwi¹zany oraz je¿eli odwiedzone s¹ ju¿ wszystkie oddzia³y jednej
firmy, to usuwany jest cel z nimi zwi¹zany. Po drugie, dodawane s¹ do zbioru D cele di[2]
drugiego typu, zwi¹zane z oddzia³ami firm, których siedziby w³anie zosta³y odwiedzone.
Istotne jest, ¿eby do realizacji wybierane by³y cele porednie tak, aby jak najszybciej
udostêpniæ wiele oddzia³ów, ale jednoczenie komiwoja¿erowie kierowali siê do miast
znajduj¹cych siê najbli¿ej. Priorytet p celu poredniego d zale¿y wiêc wprost proporcjonalnie od liczby nieodwiedzonych jeszcze oddzia³ów danej firmy, a odwrotnie proporcjonalnie
od odleg³oci siedziby (dla celów pierwszego typu) lub najbli¿szego oddzia³u (dla celów
drugiego typu) od aktualnego po³o¿enia komiwoja¿erów wolnych w danym stanie s. Wyznaczany jest na podstawie nastêpuj¹cego wzoru:
p ( di ) =

| Fi \ x 0 ( s ) |
amin

(19)

gdzie amin to minimalna odleg³oæ ze wszystkich odleg³oci miêdzy miastami, w których
znajduj¹ siê aktualnie komiwoja¿erowie m ∈ MW(s), a miastami zwi¹zanymi bezporednio
z celem d ∈ D.
W ka¿dym kroku wybierana jest okrelona liczba celów z najwy¿szymi wartociami
priorytetów, która tworzy zbiór celów porednich wybranych do realizacji DW(s). Cele
w ka¿dym stanie wybierane s¹ na nowo na podstawie aktualnych priorytetów.
Aby wyznaczyæ decyzjê w danym stanie s, nale¿y wyznaczyæ wszystkie wspó³rzêdne
tej decyzji u = (u1, u2, …, u|M|). Wspó³rzêdne uk(s) wyznaczane s¹ po kolei dla poszczególnych komiwoja¿erów uwzglêdniaj¹c nastêpuj¹ce przypadki:
 je¿eli k-ty komiwoja¿er jest zajêty (jedzie do i-tego miasta), to dla niego mo¿na podj¹æ
jedynie decyzjê o kontynuacji dzia³ania:
u k = ni

(20)

 je¿eli k-ty komiwoja¿er jest wolny (stoi w i-tym miecie), to przydzielamy mu do odwiedzenia miasto nj  najbli¿sze ze wszystkich miast zwi¹zanych z celami wybranymi
aktualnie do realizacji d ∈ DW(s). Oczywicie musi byæ to miasto do tej pory nieodwiedzone ani nieprzydzielone wczeniej innemu komiwoja¿erowi.
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uk = n j

(21)

 je¿eli nie ma ju¿ ¿adnych miast do odwiedzenia, to k-temu komiwoja¿erowi przydzielamy powrót do miasta pocz¹tkowego (lub dalszy postój w miecie pocz¹tkowym):
u k = n0

(22)

Poni¿ej przedstawione zostan¹ dwie wersje tego algorytmu.
Algorytm 1
Krok 1. Ustalenie pocz¹tkowego stanu procesu s := s0
Krok 2. Ustalenie zbioru celów porednich D
Na bazie ka¿dego z miast ni ∈ E reprezentuj¹cych siedziby firm i firmy
jednooddzia³owe wyznaczany jest jeden cel poredni di[1]. Liczba celów
porednich jest zatem równa |E|.
Krok 3. Wyznaczenie priorytetów celów porednich
Dla ka¿dego celu poredniego d obliczany jest priorytet p(d) wed³ug wzoru
(19).
Krok 4. Wyznaczenie zbioru DW(s)
W zbiorze DW(s) umieszczanych jest |MW(s)| celów porednich o najwy¿szych
priorytetach. Je¿eli zbiór D jest mniej liczny ni¿ zbiór MW(s), to w zbiorze DW(s)
znajdzie siê |D| celów porednich.
Krok 5. Wyznaczanie decyzji dla danego stanu u ( s ) = (u1, u 2 , ..., u M )
Dla ka¿dego komiwoja¿era wyznaczana jest decyzja uk(s) odpowiednio o kontynuacji dzia³ania lub realizuj¹ca cele porednie d ∈ DW(s).
Krok 6. Obliczenie nastêpnego stanu s′
Na podstawie aktualnego stanu s = (x, t) i wyznaczonej decyzji u(s) obliczany
jest nastêpny stan procesu s′ za pomoc¹ funkcji przejcia: s′ = f(u, s).
Krok 7. Sprawdzenie warunków stopu
Je¿eli stan s′ nale¿y do stanów docelowych lub niedopuszczalnych, to generowanie trajektorii zostaje zakoñczone i wypisywany jest uzyskany wynik.
W przeciwnym przypadku nale¿y przejæ do kroku 8.
Krok 8. Aktualizacja zbioru celów porednich D
Po wyznaczeniu nastêpnego stanu s′ aktualizowany jest zbiór D celów porednich: usuwane s¹ z niego cele zrealizowane, a dodawane s¹ cele di[2] zwi¹zane
z oddzia³ami firm, których siedziby w³anie zosta³y odwiedzone.
Krok 9. Inicjowanie nastêpnej iteracji algorytmu
Podstawiane jest: s: = s′
Nastêpnie nale¿y przejæ do kroku 3, czyli do wyznaczania priorytetów.
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Algorytm 2
Algorytm 2 jest modyfikacj¹ algorytmu 1 i ró¿ni siê od niego tylko liczb¹ celów porednich wybieranych do zbioru DW(s), czyli krokiem 4. Krok ten jest nastêpuj¹cy.
Krok 4. Wyznaczenie zbioru DW(s)
W zbiorze DW(s) umieszczanych jest |M| celów porednich o najwy¿szych priorytetach. Je¿eli zbiór D jest mniej liczny ni¿ zbiór M, to w zbiorze DW(s) znajdzie siê |D|
celów porednich.

5. Badania symulacyjne
W ramach eksperymentów sprawdzono dzia³anie dwóch wersji zaproponowanego algorytmu dla problemu planowania tras dostaw. Testy przeprowadzono dla przyk³adu zaczerpniêtego z biblioteki TSPLIB95 [7]. Oryginalny przyk³ad (bayg29) dotyczy³ instancji
problemu komiwoja¿era dla 29 miast i zosta³ zmodyfikowany przez wyznaczenie miasta
pocz¹tkowego, a tak¿e ustalenie, które z miast reprezentuj¹ siedziby firm oraz oddzia³y
poszczególnych firm. Przyjêto przy tym, ¿e firmy posiadaj¹ ró¿n¹ liczbê oddzia³ów. Rozwa¿ano przypadek, w którym firma dostawcza zatrudnia dwóch komiwoja¿erów. Na rysunku 1 przedstawiono mapê miast. Miasto pocz¹tkowe oznaczono kolorem czerwonym.
Ka¿dej firmie (tzn. siedzibie oraz ewentualnym oddzia³om) przyporz¹dkowano odrêbny
kolor. Dodatkowo kó³kiem oznaczono miasta reprezentuj¹ce siedziby.
Przebadane zosta³y obie wersje zaproponowanego algorytmu, czyli wersja, w której
do zbioru celów porednich wybranych do realizacji DW(s) wybierane tyle jest celów, ile
jest wolnych komiwoja¿erów oraz wersja, w której do zbioru DW(s) wybierane s¹ zawsze
dwa cele (gdy¿ taka jest iloæ wszystkich komiwoja¿erów w rozwa¿anym przyk³adzie).
Ponadto dla porównania rozwa¿ana instancja problemu planowania tras dostaw zosta³a rozwi¹zana za pomoc¹ zmodyfikowanego algorytmu najbli¿szego s¹siada. Algorytm
ten dzia³a³ jak klasyczny algorytm najbli¿szego s¹siada, z t¹ ró¿nic¹, ¿e nie wybierano ze
wszystkich miast a jedynie z aktualnie dostêpnych (czyli miast reprezentuj¹cych siedziby
lub oddzia³y firm, których siedziby zosta³y ju¿ odwiedzone).
Dla obu wersji zaproponowanego algorytmu oraz dla algorytmu najbli¿szego s¹siada wyznaczono rozwi¹zanie, czyli czas w którym komiwoja¿erowie odwiedzili wszystkie
miasta i powrócili do miasta pocz¹tkowego. Dla algorytmu 1 otrzymano wynik 1183, a dla
algorytmu 2 wynik wyniós³ 1194. Rezultat uzyskany za pomoc¹ algorytmu najbli¿szego
s¹siada to 1430.
Nale¿y te¿ nadmieniæ, ¿e rozwi¹zanie dok³adne klasycznego problemu komiwoja¿era dla przyjêtych danych wynosi 1610 [7]. Na podstawie tego wyniku mo¿na oszacowaæ
dolne ograniczenie dla rozwa¿anego problemu, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e jest dwóch
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komiwoja¿erów oraz ¿e ka¿dy z nich musi powróciæ do miasta pocz¹tkowego. Oszacowana
w ten sposób wartoæ wynosi 841, przy czym nie uwzglêdniono istotnego ograniczenia, i¿
nie wszystkie miasta s¹ od razu dostêpne do odwiedzenia.

Rys. 1. Rozmieszczenie miast w analizowanej instancji problemu planowania tras dostaw

Na podstawie uzyskanych wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e zaproponowane algorytmy
dostarczy³y doæ dobre przybli¿enie rozwi¹zania problemu. Otrzymane rezultaty s¹ lepsze od
wyniku uzyskanego zmodyfikowanym algorytmem najbli¿szego s¹siada (o 17,3% i o 16,5%),
natomiast od dolnego ograniczenia problemu zrelaksowanego s¹ gorsze o ok. 40%.
Zaprezentowane wyniki stanowi¹ zaledwie pocz¹tek prac nad zastosowaniem metody
zadañ zastêpczych dla problemów planowania tras dostaw i innych problemów tej samej
klasy. W dalszych pracach planowane jest przebadanie miêdzy innymi ró¿nych sposobów
wyznaczania priorytetów dla celów porednich.

6. Podsumowanie
W artykule przedstawiono problem planowania tras dostaw dla wielu komiwoja¿erów.
Zaprezentowany zosta³ model tego problemu, a wiêc postaæ stanu systemu, postaæ decyzji,
zbiór decyzji mo¿liwych do podjêcia w poszczególnych stanach oraz zbiór decyzji dopuszczalnych. Przedstawione zosta³y elementy sk³adaj¹ce siê na funkcjê przejcia.
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Zaproponowany zosta³ algorytm planowania tras dostaw oparty na metodzie zadañ
zastêpczych. Metoda ta bazuje na ogólnym schemacie modelu algebraiczno-logicznego.
Przedstawione zosta³y wyniki wstêpnych badañ dotycz¹cych zastosowania algorytmów
tego typu do rozwi¹zywania problem planowania tras dostaw.
Nale¿y podkreliæ, ¿e przedstawiona metodologia jest bardzo uniwersalna i mo¿e znaleæ szerokie zastosowanie, przede wszystkim w optymalizacji trudnych problemów decyzyjnych.
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