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Περίληψη

Το Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη δε-

καετία του 1950. Μέχρι και σήμερα είναι ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα

συνδυαστικής βελτιστοποίησης. Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογική και επιστημο-

νική πρόοδος στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει αναπτύξει νέα εργαλεία

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση διαφόρων Συνδυαστικών Προ-

βλημάτων Βελτιστοποίησης. Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι η Ενισχυτική Μάθηση,

όπου ένας πράκτορας, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, πρέπει να έρθει σε επαφή

με το πρόβλημα για να αναπτύξει μια πολιτική κινήσεων βάσει των ενεργειών και

των καταστάσεων που έχει βρεθεί. Αφού οριστεί η πολιτική, ο πράκτορας μπο-

ρεί τώρα να επιλέξει μια ενέργεια βάσει αυτής της πολιτικής για την επίλυση του

προβλήματος.

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, παρουσιάζουμε αλγόριθμους ενισχυτικής μά-

θησης για την επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων. Οι περισσότεροι

από αυτούς εκμεταλλεύονται τους μηχανισμούς ενσωμάτωσης γράφων ή κάποιον

μηχανισμό προσοχής. Για να βρεθούν ανταγωνιστικά αποτελέσματα, κάθε μοντέλο

πρέπει να εκπαιδευτεί για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, σε

αυτή την εργασία, είναι κρίσιμο να συγκρίνουμε όχι μόνο το κόστος της συνολικής

διαδρομής ή τους χρόνους εκπαίδευσης και επίλυσης, αλλά και την πρόοδο ολό-

κληρης της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια μπορούμε να μελετήσουμε σε βάθος, πώς το

μοντέλο βελτιώνει το κόστος σε κάθε βήμα εκπαίδευσης. Ακόμη, χρησιμοποιούμε

έναν αλγόριθμο τοπικής αναζήτησης για να βελτιώσουμε περαιτέρω την αρχική μας

λύση. Τέλος, συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των αλγόριθμων επίλυσης με ευρέως

διαδεδομένους ευρετικούς αλγορίθμους.

Λέξεις κλειδιά: Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων, Βελτιστοποίηση, Αλγόριθ-

μοι, Μηχανική Μάθηση, Ενισχυτική Μάθηση, Ευρετικοί Αλγόριθμοι
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Abstract

Τhe Vehicle Routing Problem was first introduced in the 1950s. Yet, it is till this day

one of the most challenging combinatorial optimization problems to solve. In recent

years, technological and scientific progress in the area of Artificial Intelligence has

developed new tools that can be used to solve various Combinatorial Optimization

Problems. One of those tools is Reinforcement Learning, where an agent, during

training, has to interact with the problem to develop an action policy based on his

actions and states he has reached. After the policy has been set, the agent can now

choose an action based on that policy to solve the problem.

In this thesis exercise, we present various other approaches using Reinforcement

Learning that were developed through the years. Most of them take advantage of

graph embedding or an attention mechanism layer. In order to receive competitive

results, each model has to be trained for a rather large amount of time. Therefore, in

this thesis exercise, it is critical that we compare not only the cost of the tour or the

times for training and solving but the progress of the whole training process. Then

we can study in-depth, how the model improves the cost in each training step. Then,

we optimize the initial solution using a local search algorithm. Finally, we compare

our results with various widely used heuristics.

Keywords: Vehicle Routing Problem, Optimization, Algorithms, Reinforcement

Learning, Machine Learning, Heuristics
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Ορισμός του Προβλήματος

Τα Προβλήματα Δρομολόγησης Οχημάτων (Vehicle Routing Problem VRP) εντάσ-

σονται στη γενική κατηγορία συνδυαστικών προβλημάτων, στα οποία ο στόχος είναι

να βρεθεί ένα σύνολο διαδρομών με ελάχιστο συνολικό κόστος. Ο στόχος τους είναι

η βελτιστοποίηση ενός συνόλου διαδρομών, που ξεκινούν και τελειώνουν σε έναν

δεδομένο κόμβο, που ονομάζεται αποθήκη, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη

δυνατή ανταμοιβή, η οποία είναι συχνά το αρνητικό της συνολικής απόστασης του

οχήματος ή του μέσου χρόνου εξυπηρέτησης. Σε αυτό το πρόβλημα είναι υπολο-

γιστικά δύσκολο να βρεθεί η βέλτιστη λύση, ακόμη και με μερικές εκατοντάδες

κόμβους πελατών [15].

Τα Προβλήματα Δρομολόγησης Οχημάτων έχουν μελετηθεί εκτενώς από τα τέλη

της δεκαετίας του ’50 [12], και έχουν προταθεί πολλές επεκτάσεις για να ληφθούν

υπόψη ποικίλοι λειτουργικοί περιορισμοί όπως:

Πρόβλημα του Πλανόδιου Πωλητή (Travelling Salesman Problem TSP) Σε αυτή

την εκδοχή έχουμε μόνο έναν πράκτορα στο περιβάλλον, ο οποίος πρέπει να διέλθει

από κάθε κόμβο ακριβώς μία φορά.

Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων με Οχήματα Περιορισμένου Χώρου

(Capacitated VRP CVRP) Είναι μία επέκταση του TSP προβλήματος. Στην απλού-

στερη μορφή του VRP, ένα μόνο όχημα είναι υπεύθυνο για την παράδοση αντικει-

μένων σε πολλούς κόμβους πελατών. Το όχημα πρέπει να επιστρέψει στην αποθήκη

για να παραλάβει επιπλέον αντικείμενα όταν τελειώσει.
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Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων σε Χρονικά Πλαίσια

(VRP with Time Windows VRPTW) Κάθε όχημα πρέπει να επισκεφτεί κά-

ποιον κόμβο εντός συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου. Αλλιώς, επιβάλλεται κά-

ποια ποινή για κάθε παραβίαση.

Πρόβλημα Δρομολόγησης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Electric VRP ‐ ΕVRP) , Πρό-

κειται για ειδική περίπτωση του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων. Σε αυτή

την εκδοχή του προβλήματος, ένα επιπλέον χαρακτηριστικό των πρακτόρων είναι

η χωρητικότητα της μπαταρίας του οχήματος. Επίσης, στο γράφημα, πέρα από την

αποθήκη (depot) και τους πελάτες, υπάρχουν και σταθμοί φόρτισης οχημάτων.

Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων με Παραλαβή και Παράδοση

(Pickup and Delivery VRP PDVRP) Κάθε όχημα πρέπει να παραλάβει έναν δέμα

από έναν πελάτη από μία τοποθεσία και να το παραδώσει σε μία άλλη.

Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων με Συλλογή Κερδών (Price Collection VRP

PCVRP) Σε αυτή την εκδοχή του προβλήματος, κάθε επίσκεψη κόμβου επιστρέφει

και κάποιο κέρδος. Στόχος των προβλημάτων αυτών είναι η μεγιστοποίηση του

κέρδους αυτού, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψιν και το συνολικό κόστος διαδρομής.

Επίσης σε αυτά τα προβλήματα, δίνεται και η δυνατότητα στους πράκτορες να

μην επισκεφθούν κάποιον από τους κόμβους, λαμβάνοντας κάποια ποινή. Για αυτό

πολλές φορές μία λύση, μπορεί να μην βρίσκει τη συντομότερη συνολική διαδρομή,

ούτε το μέγιστο δυνατό κέρδος, αφού ο κύριος στόχος της εκδοχής αυτής είναι να

ισορροπήσει το μέγιστο δυνατό κέρδος με την ελάχιστη δυνατή διαδρομή.

Δυναμικό και Στοχαστικό Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων

(Dynamic and Stochastic VRP DSVRP) Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αρχίσει να

μελετιούνται εκδοχές του Προβλήματος Δρομολόγησης Οχημάτων, όπου οι πράκτο-

ρες δε γνωρίζουν από την αρχή όλους τους πελάτες, αλλά οι πελάτες εμφανίζονται

ή μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια των διαδρομών.

Στη βιβλιογραφία, οι αλγόριθμοι για την επίλυση των προβλημάτων μπορούν να

χωριστούν σε:

• ακριβείς αλγορίθμους
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• προσεγγιστικούς αλγορίθμους και

• ευρετικούς αλγορίθμους.

Οι ακριβείς αλγόριθμοι παρέχουν βέλτιστες εγγυημένες λύσεις, αλλά δεν είναι

έφικτο να λυθούν προβλήματα μεγάλης κλίμακας λόγω της υψηλής υπολογιστικής

πολυπλοκότητας, ενώ οι ευρετικοί αλγόριθμοι είναι γρήγοροι αλλά χωρίς να παρέ-

χουν κάποια θεωρητική εγγύηση. Λαμβάνοντας υπόψη την αντιστάθμιση μεταξύ της

βελτιστοποίησης και του υπολογιστικού κόστους, οι ευρετικοί αλγόριθμοι μπορούν

να βρουν μια λύση σε σύντομο χρόνο εκτέλεσης σε προβλήματα μεγάλης κλίμακας,

αλλά πολλές φορές απέχει αρκετά από την βέλτιστη λύση του προβλήματος. Από

την άλλη μεριά, οι προσεγγιστικοί αλγόριθμοι καταφέρνουν να βρουν λύσεις που

εγγυώνται τη μέγιστη απόσταση από τη βέλτιστη λύση και βρίσκουν τέτοιες λύσεις

εντός πολυωνυμικού χρόνου [11].

Η Ενισχυτική Μάθηση προσφέρει πολλά εργαλεία για τη βελτιστοποίηση των

πολιτικών που ορίζουν τις κινήσεις που εξαρτώνται από την κατάσταση του συ-

στήματος σε μια διαδοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι ακριβείς μέθοδοι

της Μηχανικής Μάθησης δε γενικεύονται καλά σε διαφορετικές διαστάσεις προ-

βλημάτων. Γι ’αυτό χρειαζόμαστε αλγόριθμους ειδικά προσαρμοσμένους ώστε να

μπορούν να αντιληφθούν την κρυφή δομή των προβλημάτων. Αυτό το υποσύνολο

είναι πιθανότερο να περιέχει σχεδόν βέλτιστες λύσεις. Η γενίκευση των Νευρω-

νικών Δικτύων Δεικτών και η ικανότητά τους να μάθουν σύνθετες μη γραμμικές

λειτουργίες έχουν ανοίξει πολλές ευκαιρίες στο πεδίο της Βαθιάς Ενισχυτικής Μά-

θησης, και πιο συγκεκριμένα την εφαρμογή τους σε συνδυαστικά προβλήματα, όπως

το Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων. Οι πρόσφατες εξελίξεις στη βαθιά μάθηση

σε γραφήματα παρέχουν αναπαραστάσεις καταστάσεων για την κωδικοποίηση των

δεδομένων Προβλημάτων. Επίσης, έχουν φέρει στην επιφάνεια γρήγορους και αντα-

γωνιστικούς ευρετικούς αλγορίθμους που γενικεύονται σε ένα μεγάλο σύνολο μεγε-

θών προβλημάτων. Επιπλέον, σε αντάλλαγμα με την αρχική επένδυση χρόνου στην

εκπαίδευση, έχουν και άλλα πλεονεκτήματα έναντι άλλων ευρετικών αλγορίθμων,

τόσο όσον αφορά τον χρόνο εκτέλεσης κατά την εκτέλεση, καθώς και μπορούν να

παραλληλιστούν εύκολα για τη δειγματοληψία λύσεων. Οι κύριες δυσκολίες στη

δημιουργία ενός μοντέλου είναι η δημιουργία αναπαραστάσεων των δεδομένων του

γραφήματος και η αποτελεσματική συνεκτίμηση των περιορισμών των προβλημά-
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των.

Αυτή η εργασία στοχεύει στον συνδυασμό τεχνικών βελτιστοποίησης και τεχνι-

κών ενισχυτικής μάθησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος δρομολόγησης

οχημάτων. Οι τεχνικές ενισχυτικής μάθησης που έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευ-

ταία χρόνια ευρέως σε προβλήματα βελτιστοποίησης. Οι μεγάλες διαστάσεις των

προβλημάτων δρομολόγησης και οι πρόσφατες επιτυχίες της ενισχυτικής μάθησης

στον τομέα της συνδυαστικής βελτιστοποίησης μπορούν να βοηθήσουν στην εύρεση

βέλτιστων λύσεων ή λύσεων πολύ κοντά σε αυτές.

1.2 Κίνητρα και Στόχοι Υλοποίησης

Επί χρόνια η επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων στηριζόταν στη δημιουργία

αλγορίθμων αναλυτικής ή μερικής εύρεσης λύσης και στην εύρεση ευρετικών συ-

ναρτήσεων. Καθώς όμως η πολυπλοκότητα των προβλημάτων αυξάνεται οι μέθοδοι

αυτοί αδυνατούν να βρουν μια λύση σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα τελευταία χρό-

νια οι τεχνολογίες νέφους σε συνδυασμό με την πρόοδο στην επιστήμη της Τεχνητής

Νοημοσύνης (και πιο συγκεκριμένα της Μηχανικής και Βαθιάς μάθησης) έχουν ανοί-

ξει τον δρόμο σε νέα πεδία εφαρμογών. Η Ενισχυτική Μάθηση εντάσσεται σε μία

νέα κατηγορία μηχανισμών Μηχανικής Μάθησης, η οποία τα τελευταία χρόνια εφαρ-

μόζεται στην επίλυση συνδυαστικών προβλημάτων. Για να επιτευχθούν, όμως, τα

κατάλληλα αποτελέσματα, απαιτείται εκπαίδευση, η οποία έχει εξαιρετικά υψηλό

υπολογιστικό κόστος, και σωστή μοντελοποίηση του προβλήματος που μελετάται.

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η παρουσίαση και η ανάλυση

μοντέλων ενισχυτικής μάθησης στο πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων και η μεταξύ

τους σύγκριση σε μια σειρά κοινών προβλημάτων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι

ένα μοντέλο Ενισχυτικής Μάθησης είναι σε θέση να προσεγγίσει την αναλυτική λύση

καταναλώνοντας λιγότερο χρόνο, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αρκετός χρόνος

διαθέσιμος για να εκπαιδευτεί το μοντέλο.

1.3 Διάρθρωση Κειμένου

Τα υπόλοιπα κεφάλαια οργανώνονται ως εξής: στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται

ο μηχανισμός της Ενισχυτικής Μάθησης καθώς και μερικά μοντέλα ενισχυτικής μά-
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θησης. Ύστερα, στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται μοντέλα Ενισχυτικής Μάθησης που

έχουν προταθεί για την επίλυση προβλημάτων δρομολόγησης οχημάτων. Ακόμη, στο

Κεφάλαιο 4 παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα από την εκπαίδευση και την αξιο-

λόγηση του κάθε μοντέλου και τη σύγκριση των μεθόδων ενισχυτικής μάθησης με

ευρετικούς αλγορίθμους. Τέλος, στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα

της εργασίας αυτής.
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Κεφάλαιο 2

Ανάλυση Μηχανισμών

2.1 Ενισχυτική Μάθηση

Τα προβλήματα ενισχυτικής μάθησης περιλαμβάνουν τις κινήσεις που μπορεί να

κάνει ένας πράκτορας και την αντιστοίχισή τους με τις καταστάσεις που μπορεί να

βρεθεί ο πράκτορας μετά από κάποια κίνηση στο πρόβλημα, με σκοπό να μεγιστο-

ποιηθεί το τελικό κέρδος. Ένα σύστημα μηχανικής μάθησης είναι κλειστού βρόγχου,

δηλαδή η κάθε κίνηση επηρεάζει κάθε μελλοντική είσοδο στο σύστημα. Σε αυτά

τα προβλήματα ο πράκτορας διαλέγει ο ίδιος ποια κίνηση θα κάνει, χωρίς να του

επιβληθεί κάποια οδηγία, με σκοπό να μπορέσει να εξερευνήσει ποια κίνηση θα του

επιστρέψει μεγαλύτερο κέρδος. Η κάθε κίνηση που μπορεί να επιλεχθεί, επηρεάζει

όχι μόνο την άμεση επιβράβευση, αλλά και τις επόμενες καταστάσεις.

Κάθε πράκτορας:

• έχει Αισθήσεις να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται την κατάσταση του περι-

βάλλοντος

• κάνει κάποια Κίνηση για να αλλάξει την κατάσταση αυτή

• έχει Στόχο σχετικά με κάποια κατάσταση του περιβάλλοντος

Η Ενισχυτική Μάθηση διαφέρει από την εποπτευόμενη μάθηση (Supervised Learning).

Στην εποπτευόμενη μάθηση, το μοντέλο μαθαίνει από ένα σύνολο δεδομένων με

επισημασμένα παραδείγματα, τα οποία τροφοδοτεί κάποιος εξωτερικός επόπτης.

Κάθε παράδειγμα έχει την περιγραφή της περίπτωσης αυτής, μαζί με την ετικέτα

της σωστής κίνησης για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτή η ετικέτα βοηθάει το σύ-

στημα να αντιληφθεί σε ποια κατηγορία εντάσσεται η περίπτωση αυτή. Σκοπός ενός
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συστήματος εποπτευόμενης μάθησης είναι να γενικεύσει τις γνώσεις του σε προ-

βλήματα και περιπτώσεις που δεν έχει συναντήσει στην εκπαίδευση. Πρόκειται για

μία πολύ σημαντική μέθοδο μηχανικής μάθησης, αλλά πολλές φορές τα δεδομένα

που μπορούν να τροφοδοτηθούν στην εκπαίδευση ενός τέτοιου συστήματος πολ-

λές φορές δεν επαρκούν για να γίνει σωστά η εκπαίδευση του. Επίσης, δεν είναι

πρακτικό σε διαδραστικά προβλήματα αφού δεν είναι εύκολο να βρεθεί παρόμοια

συμπεριφορά, η οποία να είναι σωστή και να αντιπροσωπεύει όλες τις περιπτώσεις

που ο πράκτορας μπορεί να δράσει. Συνεπώς, η εποπτευόμενη μάθηση δεν είναι

ικανοποιητική, ενώ βρίσκει ιδανικές λύσεις και μπορεί να βρει λύσεις και σε με-

γάλα προβλήματα, δεν μπορεί να δουλέψει σε προβλήματα που δεν έχει πρόσβαση

σε “ιδανικές” πληροφορίες.

Ακόμη η ενισχυτική μάθηση διαφέρει και από την μη εποπτευόμενη μάθηση

(Unsupervised Learning). Στην μη εποπτευόμενη μάθηση στόχος είναι να βρεθεί

κάποια κρυμμένη δομή μέσα σε μη επισημασμένα δεδομένα. Θα μπορούσε κάποιος

να κατηγοριοποιήσει την Ενισχυτική Μάθηση στην μη εποπτευόμενη μάθηση, αλλά

ο στόχος της Ενισχυτικής Μάθησης είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους και όχι η

εύρεση κάποιας κρυμμένης δομής. Προφανώς και η εύρεση μίας κρυμμένης δομής

θα είναι χρήσιμη στην επίτευξη του στόχου, αλλά δεν μπορεί από μόνη της να

βελτιστοποιήσει το κέρδος. Συνεπώς, η Ενισχυτική Μάθηση μπορεί να κατηγοριο-

ποιηθεί ως μία νέα κατηγορία μηχανικής μάθησης μεταξύ της εποπτευόμενης και

μη εποπτευόμενης μάθησης.

Ένα από τα προβλήματα της Ενισχυτικής Μάθησης είναι η ανταλλαγή μεταξύ

εξερεύνησης (exploration) και εκμετάλλευσης (exploitation). Προκειμένου ένα σύ-

στημα Ενισχυτικής Μάθησης να μεγιστοποιήσει το κέρδος του, πρέπει να χρησιμο-

ποιήσει κινήσεις που είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν. Αλλά για να ανακαλύψει

ποια κίνηση είναι καλύτερη, πρέπει να εξερευνήσει και άλλες κινήσεις που δεν είχε

συναντήσει στο παρελθόν. Συνεπώς, ο πράκτορας πρέπει να εκμεταλλευτεί τις κινή-

σεις που έχει συναντήσει για να τις αξιολογήσει, καθώς και πρέπει να εξερευνήσει

και νέες κινήσεις, για να μπορέσει να πετύχει καλύτερο τελικό κέρδος στο μέλλον.

Το πρόβλημα είναι πως δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για το πότε πρέπει ένας πρά-

κτορας να εξερευνήσει νέες κινήσεις και πότε να αξιολογήσει τις γνωστές κινήσεις,

με αποτέλεσμα να μην πετυχαίνει τον στόχο του. Συνεπώς, ο πράκτορας πρέπει να
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δοκιμάσει ένα πλήθος κινήσεων και να αρχίσει προοδευτικά να επιλέγει τις κινήσεις

που επιστρέφουν μεγαλύτερο κέρδος.

Σε αυτό το σύστημα ο πράκτορας παρατηρεί το περιβάλλον, ανάλογα με την κα-

τάσταση που βρίσκεται και τις γνώσεις που έχει, επιλέγει κάποια διαθέσιμη δράση.

Η κάθε δράση που επιλέγει ο πράκτορας επηρεάζει το περιβάλλον και αλλάζει την

κατάσταση του πράκτορα. Στόχος του πράκτορα είναι να βρει την κατάσταση στό-

χου, ενώ ο κύριος στόχος του είναι να μεγιστοποιήσει το κέρδος των πράξεων του

μέχρι να φτάσει σε αυτόν. Για να πετύχει τον στόχο του, πρέπει να δημιουργήσει

κάποια συνθήκη, η οποία αντιπροσωπεύει τη συμπεριφορά του συστήματος μέχρι

να επιτευχθεί ο στόχος.

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό των μηχανισμών Ενισχυτικής Μάθησης

είναι ότι λαμβάνεται υπόψιν ολόκληρο το πρόβλημα από τον πράκτορα που έρχε-

ται σε επαφή με ένα αβέβαιο περιβάλλον. Αντίθετα άλλοι μηχανισμοί Μηχανικής

Μάθησης, εστιάζουν στα μικροπροβλήματα, χωρίς να ενδιαφέρονται για το τελικό

αποτέλεσμα. Στην Ενισχυτική Μάθηση, ο πράκτορας γνωρίζει πλήρως το πρόβλημα,

που προσπαθεί να λύσει, έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον και έχει προκαθορι-

σμένο στόχο. Κάθε πράκτορας Ενισχυτικής Μάθησης έχει συγκεκριμένους στόχους,

αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις του περιβάλλοντος που βρίσκεται και διαλέγει κι-

νήσεις που το επηρεάζουν.

Ένα σύστημα Ενισχυτικής Μάθησης περιλαμβάνει:

• σχεδίαση για να εξετάσει την αλληλεπίδραση μεταξύ σχεδιασμού και επιλογής

δράσης σε πραγματικό χρόνο, καθώς και το ζήτημα του πώς αποκτώνται και

βελτιώνονται τα περιβαλλοντικά μοντέλα

• εποπτευόμενη μάθηση για να καθορίσει ποιες δυνατότητες είναι κρίσιμες και

ποιες όχι

• πρόοδο για να καθορίσει αν είναι σημαντικό τα υποπροβλήματα να απομονώ-

νονται και να μελετώνται

Ένα σύστημα Ενισχυτικής Μάθησης αποτελείται από:

• πολιτική

• σήμα επιβράβευσης
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• συνάρτηση αξίας

• μοντελοποίηση περιβάλλοντος

Στην Σχήμα 2.1 παρουσιάζεται σε ένα γενικό σύστημα Ενισχυτικής Μάθησης η

ανταλλαγή μηνυμάτων από το περιβάλλον προς τον πράκτορα, κάθε φορά που ο

πράκτορας κάνει κάποια κίνηση.

Σχήμα 2.1: Επικοινωνία μεταξύ πράκτορα και περιβάλλοντος
[36]

Η πολιτική ορίζει τον τρόπο συμπεριφοράς του πράκτορα. Συγκεκριμένα, μία

Πολιτική αποτελεί μία χαρτογράφηση από αντιληπτές καταστάσεις του περιβάλ-

λοντος σε ενέργειες που πρέπει να γίνουν όταν ο πράκτορας βρίσκεται σε αυτές

τις καταστάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις μία πολιτική μπορεί να είναι μία απλή

συνάρτηση, είτε ένας πίνακας δρομολόγησης, είτε σε πιο πολύπλοκες περιπτώσεις,

μπορεί να απαιτούνται εκτεταμένοι υπολογισμοί. Η πολιτική είναι ο πυρήνας ενός

πράκτορα Ενισχυτικής Μάθησης, αφού μόνο με αυτή μπορεί να καθορίσει μία συ-

μπεριφορά ένας πράκτορας.

Το σήμα επιβράβευσης ορίζει τον στόχο του προβλήματος. Σε κάθε βήμα, το πε-

ριβάλλον επιστρέφει στον πράκτορα έναν αριθμό, την Επιβράβευση. Ο μόνος στόχος

του πράκτορα είναι να μεγιστοποιήσει το τελικό κέρδος κατά τη διάρκεια όλης της

εκπαίδευσης. Συνεπώς, το κέρδος ορίζει ποιες κινήσεις είναι καλές και ποιες όχι.

Το σήμα αυτό εξαρτάται από την κίνηση του πράκτορα και την κατάσταση που

βρίσκεται στο περιβάλλον. Ο μόνος τρόπος να επηρεαστεί η τιμή του σήματος ενός

πράκτορα είναι μέσω της κίνησης του. Σε περίπτωση που η τιμή του σήματος είναι
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χαμηλή, τότε η πολιτική αυτή πρέπει να αλλάξει, επιλέγοντας κάποια άλλη κίνηση

στο μέλλον. Σε αντίθεση με το σήμα επιβράβευσης, η συνάρτηση αξίας καθορίζει το

πόσο καλή είναι η κάθε κίνηση από κάποια κατάσταση σε βάθος χρόνου. Η συνάρ-

τηση αξίας μπορεί να υπολογίσει την αξία κάποιας κατάστασης μέσω του συνολικού

κέρδους που μπορεί να συσσωρεύσει ένας πράκτορας ξεκινώντας από αυτή την κα-

τάσταση. Αυτό που μας ενδιαφέρει σε ένα πρόβλημα Ενισχυτικής Μάθησης, είναι να

μεγιστοποιήσουμε την Αξία και όχι την επιβράβευση στην αξιολόγηση των κινήσεων.

Η μεγιστοποίηση της αξίας, μας βοηθάει να μεγιστοποιήσουμε το τελικό κέρδος. Το

σήμα επιβράβευσης επιστρέφεται σε κάθε βήμα από το περιβάλλον, ενώ η Αξία

πρέπει να υπολογιστεί και να ξανά-υπολογιστεί σε κάθε βήμα σε μία ακολουθία

από παρατηρήσεις του πράκτορα σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Συνεπώς,

το σημαντικότερο μέρος ενός συστήματος Ενισχυτικής Μάθησης είναι ο αλγόριθμος

υπολογισμού Αξιών.

Το τελευταίο μέρος ενός συστήματος Ενισχυτικής Μάθησης είναι η μοντελοποί-

ηση του περιβάλλοντος. Η μοντελοποίηση περιγράφει τη συμπεριφορά του περι-

βάλλοντος. Για παράδειγμα, αν δοθεί μία κατάσταση και μία κίνηση, το μοντέλο

μπορεί να προβλέψει την επόμενη κατάσταση και το επόμενο κέρδος. Η μοντελο-

ποίηση χρησιμοποιείται κυρίως στη σχεδίαση για να επιλεχθεί η επόμενη κίνηση

λαμβάνοντας υπόψιν και επόμενες πιθανές καταστάσεις, χωρίς να γίνει κάποια κί-

νηση. Προβλήματα που χρησιμοποιούν μοντελοποίηση αποκαλούνται προβλήματα

βασισμένα σε μοντέλο (Model-Based Problems).

2.2 Μοντέλα Ενισχυτικής Μάθησης

2.2.1 Μοντέλο Προσοχής

Το μοντέλο κωδικοποιητή-αποκωδικοποιητή βασιζόμενο σε μηχανισμό προσοχής

[70] καθορίζει μια στοχαστική πολιτική (p(π|s)), επιλέγοντας μια λύση π με δεδομένο

ένα πρόβλημα s. Η πολιτική αυτή ορίζεται από την ακόλουθη σχέση ως

pθ(π | s) =
n∏

t=1

pθ (πt | s,π1:t−1) (2.1)

Ένα Μοντέλο Προσοχής (Attention Model - ΑΜ) αποτελείται από έναν κωδι-
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κοποιητή και έναν αποκωδικοποιητή. Ο κωδικοποιητής είναι υπεύθυνος να εισάγει

τα δεδομένα εισόδου στο νευρωνικό δίκτυο. Ο αποκωδικοποιητής εξάγει από το

νευρωνικό δίκτυο τη λύση.

Ο Κωδικοποιητής Μετατρέπει τα δεδομένα του προβλήματος σε ενσωματώσεις

κόμβων. Κάθε επίπεδο προσοχής, βασιζόμενο στην αρχιτεκτονική του μετασχηματι-

στή (Transformer Architecture) [70] αποτελείται από ένα επίπεδο προσοχής πολλα-

πλών κεφαλίδων (Multi-Head Attention MHA) και ένα επίπεδο Προώθησης Κόμβων

(Feed-Forward FF). Το επίπεδο προσοχής πολλαπλών κεφαλίδων είναι υπεύθυνο να

μεταφέρει τα μηνύματα μεταξύ των κόμβων και του επιπέδου Προώθησης Κόμβων.

Σχήμα 2.2: Η ροή μηνυμάτων στον κωδικοποιητή του μοντέλου προσοχής [47]

Υποεπίπεδο Προώθησης Κόμβων (Feed Forward) Σε αυτό το υποεπίπεδο, κάθε

κόμβος i, βασιζόμενος στο διάνυσμα προσοχής πολλαπλών κεφαλίδων h
(ℓ)
i , υπολο-

γίζεται από την skip-connection σε ένα πλήρες συνδεδεμένο δίκτυο προώθησης. Για

κάθε κόμβο i ισχύουν:

ĥ
(ℓ)
i = tanh

(
h
(ℓ−1)
i +MHA(ℓ)

i

(
h
(ℓ−1)
0 , . . . , h(ℓ−1)

n

))
(2.2)

FF
(
ĥ
(ℓ)
i

)
= W F

1 ReLu
(
W F

0 ĥ
(ℓ)
i + bF0

)
+ bF1 (2.3)

h
(ℓ)
i = tanh

(
ĥ
(ℓ)
i + FF

(
ĥ
(ℓ)
i

))
(2.4)

όπου h
(ℓ)
i υπολογίζεται με τις παραμέτρους W F

0 ∈ RdF×dh , W F
1 ∈ Rdh×dF , bF0 ∈ Rdh

και bF1 ∈ Rdh (dF = 4× dh).

Μετά από N επίπεδα προσοχής, για κάθε κόμβο i, η τελική τιμή του κόμβου
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ενσωμάτωσης hi υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:

ht
i = ENCODE

N
i

(
h0
0, . . . , h

0
n

)
(2.5)

Στην Σχήμα 2.2, φαίνεται η μεταφορά μηνυμάτων από τον κάθε κόμβο για την

ενημέρωση της κάθε ενσωμάτωσης κόμβου. Αριστερά γίνεται ενημέρωση της ενσω-

μάτωσης του κόμβου της αποθήκης, ενώ δεξιά γίνεται ενσωμάτωση του κόμβου ενός

πελάτη.

Κάθε υποεπίπεδο προσθέτει και ένα μηχανισμό skip-connection και έναν μη-

χανισμό κανονικοποίησης δέσμης. Στη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική του Μοντέλου

Προσοχής δε χρησιμοποιείται ο μηχανισμός κωδικοποίησης θέσης, γιατί δεν είναι

δυνατό να εισαχθούν οι κόμβοι με τη σειρά που εισάγονται από τη λύση του προ-

βλήματος.

Συγκεκριμένα η είσοδος του κωδικοποιητή είναι ο πίνακας με τα στοιχεία των

κόμβων dh (στο CVRP dx = 3, CVRPTW dh = 5). Ύστερα ο κωδικοποιητής υπολογίζει

τον πίνακα ενσωματώσεων h
(0)
i κόμβων με διάσταση dh(dh = 128), όπου h

(0)
i =

W x xi + bx. Οι τιμές της ενσωμάτωσης h
(0)
i ενημερώνονται επαναληπτικά με την

χρήση N επιπέδων προσοχής. Ύστερα από κάθε επίπεδο κωδικοποίησης παράγονται

οι ενσωματώσεις h
(l)
i , όπου l ∈ 1, . . . , N . Μετά, ο κωδικοποιητής παράγει τις μέσες

τελικές ενσωματώσεις του γραφήματος εισόδου, που δίνονται από την ακόλουθη

σχέση: hi(N) : h̄i(N) = 1/n
∑n

i=1 hi(N).

Η έξοδος του κωδικοποιητή είναι οι ενσωματώσεις κόμβων και οι ενσωματώσεις

γραφήματος. Η δομή του κωδικοποιητή φαίνεται στην Εικόνα 2.3.

Σχήμα 2.3: Η αρχιτεκτονική του κωδικοποιητή
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Ο Αποκωδικοποιητής Χρησιμοποιεί την έξοδο του Κωδικοποιητή ως είσοδο του.

Επίσης, ως είσοδο, λαμβάνει και τους περιορισμούς κάλυψης μη διαθέσιμων κόμβων.

Ύστερα η αποκωδικοποίηση γίνεται σειριακά και η έξοδος του είναι ο κόμβος που

βρίσκεται στην λύση του κωδικοποιητή. Κατά τη διάρκεια της αποκωδικοποίησης

το γράφημα προσαρμόζεται με την προσθήκη ενός ειδικού κόμβου συμφραζομέ-

νων (context node c). Κατά τη διάρκεια της αποκωδικοποίησης χρησιμοποιείται ένα

επιπλέον επίπεδο μηχανισμού προσοχής, στο οποίο χρησιμοποιούνται τα μηνύματα

που αποστέλλονται μόνο στον κόμβο συμφραζομένων. Μετά, ο αποκωδικοποιητής

υπολογίζει τις τελικές πιθανότητες επιλογής επόμενου κόμβου μαζί με έναν μηχα-

νισμό μονής κεφαλής προσοχής (Single-head Attention Mechanism) και επιστρέφει

τον κόμβο αυτό. Η δομή του αποκωδικοποιητή φαίνεται στην Σχήμα 2.4 μαζί με

ένα παράδειγμα.

Σχήμα 2.4: Η αρχιτεκτονική του αποκωδικοποιητή μαζί με παράδειγμα TSP

Στο παράδειγμα Σχήματος 2.4, παρατηρούμε πως τη χρονική στιγμή t=1 η πι-

θανότητα p3 είναι μεγαλύτερη από όλες τις άλλες. Λόγω αυτού επιλέγεται ο κόμβος

3 και στην επόμενη χρονική στιγμή ο κόμβος “μασκαρεύεται” για να μην μπορεί να

επιλεχθεί σε επόμενη χρονική στιγμή.

Τα συμφραζόμενα του αποκωδικοποιητή την χρονική στιγμή t προέρχονται από

τον κωδικοποιητή καθώς και από την έξοδο του αποκωδικοποιητή την χρονική

στιγμή t. Η ενσωμάτωση του γραφήματος αποτελείται από τον προηγούμενο κόμβο

t−1 και τον πρώτο κόμβο 1. Τη χρονική στιγμή t = 1 χρησιμοποιούνται οι παράμετροι

v1 και vf . Το διάνυσμα h(N)
(c) δίνεται από τη σχέση:

h(N)
(c) =


[
h(N)

,h(N)
πt−1 ,h

(N)
π1

]
t > 1[

h(N)
,v1,vf

]
t = 1

(2.6)

Ο δείκτης αυτός μετατρέπει τον πίνακα dh για να εισαχθεί στον ειδικό κόμβο
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συμφραζομένων και η μεταβλητή ευθυγραμμίζει τις τιμές του κόμβου αυτού με

τις ενσωματώσεις h
(N)
i . Μετά με τη χρήση του μηχανισμού πολλαπλών κεφαλίδων

προσοχής υπολογίζεται ο επόμενος κόμβος συμφραζομένων h
(N+1)
(c) .

Τέλος, υπολογίζονται οι πιθανότητες επίσκεψης επόμενου κόμβου και καλύπτο-

νται οι κόμβοι που τους έχουμε ήδη επισκεφθεί ή καταπατούν κάποιο περιορισμό

του προβλήματος οι οποίες δίνονται από τη σχέση:

pi = pθ (πt = i | s,π1:t−1) =
eu(c)i∑
j e

u(c)j
(2.7)

όπου eu(c)i είναι η τιμή συμβατότητας του κόμβου (αν παραβιάζεται κάποιος περιο-

ρισμός eu(c)i = −∞).

Για την εκπαίδευση του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση ζημίας (loss

function), που δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

L(θ | s) = Epθ(π|s)[L(π)] (2.8)

όπου L(π) είναι η συνάρτηση υπολογισμού του εκτιμώμενου κόστους διαδρομής.

Σε κάθε βήμα της εκπαίδευσης η τιμή του L προσαρμόζεται με τη μέθοδο

της βαθμιαίας καθόδου (gradient descent), με τη χρήση του αλγορίθμου Ενίσχυσης

(Reinforce Algorithm) [53] με baseline b(s).

∇L(θ | s) = Epθ(π|s) [(L(π)− b(s))∇ log pθ(π | s)] (2.9)

Για να επιταχυνθεί η εκπαίδευση, χρησιμοποιήθηκε rollout baseline, το οποίο

μοιάζει με τη μέθοδο αυτοκριτικής εκπαίδευσης [53], μαζί με περιοδικές ενημερώ-

σεις της πολιτικής του baseline. Το rollout baseline ορίζεται ως το άθροισμα όλων

των λύσεων, που έχει βρει ο πράκτορας, προς τον αριθμό των προβλημάτων αυτών.

Σε περίπτωση που σε κάποια λύση βρεθεί κάποια καλύτερη, τότε η πολιτική αυτή

αντικαθίσταται με την νέα πολιτική που βρέθηκε.

Ο αλγόριθμος 1 χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο βελτιστοποίησης Adam [27].
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Input: αριθμός εποχών E, βήματα ανά εποχή T, μέγεθος παρτίδας B,
σημασία α Initialize: θ, θBL ← θ for εποχή = (1, . . . , E) do

for εποχή = {1, . . . , T} do
si ←RandomInstance() ∀i ∈ {1, . . . , B}
πi ← SampleRollout (si, pθ)∀i ∈ {1, . . . , B}
πBLi ← GreedyRollout (si, pθBL)∀i ∈ {1, . . . , B}
∇L(θ | s) = Epθ(π|s) [(L(π)− b(s))∇ log pθ(π | s)]
θ ← Adam(θ,∇L)

end
if OnesidedPairedTTest(pθ,pθBL) < α then

θBL ← θ
end

Αλγόριθμος 1: Αλγόριθμος ενισχυτικής μάθησης με rollout baseline

2.2.2 Δυναμικό Μοντέλο Προσοχής

Σε αντίθεση με τον Μηχανισμό Προσοχής, που παρουσιάζεται στην Ενότητα 2.2.1,

στο Δυναμικό Μοντέλο Προσοχής, η λύση κατασκευάζεται σταδιακά από τον απο-

κωδικοποιητή. Σε διαφορετικά βήματα κατασκευής, η παρούσα κατάσταση του

προβλήματος αλλάζει και η ενσωμάτωση χαρακτηριστικών κάθε κόμβου πρέπει

να ενημερωθεί. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.3 (α), το μοντέλο κατασκεύασε μια

μερική λύση και οι υπόλοιποι κόμβοι, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται ακόμη στη

μερική λύση, μπορούν να θεωρηθούν ως μια νέα περίπτωση προβλήματος. Η κατα-

σκευή της εναπομείνασας λύσης ισοδυναμεί με την επίλυση αυτού του νέου προ-

βλήματος. Δεδομένου ότι ορισμένοι κόμβοι τους έχουμε ήδη επισκεφτεί, η δομή

αυτού του νέου προβλήματος είναι διαφορετική από τη δομή του αρχικού προβλή-

ματος. Επομένως, τα χαρακτηριστικά κάθε κόμβου πρέπει να ενημερωθούν ανα-

λόγως. Αλλά στην αρχιτεκτονική κωδικοποιητή-αποκωδικοποιητή 2.2.1 η ενσωμά-

τωση χαρακτηριστικών κάθε κόμβου υπολογίζεται μόνο μία φορά, η οποία αντι-

στοιχεί στην αρχική κατάσταση της παρούσας. Σε αυτή τη δυναμική αρχιτεκτονική

κωδικοποιητή-αποκωδικοποιητή οι ενσωματώσεις κάθε κόμβου υπολογίζονται δυ-

ναμικά σε κάθε στάδιο κατασκευής λύσης. Η δυναμική αρχιτεκτονική κωδικοποιητή-

αποκωδικοποιητή, όπως φαίνεται στην Σχήμα 3.3 (β), είναι παρόμοια με την αρ-

χιτεκτονική κωδικοποιητή-αποκωδικοποιητή 2.2.1. Η βασική διαφορά είναι ότι η

ενσωμάτωση κάθε κόμβου υπολογίζεται αμέσως μόλις το όχημα επιστρέψει στην

αποθήκη. Συγκεκριμένα, για κάθε κόμβο i, η ενσωμάτωση μπορεί να ενημερωθεί
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στο στάδιο κατασκευής t ως:

ht
i =

 ENCODEN
i (h0

0, . . . , h
0
n) if πt−1 = x0

ht−1
i otherwise

(2.10)

όπου ht
i είναι η ενσωμάτωση του κόμβου i στο βήμα κατασκευής t, και ο αριθ-

μός στρώματος παραλείπεται. Το ENCODEN
i (h

0
0, .., h

0
n) είναι παρόμοιο με την εξί-

σωση 2.6 που υπολογίζεται με N στρώματα προσοχής πολλαπλών κεφαλών. Η μόνη

διαφορά μεταξύ των δύο μοντέλων είναι το διάνυσμα 2.6. Αφού η δομή του προβλή-

ματος έχει αλλάξει, οι κόμβοι που έχουμε επισκεφτεί καλύπτονται και η εξίσωση

τροποποιείται ως:

u
(ℓ)
ijm =


(
q
(ℓ)
im

)T

k
(ℓ)
jm if xj /∈ π1:t−1 or j = 0

−∞ otherwise.
(2.11)

Κατά την αποκωδικοποίηση, σε κάθε βήμα t, ο υπολογισμός των διανυσμάτων hc

βασίζεται στην τελευταία ενσωμάτωση κάθε κόμβου ht
0, .., h

t
n (ο αριθμός επιπέδου

N παραλείπεται και το t είναι το βήμα κατασκευής). Όπως φαίνεται στο Σχήμα

3.3 (β), η αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί τον κωδικοποιητή και τον αποκωδικοποιητή

εναλλάξ για να κωδικοποιήσει την ενσωμάτωση κόμβων και να κατασκευάσει μια

μερική λύση.

Υπάρχουν δύο στρατηγικές για να επιλεχθεί ο επόμενος κόμβος που θα επισκε-

φθούμε. Η μία στρατηγική είναι το δείγμα διάθεσης που επιλέγει έναν κόμβο με

τη μέθοδο της δειγματοληψίας. Η άλλη είναι η άπληστη μέθοδος που επιλέγει τον

κόμβο με τη μεγαλύτερη πιθανότητα.

2.2.3 Δίκτυο Δεικτών

Το μοντέλο δικτύου δεικτών αποτελείται από δύο επαναλαμβανόμενα μέρη νευ-

ρωνικού δικτύου (Recurrent Neural Network - RNN), τον κωδικοποιητή και τον

αποκωδικοποιητή, οι οποίοι αποτελούνται από κελιά Long Short-Term Memory

(LSTM) [24]. Ο κωδικοποιητής διαβάζει την ακολουθία εισόδου s, έναν κόμβο τη

φορά και τον μετατρέπει σε μια ακολουθία λανθάνουσας κατάστασης μνήμης encini=1,

όπου enci ∈ Rd. Η είσοδος στον κωδικοποιητή στη χρονική στιγμή i είναι μια πολυ-

διάστατη ενσωμάτωση ενός σημείου xi, η οποία λαμβάνεται μέσω ενός γραμμικού

27



μετασχηματισμού του xi. Ο αποκωδικοποιητής διατηρεί επίσης τις λανθάνουσες κα-

ταστάσεις μνήμης deci
n
i=1, όπου deci ∈ Rd και, σε κάθε βήμα i, χρησιμοποιεί έναν

μηχανισμό δεικτών για να παράγει μια κατανομή πιθανοτήτων για τους υποψήφιους

κόμβους επίσκεψης. Μόλις επιλεχθεί ο επόμενος κόμβος, μεταφέρεται ως είσοδος

στο επόμενο βήμα αποκωδικοποίησης. Η είσοδος του πρώτου βήματος αποκωδικο-

ποιητή (⟨g⟩ στο Σχήμα 2.5) είναι ένας πολυδιάστατος δείκτης που λειτουργεί ως

παράμετρος εκπαίδευσης του νευρωνικού δικτύου αυτού. Ο μηχανισμός προσοχής

λαμβάνει ως είσοδο ένα διάνυσμα ερωτήματος q = deci ∈ Rd και ένα σύνολο διανυ-

σμάτων αναφοράς ref = (enc1, . . . , enck) όπου enci ∈ Rd κωδικοποιεί και προβλέπει

την διασπορά A(ref, q).

Σχήμα 2.5: Αρχιτεκτονική μοντέλου δικτύου δεικτών

Για την εκπαίδευση του μοντέλου χρησιμοποιείται η μέθοδος της ενισχυτικής μά-

θησης. Ο στόχος της εκπαίδευσης είναι η ελαχιστοποίηση του εκτιμώμενου κόστους

της συνολικής διαδρομής σε ένα γράφημα εισόδου s, ορίζεται ως:

J(θ | s) = Eπ∼pθ(.|s)L(π | s) (2.12)

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, δημιουργείται ένα σύνολο γραφημάτων S και

ο συνολικός στόχος εκπαίδευσης περιλαμβάνει δειγματοληψία από την κατανομή

των γράφων, δηλαδή J(θ) = Es∼SJ(θ | s).

Επίσης, χρησιμοποιούνται μέθοδοι διαβαθμισμένης πολιτικής (policy gradient)

και στοχαστικής διαβαθμισμένης μείωσης (stochastic gradient descent) για τη βελ-
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τιστοποίηση των παραμέτρων. Η διαβάθμιση της εξίσωσης 2.12 διατυπώνεται χρη-

σιμοποιώντας τον γνωστό αλγόριθμο Ενισχυτικής Μάθησης [76].

∇θJ(θ | s) = Eπ∼pθ(·|s) [(L(π | s)− b(s))∇θ log pθ(π | s)] (2.13)

όπου b(s) δηλώνει μια baseline συνάρτηση που δεν εξαρτάται από το π και εκτιμά

το αναμενόμενο μήκος διαδρομής για να μειώσει τη διακύμανση των διαβαθμίσεων.

Ύστερα σχεδιάζεται ένα πλήθος B δειγμάτων γράφων s1, s2, . . . , sB ∼ S και επι-

λέγεται δειγματοληπτικά μία λύση ανά γράφημα, δηλαδή πi ∼ (pθ (. | si)). Συνεπώς,

η κλίση της Εξίσωσης 2.13 προσεγγίζεται με τη δειγματοληψία Monte Carlo ως εξής:

∇θJ(θ) ∼
1

B

B∑
i=1

(L (πi | si)− bi)∇θ log pθ (πi | si) (2.14)

Μια απλή και δημοφιλής επιλογή της συνάρτησης baseline b(s) είναι ένας εκ-

θετικός μεταβλητός μέσος όρος των ανταμοιβών που λαμβάνονται από το δίκτυο

με την πάροδο του χρόνου, για να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η πολιτική βελ-

τιώνεται με την εκπαίδευση. Ενώ αυτή η επιλογή συνάρτησης baseline αποδείχθηκε

επαρκής για να βελτιωθεί ο αλγόριθμος Christofides [8], δε μπορεί να γίνει διά-

κριση μεταξύ διαφορετικών γράφων εισόδου. Συγκεκριμένα, η βέλτιστη περιήγηση

π∗ για ένα δύσκολο γράφημα s μπορεί να αποθαρρυνθεί εάν το (πi | si⟩ b επειδή το

b μοιράζεται σε τα προβλήματα της παρτίδας (batch). Χρησιμοποιώντας μια πα-

ραμετρική συνάρτησης baseline για την εκτίμηση της αναμενόμενης διάρκειας πε-

ριοδείας Eπ∼pθ(.|s)L(π | s) βελτιώνει συνήθως τη μάθηση. Επομένως, χρησιμοποιείται

ένα βοηθητικό δίκτυο, που ονομάζεται critic network (δίκτυο κριτών) και παραμε-

τροποιείται από θv, για να μάθουμε το αναμενόμενο μήκος περιοδείας που βρέθηκε

από την τρέχουσα πολιτική pθ, με δεδομένη μια ακολουθία εισόδου s. Ο κριτής εκ-

παιδεύεται με στοχαστική διαβαθμισμένης μείωσης σε ένα μέσο τετραγωνικό στόχο

σφάλματος μεταξύ των προβλέψεών του bθv(s) και των πραγματικών διαδρομών

περιήγησης που έχουν δειχθεί από την πιο πρόσφατη πολιτική. Ο πρόσθετος στόχος

διατυπώνεται ως:

L(θv) =
1

B

B∑
i=1

∥bθi − L ((πi | si)∥22 (2.15)
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Η αρχιτεκτονική του κριτή για το TSP Εξηγούμε τώρα πώς ο κριτής χαρτογραφεί

μια ακολουθία εισόδου σε μια πρόβλεψη baseline bθv(s). Η αρχιτεκτονική του δικτύου

κριτή περιλαμβάνει τρεις ενότητες νευρωνικών δικτύων:

• έναν κωδικοποιητή LSTM,

• ένα μπλοκ διεργασίας LSTM και

• έναν αποκωδικοποιητή νευρωνικού δικτύου 2 επιπέδων.

Ο κωδικοποιητής του έχει την ίδια αρχιτεκτονική με εκείνη του κωδικοποιητή

του δικτύου δεικτών και κωδικοποιεί μια ακολουθία εισόδου σε μια ακολουθία

λανθάνουσας κατάστασης μνήμης και κρυφής κατάστασης h. Το μπλοκ διεργασίας,

είναι παρόμοιο με αυτό [72], στη συνέχεια εκτελεί βήματα υπολογισμού P από την

κρυφή κατάσταση h. Κάθε βήμα επεξεργασίας ενημερώνει αυτήν την κρυφή κατά-

σταση, λαμβάνοντας υπόψιντην κατάσταση της μνήμης, και τροφοδοτεί την έξοδο

της λειτουργίας αυτής ως είσοδο στο επόμενο βήμα επεξεργασίας. Στο τέλος του

μπλοκ διεργασίας, η νέα κρυφή κατάσταση στη συνέχεια αποκωδικοποιείται σε μια

πρόβλεψη baseline από δύο πλήρως συνδεδεμένα στρώματα με αντίστοιχα d και 1

μονάδες. Ο αλγόριθμος εκπαίδευσης, που περιγράφεται στον Αλγόριθμο 2, παρου-

σιάζει ομοιότητες με τον αλγόριθμο ασύγχρονου πλεονεκτήματος ηθοποιού-κριτή

(A3C) που προτείνεται στο Άρθρο [42]. Η διαφορά μεταξύ του μήκους περιήγησης

του δείγματος και των προβλέψεων του κριτή είναι μια αμερόληπτη εκτίμηση από

την συνάρτηση πλεονεκτήματος. Σε αυτό το δίκτυο μπορούν να πραγματοποιηθούν

οι ενημερώσεις ασύγχρονα σε πολλούς πράκτορες, αλλά κάθε πράκτορας χειρίζεται

επίσης μια μικρή παρτίδα γράφων για καλύτερες εκτιμήσεις διαβάθμισης.

2.2.4 Δίκτυο Δεικτών με Μηχανισμό Προσοχής

Η αρχιτεκτονική αυτού του μοντέλου, που φαίνεται στο Σχήμα 2.6 αποτελείται

από δύο κύρια μέρη:

• ένα σύνολο ενσωματώσεων ή πολυδιάστατο διανυσματικό πίνακα και

• έναν αποκωδικοποιητή μηχανισμού προσοχής.
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Input: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σύνολο προβλημάτων εκπαίδευσης S, βήματα ανά
εποχή T, μέγεθος παρτίδας B); Initialize: παράμετροι δικτύου δεικτών θ,
παράμετροι δικτύου κριτών θu; for t = 1 μέχρι T do

si ∼ ΔΕΙΓΜΑ(S)fori ∈ {1, . . . , B};
πi ∼ ΔΕΙΓΜΑ(pθ (. | si)) for i ∈ {1, . . . , B};
gθ ← 1

B

∑B
i=1 (L (πi | si)− bi)∇θ log pθ (πi | si);

Lv ← 1
B

∑B
i=1 ∥bi − L (πi)∥22;

θv ← ADAM(θ, gv);
θv ← ADAM (θv,∇θvLv);

end
Αλγόριθμος 2: Εκπαίδευση πράκτορα-κριτή

Συγκεκριμένα στο Σχήμα 2.6, οι είσοδοι του προβλήματος εισάγονται σε έναν

πολυδιάστατο διανυσματικό πίνακα. Για να μοντελοποιηθεί το δίκτυο αποκωδικο-

ποιητή χρησιμοποιείται και ένας αποκωδικοποιητής επαναλαμβανόμενου νευρωνι-

κού δικτύου (RNN decoder), ο οποίος αποθηκεύει τις πληροφορίες από την ακολου-

θία αποκωδικοποίησης. Μετά, οι πληροφορίες από το κρυφό επίπεδο του RNN απο-

κωδικοποιητή και ο διανυσματικός πίνακας με τις πληροφορίες εισόδου, εισάγονται

στο επίπεδο μηχανισμού προσοχής για να παραχθούν οι κατανομές πιθανοτήτων για

να επιλεχθεί ο επόμενος κόμβος επίσκεψης.

Μηχανισμός Προσοχής Το Σχήμα 2.6 απεικονίζει τον μηχανισμό προσοχής που

χρησιμοποιείται στο μοντέλο αυτό. Στο βήμα αποκωδικοποιητή i, χρησιμοποιείται

ένας μηχανισμό προσοχής συμφραζόμενων, παρόμοιο με το άρθρο [72], το οποίο

εξάγει τις σχετικές πληροφορίες από τις εισόδους χρησιμοποιώντας ένα διάνυσμα

ευθυγράμμισης μεταβλητού μήκους at. Με άλλα λόγια, στο καθορίζει πώς πολύ κάθε

σημείο δεδομένων εισόδου μπορεί να είναι σχετικό στο επόμενο βήμα αποκωδικο-

ποίησης t.

Έστω το x̄i
t =

(
s̄i, d̄it

)
είναι η ενσωματωμένη είσοδος i και το ht ∈ RD να είναι

η κατάσταση μνήμης του κελιού RNN στο βήμα αποκωδικοποίησης t. Το διάνυσμα

ευθυγράμμισης at υπολογίζεται ως:

at = at
(
x̄i
t, ht

)
= softmax (ut) , where ui

t = vTa tanh
(
Wa

[
x̄i
t;ht

])
(2.16)

Εδώ ”;” σημαίνει τη συνένωση δύο διανυσμάτων. Οι πιθανότητες υπολογίζονται ανά
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Σχήμα 2.6: Μοντέλο νευρωνικού δικτύου με επίπεδο προσοχής

όρους συνδυάζοντας το διάνυσμα περιβάλλοντος ct, το οποίο υπολογίζεται ως:

ct =
M∑
i=1

aitx̄
i
t (2.17)

με τις ενσωματώσεις των εισόδων και στη συνέχεια κανονικοποίηση των τιμών με

τη συνάρτηση softmax, ως εξής:

P (yt+1 | Yt, Xt) = softmax
(
ũi
t

)
, where ũi

t = vTc tanh
(
Wc

[
x̄i
t; ct

])
(2.18)

Όπου οι ua, uc, Wa, Wc είναι εκπαιδευόμενες μεταβλητές.
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Κεφάλαιο 3

Σχετική Βιβλιογραφία

3.1 AMAM Framework

Σκοπός του άρθρου [36] είναι η παρουσίαση του AMAM Framework (Multi-

agent Architecture for Metaheuristics Framework) για την επίλυση συνδυαστικών

προβλημάτων. Σε αυτό το framework υπάρχουν πράκτορες, οι οποίοι επιλύουν το

πρόβλημα με τη χρήση μηχανισμών ενισχυτικής μάθησης και μοιράζονται τις “εμπει-

ρίες τους” μέσω μιας βάσης. Για να δοκιμαστούν οι επιδόσεις των πρακτόρων σε

αυτά τα προβλήματα, χρησιμοποιήθηκε η δομή AMAM, στην επίλυση του προβλήμα-

τος δρομολόγησης οχημάτων με χρονικά παράθυρα (VRP-TW) και του προβλήμα-

τος μη σχετιζόμενου παράλληλου προγραμματισμού μηχανήματος με εξαρτώμενους

χρόνους ρύθμισης (UPMSP-ST).

Κάθε πράκτορας με τη χρήση κάποιου ευρετικού αλγορίθμου προσπαθεί να βρει

τη λύση πάνω στο πρόβλημα. Κατά την αναζήτηση, ο πράκτορας:

• έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του προβλήματος

• έχει μία θέση στο περιβάλλον

• μπορεί να κινηθεί στο περιβάλλον

• μπορεί να μοιραστεί την λύση που βρήκε με τους άλλους πράκτορες

Η δομή του AMAM Framework αποτελείται από:

• περιβάλλον

• βάση των λύσεων, αποθήκευση των επιλύσεων που μοιράζονται οι πράκτορες
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• μεταευρετικός πράκτορας, είναι υπεύθυνος να βρει την λύση

Το μέγεθος της βάσης δεδομένων των λύσεων είναι προκαθορισμένο και η εισα-

γωγή μιας λύσης πρέπει πρώτα να περάσει από κάποια συνάρτηση αξιολόγησης.

Η συνάρτηση αξιολόγησης βασίζεται στις Niching techniques [32]. Μετά από κάθε

αξιολόγηση λύσης, η χειρότερη απορρίπτεται. Η είσοδος μιας νέας λύσης εξαρτάται

από δύο κριτήρια:

• αν η λύση δε βρίσκεται στην βάση

• αν η νέα λύση έχει καλύτερο κόστος συνολικών διαδρομών (objective function

value)

Τα κριτήρια αυτά αποτρέπουν την είσοδο νέων λύσεων που είναι ίδιες ή έχουν

μεγάλη ομοιότητα με άλλες λύσεις που υπάρχουν στην βάση. Για την αποφυγή

λάθους, η καλύτερη λύση στην βάση αποθηκεύεται και σε ξεχωριστή μεταβλητή και

ενημερώνεται σε κάθε ενημέρωση της βάσης.

Ένα σύστημα ενισχυτικής μάθησης αποτελείται από τα στοιχεία:

• περιβάλλον

• δράση

• στόχο

Στο σύστημα, που φαίνεται στο Σχήμα 2.1 ο πράκτορας παρατηρεί το περιβάλ-

λον, ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται και τις γνώσεις που έχει, επιλέγει

κάποια διαθέσιμη δράση. Η κάθε δράση που επιλέγει ο πράκτορας επηρεάζει το

περιβάλλον και αλλάζει την κατάσταση του πράκτορα. Στόχος του πράκτορα είναι

να βρει την κατάσταση στόχου, ενώ ο κύριος στόχος του είναι να μεγιστοποιήσει το

κέρδος των πράξεων του μέχρι να φτάσει σε αυτόν. Για να πετύχει τον στόχο του,

πρέπει να δημιουργήσει κάποια συνθήκη, η οποία αντιπροσωπεύει την συμπεριφορά

του συστήματος μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος.

Τα μέρη ενός προβλήματος ενισχυτικής μάθησης αποτελείται από:

• καταστάσεις

• κινήσεις - πράξεις
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• περιβάλλον

• συνθήκη, συμπεριφορά του πράκτορα για να φτάσει το στόχο

• κέρδος, λειτουργεί σαν μηχανισμός επιβράβευσης από το περιβάλλον στον

πράκτορα. Σκοπός του πράκτορα είναι να μεγιστοποιήσει το κέρδος. Για να

πετύχει τον σκοπό αυτό, πρέπει να λάβει υπόψη του μελλοντικές συμπεριφο-

ρές από τις κατάσταση που θα βρεθεί.

• συνάρτηση κέρδους (Reward Function)

• συνάρτηση αξίας (Value Function)

– συνάρτηση αξίας κατάστασης (Value State Function)

– συνάρτηση αξίας κατάστασης (Value Action Function)

Σε αυτό το άρθρο [36] έγινε σύγκριση των αλγορίθμων ALS-LA [1] και ALS-

QLearning [41]. Ύστερα, έγινε δοκιμή αυτών των αλγορίθμων με έναν, δύο, τεσ-

σάρων και οκτώ πρακτόρων. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε πως με μεγα-

λύτερο αριθμό πρακτόρων, παρατηρούνται καλύτερα αποτελέσματα. Μεταξύ των

αλγορίθμων ALS-QLearning και ALS-LA, ο ALS-QLearning επιτυγχάνει καλύτερα

αποτελέσματα από τον ALS-LA σε κάθε δοκιμή.

3.2 Μοντέλο Προσοχής (Attention Model ‐ AM)

Σκοπός του άρθρου [29] είναι η παρουσίαση ενός μοντέλου προσοχής (Attention

Model AM) για την επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων (VRP), του

προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων με διάσπαση δαραδώσεων (SDVRP), του

προβλήματος προσανατολισμού (OP), του προβλήματος πλανόδιου πωλητή (TSP)

και του προβλήματος πλανόδιου πωλητή με κέρδος (PCTSP).

Ένα Μοντέλο Προσοχής (attention model ΑΜ) αποτελείται από έναν κωδικο-

ποιητή και έναν αποκωδικοποιητή. Ο κωδικοποιητής είναι υπεύθυνος να εισάγει

τα δεδομένα εισόδου στο νευρωνικό δίκτυο. Ο αποκωδικοποιητής εξάγει από το

νευρωνικό δίκτυο την λύση. Το μοντέλο παρουσιάστηκε αναλυτικά στο παραπάνω

Κεφάλαιο 2.2.1.
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Ο κωδικοποιητής μετατρέπει τα δεδομένα του προβλήματος σε ενσωματώσεις

κόμβων. Κάθε επίπεδο Προσοχής, βασιζόμενο στην αρχιτεκτονική του μετασχημα-

τιστή (Transformer Architecture) [70] αποτελείται από ένα υποεπίπεδο προσοχής

πολλαπλών κεφαλίδων (Multi-Head Attention MHA) και ένα υποεπίπεδο προώθη-

σης κόμβων (feed-forward FF). Η έξοδος του κωδικοποιητή είναι οι ενσωματώσεις

κόμβων και οι ενσωματώσεις γραφήματος. Η δομή του κωδικοποιητή παρουσιά-

στηκε στο Σχήμα 2.3.

Ο αποκωδικοποιητής χρησιμοποιεί την έξοδο του κωδικοποιητή ως είσοδο του.

Ύστερα η αποκωδικοποίηση γίνεται σειριακά και η έξοδος του είναι ο κόμβος που

βρίσκεται στην λύση του κωδικοποιητή. Κατά την αποκωδικοποίηση χρησιμοποιεί-

ται ένας κόμβος συμφραζομένων (Context Node). Μέσω αυτού, ο αποκωδικοποι-

ητής υπολογίζει τις τελικές πιθανότητες επιλογής επόμενου κόμβου μαζί με έναν

μηχανισμό μονής κεφαλής προσοχής (Single-head Attention Mechanism).Η δομή του

αποκωδικοποιητή παρουσιάστηκε στο Σχήμα 2.4.

Στο παράδειγμα παρατηρούμε πως τη χρονική στιγμή t = 1 η πιθανότητα p3

είναι μεγαλύτερη από όλες τις άλλες. Λόγω αυτού επιλέγεται ο κόμβος 3 και στην

επόμενη χρονική στιγμή ο κόμβος “μασκαρεύεται” για να μην μπορεί να επιλεχθεί

σε επόμενη χρονική στιγμή.

Στο άρθρο παρουσιάζεται επίσης ο τρόπος εκπαίδευσης rollout baseline, ο οποίος

μοιάζει με την μέθοδο της αυτο-κριτικής εκπαίδευσης [53].

Στα πειράματα γίνεται σύγκριση μεταξύ διαφορετικών αποκωδικοποιητών και

αλγορίθμων. Συγκεκριμένα οι στρατηγικές αποκωδικοποίησης για το μοντέλο προ-

σοχής είναι που συγκρίνονται είναι:

• άπληστη (greedy)

• με δειγματοληψία (sampling)

Στα προβλήματα του πλανόδιου πωλητή, οι αλγόριθμοι/λύτες που χρησιμοποιή-

θηκαν είναι:

• Gurobi [21]

• Concorde [2]

• LKH3 [23]
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• Nearest Insertion

• Farthest Insertion

• Random Insertion

• Nearest Neighbor

• Christofides + 2opt [73]

• OR Tools [48]

• Random Clarke Wright [9]

• Random Sweep [77]

• Attention Model

Στα προβλήματα δρομολόγησης οχημάτων, οι αλγόριθμοι/λύτες που χρησιμοποι-

ήθηκαν είναι:

• Gurobi [21]

• LKH3 [23]

• Attention Model

• OR Tools [48]

• Random Clarke Wright [9]

• Random Sweep [77]

• Reinforcement Learning Framework [44]

Στα προβλήματα δρομολόγησης οχημάτων με διάσπαση παραδόσεων, οι αλγό-

ριθμοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

• Μοντέλο Προσοχής

• Framework ενισχυτικής μάθησης [44]
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Πίνακας 3.1: Χρόνοι επίλυσης 10 προβλημάτων
με τον Αλγόριθμο LKH3 [23] (σε δευτερόλεπτα)

LKH3
CVRP20 CVRP50 CVRP100
56.250 196.875 365.625

Οι αλγόριθμοι/λύτες Gurobi, Concorde και LKH3, βρίσκουν τη βέλτιστη λύση

κάθε προβλήματος, αλλά απαιτούν αρκετό χρόνο. Σε κάθε πρόβλημα παρατηρεί-

ται πως το Μοντέλο Προσοχής (Attention Model) με άπληστη στρατηγική αποκω-

δικοποίησης και το Framework ενισχυτικής μάθησης [44] με άπληστη στρατηγική

αποκωδικοποίησης βρίσκουν λύσεις πλησιέστερα στους ακριβείς αλγορίθμους από

τους υπόλοιπους αλγορίθμους. Επίσης, παρατηρείται πως το Μοντέλο Προσοχής

με δειγματοληπτική στρατηγική αποκωδικοποίησης, βελτιώνει τη λύση που βρίσκει

το Μοντέλο Προσοχής με άπληστη στρατηγική αποκωδικοποίησης, αλλά απαιτείται

πολλαπλάσιος χρόνος υπολογισμού.

Ακόμη, γίνεται σύγκριση του Μοντέλου Προσοχής με το Δίκτυο Δικτύων με την

χρήση διαφορετικών baseline. Συγκεκριμένα τα baseline είναι:

• Exponential

• Critic

• Rollout

Σε αυτά τα πειράματα παρατηρούμε πως το Μοντέλο Προσοχής αποδίδει καλύ-

τερα από το Δίκτυο Δικτύων με κάθε Baseline. Μεταξύ των baselines παρατηρείται

πως το rollout baseline βελτιώνει την ποιότητα της λύσης και αυξάνεται η ταχύτητα

σύγκλισης.

3.3 Μοντέλο Δικτύου Δεικτών με Μηχανισμό Προσοχής (Pointer

Network with Attention Mechanism)

Σκοπός του άρθρου [44] είναι η παρουσίαση ενός Framework Νευρωνικού Δι-

κτύου για την επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων.

Παρόμοιες δομές επίλυσης του προβλήματος αποτελούν τα μοντέλα σειράς με

σειρά (Sequence to Sequence Model) [73, 37, 61] και τα Δίκτυα Δεικτών (Pointer
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Networks) [37, 4]. Ένα γενικό μοντέλο σειράς με σειρά, αποτελείται από έναν κω-

δικοποιητή (encoder), ο οποίος είναι υπεύθυνος να αποθηκεύει τις πληροφορίες ει-

σόδου σε μία ακολουθία δεικτών, και έναν αποκωδικοποιητή, ο οποίος μετατρέπει

την πληροφορία από την ακολουθία δεικτών σε μία ακολουθία εξόδου. Στο μοντέλο

Vanilla Sequence to Sequence, στον κωδικοποιητή χρησιμοποιείται και ένας μηχα-

νισμός προσοχής (attention mechanism), ώστε ο κωδικοποιητής να επικεντρώνεται

στις σημαντικές τοποθεσίες για να έχει καλύτερες ακολουθίες εξόδου. Το Δίκτυα

Δεικτών βασίζεται στα μοντέλα σειράς με σειρά, αλλά δεν εξαρτάται από το μή-

κος της εισόδου. Συνεπώς το μήκος εξόδου εξαρτάται από το μήκος εισόδου. Η

χρήση ενός Δικτύου Δεικτών χρησιμοποιήθηκε στην επίλυση του προβλήματος του

Πλανόδιου Πωλητή βρίσκοντας λύσεις κοντά στις καλύτερες λύσεις. Όμως τα Δίκτυα

Δεικτών εξαρτώνται από εποπτεία, οπότε οι λύσεις που βρίσκει δεν είναι καλύτερες

από αυτές που βρήκε στην εκπαίδευση. Επίσης για τον υπολογισμό της επόμενης

λύσης, πρέπει να ενημερωθεί ολόκληρο το δίκτυο.

Το προτεινόμενο μοντέλο Νευρωνικού Δικτύου, που φαίνεται στο Σχήμα 2.6,

αποτελείται από δύο μέρη:

• σύνολο ενσωματώσεων (set of embeddings)

• αποκωδικοποιητής (decoder)

Το μοντέλο αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στην Ενότητα 2.2.4. To στρώμα ενσω-

μάτωσης μετατρέπει το γράφημα του προβλήματος σε πολυδιάστατο διανυσματικό

χώρο (vector space). Ο κωδικοποιητής RNN στα δεξιά αποθηκεύει τις πληροφορίες

της κωδικοποιημένης πληροφορίας. Ύστερα, η κρυφή κατάσταση του RNN και οι

ενσωματώσεις εισόδου παράγουν μία κατανομή πιθανοτήτων στην έξοδο με την

χρήση ενός μηχανισμού προσοχής. Στο βήμα κωδικοποίησης i, ο μηχανισμός προσο-

χής εξάγει τις πληροφορίες από τις εισόδους με την χρήση ενός δείκτη ευθυγράμ-

μισης μεταβλητού μήκους i.

Για την εκπαίδευση του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν γνωστές προσεγγίσεις δια-

βαθμισμένης πολιτικής (policy gradient approach):

• δίκτυο πρακτόρων που προβλέπει την κατανομή πιθανοτήτων μετά από κάθε

κίνηση
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• δίκτυο κριτών που εκτιμούν το κέρδος κάθε κίνησης από την κατάσταση που

βρίσκεται ο πράκτορας

Στα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη αποκωδικοποιητών

• άπληστοι, επιλέγει τον κόμβο με την μεγαλύτερη πιθανότητα επιλογής

• αναζήτηση ακτίνας [45], επιλέγει τον κόμβο που θα οδηγήσει στην μικρότερη

διαδρομή.

Οι αποκωδικοποιητές, με τη χρήση του αλγόριθμου αναζήτησης ακτίνας, βρί-

σκουν καλύτερες ποιοτικά λύσεις σε σχέση με τους άπληστους αποκωδικοποιητές.

Αλλά οι αποκωδικοποιητές αναζήτησης ακτίνας απαιτούν λίγο παραπάνω χρόνο για

να βρουν αυτές τις λύσεις.

Για να επιταχυνθεί η εκπαίδευση, στο άρθρο χρησιμοποιήθηκε το σχέδιο μασκα-

ρέματος (masking scheme). Στο πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων “κρύβουμε”:

• τους κόμβους που έχουν μηδενική ζήτηση

• όλους τους κόμβους όταν το όχημα δεν έχει άλλο διαθέσιμο χώρο

• τους κόμβους που απαιτούν παραπάνω χώρο από τον διαθέσιμο χώρο που

έχει το όχημα

Στο άρθρο έγιναν πειράματα πάνω σε 1000 προβλήματα VRP με αριθμό πελατών

10, 20, 50, 100. Γίνεται σύγκριση του μοντέλου ενισχυτικής μάθησης που προτείνεται

στο άρθρο με τους αλγόριθμους/λύτες:

• Clarke-Wright Savings (CW) [9]

• Sweep Heuristic (SW) [77]

• Google’s Optimization Tools (OR Tools) [48]

Παρατηρούμε πως στα προβλήματα μεγέθους 10 και 20 πελατών είναι πιθανό

να βρεθεί βέλτιστη λύση. Επίσης οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούσαν αποκωδικο-

ποιητές αναζήτησης ακτίνας έβρισκαν καλύτερες λύσεις. Αντίθετα στα προβλήματα

με 50 και 100 πελάτες παρατηρούμε την σχέση χρόνου επίλυσης με τον αριθμό των

κόμβων. Σε αυτά τα προβλήματα παρατηρούμε πως το μοντέλο που παρουσιάζε-

ται στο άρθρο έχει την ίδια απόδοση με κάθε αποκωδικοποιητή. Ενώ οι άπληστοι
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αλγόριθμοι Clarke-Wright Savings και ο βασικός αλγόριθμος Sweep Heuristic στα

μικρά προβλήματα είναι γρήγοροι, στα μεγάλα προβλήματα δεν μπορούν να βρουν

ανταγωνιστικές λύσεις.

Στο άρθρο έγιναν, επίσης, πειράματα πάνω σε 1000 προβλήματα πλανόδιου

πωλητή με αριθμό πελατών 20, 50, 100, για την σύγκριση του μοντέλου που πα-

ρουσιάζεται στο άρθρο με το Δίκτυο Δεικτών. Στα αποτελέσματα είναι φανερό

πως το μοντέλο του άρθρου με τον άπληστο αποκωδικοποιητή, ενώ βρίσκει λύσεις

πλησιέστερες σε εκείνες του Δικτύου Δεικτών, καταφέρνει να βρει λύσεις 60% πιο

γρήγορα.

Τέλος, στο άρθρο παρουσιάζεται πειραματικά και η επίλυση του Στοχαστικού

Προβλήματος Δρομολόγησης Οχημάτων. Σε αυτή την εκδοχή του προβλήματος οι

πελάτες δεν εμφανίζονται από την αρχή του προβλήματος. Σε αυτή την περίπτωση

η εκπαίδευση του μοντέλου γίνεται με την χρήση της μεθόδου πράκτορα - κριτή

ασύγχρονου πλεονεκτήματος (asynchronous advantage actor-critic A3C) [42], γιατί

είναι πιο αποδοτικός αλγόριθμος σε μεγάλες “τροχιές”. Ο αλγόριθμος αυτός, αντί να

“μασκαρεύει” τις μη διαθέσιμες πληροφορίες, τροφοδοτεί το δίκτυο με τους πελάτες

που έχουν θετική ζήτηση και την θέση του οχήματος. Σε αυτό το πείραμα γίνεται

σύγκριση μεταξύ των αλγορίθμων:

• random, τυχαία επιλογή του επόμενου κόμβου

• largest demand, επιλογή του κόμβου με την μεγαλύτερη ζήτηση

• max reachable, επιλογή του κόμβου με την μεγαλύτερη ζήτηση γνωρίζοντας

πως θα φτάσει στον κόμβο όταν η διαθεσιμότητα του θα ισχύει ακόμα

• μέθοδος πράκτορα - κριτή ασύγχρονου πλεονεκτήματος (A3C)

Στα αποτελέσματα 100 πειραμάτων, παρατηρούμε πως η μέθοδος A3C ξεπερ-

νάει τους υπόλοιπους αλγορίθμους, ακόμα και τον Max Reachable, ο οποίος χρησι-

μοποιεί πληροφορίες των πελατών.

3.4 Δίκτυο Δεικτών Γράφου (Graph Pointer Network GPN)

Σκοπός του άρθρου [38] είναι η παρουσίαση ενός Δικτύου Δεικτών Γράφου

(Graph Pointer Network GPN) για την επίλυση του Προβλήματος Πλανόδιου Πω-
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λητή. Αρχικά, στο άρθρο παρουσιάζεται το μοντέλο seq2seq, γνωστό και ως δίκτυο

δεικτών (Pointer Network PN). Σε αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείται ένας LSTM [71]

ως κωδικοποιητής μαζί με μηχανισμό προσοχής (attention mechanism) [29] ως απο-

κωδικοποιητή. Αυτό το μοντέλο εκπαιδεύεται με τον αλγόριθμο Actor-Critic [42].

Τα μοντέλα Νευρωνικών Δικτύων, όμως, δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρως

την σχέση μεταξύ δύο οντοτήτων του προβλήματος, πράγμα που είναι απαραίτητο

στα προβλήματα δρομολόγησης. Για αυτό, τα Νευρωνικά Δίκτυα Γράφων (Graph

Neural Networks GNNs) [28, 79] χρησιμοποίησαν τις πληροφορίες αυτές προκειμέ-

νου να διατηρηθεί η δομή του γραφήματος. Μετά στο άρθρο [33], αναφέρεται το

μοντέλο Graph Convolutional Network (GCN), το οποίο χρησιμοποιεί καθοδηγούμενο

αλγόριθμο αναζήτησης δέντρου για την επίλυση προβλημάτων συνδυαστικής βελ-

τιστοποίησης γράφων. Με την αρχιτεκτονική των Μετασχηματιστών (Transformer

Architecture), στο άρθρο [29] αναφέρεται το μοντέλο προσοχής (Attention Model).

Αυτό το μοντέλο προσδιορίζει την σχέση των κόμβων με την χρήση του Μηχανισμού

Προσοχής Πολλαπλών Κεφαλών (Μulti-Ηead Αttention Μechanism ΜΗΑ). Το μο-

ντέλο αυτό, ενώ σε μικρά προβλήματα μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα, σε

μεγάλα προβλήματα έχει προβληματα γενίκευσης.

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται το Δίκτυο Δεικτών Γράφου (GPN), το οποίο

επεκτείνει το Δίκτυο Δεικτών (PN) με επίπεδα ενσωμάτωσης γράφων. Μετά στο

GPN προστίθεται ένα Διάνυσμα συμφραζομένων (vector context) και έγινε σύντομη

εκπαίδευση για να δοκιμαστεί η γενίκευση τη αρχιτεκτονικής αυτής και σε μεγάλα

προβλήματα. Τέλος στο άρθρο συνδυάζεται η αρχιτεκτονική GPN με το ιεραρχικό

Framework ενισχυτικής μάθησης (Hierarchical Reinforcement Learning Framework)

για την επίλυση του προβλήματος πλανόδιου πωλητή με χρονικά πλαίσια (TSPTW

- Travelling Salesman Problem with Time Windows).

Η αρχιτεκτονική του Δικτύου Δεικτών Γράφου, που φαίνεται στο Σχήμα 3.1,

αποτελείται από:

• κωδικοποιητή (Encoder)

• επίπεδο ενσωμάτωσης γραφήματος (Graph Embedding Layer)

• διάνυσμα συμφραζομένων (Vector Context)

• αποκωδικοποιητή (Decoder)
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Ο κωδικοποιητής αποτελείται από έναν κωδικοποιητή δείκτη (Point Encoder)

και έναν Κωδικοποιητή γραφήματος (Graph Encoder). Ο κωδικοποιητής δείκτη ει-

σάγει τις συντεταγμένες των κόμβων του γράφου σε πολυδιάστατο δείκτη. Στον

κωδικοποιητή γραφήματος, με την χρήση ενός επιπέδου ενσωμάτωσης γραφήματος,

κωδικοποιούνται οι συντεταγμένες των κόμβων και τις προωθούν στον αποκωδι-

κοποιητή. Ο δείκτης συμφραζομένων χρησιμοποιεί διανύσματα που δείχνουν από

τον τρέχον κόμβο στους γειτονικούς. Ο αποκωδικοποιητής, βασισμένος στον μηχα-

νισμό προσοχής, εξάγει το διάνυσμα δείκτη. Ύστερα το διάνυσμα αυτό περνάει από

την συνάρτηση softmax και παράγεται η κατανομή για την επιλογή του επόμενου

κόμβου.

Σχήμα 3.1: Η αρχιτεκτονική GPN

Σε αντίθεση με την αρχιτεκτονική GPN, που φαίνεται στο Σχήμα 3.2, στην αρχι-

τεκτονική Ιεραρχικού GPN υπάρχουν δύο επίπεδα. Οι συντεταγμένες των κόμβων

εισάγονται σε lower-level Νευρωνικό Δίκτυο και εξάγεται ο δείκτης διανύσματος.

Αυτός ο δείκτης, ύστερα, προστιθεται σε υψηλότερο επίπεδο, όπου με την συναρ-

τηση softmax παράγεται η κατανομή πιθανοτήτων για την επιλογή του επόμενου

κόμβου.

Οι δοκιμές της αρχιτεκτονικής GPN έγιναν σε μικρά (20, 50 κόμβοι) και μεγάλα

(250,500, 750, 1000 κόμβοι) προβλήματα πλανόδιου πωλητή. Στα μικρά προβλή-

ματα έγινε σύγκριση με τους αλγορίθμους:

• Μοντέλο Προσοχής (Attention Model)
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Σχήμα 3.2: Η αρχιτεκτονική ιεραρχικού GPN

• Δίκτυο Δεικτών (Pointer Network)

• s2v-DQN

• 2-opt

• Random Insertion

• Christofides

Οι βέλτιστες λύσεις για τα προβλήματα βρέθηκαν με τη χρήση του αλγορίθμου

LKH. Από τους παραπάνω αλγορίθμους η αρχιτεκτονική GPN είναι πιο αποδοτική

από την αρχιτεκτονική δικτύου δεικτών, αλλά το μοντέλο Προσοχής ήταν πιο απο-

δοτικό από την αρχιτεκτονική GPN.

Για τα μεγάλα προβλήματα έγινε η εκπαίδευση σε προβλήματα 50 κόμβων. Οι

αλγόριθμοι/λύτες που χρησιμοποιήθηκαν στη σύγκριση είναι:

• Μοντέλο Προσοχής (Attention Model)

• Δίκτυο Δεικτών (Pointer Network)

• s2v-DQN

• 2-opt

• Random Insertion
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• Christofides

• LKH

• Concorde

• Nearest Neighbor

• OR-Tools

• GPN

• GPN + 2-opt

Στα αποτελέσματα παρατηρείται πως η αρχιτεκτονική GPN έχει καλύτερη από-

δοση από το Μοντέλο Προσοχής και από το Δίκτυο Δεικτών. Επίσης με την προσθήκη

του αλγορίθμου 2-opt, παρατηρείται βελτίωση στην λύση, αλλά σημαντική αύξηση

στο χρόνο υπολογισμού. Η ποιότητα λύσης που βρίσκει η αρχιτεκτονική GPN+2-opt

είναι παρόμοια με του αλγορίθμου s2v-DQN, αλλά η GPN+2-opt απαιτεί λιγότερο

χρόνο. Επίσης, η αρχιτεκτονική GPN+2-opt έχει καλύτερη απόδοση από το OR-Tools

στο πρόβλημα με τους 1000 κόμβους. Οι αλγόριθμοι LKH και farthest insertion εί-

χαν τα καλύτερα αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί πως η αρχιτεκτονική GPN

είναι καλή για την κατασκευή μιας αρχικής λύσης, καθώς και δεν έχει προβλήματα

γενίκευσης.

Στα προβλήματα πλανόδιου πωλητή με χρονικα πλαίσια, γίνεται σύγκριση της

Ιεραρχικής αρχιτεκτονικής GPN (HGPN) με το OR-Tools [48], τον αλγόριθμο ACO [7]

και την αρχιτεκτονική GPN. Σε προβλήματα μεγέθους 20 κόμβων παρατηρείται πως

η αρχιτεκτονική HGPN έχει καλύτερη απόδοση από όλους τους άλλους αλγορίθμους.

Τέλος η η αρχιτεκτονική ιεραρχική GPN συγκλίνει πιο γρήγορα σε κάποια λύση από

ότι η αρχιτεκτονική GPN.

3.5 Δυναμικό Μοντέλο Προσοχής (Dynamic Attention Model ‐

AM‐D)

Σκοπός του άρθρου [47] είναι η παρουσίαση ενός δυναμικού μοντέλου προσο-

χής (dynamic attention model AM-D), με την χρήση μιας δυναμικής αρχιτεκτονικής
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κωδικοποιητή-αποκωδικοποιητή, για την επίλυση του προβλήματος VRP. Σε ένα μο-

ντέλο προσοχής (attention model ΑΜ), κάθε πρόβλημα μετατρέπεται σε πολύπλοκο

γράφο. Σε αυτό τον γράφο εισάγονται και οι ιδιότητες του κάθε κόμβου σε σχέση με

τους γειτονικούς κόμβους. Συνεπώς, η λύση του προβλήματος αυτού κατασκευά-

ζεται σταδιακά. Σε ένα δυναμικό μοντέλο προσοχής (AM-D) με την χρήση μιας

δυναμικής αρχιτεκτονικής κωδικοποιητή-αποκωδικοποιητή, κάθε κόμβος χαρακτη-

ρίζεται δυναμικά στα περιεχόμενα του γραφήματος. Με αυτή την αλλαγή γίνεται

καλύτερη εξερεύνηση, με αποτέλεσμα το μοντέλο αυτό να είναι πιο αποδοτικό.

Στο μοντέλο AM-D, αρχικά, κατασκευάζεται μία μερική λύση και μετά οι υπό-

λοιποι κόμβοι αποτελούν το νέο πρόβλημα και μετά γίνεται επίλυση του νέου αυ-

τού προβλήματος. Αυτή η διαδικασία γίνεται επαναληπτικά μέχρι να μην υπάρ-

χουν άλλοι κόμβοι, και έτσι αθροιστικά παράγεται η τελική λύση. Η διαφορά αυτή

παρουσιάζεται γραφικά στο Σχήμα 3.3. Επίσης το Δυναμικό Μοντέλο Προσοχής

Παρουσιάζεται αναλυτικά στην Ενότητα 2.2.2

Σχήμα 3.3: Διαφορά του AM (a) και του AM-D (b) μοντέλου

Στα πειράματα του άρθρου δημιουργήθηκαν 10000 προβλήματα με 20, 50 και

100 πελάτες. Κάθε μοντέλο εκπαιδεύτηκε σε 30 εποχές και 10000 δέσμες (batches)

σε κάθε εποχή. Για την εκπαίδευση του μοντέλου αυτού, χρησιμοποιείται διαβαθ-

μισμένη πολιτική εκπαίδευσης με αλγόριθμο ενισχυτικής μάθησης (Policy Gradient

using Reinforce Algorithm). Παρατηρείται πως το μοντέλο AM-D έχει μικρότερο

κενό από την βέλτιστη λύση, σε σχέση με το AM και το PN-RL. Ύστερα γίνεται

σύγκριση στην γενίκευση του μοντέλου AM-D, δηλαδή έγινε δοκιμή των μοντέλων

σε προβλήματα διαφορετικού μεγέθους από εκείνο της εκπαίδευσης τους. Σε αυτές

τις δοκιμές παρατηρείται πως όλα τα μοντέλα αποδίδουν καλά και σε προβλήματα

διαφορετικών διαστάσεων. Τέλος, προστίθεται ο αλγόριθμος τοπικής αναζήτησης

2-OPT. Στα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών παρατηρείται πως ο χρόνος επίλυ-
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σης του προβλήματος έχει αυξηθεί αρκετά, ενώ η ποιότητα της λύσης έχει αυξηθεί,

δηλαδή το κενό μεταξύ της βέλτιστης λύσης έχει μειωθεί.

3.6 Framework Δύο Σταδίων

Σκοπός του άρθρου [80] είναι η παρουσίαση ενός framework δύο σταδίων (Two-

stage framework) και ενός μοντέλου επίλυσης του προβλήματος VRP και VRPTW

με την χρήση προσαρμοζόμενου πράκτορα (adaptive agent).

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ευρετικών αλγορίθμων στα προβλήματα δρομολόγη-

σης οχημάτων:

• κατασκευαστικοί αλγόριθμοι (Construction Algorithms)

• αλγόριθμοι υοπικής αναζήτησης (Local Search Algorithms)

Οι κατασκευαστικοί αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται στη δημιουργία αρχικών λύ-

σεων, ενώ οι αλγόριθμοι τοπικής αναζήτησης βρίσκουν τα τελικά αποτελέσματα. Σε

περίπτωση που έχουμε πρόβλημα μεγάλου μεγέθους, τότε η τελική λύση θα βρεθεί

κοντά στις αρχικές λύσεις. Συνεπώς σε περίπτωση που οι αρχικές λύσεις δεν είναι

καλές, ο αλγόριθμος θα φτάσει σε τοπικό μέγιστο και το χρονικό κόστος θα είναι

επίσης μεγάλο.

Οι αλγόριθμοι της Βαθιάς Ενισχυτικής Μάθησης (DRL) καταφέρνουν να πετύ-

χουν πολύ καλά αποτελέσματα σε αρκετά NP-προβλήματα. Τα DRL-βασισμένα

μοντέλα έχουν δύο χαρακτηριστικά:

• εκτιμούν χρήσιμα μοτίβα

• μπορούν να λύσουν άμεσα προβλήματα ευαίσθητα στο χρόνο

Αντιθέτως τα προβλήματα που έχουν είναι:

• γρήγορη επίλυση, αλλά αργή εκπαίδευση μοντέλου

• για να γίνει σωστά η εκπαίδευση, πρέπει να υπάρχει πλήθος δεδομένων, πάνω

στο οποίο θα γίνει η εκπαίδευση των μοντέλων

• δεν είναι συμβατό το μοντέλο με ευρετικούς αλγορίθμους που θα βελτιστο-

ποιήσουν την λύση
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Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται ένα μοντέλο DRL το οποίο αποτελείται από:

• τον πράκτορα, δημιουργεί και αλλάζει τις πολιτικές που κινείται στο περιβάλ-

λον

• adaptive critic, βελτιώνει τις παραμέτρους του πράκτορα με την εκτίμηση των

κερδών

• routing simulator, είναι το περιβάλλον που επιβραβεύει τον πράκτορα

Το framework δύο βαθμίδων, που παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.4, αποτελείται

από:

• προαναφερόμενο μοντέλο ενισχυτικής μάθησης(Aforementioned DRL model)

• ευρετικοούς αλγόριθμους τοπικής αναζήτησης

Σχήμα 3.4: Μοντέλο δύο σταδίων

Routing Simulator Ένα αξιόπιστο περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό για το DRL

μοντέλο. Αρχικά δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα VRP για την εκπαίδευση και

την επικύρωση. Παράλληλα καθώς κινείται ο πράκτορας σε αυτό το περιβάλλον,

επικοινωνεί με τον προσομοιωτή. Μόλις ο πράκτορας επιλέξει τον επόμενο πελάτη,

ο προσομοιωτής ενημερώνει τα δυναμική κατάσταση και καλύπτει τους πελάτες

που δεν θα είναι διαθέσιμοι στην επόμενη χρονική στιγμή.
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Actor Network Architecture Η αρχιτεκτονική του δικτύου πρακτόρων αποτελείται

από:

• κωδικοποιητή, για να κωδικοποιεί τα δεδομένα του γραφήματος σε μορφή που

μπορεί να τα αντιληφθεί ο πράκτορας

• αποκωδικοποιητή, για να αποκωδικοποιεί την κατάσταση που βρίσκεται ο

πράκτορας και την μετατρέπει σε πολυδιάστατη κρυφή κατάσταση ακολου-

θακά

• επίπεδο προσοχής, για να περιγράφει τη σχέση του κάθε πελάτη με την τρέ-

χουσα κατάσταση του πράκτορα

Adaptive Critic Training Πρόκειται για μία δομή που συνδυάζει τον self critic

και τον normal critic. Υπάρχει μία υπερπαράμετρος που καθορίζει το ποσοστό των

εποχών τη στιγμή που θα γίνει η αλλαγή από normal critic σε self critic. Αρχικά, αντι-

γράφει τη δομή του δικτύου και τις παραμέτρους του πράκτορα, αφού ο πράκτορας

έχει εκπαιδευτεί για αρκετές εποχές.

Πειράματα Στα αποτελέσματα 1280 προβλημάτων VRP και VRPTW, που έγιναν

στα πλαίσια του άρθρου, γίνεται σύγκριση του μοντέλου DRL που προτείνεται στο

άρθρο με τους construction algorithms:

• Ant colony optimization (ACO)

• Clarke-Wright Savings (CW)

• Random Insertion (RI)

• Nearest Insertion (NI)

• Nearest Neighbor (NN)

Τα πειράματα έγιναν χωρίς και με τη χρήση αλγορίθμων τοπικής αναζήτησης.

Χρησιμοποιήθηκε είναι ο λύτης μαθηματικού προγραμματισμού Google OR-Tools

[48] και ο αλγόριθμος τοπικής αναζήτησης LNS [58].

Το μέτρο σύγκρισης ήταν η απόσταση από την καλύτερη λύση και ο χρόνος

εκτέλεσης.
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• στα πειράματα χωρίς τοπική αναζήτηση το μοντέλο DRL που παρουσιάζεται

στο άρθρο είχε τα καλύτερα αποτελέσματα.

• στα πειράματα με τοπική αναζήτηση, οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν αλ-

γορίθμους ενισχυτικής μάθησης πετυχαίνουν καλύτερες λύσεις και χρόνους

εκτέλεσης από τους κατασκευαστικούς αλγορίθμους. Με την τοπική αναζή-

τηση παρατηρείται επίσης πως υπάρχει βελτίωση της λύσης, με αύξηση του

χρόνου εκτέλεσης. Επίσης το μοντέλο DRL, που παρουσιάζεται στο άρθρο,

πέτυχε λίγο καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το μοντέλο DRL του Nazari

et al. Όσον αφορά τους αλγόριθμους τοπικής αναζήτησης, ο αλγόριθμος του

Google OR-Tools έχει μικρή διαφορά στην λύση και πολύ μικρότερο χρόνο

εκτέλεσης σε σχέση με τον LNS.

• στα πειράματα με τον προσαρμοζόμενο κριτή (Adaptive Critic), παρατηρείται

πως όταν η υπερπαράμετρος είναι ίση με 0%, τότε έχουμε ένα απλό δίκτυο,

ενώ έχει καλύτερο κέρδος όταν το ποσοστό είναι ίσο με 10%, στο πρόβλημα

VRP με 20 πελάτες. Επίσης στα προβλήματα VRP με 20,50 και 100 πελάτες

με την χρήση ενός adaptive critic, παρατηρείται πως η ποιότητα της λύσεις

βελτιώνεται.

3.7 Μοντέλο Προσοχής Με Ενσωματώσεις Γράφου

(Attention Model with Graph Embeddings)

Σκοπός του άρθρου [34] είναι η παρουσίαση ενός framework Ενισχυτικής Μάθη-

σης για την επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης ηλεκτρικών οχημάτων (EVRP).

Παρόμοιοι αλγόριθμοι για την επίλυση του προβλήματος είναι η αναζήτηση μετα-

βλητής γειτονιάς (Variable Neighborhood Search) με μετά-ευρετική Αναζήτηση Tabu

(Tabu Search) [57] καθώς και άλλοι αλγόριθμοι Branch and price and cut. Καθώς,

όμως, το μέγεθος του προβλήματος αυξάνεται αυτοί οι αλγόριθμοι παύουν να εί-

ναι αποδοτικοί. Επίσης, απαιτούν πολύπλοκες δομές, οι οποίες είναι δύσκολο να

γενικευθούν και για άλλες εκδοχές του προβλήματος. Υπάρχουν δύο τρόποι για

να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, η εποπτευόμενη μάθηση και η ενισχυτική μάθηση.

Η εποπτευόμενη μάθηση δεν είναι ικανοποιητική. Ενώ βρίσκει ιδανικές λύσεις και

μπορεί να βρει λύσεις και σε μεγάλα προβλήματα, δεν μπορεί να δουλέψει σε προ-
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βλήματα που δεν έχει πρόσβαση σε “ιδανικές” πληροφορίες. Αντίθετα οι μέθοδοι

της Ενισχυτικής Μάθησης, μπορούν να ξεπεράσουν αυτό τον περιορισμό. Συνεπώς

το μοντέλο Ενισχυτικής Μάθησης, που παρουσιάζεται στο άρθρο, μπορεί να βρει

καλές λύσεις. Επιπροσθέτως, μπορεί να συνδυαστεί με άλλους αλγορίθμους για να

βελτιωθούν οι αρχικές λύσεις του μοντέλου.

Πρόβλημα δρομολόγησης ηλεκτρικών οχημάτων (EVRP) Πρόκειται για ειδική

περίπτωση του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων (VRP). Σε αυτή την εκδοχή

του προβλήματος, ένα επιπλέον χαρακτηριστικό των πρακτόρων είναι η χωρητικό-

τητα της μπαταρίας του οχήματος. Επίσης στο γράφημα, πέρα από την βάση των

οχημάτων (αποθήκη) και τους πελάτες, υπάρχουν και σταθμοί φόρτισης.

Δομή Μοντέλου Το προτεινόμενο μοντέλο Προσοχής (Attention Model), που φαί-

νεται στο Σχήμα 3.5, αποτελείται από τα εξής μέρη:

• μηχανισμό ενσωμάτωσης (embedding component), εκφράζει τον γράφο σε μορφή

πολυδιάστατου δείκτη

• μηχανισμό προσοχής (attention component), υπολογίζει τις πιθανότητες κάθε

κόμβου

• μακροπρόθεσμη βραχυπρόθεσμη μνήμη (LSTM Long Short TermMemory decoder)

[44], αποθηκεύεται το ιστορικό κίνησης

Οι μέθοδοι αποκωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

• απληστη αποκωδικοποίηση (Greedy Decoding)

• στοχαστική αποκωδικοποίηση (Stochastic Sampling)

• αναζήτηση σέσμης(Beam Search)

Πειράματα Στο άρθρο έγιναν πειράματα πάνω σε 100 προβλήματα EVRP με τα

εξής χαρακτηριστικά:

• 5 πελάτες, 2 σταθμοί φόρτισης, 2 οχήματα

• 10 πελάτες, 3 σταθμοί φόρτισης, 3 οχήματα
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Σχήμα 3.5: Μοντέλο προσοχής με ενσωματώσεις γράφου

• 20 πελάτες, 3 σταθμοί φόρτισης, 3 οχήματα

• 30 πελάτες, 4 σταθμοί φόρτισης, 4 οχήματα

• 40 πελάτες, 5 σταθμοί φόρτισης, 5 οχήματα

• 50 πελάτες, 6 σταθμοί φόρτισης, 6 οχήματα

• 100 πελάτες, 12 σταθμοί φόρτισης, 12 οχήματα

Για την εκπαίδευση χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος διαβαθμισμένης πολιτικής

(Gradient Policy Algorithm), κατά τον οποία το μοντέλο ελέγχει την ποιότητα των
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λύσεων που βρίσκει με την χρήση της συνάρτησης επιβράβευσης (reward function).

Βάση των τιμών της συνάρτησης επιβράβευσης, υπολογίζουμε τις τιμές της συ-

νάρτησης απωλειών για κάθε μεταβλητή εκπαίδευσης. Ύστερα χρησιμοποιούμε τον

βελτιστοποιητή Adam (Optimizer), για να ενημερώσουμε τις μεταβλητές εκπαίδευ-

σης.

Στο άρθρο γίνεται σύγκριση των αλγορίθμων/λυτών:

• CPLEX [10]

• αναζήτηση μεταβλητής γειτονιάς με μετά-ευρετική αναζήτηση Tabu (VNS/TS)

[57]

• μοντέλο ενισχυτικής μάθησης, που προτείνεται στο άρθρο

– άπληστη στρατηγική αποκωδικοποίησης

– στοχαστική στρατηγική αποκωδικοποίησης (Stochastic Sampling)

– στρατηγική αποκωδικοποίησης με αναζήτηση δέσμης

Παρατηρείται πως το μοντέλο Ενισχυτικής Μάθησης με στοχαστική αποκωδικοποί-

ηση πετυχαίνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα, σε σύγκριση με τις άλλες μεθόδους

αποκωδικοποίησης, αλλά χρειάζεται παραπάνω χρόνο. Σε κάθε περίπτωση όμως

το μοντέλο Ενισχυτικής Μάθησης, που προτείνεται στο άρθρο, έχει καλύτερη επε-

κτασιμότητα και γενίκευση από το μοντέλο μαθηματικού προγραμματισμού που

επιλύθηκε με το λύτη CPLEX και τον αλγόριθμο μεταβλητής γειτονικής αναζήτη-

σης. Το μοντέλο μαθηματικού προγραμματισμού που επιλύθηκε με το λύτη CPLEX

δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα σε λογικό χρονικό διάστημα, ενώ ο αλγόριθμος

αναζήτησης μεταβλητής γειτονιάς με μετά-ευρετική αναζήτηση Tabu απαιτεί 7 με 10

φορές τον χρόνο που χρειάζεται το μοντέλο Ενισχυτικής Μάθησης. Συνεπώς, η δομή

που παρουσιάζεται στο άρθρο μπορεί να λύσει γρήγορα το πρόβλημα δρομολόγησης

ηλεκτρικών οχημάτων με χρονικά παράθυρα, χωρίς να έχει περιορισμό στο μέγεθος

του προβλήματος. Επίσης, το μοντέλο μπορεί να επεκταθεί και να λύσει και άλλες

εκδοχές του προβλήματος. Πιθανές επεκτάσεις για το μοντέλο, θεωρητικά, μπορεί

να συνδυαστεί και με ένα Δίκτυο Δεικτών, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις

πληροφορίες του περιβάλλοντος του στην επίλυση. Τέλος, μετά την εύρεση κάποιας
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λύσης, μπορεί να ακολουθήσει και ένας ευρετικός αλγόριθμος για την βελτίωση της

ποιότητας της λύσης που έχει βρεθεί.

3.8 Δίκτυο Δεικτών (Pointer Network PN)

Σκοπός του άρθρου [16] είναι η παρουσίαση του μοντέλου Δικτύου Δεικτών

(Pointer Network) εκπαιδευόμενο από μηχανισμούς Ενισχυτικής Μάθησης για την

επίλυση του προβλήματος προσανατολισμού με χρονικά παράθυρα (OPTW). Πα-

ρόμοιοι αλγόριθμοι είναι η επαναλαμβανόμενη τοπική αναζήτηση (Iterated Local

Search ILS) [69], ο ευρετικός αλγόριθμος αναζήτησης μεγάλης γειτονιάς (Large

Neighbourhood Search Heuristic LNS) [56] και η προσέγγιση στρατηγικής εξέλι-

ξης (Evolution Strategy Approach) [26]. Πρόσφατα έχουν παρουσιαστεί αρκετοί

ευρετικοί αλγόριθμοι τοπικής αναζήτησης, όπως η αναζήτηση μεταβλητής γειτο-

νιάς (variable neighbourhood search VNS), βελτιστοποίηση αποικιών (ant colony

optimization) και αναρρίχηση λόφων(simulated annealing) [20, 68, 67].

Επίσης έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος στα μοντέλα Δικτύου Δεικτών. Όμως

δεν υπάρχει μεγάλο πλήθος πληροφοριών για να γίνει σωστή εκπαίδευση του συ-

γκεκριμένου μοντέλου. Με αποτέλεσμα να πρέπει να περιοριστεί το μέγεθος του

προβλήματος για να βρεθεί γρήγορα λύση ή να μειώσουμε την ποιότητα των λύσεων.

Για την αποφυγή αυτού του εμποδίου χρησιμοποιήθηκαν μηχανισμοί μηχανικής μά-

θησης ώστε να γίνει η εκπαίδευση.

Orienteering Problem with Time Windows Το πρόβλημα προσανατολισμού με

χρονικά παράθυρα (OPTW) αποτελείται από n κόμβους (vi) με τις συντεταγμένες

τους xi. Κάθε κόμβος έχει ένα θετικό κέρδος ri, χρονικό παράθυρο [oi, ci], με χρονική

στιγμή αρχής και τέλους αντίστοιχα, και χρονική διάρκεια επίσκεψης di.

Το προτεινόμενο μοντέλο Δικτύου Δεικτών [74], που φαίνεται στο Σχήμα 3.6

αποτελείται από τα εξής μέρη:

• κωδικοποιητή δέσμης (set encoder), επεξεργάζεται τις πληροφορίες εισόδου

• κωδικοποιητή ακολουθίας (sequence encoder), χειρίζεται τις ακολουθίες

• μηχανισμό δεικτών (pointing mechanism), παράγει την κατανομή πιθανοτήτων
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Σχήμα 3.6: Μοντέλο δικτύου δεικτών

Στην πρώτη φάση της κωδικοποίησης, παράγεται ένα χαρακτηριστικό πολυδιά-

στατο χαρακτηριστικό (high-dimensional feature) από τις πληροφορίες εισοδου.

Ύστερα ο κωδικοποιητής ακολουθίας κωδικοποιεί την μερική λύση που έχει βρε-

θεί. Στην πρώτη φάση της κωδικοποίησης, οι αναπαραστάσεις που δημιουργούνται

εισάγονται στο μηχανισμό δεικτών για να παραχθεί η κατανομή πιθανοτήτων, η

οποία δείχνει το πιο πιθανό επόμενο στοιχείο.

Στα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν οι βιβλιοθήκες προβλημάτων αναφοράς

• Solomon

• Cordeau

• Gavalas

Σε κάθε πρόβλημα ορίζεται η αρχή, το τέλος και οι αρχικοί και τελικοί χρόνοι

εμφάνισης των κόμβων. Στα προβλήματα Gavalas η εκπαίδευση γίνεται με δύο

συστήματα δειγματοληψίας: ομοιόμορφο και ανομοιόμορφο.

Για την κατασκευή μιας λύσης στην εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκαν οι εξής μη-

χανισμοί:

• δειγματοληψία, κατά την εκπαίδευση

• άπληστη αναζήτηση, για να παρακολουθεί την πρόοδο της εκπαίδευσης

• αναζήτηση δέσμης [45]
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• ενεργή αναζήτηση (active search) [4]

Η σύγκριση των παραπάνω γίνεται με τα αποτελέσματα του αλγορίθμου επανα-

λαμβανόμενης τοπικής αναζήτησης (ILS). Παρατηρείται πως με άπληστη αναζήτηση

έχει παρόμοιες επιδόσεις με τον ILS, ενώ με αναζήτηση δέσμης οι επιδόσεις βελ-

τιώνονται. Συνεπώς το μοντέλο Δικτύου Δεικτών πετυχαίνει καλύτερες λύσεις και

χρόνους εκτέλεσης.

Ύστερα στη σύγκριση του ILS με την αναζήτηση δέσμης και την ενεργή αναζή-

τηση παρατηρείται πως η αναζήτηση δέσμης και η ενεργή αναζήτηση έχουν πολύ

καλύτερα αποτελέσματα από τον ILS. Επίσης ο αλγόριθμος αναζήτησης δέσμης

βρίσκει σε μικρό χρονικό διάστημα καλές λύσεις, όπως και ο αλγόριθμος ενεργής

αναζήτησης. Αλλά ο αλγόριθμος ενεργής αναζήτησης μπορεί σε μεγαλύτερο χρονικό

διάστημα να βελτιστοποιήσει την λύση του. Με αποτέλεσμα να είναι καλύτερος

αλγόριθμος αν δεν είναι απαραίτητη η άμεση απάντηση.

Πειράματα Τα πειράματα που έγιναν είχαν εκπαιδευτεί με διαφορετικές μεθό-

δους:

• κάθε μοντέλο εκπαίδευτηκε σε κάθε πρόβλημα (st)

• το μοντέλο εκπαιδεύτηκε σε μερικά προβλήματα και μετά αυτό το μοντέλο

αξιολογήθηκε στα υπόλοιπα προβλήματα (tl) (transfer learning)

• το μοντέλο εκπαιδεύτηκε σε μερικά προβλήματα και μετά αυτό το μοντέλο

αξιολογήθηκε και βελτιστοποιήθηκε στα υπόλοιπα προβλήματα (ft+tl)

• εκπαίδευση με Δίκτυο Δεικτών, το μοντέλο που παρουσιάζεται στο άρθρο

• εκπαίδευση με Δίκτυο Δεικτών με ενεργή αναζήτηση

Ύστερα στη σύγκριση των παραπάνω μεθόδων εκπαίδευσης παρατηρούμε πως

η μέθοδος 2 πετυχαίνει καλύτερα αποτελέσματα από τον αλγόριθμο ILS καθώς και

από τη μέθοδο 1. Ύστερα παρατηρούμε πως η επιμέρους βελτίωση της μεθόδου 3,

πράγματι βελτιώνει τα αποτελέσματα της μεθόδου 2. Επίσης, η μέθοδος 4 και 5

καταφέρνει να πετύχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Η μέθοδος 5, όμως, βρίσκει

ακόμα καλύτερες λύσεις, με την βοήθεια της ενεργής αναζήτησης.
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3.9 Multi‐Layer Perceptrons & Convolutional Neural Networks

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας [65] είναι η σύγκριση αλγορίθμων επίλυσης

του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων με χρονικά παράθυρα VRPTW με μεγάλο

αριθμό πελατών (5000+).

Σε αυτή την εκδοχή του προβλήματος:

• υπάρχουν δύο είδη οχημάτων, με διαφορετικές χωρητικότητες

• υπάρχει μέγιστος χρόνος που ο πελάτης μπορεί να βρίσκεται στο όχημα

• υπάρχει χρόνος παραλαβής και παράδοσης πελάτη

• το όχημα πρέπει να τελειώσει την διαδρομή του στον σταθμό

Σε καθημερινή βάση η εταιρεία ταξί μπορεί να έχει 5000 πελάτες, μέχρι και

15000 σε περιόδους αιχμής, το προηγούμενο βράδυ. Ύστερα ο αλγόριθμος της εται-

ρείας κλείνει και βρίσκει την πιο αποδοτική διαδρομή των οχημάτων για εκείνη την

ημέρα.

Ο αλγόριθμος της εταιρείας Valys είναι συνδυασμός:

• του αλγορίθμου Αναρρίχησης Λόφων (Simulated Annealing) [66]

• ενός μηχανισμού ελέγχου σε ένα απλό προσωρινό δίκτυο χρονικής εξάρτησης

(Time-Dependent Simple Temporal Network) [51]

Ο αλγόριθμος αναρρίχησης λόφων ως ένας ευρετικός αλγόριθμος στην αναζή-

τηση ενός ολικού μεγίστου, ο οποίος μπορεί να μείνει σε τοπικό μέγιστο. Για να

αποφευχθεί αυτό το λάθος, ο αλγόριθμος αυτός συνεχίζει με χειρότερες λύσεις. Στο

πρόβλημα αυτό όμως, πρέπει να γίνει έλεγχος σε ένα πλήθος περιορισμών. Για αυτό

ο έλεγχος εγκυρότητας κάποιας λύσης γίνεται σε δύο στάδια:

• γρήγορος έλεγχος (fast check)

• πλήρης έλεγχος (full check)

Στον γρήγορο έλεγχο, ελέγχουμε αν:

• η σειρά των κινήσεων είναι σωστή
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• τηρούνται τα χρονικά παράθυρα

• ο πελάτης βρίσκεται στο ταξί για παραπάνω από 1,5 φορές στο όχημα

• το χρονικό περιθώριο του κάθε οδηγού έχει ξεπεράσει τις 8 ώρες

Στον πλήρη έλεγχο, ελέγχουμε αν ικανοποιούνται όλοι οι περιορισμοί του προ-

βλήματος. Το άθροισμα όλων των περιορισμών σχηματίζει ένα απλό προσωρινό

δίκτυο. Στο πρόβλημα μας που οι περιορισμοί είναι εξαρτώμενοι από τον χρόνο,

το δίκτυο που σχηματίζεται, είναι ένα απλό προσωρινό δίκτυο χρονικής εξάρτησης

(TDSTN). Ύστερα λύνουμε τον γράφο αυτό με τον αλγόριθμο συντομότερης δια-

δρομής Floyd-Warshalls [14] σε συνδυασμό με ακμές έξυπνης ταξινόμησης (smart

ordering of edges).

Στην εργασία χρησιμοποιήθηκαν εποπτευόμενα νευρωνικά δίκτυα (Supervised

Neural Networks). Οι κατηγορίες νευρωνικών δικτύων που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

• Πολυεπίπεδα Perceptrons (Multilayer Perceptrons) [31]

• Convolutional Νευρωνικά Δίκτυα [22]

Στην κατηγορία Πολυεπίπεδων Perceptrons όλα τα επίπεδα είναι πλήρως συνδε-

δεμένα με τα προηγούμενα και τα επόμενα. Κάθε κόμβος στο κρυφό επίπεδο είναι

συνδεδεμένος με όλους τους κόμβους του επόμενου επιπέδου. Με την χρήση των

συνδεδεμένων κόμβων του δικτύου, δίνεται η δυνατότητα να γίνει εκτίμηση κάποιας

τιμής [31], ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που δεν γνωρίζουμε την εξίσωση των τιμών,

καθώς και σε περιπτώσεις που οι υπολογισμοί απαιτούν πολύ χρόνο.

Μία μέθοδος που παρουσιάζεται στην εργασία είναι η υπερβολική τοποθέτηση

(Overfitting). Σε αυτή την μέθοδο χρησιμοποιούνται πολλές παράμετροι για να ται-

ριάξουν τα δεδομένα. Με αποτέλεσμα τα δεδομένα να ταιριάζουν με τις παρα-

μέτρους, χωρίς να προσδιορίζονται οι συνδέσεις μεταξύ τους. Συνεπώς, χρησιμο-

ποιούνται δύο είδη επιπέδων, Dropout or Dropconnect, για να αποφευχθεί αυτό το

πρόβλημα. Για να ελέγξουμε αν η Υπερβολική Τοποθέτηση είναι αποδοτική, χωρί-

ζουμε τα δεδομένα μας σε τρία μέρη:

• εκπαίδευση (train)

• επιβεβαίωση (validate)
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• δοκιμή (test)

Αρχικά εκπαιδεύουμε το μοντέλο. Μετά επιβεβαιώνεται η εκπαίδευση. Όταν το

μοντέλο παύει να βελτιώνεται, τότε σταματάει η επιβεβαίωση. Ύστερα συνεχίζουμε

να εκπαιδεύουμε το μοντέλο με προβλήματα που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί στην

αρχική εκπαίδευση. Σε αυτή την φάση χρησιμοποιείται και η μέθοδος υπερβολικής

τοποθέτησης, η οποία μπορεί να χειροτερέψει την απόδοση. Τέλος στην φάση της

δοκιμής αξιολογούμε τα αποτελέσματα από την δοκιμή του μοντέλου σε εντελώς

νέα προβλήματα.

Τα Convolutional Νευρωνικά Δίκτυα βοηθούν στην εύρεση μοτίβων. Επίσης χρη-

σιμοποιούν τις ίδιες μεταβλητές σε κάθε επίπεδο, με αποτέλεσμα να ενημερώνονται

μαζί. Για να λειτουργήσει, όμως, πρέπει να είναι ίδιοι οι τύποι εισόδου παντού. Για

να βελτιωθεί επιπλέον η απόδοση των Convolutional νευρωνικών δικτύων, χρησι-

μοποιείται ένα επιπλέον επίπεδο κανονικοποίησης (Normalization Layer). Με αυτή

την βελτίωση κλιμακώνει τα δεδομένα εισόδου, και η εκπαίδευση γίνεται πιο γρή-

γορα. Στην εργασία χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη επιπέδων κανονικοποίησης, κανο-

νικοποίηση περίπτωσης (Instance normalization) και κανονικοποίηση δέσμης (batch

normalization).

Εκπαίδευση Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαίδευση του μοντέλου,

προήλθαν από παλαιότερες εκτελέσεις του αλγορίθμου Valys. Από αυτή την συλ-

λογή δεδομένων, με την χρήση του γρήγορου μηχανισμού ελέγχου, ξεχωρίζουμε τα

δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση. Το μέγεθος των δε-

δομένων, όμως, εξακολουθεί να είναι μεγάλο για τον αλγόριθμο. Συνεπώς γίνεται

επιλογή 10000 περιπτώσεων για κάθε αριθμό αιτημάτων ανά διαδρομή. Αυτός ο

αριθμός αποκαλείται route cardinality. Ύστερα οι συντάκτες μετατρέπουν τα δεδο-

μένα αυτά σε μορφή δισδιάστατου πίνακα, για λόγους αξιοπιστίας.

Πειράματα Στην εργασία έγινε σύγκριση του αλγορίθμου με τη χρήση διαφορε-

τικού Νευρωνικού Δικτύου και διαφορετικού επιπέδου Κανονικοποίησης. Συγκε-

κριμένα δημιουργήθηκαν 425 πειράματα με την χρήση επιπέδου Κανονικοποίησης

Περίπτωσης και 30 πειράματα με την χρήση επιπέδου Κανονικοποίησης Δέσμης.

Και στις δύο περιπτώσεις, τα πειράματα έχουν αριθμό route cardinality από 2 μέ-

χρι και 7 και αριθμό κρυφών επιπέδων από 1 μέχρι 4. Επίσης στα convolutional
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νευρωνικά δίκτυα, έγιναν δοκιμές με 2,4 και 8 kernels ανά επίπεδο και 3,5,7 μεγέθη

kernel. Kernel ονομάζεται ο πίνακας βαρών.

Στα αποτελέσματα της Κανονικοποίησης Περίπτωσης, παρατηρείται πως η ακρί-

βεια αυξάνεται καθώς αυξάνουμε τα κρυφά επίπεδα, ενώ με την αύξηση του αριθ-

μού route cardinality η ακρίβεια μένει σταθερή ή μειώνεται. Μεταξύ των κατηγοριών

νευρωνικών δικτύων, τα convolutional νευρωνικά δίκτυα έχουν ελαφρώς καλύτερη

ακρίβεια από τα πολυεπίπεδα perceptrons. Επίσης, παρατηρείται αύξηση της τα-

χύτητας καθώς αυξάνονται τα κρυφά επίπεδα, ενώ με την αύξηση του αριθμού

route cardinality η ταχύτητα μένει σταθερή. Μεταξύ των κατηγοριών νευρωνικών

δικτύων, τα convolutional νευρωνικά δίκτυα έχουν κατά 20-35% μεγαλύτερη τα-

χύτητα από τα πολυεπίπεδα perceptrons. Στα αποτελέσματα της κανονικοποίησης

δέσμης, παρατηρείται πως η ακρίβεια έχει αυξηθεί και η ταχύτητα έχει μειωθεί, σε

σύγκριση με την κανονικοποίηση περίπτωσης. Σε αντίθεση με την κανονικοποίηση

περίπτωσης, τα convolutional νευρωνικά δίκτυα έχουν ελαφρώς χειρότερη ακρίβεια

από τα πολυεπίπεδα perceptrons.

3.10 MARDAM Multi‐Agent Routing Deep Attention Mechanisms

Σκοπός της εργασίας [5] είναι η παρουσίαση ενός δικτύου πολιτικών πολλα-

πλών πρακτόρων με μηχανισμούς προσοχής (MARDAM - Multi-Agent Routing Deep

Attention Mechanisms) καθώς και η επιμέρους σύγκριση αλγορίθμων εκπαίδευσης

σε διαφορετικές εκδοχές του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων (VRP). Αρχικά,

στην εργασία παρουσιάζονται όλες οι εκδοχές του προβλήματος. Η πιο απλή εκδοχή

είναι το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή (TSP). Σε αυτή την εκδοχή έχουμε μόνο

έναν πράκτορα στο περιβάλλον, ο οποίος πρέπει να διέλθει από κάθε κόμβο ακρι-

βώς μία φορά. Το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων (VRP), είναι μία επέκταση

στο TSP πρόβλημα. Σε αυτή την εκδοχή μπορούμε να έχουμε παραπάνω από ένα

πράκτορα και το σημείο εκκίνησης είναι το σημείο τερματισμού. Το συγκεκριμένο

πρόβλημα έχει τις ακόλουθες επεκτάσεις:

• με περιορισμένη χωρητικότητα (Capacitated CVRP) με χρονικά παράθυρα (VRPTW),

κάθε πελάτης πρέπει να εξυπηρετηθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

• ηλεκτρικών οχημάτων (eVRP), κάθε όχημα έχει περιορισμένη μπαταρία και
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είναι πιθανόν να χρειαστεί να σταματήσει σε σταθμό φόρτισης

• παραλαβή και παράδοση (Pickup and Delivery), κάθε όχημα πρέπει να παρα-

λάβει έναν πελάτη από μία τοποθεσία και να τον παραδώσει σε άλλη τοπο-

θεσία.

• δυναμικά και στοχαστικά (Dynamic and Stochastic DS-VRP), σε αυτή την εκ-

δοχή οι πράκτορες δεν γνωρίζουν από την αρχή όλους τους πελάτες, αλλά οι

πελάτες εμφανίζονται ή μεταβάλλονται κατά την διάρκεια των διαδρομών

Ύστερα στην εργασία παρουσιάζονται μερικοί τρόποι επίλυσης αυτών των προ-

βλημάτων:

• ακριβής τρόποι επίλυσης (Exact approaches)

– ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός (Integer Linear Programming) [30,

35]

– προγραμματισμός περιορισμών (Constraint Programming) [59, 54]

• επίλυση με χρήση Ευρετικών Αλγορίθμων

– Tabu Search [19]

– αναρρίχηση λόφων (Simulated Annealing) [49]

– προσεγγιστικός δυναμικός προγραμματισμός

(Approximate Dynamic Programming) [50]

– εξελικτικοί αλγόριθμοι (Evolutionary Algorithms), συγκεκριμένα γενετι-

κοί αλγόριθμοι (Genetic Algorithms) [40]

– Ant Colony Optimization [59]

• επίλυση με χρήση νευρωνικών δικτύων

– πολυεπίπεδοι perceptrons (Multi-Layer Perceptrons MLP) [55]

– επαναλαμβανόμενα νευρωνικά δίκτυα (Recurrent Neural Networks) με

μηχανισμού προσοχής (Attention Model) γνωστά ως δίκτυα δεικτών [74]

Στα στοχαστικά και δυναμικά προβλήματα VRP, οι ακριβής τρόποι επίλυσης

μπορούν να βρουν βέλτιστες λύσεις σε μεγάλα προβλήματα. Αντίθετα, σε πολύ
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μεγάλα προβλήματα, οι μέθοδοι αυτοί βρίσκουν προσεγγιστικές λύσεις. Για να ξε-

περαστεί αυτό το εμπόδιο, κατασκευάστηκαν ευρετικοί και μετά-ευρετικοί αλγό-

ριθμοι, όπως οι γενετικοί αλγόριθμοι, ο αλγόριθμος Ant Colony Optimization. Αυτοί

οι αλγόριθμοι μπορούν να βρουν καλές ποιοτικά λύσεις και είναι πολύ πιο εύκολο

να εισαχθούν σε κάποιο framework.

Στην εργασία παρουσιάζονται οι διαφορετικές μέθοδοι αποφάσεων Markov (Markov

Decision Processes). Συγκεκριμένα οι μέθοδοι που παρουσιάζονται είναι:

• μέθοδοι αποφάσεων Markov (Markov Decision Processes - MDP)

• μέθοδοι αποφάσεων Markov με πολλούς πράκτορες (MMDP)

• μέθοδοι αποφάσεων Markov με μερική παρατήρηση (POMDP)

• μέθοδοι αποφάσεων Markov με μερική παρατήρηση λαμβάνοντας αποφάσεις

μη κεντρικοποιημένα (Decentralized Dec-POMDP)

Ύστερα στην εργασία γίνεται σύγκριση των μεθόδων Πράκτορα-Κριτή (Actor-Critic

Methods):

• σύγκριση μεθόδων εκπαίδευσης

– CTCC

– DTDC

– CTDC

• σύγκριση πολιτικών αναπαράστασης

– στατικές

– μη στατικές πολιτικές

• σύγκριση αρχιτεκτονικών εκτίμησης

– γραμμικά

– Επαναλαμβανόμενα Νευρωνικά Δίκτυα RNN

• σύγκριση μεθόδων ιστορικής αναπαράστασης

– μειωμένα ιστορικά - truncated histories
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– κρυφά επίπεδα του επαναλαμβανόμενου νευρωνικού δικτύου RNN - hidden

states of RNN

Στη σύγκριση μεθόδων ιστορικής αναπαράστασης παρατηρείται πως τα κρυφά

επίπεδα του επαναλαμβανόμενου νευρωνικού δικτύου (RNN) καταφέρνουν να πε-

τύχουν καλύτερα αποτελέσματα από την μέθοδο μειωμένου ιστορικού. Στα πειρά-

ματα σύγκρισης μεθόδων εκπαίδευσης παρατηρείται πως, η Κεντρική Εκπαίδευση

με Μη Κεντρικό Έλεγχο (CTDC) είναι καλύτερη από τις άλλες μεθόδους. Η Κε-

ντρική Εκπαίδευση με Κεντρικό Έλεγχο (CTCC), λόγω του μεγάλου ιστορικού, είναι

πολύ πιθανό να μην εξερευνήσει σωστά το πρόβλημα και να κολλήσει σε τοπικό

μέγιστο. Για αυτό τον λόγο, με μικρότερο ιστορικό χώρο, η CTCC, όπως και η DTDC

ξεπερνάει την CTDC. Τέλος παρατηρείται πως η CTDC βρίσκει έχει καλύτερα αποτε-

λέσματα από τον αλγόριθμο Monte-Carlo Expectation - Maximization (MCEM) [78],

όμως σε πολλές περιπτώσεις δεν βρίσκουν την βέλτιστη λύση, την οποία βρίσκει ο

αλγόριθμος FB-HSVI [13].

Ύστερα στην εργασία παρουσιάζεται η έννοια της Ακολουθιακής Μεθόδου Απο-

φάσεων Markov (Sequential MMDP - sMMDP). Σε αυτή την μέθοδο οι πράκτορες

δεν λαμβάνουν τις αποφάσεις ταυτόχρονα. Συνεπώς η πολυπλοκότητα του sMMDP

έχει αυξηθεί, αλλά o παράγοντας διακλάδωσης στο δέντρο αποφάσεων έχει μειωθεί.

Με την πειραματική σύγκριση των δύο μεθόδων, παρατηρούμε πως το μέγεθος των

πινάκων Q-values έχει μειωθεί σημαντικά στην μέθοδο sMMDP, ενώ στην μέθοδο

MMDP οι επαναλήψεις που ενημερώνουν τον τελεστή Bellman γίνονται πιο γρή-

γορα. Επίσης, καθώς αυξάνεται το μέγεθος των προβλημάτων, η μέθοδος sMMDP

είναι καλύτερη από την MMDP. Πρέπει να σημειωθεί, πως η μέθοδος sMMDP αρ-

μόζει καλύτερα σε προβλήματα που οι αποφάσεις λαμβάνονται ακολουθιακά. Πα-

ρόλο που έχει μειωθεί το μέγεθος των πινάκων Q-values, σε μεγάλα προβλήματα

εξακολουθεί να είναι εξαντλητική η αναπαράσταση αυτή. Για αυτό προτείνεται η

χρήση κάποιας αρχιτεκτονικής προσέγγισης. Προκειμένου να βρεθούν λύσεις στο

δυναμικό και στοχαστικό πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων (DS-VRP), στην εργα-

σία παρουσιάζεται μία νέα αρχιτεκτονική που ονομάζεται MARDAM (Multi-Agent

Routing Deep Attention Mechanisms). Η αρχιτεκτονική αυτή δεν μπορεί όμως να

βρει βέλτιστη λύση στο πρόβλημα, παρά μόνο κάποια τοπική βέλτιστη λύση. Με την

χρήση πολλαπλών RNN, μπορεί να καταλήγει σε καλές ποιοτικά λύσεις.

63



Σχήμα 3.7: Η αρχιτεκτονική του MARDAM

Η αρχιτεκτονική του MARDAM, που φαίνεται στο Σχήμα 3.7, αποτελείται από:

• τον κωδικοποιητή πελατών, μετατρέπει τα χαρακτηριστικά των πελατών

• τον κωδικοποιητή οχημάτων, αντιστοιχεί τα στοιχεία του κάθε οχήματος με

την χρήση μηχανισμών προσοχής

• agent turn focus, επιλέγει το όχημα που πρόκειται να κάνει κάποια κίνηση

• travels scorer, αντιστοιχεί την αναπαράσταση κάθε πελάτη με την εσωτερική

κατάσταση κάθε οχήματος και παράγει έναν κανόνα απόφασης

Προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της αρχιτεκτονικής αυτής, στο επί-

πεδο “travels scorer” γίνονται εμφανής μόνο οι κινήσεις που μπορεί να επιλέξει ο

πράκτορας, οι υπόλοιπες κινήσεις επικαλύπτονται.

Εκπαίδευση Για την εκπαίδευση του μοντέλου, χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος

Actor-Critic [6]. Στα δεδομένα της εκπαίδευσης παρατηρείται ραγδαία βελτίωση,
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μέχρι την 15η εποχή, μετά σταθεροποιείται. Μετά την εκπαίδευση, στη δοκιμή της

αρχιτεκτονικής, χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι επιλογής δράσης:

• άπληστη, επιλογή της δράσης με την μεγαλύτερη πιθανότητα και

• δειγματοληπτική, επιλογή δράσης με δειγματοληψία από τον κανόνα απόφα-

σης.

Πειράματα Ως μέτρο σύγκρισης, χρησιμοποιήθηκε ο λύτης OR-Tools της Google

[48] με διαφορετικές μεθόδους:

• dynamic, αναδιαμορφώνει τις κινήσεις που είχε επιλέξει και διαλέγει τις κινή-

σεις που δεν είχαν επιλεχθεί μετά από κάθε εμφάνιση κάποιου νέου πελάτη

• optimistic, επιλέγει την επόμενη κίνηση βάση της συνεχόμενης ταχύτητας, υπο-

λογίζοντας τον χρόνο διαδρομής

• expected value, επιλέγει την κίνηση βάση της κατανομής ταχύτητας

Στα προβλήματα CVRP, γίνεται σύγκριση της αρχιτεκτονικής MARDAM με γνω-

στούς μηχανισμούς βαθιας μαθησης:

• μηχανισμός προσοχής (Attention Model)

– άπληστη στρατηγική αποκωδικοποίησης, όπως στο MARDAM

– δειγματοληπτική στρατηγική αποκωδικοποίησης, όπως στο MARDAM

• επαναλαμβανόμενο νευρωνικό δίκτυο (RNN)

– άπληστη στρατηγική αποκωδικοποίησης, όπως στο MARDAM

– στρατηγική αποκωδικοποίησης με αναζήτηση δέσμης, πλάτους 10

Επίσης, γίνεται σύγκριση της αρχιτεκτονικής της εργασίας στα προβλήματα

CVRP και CVRPTW με τον αλγόριθμο LKH3 [23].

Στην εργασία παρουσιάζονται οι μέσες τιμές και οι διασπορές των κερδών από

όλες τις εκτελέσεις. Επίσης, στα προβλήματα DS-CVRPTW, παρουσιάζεται το πο-

σοστό των πελατών που εξυπηρετήθηκε. Στα προβλήματα DS-CVRPTW, γίνεται σύ-

γκριση της MARDAM με το Dynamic OR-Tools, με διαφορετική αναλογία αγνώστων-

γνωστών πελατών. Μεταξύ των δύο, το Dynamic OR-Tools έχει καλύτερα αποτε-

λέσματα, αλλά το MARDAM έχει κοντινά αποτελέσματα και χαμηλά κόστη στις
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περισσότερες περιπτώσεις. Όμως όταν οι αναλογία αγνώστων-γνωστών είναι πάνω

από 60

Στα προβλήματα S-CVRPTW, γίνεται σύγκριση της MARDAM με το Optimistic

OR-Tools και το Expected Value OR-Tools, με διαφορετική πιθανότητα καθυστέρη-

σης στις διαδρομές. Η αρχιτεκτονική MARDAM πετυχαίνει καλύτερα αποτελέσματα

από τους άλλους αλγόριθμους όταν η πιθανότητα καθυστέρησης είναι μικρή. Αντί-

θετα όταν η πιθανότητα αυτή ξεπεράσει το 30%, η MARDAM δυσκολεύεται με την

αύξηση των διαστάσεων του προβλήματος.

Στα προβλήματα CVRPTW, γίνεται σύγκριση της MARDAM με το Optimistic OR-

Tools και τον αλγόριθμο LKH3, ενώ στα προβλήματα CVRP γίνεται σύγκριση και

με τον μηχανισμό προσοχής και το επαναλαμβανόμενο νευρωνικό δίκτυο (Recurrent

Neural Network RNN). Μεταξύ της MARDAM και του Optimistic OR-Tools, και οι

δύο μέθοδοι τηρούν τις χωρητικότητες των οχημάτων. Η MARDAM δίνει έμφαση

στο χαμηλότερο κόστος, ενώ το Optimistic OR-Tools εστιάζει στα χρονικά πλαί-

σια με αποτέλεσμα να κάνει μεγαλύτερες διαδρομές. Ακόμη, καθώς αυξάνονται η

πελάτες, η MARDAM παύει να είναι αποτελεσματική. Στα προβλήματα CVRP συ-

γκεκριμένα, παρατηρείται πως η απόδοση των RNN χειροτερεύει καθώς μειώνεται

ο αριθμός των πελατών. Ακόμη, ο μηχανισμός προσοχής στα μεγάλα προβλήματα

έχει καλύτερη απόδοση από τη MARDAM. Αντίθετα, στα προβλήματα CVRPTW,

με την προσθήκη του περιορισμού των χρονικών πλαισίων, η MARDAM έχει πιο

ευνοϊκά αποτελέσματα.

Ένα ακόμη πείραμα που παρουσιάζεται στην εργασία, είναι η εκπαίδευση της

MARDAM με μικρές ποινές καθυστέρησης και μεγάλες. Στα αποτελέσματα τους,

φαίνεται πως με τις μικρές ποινές στην εκπαίδευση, καθυστερεί, προκειμένου να

μειώσει το κόστος διαδρομών. Αντίθετα, με μεγάλες ποινές στην εκπαίδευση, το

κόστος διαδρομής είναι μεγαλύτερο, αλλά επιτρεπτό. Συγκριτικά με τον αλγόριθμο

LKH3, η MARDAM με μεγάλες ποινές στην εκπαίδευση και μικρές ποινές στην δο-

κιμή, πετυχαίνει ελαφρώς χειρότερα αποτελέσματα από την MARDAM με τις μικρές

τιμές. Αντίθετα στις δοκιμές με μεγάλες ποινές, η MARDAM έχει πολύ καλύτερα

αποτελέσματα.

Στο τελευταίο πείραμα της εργασίας, η εκπαίδευση της MARDAM έγινε με

διαφορετικό αριθμό στα προβλήματα εκπαίδευσης και μετά το κάθε μοντέλο δοκι-
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μάστηκε σε όλες τις κατηγορίες. Συγκεκριμένα τα μοντέλα εκπαιδεύτηκαν σε προ-

βλήματα με 10,20 και 50 πελάτες και οι δοκιμές έγιναν σε προβλήματα με αριθμό

πελατών 10,20 και 50. Στα αποτελέσματα παρατηρούμε πως το κάθε μοντέλο απο-

δίδει καλύτερα στο μέγεθος προβλήματος που είχε εκπαιδευτεί, ενώ στα υπόλοιπα

προβλήματα η απόδοση του μειώνεται ραγδαία. Αντίθετα το μοντέλο που εκπαι-

δεύτηκε σε 20 και 50 πελάτες, είχε μικρή πτώση στην απόδοση του στο πρόβλημα

με τους 10 πελάτες.

Συνοψίζοντας, στην εργασία [5] παρουσιάζεται ένας νέος τρόπος εκπαίδευσης

Νευρωνικού Δικτύου με μη κεντρικοποιημένο έλεγχο, συγκρίνοντας τον με τον ήδη

υπάρχον μηχανισμό εκπαίδευσης. Ύστερα, παρουσιάστηκε η έννοια της ακολουθια-

κής επίλυσης του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων σε μερικώς παρατηρήσιμο

περιβάλλον, η οποία έδειξε σημαντικές βελτιώσεις στον χρόνο εύρεσης μιας ποιο-

τικά καλής λύσης. Τέλος, παρουσιάστηκε μία αρχιτεκτονική εκπαίδευσης για το δυ-

ναμικό και στοχαστικό πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων. Η αρχιτεκτονική αυτή

αποδείχθηκε πως είναι ικανή να ανταπεξέλθει σε προβλήματα διαφόρων μεγεθών,

εστιάζοντας στο ελάχιστο δυνατό κόστος συνολικών διαδρομών.
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Κεφάλαιο 4

Υπολογιστική Σύγκριση

Σε αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εκπαιδεύσεις των μοντέλων, καθώς και

οι αξιολογήσεις τους. Ύστερα γίνεται σύγκριση του ρυθμού βελτίωσης της απόδοσης

του κάθε μοντέλου κατά την εκπαίδευση, καθώς και την απόδοση του στο τέλος της

εκπαίδευσης. Επίσης, συγκρίνονται τα μοντέλα με ευρετικούς αλγόριθμους. Είναι

εξίσου σημαντικό όμως, να γίνει σύγκριση όλων των μοντέλων με τη χρήση των

ίδιων προβλημάτων κατά την αξιολόγηση. Συγκεκριμένα στην εργασία αυτή χρη-

σιμοποιήθηκαν τα προβλήματα αναφοράς Christofides [39]. Τα προβλήματα αυτά

είναι σχεδιασμένα να δοκιμάζουν τις επιδόσεις των αλγόριθμων που προσπαθούν

να λύσουν τέτοια προβλήματα. Μερικές από αυτές τις δοκιμασίες είναι:

• να τοποθετήσουν τους κόμβους σε ομάδες

• να τοποθετήσουν την αποθήκη στην μέση του γραφήματος

• να τοποθετήσουν την αποθήκη στην άκρη του γραφήματος

• να χρησιμοποιούν στο ίδιο γράφημα, διαφορετικό αριθμό οχημάτων

• να χρησιμοποιούν στον ίδιο γράφημα, διαφορετικό αριθμό χωρητικότητας και

• να συνδυάσουν δύο διαφορετικούς γράφημα μαζί, ώστε να δημιουργηθούν

γραφήματα με παραπάνω κόμβους.

Τα χαρακτηριστικά του κάθε προβλήματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1.

Το σύστημα στο οποίο έγιναν τα πειράματα είχε έναν Intel Core i7-8700 (2.3GHz),

16GB μνήμη RAM, μία κάρτα γραφικών GeForce GT 710 2GB και το λειτουργικό

σύστημα ήταν RedHat Linux CentOS (Έκδοση 8.3-1-5).
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Πίνακας 4.1: Χρόνοι εκπαίδευσης μοντέλων

Πρόβλημα Χωρητικότητα Αριθμός Κόμβων Αριθμός Οχημάτων Βέλτιστη Λύση
E-n22-k4-22 6000 22 4 375
E-n23-k3-23 4500 23 3 569
E-n30-k3-30 4500 30 3 534
E-n30-k4-30 4500 30 4 503
E-n51-k5-51 160 51 5 521
E-n76-k7-76 220 76 7 830
E-n76-k8-76 180 76 8 1021
E-n76-k10-76 140 76 10 1021
E-n76-k14-76 100 76 14 682
E-n101-k8-101 200 101 8 815
E-n101-k14-101 112 101 14 1067
M-n101-k10 200 101 10 820
M-n121-k7 200 121 7 1034
M-n151-k12 200 151 12 1015
M-n200-k16 200 200 16 1274
M-n200-k17 200 200 17 1275

4.1 Συγκρινόμενοι/α Αλγόριθμοι/Μοντέλα

4.1.1 Μοντέλο Προσοχής

Εκπαίδευση Η εκπαίδευση του Μοντέλου Προσοχής 2.2.1 στο Πρόβλημα Δρομολό-

γησης Οχημάτων με Οχήματα Περιορισμένου Χώρου, έγινε με τη χρήση του rollout

baseline. Σε κάθε εποχή χρησιμοποιήθηκαν 250 δέσμες με 512 προβλήματα ανά

δέσμη (250*512=128000 προβλήματα ανά εποχή). Λόγω περιορισμού μνήμης, στο

πρόβλημα με πλήθος 100 κόμβων, χρησιμοποιήθηκαν 500 δέσμες με 256 προβλή-

ματα ανά δέσμη (500*256=128000 προβλήματα ανά εποχή). Το κάθε πρόβλημα

εκπαιδεύτηκε σε 100 εποχές, με δεδομένα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια

της κάθε εποχής. Ο κωδικοποιητής είχε 3 επίπεδα κωδικοποίησης και ο ρυθμός εκ-

παίδευσης είναι ίσος με η = 10−4. Στον μηχανισμό rollout baseline χρησιμοποιήθηκε

η παράμετρος b = 0.8, για να σταθεροποιηθεί η εκπαίδευση στις αρχικές εποχές.

Αξιολόγηση Κατά την αξιολόγηση του μοντέλου, χρησιμοποιήθηκε η άπληστη στrα-

τηγική αποκωδικοποίησης. Στην άπληστη στρατηγική επιλέγεται η κίνηση που έχει

μεγαλύτερη πιθανότητα στην έξοδο του αποκωδικοποιητή. στο Σχήμα 4.1 παρου-

σιάζεται η αξιολόγηση του Μοντέλου Προσοχής σε κάθε εποχή στο πρόβλημα CVRP

με 20 κόμβους. Στην αρχή παρατηρείται ραγδαία μείωση του κόστους, αφού στην

αρχή ο πράκτορας εξερευναεί νέες κινήσεις. Στη συνέχεια εξακολουθεί να μειώ-

νεται το κόστος, αλλά με μικρότερο ρυθμό. Μετά την 60η εποχή, παρατηρείται

ελάχιστη αλλαγή στο κόστος, αλλά παράλληλα παρατηρείται και αύξηση του κό-
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στους σε μερικά σημεία. Αυτή η αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι ο πράκτορας

σταματάει να εξερευναεί νέες κινήσεις και επαναχρησιμοποιεί συνδυασμούς από

παλιές κινήσεις, με σκοπό να μειώσει το κόστος. Μετά από αυτή τη στασιμότητα,

η εκπαίδευση μπορεί να σταματήσει, αφού ο πράκτορας σταματάει να μαθαίνει

νέες κινήσεις και επαναχρησιμοποιεί τις ίδιες. Το μικρότερο κόστος επιτυγχάνεται

στην 95η εποχή. Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται και στο Σχήμα 4.2, όπου

παρουσιάζεται η αξιολόγηση του Μοντέλου Προσοχής σε κάθε εποχή στο πρόβλημα

CVRP με 50 κόμβους και στο Σχήμα 4.3, όπου παρουσιάζεται η αξιολόγηση του

Μοντέλου Προσοχής σε κάθε εποχή στο πρόβλημα CVRP με 100 κόμβους. Αντίθετα

με την εκπαίδευση στο πρόβλημα με τους 20 κόμβους, στο πρόβλημα και τους 50

και 100 κόμβους, η βελτίωση του κόστους αρχίζει να ελαχιστοποιείται μετά την 80η

εποχή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι χρειάζονται περισσότερα προβλήματα για

να εξερευνήσει νέες κινήσεις και για να τις συνδυάσει με άλλες. Στην εκπαίδευση

100 εποχών, το μικρότερο κόστος, στην εκπαίδευση 50 κόμβων, επιτυγχάνεται στην

99η εποχή, ενώ το μικρότερο κόστος, στην εκπαίδευση 100 κόμβων, επιτυγχάνεται

στην 88η εποχή.

Σχήμα 4.1: Αξιολόγηση μηχανισμού προσοχής στο πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με οχήματα
περιορισμένου χώρου με πλήθος κόμβων 20
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Σχήμα 4.2: Αξιολόγηση μηχανισμού προσοχής στο πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με οχήματα
περιορισμένου χώρου με πλήθος κόμβων 50

4.1.2 Δίκτυο Δεικτών και Δίκτυο Δεικτών με Μηχανισμό Προσοχής

Εκπαίδευση Η εκπαίδευση του Μοντέλου Δίκτυο Δεικτών 2.2.3 και του Μοντέ-

λου Δίκτυο Δεικτών με 2.2.4 στο πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με οχήματα

περιορισμένου χώρου έγινε με τη χρήση 128 προβλημάτων ανά δέσμη. Λόγω πε-

ριορισμού μνήμης, στο πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με οχήματα περιορισμέ-

νου χώρου με πλήθος 100 κόμβων, χρησιμοποιήθηκαν 64 προβλήματα ανά δέσμη.

Το κάθε μοντέλο εκπαιδεύτηκε σε 260000 βήματα εκπαίδευσης, με δεδομένα που

δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της κάθε εποχής. Ο κωδικοποιητής και ο απο-

κωδικοποιητής είχαν 128 κρυφά επίπεδα και ο ρυθμός εκπαίδευσης είναι ίσος με

η = 10−4. Επίσης, υπάρχει και μία Μακροπρόθεσμη-Βραχυπρόθεσμη Μνήμη (LSTM)

στον κωδικοποιητή και τον αποκωδικοποιητή.

Αξιολόγηση Κατά την αξιολόγηση του μοντέλου, χρησιμοποιήθηκε η στρατηγική

αποκωδικοποιητή με αναζήτησης δέσμης, με μήκος 10. Στην άπληστη στρατηγική

επιλέγεται η κίνηση που έχει μεγαλύτερη πιθανότητα στην έξοδο του αποκωδικοποι-

ητή, ενώ στη στρατηγική αναζήτησης δέσμης επιλέγεται η κίνηση με τη μεγαλύτερη

πιθανότητα, μετά από βήματα αποκωδικοποίησης. Στο Σχήμα 4.4 παρουσιάζεται
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Σχήμα 4.3: Αξιολόγηση μηχανισμού προσοχής στο πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με οχήματα
περιορισμένου χώρου με πλήθος κόμβων 100

η αξιολόγηση του Μοντέλου Δικτύου Δεικτών και του Μοντέλου Δικτύου Δεικτών

με μηχανισμό Προσοχής σε κάθε εποχή στο πρόβλημα CVRP με 20 κόμβους. Στην

αρχή παρατηρείται ραγδαία μείωση του κόστους, αφού στην αρχή ο πράκτορας

εξερευναεί νέες κινήσεις. Στη συνέχεια εξακολουθεί να μειώνεται το κόστος, αλλά

με μικρότερο ρυθμό. Μετά τα 60000 βήματα εκπαίδευσης παρατηρείται ελάχιστη

αλλαγή στο κόστος. Μετά από αυτή τη στασιμότητα, η εκπαίδευση δεν έχει νόημα

να συνεχιστεί, αφού ο πράκτορας σταματάει να μαθαίνει νέες κινήσεις και επα-

ναχρησιμοποιεί τις ίδιες. Με το μοντέλο Δικτύου Δεικτών με μηχανισμό Προσοχής,

το μικρότερο κόστος με άπληστη στρατηγική αποκωδικοποίησης επιτυγχάνεται στο

124800ο βήμα εκπαίδευσης, ενώ το μικρότερο κόστος με αναζήτηση δέσμης επι-

τυγχάνεται στο βήμα 117600ο εκπαίδευσης. Με το μοντέλο Δικτύου Δεικτών με

μηχανισμό Προσοχής, το μικρότερο κόστος με άπληστη στρατηγική αποκωδικοποί-

ησης επιτυγχάνεται στο 123000ο βήμα εκπαίδευσης, ενώ το μικρότερο κόστος με

αναζήτηση δέσμης επιτυγχάνεται στο βήμα 127200ο εκπαίδευσης. Παρόμοια συ-

μπεριφορά παρατηρείται και στο Σχήμα 4.6, όπου παρουσιάζεται η αξιολόγηση

του Μοντέλου Προσοχής σε κάθε εποχή στο πρόβλημα CVRP με 50 κόμβους και

στο Σχήμα 4.8, όπου παρουσιάζεται η αξιολόγηση του Μοντέλου Προσοχής σε κάθε
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εποχή στο πρόβλημα CVRP με 100 κόμβους. Όπως και στην εκπαίδευση με το πρό-

βλημα των 20 κόμβων, στο πρόβλημα με τους 50 και 100 κόμβους, η βελτίωση του

κόστους αρχίζει να ελαχιστοποιείται μετά τα 60000 βήματα εκπαίδευσης. Στην

εκπαίδευση 50 κόμβων του Μοντέλου Δικτύου Δεικτών, το μικρότερο κόστος με

άπληστη στρατηγική αποκωδικοποίησης επιτυγχάνεται στο 127200ο βήμα εκπαί-

δευσης, ενώ το μικρότερο κόστος με αναζήτηση δέσμης επιτυγχάνεται στο 122000ο

βήμα εκπαίδευσης. Στην εκπαίδευση 100 κόμβων του Μοντέλου Δικτύου Δεικτών,

το μικρότερο κόστος με άπληστη στρατηγική αποκωδικοποίησης επιτυγχάνεται στο

123400ο βήμα εκπαίδευσης, ενώ το μικρότερο κόστος με αναζήτηση δέσμης επιτυγ-

χάνεται στο 127600ο βήμα εκπαίδευσης. Στην εκπαίδευση 50 κόμβων του Μοντέλου

Δικτύου Δεικτών με μηχανισμό Προσοχής, το μικρότερο κόστος με άπληστη στρα-

τηγική αποκωδικοποίησης επιτυγχάνεται στο 127800ο βήμα εκπαίδευσης, ενώ το

μικρότερο κόστος με αναζήτηση δέσμης επιτυγχάνεται στο 125400ο βήμα εκπαί-

δευσης. Στην εκπαίδευση 100 κόμβων του Μοντέλου Δικτύου Δεικτών με μηχανισμό

Προσοχής, το μικρότερο κόστος με άπληστη στρατηγική αποκωδικοποίησης επιτυγ-

χάνεται στο 127800ο βήμα εκπαίδευσης, ενώ το μικρότερο κόστος με αναζήτηση

δέσμης επιτυγχάνεται στο 127600ο βήμα εκπαίδευσης. Ακόμη, στα Σχήματα 4.5,

4.7 και 4.9 παρουσιάζονται η αξιολόγηση του Μοντέλου Δικτύου Δεικτών και του

Μοντέλου Δικτύου Δεικτών με μηχανισμό Προσοχής σε κάθε εποχή στο πρόβλημα

CVRP με 20, 50 και 100 κόμβους μέχρι το 9600ο βήμα εκπαίδευσης. Σκοπός αυ-

τών των διαγραμμάτων είναι η μελέτη και ανάλυση της βελτίωσης του κόστους

στα αρχικά βήματα της εκπαίδευσης, αφού τα προηγούμενα διαγράμματα δεν εί-

ναι ξεκάθαρα. Στο Σχήμα 4.5 παρατηρείται πως το Μοντέλο Δικτύου Δεικτών με

μηχανισμό Προσοχής βελτιώνει πιο γρήγορα το κόστος σε σχέση με το Μοντέλο Δι-

κτύου Δεικτών. Στο 5500ο βήμα, και τα δύο μοντέλα καταλήγουν στα ίδια κόστη,

αλλά τα μοντέλα που χρησιμοποίησαν άπληστη στρατηγική αποκωδικοποίσης έχουν

ελαφρώς χειρότερα αποτελέσματα. Στα Σχήματα 4.7 και 4.9 παρατηρείται πως το

Μοντέλο Δικτύου Δεικτών με μηχανισμό Προσοχής, στην αρχή, βελτιώνει πιο γρή-

γορα το κόστος σε σχέση με Μοντέλο Δικτύου Δεικτών. Ύστερα, στο 3500ο βήμα,

το Μοντέλο Δικτύου Δεικτών ξεπερνάει το Μοντέλο Δικτύου Δεικτών με Μηχανι-

σμό Προσοχής. Από το 5500ο βήμα, και τα δύο μοντέλα καταλήγουν στα ίδια κόστη,

αλλά τα μοντέλα που χρησιμοποίησαν άπληστη στρατηγική αποκωδικοποίσης έχουν

73



ελαφρώς χειρότερα αποτελέσματα.

Σχήμα 4.4: Αξιολόγηση δικτύου δεικτών και δικτύου δεικτών με μηχανισμό προσοχής στο πρόβλημα
δρομολόγησης οχημάτων με οχήματα περιορισμένου χώρου με πλήθος κόμβων 20

4.1.3 Δυναμικό Μοντέλο Προσοχής

Εκπαίδευση Η εκπαίδευση του Δυναμικού Μοντέλου Προσοχής 2.2.2 στο Πρό-

βλημα Δρομολόγησης Οχημάτων με Οχήματα Περιορισμένου Χώρου έγινε με τη

χρήση 10000 προβλημάτων ανά δέσμη με 128 προβλημάτα ανά δέσμη. Λόγω περιο-

ρισμού μνήμης, στο Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων με Οχήματα Περιορισμένου

Χώρου με πλήθος 100 κόμβων, χρησιμοποιήθηκαν 64 προβλήματα ανά δέσμη. Το

κάθε μοντέλο εκπαιδεύτηκε σε 100 εποχές, με δεδομένα που δημιουργήθηκαν κατά

τη διάρκεια της κάθε εποχής. Ο κωδικοποιητής και ο αποκωδικοποιητής είχαν 128

κρυφά επίπεδα και ο ρυθμός εκπαίδευσης είναι ίσος με η = 10−4.

Αξιολόγηση Κατά την αξιολόγηση του μοντέλου, χρησιμοποιήθηκε η άπληστη στρα-

τηγική αποκωδικοποίησης. Στην άπληστη στρατηγική επιλέγεται η κίνηση που έχει

μεγαλύτερη πιθανότητα στην έξοδο του αποκωδικοποιητή. Στο Σχήμα 4.10 παρου-

σιάζεται η αξιολόγηση του Δυναμικού Μοντέλου Προσοχής σε κάθε εποχή στο πρό-

βλημα CVRP με 20 κόμβους. Στην αρχή παρατηρείται ραγδαία μείωση του κόστους,

αφού στην αρχή ο πράκτορας εξερευναεί νέες κινήσεις. Στη συνέχεια εξακολουθεί
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Σχήμα 4.5: Αξιολόγηση δικτύου δεικτών και δικτύου δεικτών με μηχανισμό προσοχής στο πρόβλημα
δρομολόγησης οχημάτων με οχήματα περιορισμένου χώρου με πλήθος κόμβων 20 (με εστίαση στην
αρχή)

να μειώνεται το κόστος, αλλά με μικρότερο ρυθμό. Μετά την 20η εποχή, παρατη-

ρείται αύξηση στο κόστος. Αυτή η αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι ο πράκτορας

σταματάει να εξερευναεί νέες κινήσεις και επαναχρησιμοποιεί συνδυασμούς από

παλιές κινήσεις, με σκοπό να μειώσει το κόστος. Μετά την 60η εποχή, εξακολουθεί

να μειώνεται το κόστος, αλλά με μικρότερο ρυθμό. Προς το τέλος της εκπαίδευσης,

δηλαδή μετά την 85η εποχή, παρατηρείται ελάχιστη αλλαγή στο κόστος, αλλά πα-

ράλληλα παρατηρείται και αύξηση του κόστους σε μερικά σημεία. Μετά από αυτή

τη στασιμότητα, η εκπαίδευση μπορεί να σταματήσει, αφού ο πράκτορας σταματάει

να μαθαίνει νέες κινήσεις και επαναχρησιμοποιεί τις ίδιες. Το μικρότερο κόστος επι-

τυγχάνεται στην 93η εποχή. Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται και στο Σχήμα

4.11, όπου παρουσιάζεται η αξιολόγηση του Δυναμικού Μοντέλου Προσοχής σε κάθε

εποχή στο πρόβλημα CVRP με 50 κόμβους και στο Σχήμα 4.12, όπου παρουσιάζε-

ται η αξιολόγηση του Δυναμικού Μοντέλου Προσοχής σε κάθε εποχή στο πρόβλημα

CVRP με 100 κόμβους. Όπως και στην εκπαίδευση στο πρόβλημα με τους 20 κόμ-

βους, στο πρόβλημα με τους 50 και 100 κόμβους, υπάρχει ραδγαία βελτίωση του

κόστους στην αρχή της εκπαίδευσης. Μετά παρατηρείται ελάχιστη αλλαγή στο κό-

στος και σε αρκετά σημεία υπάρχει και αύξηση του κόστους. Αυτό οφείλεται στο

γεγονός ότι χρειάζονται περισσότερα προβλήματα για να εξερευνήσει νέες κινήσεις
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Σχήμα 4.6: Αξιολόγηση δικτύου δεικτών και δικτύου δεικτών με μηχανισμό προσοχής στο πρόβλημα
δρομολόγησης οχημάτων με οχήματα περιορισμένου χώρου με πλήθος κόμβων 50

και για να τις συνδυάσει με άλλες. Στην εκπαίδευση 100 εποχών, το μικρότερο κό-

στος, στην εκπαίδευση 50 κόμβων, επιτυγχάνεται στην 94η εποχή, ενώ το μικρότερο

κόστος, στην εκπαίδευση 100 κόμβων, επιτυγχάνεται στην 97η εποχή.

4.2 Σύγκριση Μοντέλων Ενισχυτικής Μάθησης

Στην ενότητα αυτή θα κάνουμε σύγκριση κάθε αλγόριθμου ενισχυτικής μάθησης

που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 2. Θα μελετήσουμε τον χρόνο που χρειάστηκε

το κάθε μοντέλο προκειμένου να γίνει ολοκληρωμένη εκπαίδευση, καθώς και θα

κάνουμε και αξιολόγηση με την χρήση 10000 τυχαίων προβλημάτων ομοίων χαρα-

κτηριστικών.

4.2.1 Εκπαίδευση

Στον Πίνακα 4.2 φαίνονται αναλυτικά οι χρόνοι εκπαίδευσης του κάθε μοντέ-

λου (σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα) που μελετάται σε αυτή την εργασία. Κάθε

μοντέλο εκπαιδεύτηκε στο ίδιο πλήθος προβλημάτων (128000 προβλήματα). Παρα-

τηρούμε πως το πιο γρήγορο μοντέλο στην εκπαίδευση είναι το Δυναμικό Μοντέλο

Προσοχής 2.2.2. Ύστερα ακολουθεί το Μοντέλο Προσοχής 2.2.1, και ακολουθούν

τα μοντέλα Δικτύου Δεικτών με Μηχανισμό Προσοχής 2.2.4 και Δίκτυο Δεικτών
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Σχήμα 4.7: Αξιολόγηση δικτύου δεικτών και δικτύου δεικτών με μηχανισμό προσοχής στο πρόβλημα
δρομολόγησης οχημάτων με οχήματα περιορισμένου χώρου με πλήθος κόμβων 50 (με εστίαση στην
αρχή)

Πίνακας 4.2: Χρόνοι εκπαίδευσης μοντέλων

Μοντέλο CVRP20 CVRP50 CVRP100

Μοντέλο Προσοχής Μέσος χρόνος ανά εποχή 0:03:02 0:15:15 0:49:29
Συνολικός χρόνος εκπαίδευσης 5:02:46 25:25:45 82:28:13

Δίκτυο Δεικτών Μέσος χρόνος ανά δέσμη 0:03:34 0:16:06 1:10:18
Συνολικός χρόνος εκπαίδευσης 7:36:06 34:21:32 74:59:22

Δίκτυο Δεικτών με Μηχανισμό Προσοχής Μέσος χρόνος ανά δέσμη 0:03:35 0:16:12 1:11:39
Συνολικός χρόνος εκπαίδευσης 7:38:21 34:33:54 76:25:12

Δυναμικό Μοντέλο Προσοχής Μέσος χρόνος ανά εποχή 0:00:29 0:02:01 0:03:04
Συνολικός χρόνος εκπαίδευσης 0:47:37 3:21:45 5:06:00

2.2.3, με μικρή διαφορά μεταξύ τους. Πρέπει να σημειωθεί όμως, πως το Μοντέλο

Προσοχής 2.2.1, στο πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με περιορισμένη χωρητικό-

τητα με 100 κόμβους χρειάζεται περισσότερο χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσει

την εκπαίδευση του, με αποτέλεσμα να είναι το πιο αργό σε αυτή την εκδοχή του

προβλήματος.

Κατά την εκπαίδευση έγινε και αξιολόγηση των μοντέλων με την παραγωγή

και χρήση 10000 τυχαίων προβλημάτων διαφορετικών μεγεθών (20, 50 και 100

κόμβοι). Σε αυτά τα προβλήματα οι συντεταγμένες κυμαίνονταν μεταξύ του [0, 1]2,

οι απαιτήσεις των κόμβων κυμαίνονταν από [1, 10] και ο αριθμός των οχημάτων για

το πρόβλημα 20 κόμβων ήταν 30, για το πρόβλημα 50 κόμβων ήταν 40 και για το

πρόβλημα 100 κόμβων ήταν 50.
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Σχήμα 4.8: Αξιολόγηση δικτύου δεικτών και δικτύου δεικτών με μηχανισμό προσοχής στο πρόβλημα
δρομολόγησης οχημάτων με οχήματα περιορισμένου χώρου με πλήθος κόμβων 100

Πίνακας 4.3: Ελάχιστα κόστη διαδρομών

Πρόβλημα CVRP20 CVRP50 CVRP100
Μοντέλο Προσοχής 6.612 11.252 17.187
Δίκτυο Δεικτών 6.347 11.079 17.230
Δίκτυο Δεικτών με Μηχανισμό Προσοχής 6.340 11.106 17.065
Δυναμικό Μοντέλο Προσοχής 6.379 10.911 16.861

4.2.2 Αξιολόγηση

Στον Πίνακα 4.3, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από το

κάθε μοντέλο. Παρατηρούμε πως σχεδόν σε όλα τα προβλήματα το μοντέλο που

επιστρέφει τα καλύτερα αποτελέσματα είναι το Δυναμικό Μοντέλο Προσοχής. Στο

πρόβλημα CVRP με 20 κόμβους, παρατηρείται πως το καλύτερο κόστος το επι-

στρέφει το μοντέλο Δικτύου Δεικτών με Μηχανισμό Προσοχής, ενώ με μικρή δια-

φορά ακολουθεί το μοντέλο Δικτύου Δεικτών και μετά ακολουθεί Δυναμικό Μοντέλο

Προσοχής. Σε όλα τα προβλήματα το Μοντέλο Προσοχής επιστρέφει τα χειρότερα

αποτελέσματα.

Στον Πίνακα 4.4 παρουσιάζονται οι ελάχιστοι χρόνοι που χρειάστηκαν προκει-

μένου να λύσουν ένα πρόβλημα, που παρήγαγε η κάθε υλοποίηση, με ίσο αριθμό

εκπαίδευσης και αξιολόγησης τα μοντέλα αυτά. Παρατηρούμε πως το μοντέλο Δι-

κτύου Δεικτών και το μοντέλο Δικτύου Δεικτών με μηχανισμό Προσοχής ολοκληρώνει
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Σχήμα 4.9: Αξιολόγηση δικτύου δεικτών και δικτύου δεικτών με μηχανισμό προσοχής στο πρόβλημα
δρομολόγησης οχημάτων με οχήματα περιορισμένου χώρου με πλήθος κόμβων 100 (με εστίαση στην
αρχή)

Πίνακας 4.4: Ελάχιστοι χρόνοι αξιολόγησης (σε δευτερόλεπτα)

Προβλημα CVRP20 CVRP50 CVRP100
Μοντέλο Προσοχής 8.000 22.000 106.000
Δίκτυο Δεικτών 5.522 27.058 100.693
Δίκτυο Δεικτών με Μηχανισμό Προσοχής 5.518 27.004 100.784
Δυναμικό Μοντέλο Προσοχής 9.000 46.000 354.000

την αξιολόγηση πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα μοντέλα, με μικρή διαφορά μεταξύ

των δύο, στα προβλήματα CVRP με 20 και 100 κόμβους. Στο πρόβλημα CVRP

με 50 κόμβους, έχει προβάδισμα το Μοντέλο προσοχής. Σε όλα τα προβλήματα,

το Δυναμικό Μοντέλο Προσοχής απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο, προκειμένου να

ολοκληρώσει την αξιολόγηση του.

4.3 Σύγκριση Μοντέλων Ενισχυτικής Μάθησης με Ευρετικούς Αλ‐

γόριθμους

Στην Ενότητα αυτή θα συγκρίνουμε την απόδοση του μοντέλου Δικτύου Δεικτών

και Δικτύου Δεικτών με μηχανισμό Προσοχής και μερικών ευρετικού αλγορίθμου.

Ύστερα θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την απόδοση του αποτελέσματος κάθε

μοντέλου ενισχυτικής μάθησης, με την προσθήκη ενός αλγορίθμου τοπικής αναζήτη-
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Σχήμα 4.10: Αξιολόγηση δυναμικού μηχανισμού προσοχής στο πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων
με οχήματα περιορισμένου χώρου με πλήθος κόμβων 20

Πίνακας 4.5: Κόστη και χρόνοι επίλυσης προβλημάτων αναφοράς
με τη χρήση μοντέλων ενισχυτικής μάθησης εκπαιδευμένα σε 20 κόμβους

CVRP20 Δίκτυο Δεικτών CVRP50 Δίκτυο Δεικτών με μηχανισμό Προσοχής
Πρόβλημα Βέλτιστη Λύση Άπληστο Κόστος Άπληστος Χρόνος Κόστος Με Δέσμη Χρόνος Με Δέσμη Άπληστο Κόστος Άπληστος Χρόνος Κόστος Με Δέσμη Χρόνος Με Δέσμη
E-n22-k4-22 375 1008.64 2.86 962.33 3.43 1167.47 2.67 1037.82 3.43
E-n23-k3-23 569 1752.29 2.93 1674.27 4.34 1578.52 3.11 1509.20 2.96
E-n30-k3-30 534 2294.05 4.40 2007.59 4.91 1848.19 4.19 1972.98 5.59
E-n30-k4-30 503 2277.58 4.86 2246.07 5.27 1434.90 4.40 1298.07 5.16
E-n51-k5-51 521 1994.77 7.87 2142.53 14.67 1742.43 7.16 1459.21 8.24
E-n76-k10-76 830 2476.69 11.26 2377.20 12.64 2769.59 11.88 2717.54 13.89
E-n76-k14-76 1021 2738.48 10.05 2713.05 11.55 2301.98 12.39 2344.58 12.50
E-n76-k15-76 1021 2314.42 10.76 2493.16 12.92 2530.24 12.39 2548.33 14.55
E-n76-k7-76 682 2261.51 11.05 2223.52 12.75 2603.09 11.78 2202.11 13.60
E-n76-k8-76 735 2406.35 10.07 2489.21 11.89 2309.10 9.59 2383.61 11.92
E-n101-k14-101 1067 4029.23 16.39 3993.93 18.99 4056.28 17.67 4160.98 19.14
E-n101-k8-101 815 3585.26 15.96 3674.92 17.35 3987.90 17.82 3844.74 17.75
M-n101-k10-101 820 4086.44 17.87 4035.61 25.38 3700.75 15.77 3834.31 15.87
M-n121-k7-121 1034 8723.66 20.69 7944.19 23.76 4612.93 18.54 4204.70 23.84
M-n151-k12-151 1015 4742.41 27.93 4101.49 35.18 4817.40 22.95 4724.44 26.80
M-n200-k16-200 1274 5168.76 38.68 5001.11 45.17 6045.11 37.42 5554.15 37.80
M-n200-k17-200 1275 6494.08 36.94 6562.75 42.67 5822.14 37.82 5560.44 45.04

σης 2opt. Προκειμένου να γίνει σωστή σύγκριση, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα

ίδια προβλήματα.

Στους Πίνακες 4.5, 4.6 και 4.7, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την επί-

λυση των προβλημάτων αναφοράς Christofides [39], με τη χρήση των μοντέλων Ενι-

σχυτικής Μάθησης Δικτύου Δεικτών 2.2.3 και Δικτύου Δεικτών με μηχανισμό Προ-

σοχής 2.2.4.

Στους Πίνακες 4.8, 4.9 και 4.10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την επί-

λυση των προβλημάτων αναφοράς Christofides, με τη χρήση των μοντέλων Ενισχυ-

τικής Μάθησης Δικτύου Δεικτών 2.2.3 και Δικτύου Δεικτών με μηχανισμό Προ-

σοχής 2.2.4. Στη συνέχεια, για να βελτιωθεί επιπλέον η λύση χρησιμοποιήθηκε ο

αλγόριθμος τοπικής αναζήτησης 2opt [73].
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Πίνακας 4.6: Κόστη και χρόνοι επίλυσης προβλημάτων αναφοράς
με την χρήση μοντέλων ενισχυτικής μάθησης εκπαιδευμένα σε 50 κόμβους

CVRP50 Δίκτυο Δεικτών με μηχανισμό Προσοχής CVRP50 Δίκτυο Δεικτών
Πρόβλημα Βέλτιστη Λύση Άπληστο Κόστος Άπληστος Χρόνος Κόστος Με Δέσμη Χρόνος Με Δέσμη Άπληστο Κόστος Άπληστος Χρόνος Κόστος Με Δέσμη Χρόνος Με Δέσμη
E-n22-k4-22 375 1167.47 2.67 1037.82 3.43 1256.44 3.17 1026.24 3.50
E-n23-k3-23 569 1578.52 3.11 1509.20 2.96 2828.17 3.20 2501.06 3.48
E-n30-k3-30 534 1848.19 4.19 1972.98 5.59 1760.99 4.99 1537.83 6.20
E-n30-k4-30 503 1434.90 4.40 1298.07 5.16 1811.06 5.11 1701.36 5.45
E-n51-k5-51 521 1742.43 7.16 1459.21 8.24 2119.25 6.05 1925.19 8.08
E-n76-k10-76 830 2769.59 11.88 2717.54 13.89 2682.73 12.39 2731.60 13.33
E-n76-k14-76 1021 2301.98 12.39 2344.58 12.50 2627.15 11.48 2543.20 13.72
E-n76-k15-76 1021 2530.24 12.39 2548.33 14.55 2794.11 11.94 2847.94 12.82
E-n76-k7-76 682 2603.09 11.78 2202.11 13.60 2283.33 10.07 2250.29 12.38
E-n76-k8-76 735 2309.10 9.59 2383.61 11.92 2258.27 12.87 2031.66 14.38
E-n101-k14-101 1067 4056.28 17.67 4160.98 19.14 3844.91 16.73 3964.80 21.37
E-n101-k8-101 815 3987.90 17.82 3844.74 17.75 3632.05 17.48 3342.48 18.76
M-n101-k10-101 820 3700.75 15.77 3834.31 15.87 3025.44 16.23 3012.19 18.84
M-n121-k7-121 1034 4612.93 18.54 4204.70 23.84 7844.36 33.31 7684.70 33.53
M-n151-k12-151 1015 4817.40 22.95 4724.44 26.80 3807.28 21.59 3552.44 25.03
M-n200-k16-200 1274 6045.11 37.42 5554.15 37.80 6248.30 30.28 5653.91 36.93
M-n200-k17-200 1275 5822.14 37.82 5560.44 45.04 7928.16 27.45 8170.85 30.75

Πίνακας 4.7: Κόστη και χρόνοι επίλυσης προβλημάτων αναφοράς
με την χρήση μοντέλων ενισχυτικής μάθησης εκπαιδευμένα σε 100 κόμβους

CVRP100 Δίκτυο Δεικτών με μηχανισμό Προσοχής CVRP100 Δίκτυο Δεικτών
Πρόβλημα Βέλτιστη Λύση Άπληστο Κόστος Άπληστος Χρόνος Κόστος Με Δέσμη Χρόνος Με Δέσμη Άπληστο Κόστος Άπληστος Χρόνος Κόστος Με Δέσμη Χρόνος Με Δέσμη
E-n22-k4-22 375 1214.48 2.20 1086.34 2.43 1148.28 1.86 974.27 2.17
E-n23-k3-23 569 2290.51 2.19 1592.99 2.48 1475.17 2.14 1711.12 2.38
E-n30-k3-30 534 1840.43 3.40 2104.55 3.81 1536.24 3.33 1509.16 3.75
E-n30-k4-30 503 1781.42 3.32 1760.95 3.83 2342.66 3.41 2154.12 3.88
E-n51-k5-51 521 1791.03 5.04 1886.65 6.27 1990.93 5.43 1838.20 6.26
E-n76-k10-76 830 2584.78 8.33 2662.85 9.38 2349.90 7.88 2324.33 9.98
E-n76-k14-76 1021 2671.36 8.24 2607.14 9.43 2877.38 7.98 2983.28 9.81
E-n76-k15-76 1021 2087.64 7.47 2205.89 9.62 3099.58 7.66 2779.12 9.81
E-n76-k7-76 682 2128.53 8.22 1975.34 9.41 2042.15 7.53 2041.92 9.72
E-n76-k8-76 735 2373.78 10.03 2234.37 10.86 2664.76 8.26 2674.63 8.86
E-n101-k14-101 1067 4475.49 12.43 4544.71 14.01 4355.10 12.25 3646.54 13.98
E-n101-k8-101 815 4080.02 12.42 3991.32 13.99 3120.67 12.32 3489.04 14.03
M-n101-k10-101 820 3347.50 10.75 3262.35 12.81 3583.89 10.82 4486.04 12.23
M-n121-k7-121 1034 3234.42 17.19 3297.51 17.52 8987.71 13.51 7066.64 15.93
M-n151-k12-151 1015 5785.06 19.76 6271.87 22.74 4287.09 17.78 4152.19 20.43
M-n200-k16-200 1274 7107.66 27.03 6740.47 30.16 7528.04 25.44 7046.06 29.34
M-n200-k17-200 1275 7109.33 26.30 6816.25 31.75 8026.16 24.95 7887.59 28.66

Πίνακας 4.8: Κόστη και χρόνοι επίλυσης προβλημάτων αναφοράς
με τη χρήση μοντέλων ενισχυτικής μάθησης εκπαιδευμένα σε 20 κόμβους
και του αλγορίθμου τοπικής αναζήτησης 2opt

CVRP20 Δίκτυο Δεικτών με μηχανισμό Προσοχής + 2opt CVRP20 Δίκτυο Δεικτών + 2opt
Πρόβλημα Βέλτιστη Λύση Άπληστο Κόστος Άπληστος Χρόνος Κόστος Με Δέσμη Χρόνος Με Δέσμη Άπληστο Κόστος Άπληστος Χρόνος Κόστος Με Δέσμη Χρόνος Με Δέσμη
E-n22-k4-22 375 447.06 8.39 447.06 7.59 473.43 11.47 473.43 9.51
E-n23-k3-23 569 653.04 10.69 653.04 10.36 746.75 7.85 746.75 9.96
E-n30-k3-30 534 758.20 10.19 758.20 11.17 812.77 12.47 812.77 13.96
E-n30-k4-30 503 800.13 11.03 800.13 12.33 645.30 11.09 645.30 12.04
E-n51-k5-51 521 774.49 15.00 774.49 17.56 923.04 18.66 905.75 16.90
E-n76-k10-76 830 985.09 25.15 985.09 30.57 1160.35 30.13 1160.35 30.28
E-n76-k14-76 1021 1036.32 22.69 1036.32 26.70 1164.31 27.08 1164.31 33.38
E-n76-k15-76 1021 1084.65 22.42 1084.65 26.43 1027.24 26.08 1027.24 30.89
E-n76-k7-76 682 1044.54 23.75 1044.54 30.15 1145.33 24.54 1115.23 27.10
E-n76-k8-76 735 937.15 26.17 1105.43 30.51 1230.10 26.41 1090.09 31.19
E-n101-k14-101 1067 1325.04 34.39 1325.04 39.16 1226.42 49.52 1226.42 40.91
E-n101-k8-101 815 1308.54 32.49 1308.54 38.89 1152.78 40.19 1152.78 55.83
M-n101-k10-101 820 862.22 32.46 858.20 38.28 932.12 40.75 932.12 48.62
M-n121-k7-121 1034 1091.89 45.92 1038.81 54.41 1089.33 49.89 1089.33 51.51
M-n151-k12-151 1015 1616.31 107.48 1616.31 104.41 1605.42 93.79 1605.42 102.98
M-n200-k16-200 1274 1329.67 112.02 1280.81 115.71 1357.14 114.40 1357.14 144.53
M-n200-k17-200 1275 1675.83 121.82 1675.83 126.18 1278.39 116.84 1278.39 124.12

Πίνακας 4.9: Κόστη και χρόνοι επίλυσης προβλημάτων αναφοράς
με τη χρήση μοντέλων ενισχυτικής μάθησης εκπαιδευμένα σε 50 κόμβους
και του αλγορίθμου τοπικής αναζήτησης 2opt

CVRP50 Δίκτυο Δεικτών με μηχανισμό Προσοχής + 2opt CVRP50 Δίκτυο Δεικτών + 2opt
Πρόβλημα Βέλτιστη Λύση Άπληστο Κόστος Άπληστος Χρόνος Κόστος Με Δέσμη Χρόνος Με Δέσμη Άπληστο Κόστος Άπληστος Χρόνος Κόστος Με Δέσμη Χρόνος Με Δέσμη
E-n22-k4-22 375 529.00 11.66 495.85 15.53 508.93 5.23 508.93 8.31
E-n23-k3-23 569 874.75 6.97 874.75 7.36 690.40 5.57 687.67 6.63
E-n30-k3-30 534 761.62 9.72 761.62 13.41 545.63 9.92 545.63 10.06
E-n30-k4-30 503 736.98 12.57 736.98 11.61 793.76 9.59 793.76 11.03
E-n51-k5-51 521 844.22 17.26 844.22 21.31 848.60 15.73 792.33 18.62
E-n76-k10-76 830 1054.71 31.87 1054.71 34.46 968.86 21.47 968.86 24.27
E-n76-k14-76 1021 1064.73 23.75 1064.73 28.55 1251.15 24.58 1228.75 30.96
E-n76-k15-76 1021 1032.58 47.00 1032.58 54.17 1225.84 25.91 1225.84 24.98
E-n76-k7-76 682 1177.92 22.63 1177.92 31.91 1208.05 23.48 1203.08 27.65
E-n76-k8-76 735 1080.00 25.88 1080.00 33.27 1189.99 25.45 1189.99 29.91
E-n101-k14-101 1067 1338.34 42.01 1338.34 38.56 1395.77 33.04 1395.77 38.10
E-n101-k8-101 815 1411.43 36.03 1403.13 39.17 1391.41 44.52 1391.41 52.09
M-n101-k10-101 820 1023.47 39.68 1023.47 42.29 845.03 36.66 845.03 41.09
M-n121-k7-121 1034 1044.17 54.12 1044.17 55.64 1048.50 59.35 1048.50 60.25
M-n151-k12-151 1015 1615.56 95.61 1615.56 116.68 1616.30 104.03 1614.22 104.54
M-n200-k16-200 1274 1313.67 105.66 1313.67 110.18 1758.28 115.17 1698.61 141.06
M-n200-k17-200 1275 1486.14 138.16 1454.80 125.54 1327.05 98.42 1300.69 114.21
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Σχήμα 4.11: Αξιολόγηση δυναμικού μηχανισμού προσοχής στο πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων
με οχήματα περιορισμένου χώρου με πλήθος κόμβων 50

Πίνακας 4.10: Κόστη και χρόνοι επίλυσης προβλημάτων αναφοράς
με τη χρήση μοντέλων ενισχυτικής μάθησης εκπαιδευμένα σε 100 κόμβους
και του αλγορίθμου τοπικής αναζήτησης 2opt

CVRP100 Δίκτυο Δεικτών με μηχανισμό Προσοχής + 2opt CVRP100 Δίκτυο Δεικτών + 2opt
Πρόβλημα Βέλτιστη Λύση Άπληστο Κόστος Άπληστος Χρόνος Κόστος Με Δέσμη Χρόνος Με Δέσμη Άπληστο Κόστος Άπληστος Χρόνος Κόστος Με Δέσμη Χρόνος Με Δέσμη
E-n22-k4-22 375 455.51 6.20 455.51 7.05 542.47 6.62 542.47 9.21
E-n23-k3-23 569 948.96 7.68 820.32 7.83 576.37 7.21 576.37 8.09
E-n30-k3-30 534 875.19 9.60 822.86 12.16 744.69 11.05 744.69 13.21
E-n30-k4-30 503 692.01 12.61 632.30 14.19 841.96 9.44 815.54 10.88
E-n51-k5-51 521 776.79 18.94 776.79 17.47 605.33 18.24 605.33 20.53
E-n76-k10-76 830 1057.05 24.56 1057.05 28.84 1261.35 23.75 1247.85 29.88
E-n76-k14-76 1021 1048.28 27.70 1048.28 31.53 1077.08 27.33 1051.57 32.39
E-n76-k15-76 1021 1156.39 27.34 1113.60 29.27 1021.70 26.43 1021.70 29.24
E-n76-k7-76 682 1154.92 28.15 1154.92 32.49 1071.69 28.23 1071.69 27.87
E-n76-k8-76 735 1157.39 32.37 1157.39 34.94 1078.40 25.55 1068.59 40.25
E-n101-k14-101 1067 1340.52 46.99 1340.52 46.81 1292.92 40.82 1292.92 47.15
E-n101-k8-101 815 1230.37 42.22 1230.37 47.39 1150.16 37.54 1150.16 45.52
M-n101-k10-101 820 890.79 42.69 890.79 47.62 961.60 38.34 961.60 51.54
M-n121-k7-121 1034 1064.66 52.54 1064.66 63.25 1070.90 51.64 1070.90 68.47
M-n151-k12-151 1015 1672.54 111.77 1672.54 111.42 1556.90 89.48 1552.89 117.07
M-n200-k16-200 1274 1723.86 153.11 1723.86 161.91 1378.77 150.76 1378.77 155.49
M-n200-k17-200 1275 1744.73 149.09 1715.45 145.52 1301.87 139.49 1301.87 137.22

Στο Σχήμα 4.13, παρουσιάζονται οι μέσες τιμές από τα κόστη των συνολικών

διαδρομών, για κάθε μοντέλο ενισχυτικής μάθησης. Εδώ παρατηρούμε πως ο αλγό-

ριθμος τοπικής αναζήτησης έχει βελτιώσει αρκετά την αρχική λύση.

Στους Πίνακες 4.11, 4.12, 4.13 και 4.14 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από

την επίλυση των προβλημάτων αναφοράς Christofides με τη χρήση των ακόλουθων

ευρετικών αλγορίθμων:

• Christofides [8]

• Sweep με αναδυόμενο βήμα βελτίωσης διαδρομής [18]

• Sweep χωρίς βήμα βελτίωσης διαδρομής [18]
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Σχήμα 4.12: Αξιολόγηση δυναμικού μηχανισμού προσοχής στο πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων
με οχήματα περιορισμένου χώρου με πλήθος κόμβων 100

• Parallel Savings [17]

• Παραμετροποιημένο Parallel Savings [46]

• Parallel Savings Supression [25]

• 3-opt [60]

• Ακολουθιακή εισαγωγή φτηνότερης διαδρομής με φάση βελτίωσης διαδρομής

[43]

• Parallel Savings (Clarke & Wright) [9]

• vB94-PI [63, 64]

• vB94-PNN [63, 64]

• vB94-SI [63, 64]

• vB94-SNN [63, 64]

• Route-first-cluster-second [3]

• Ακολουθιακό savings algorithm [75]
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Σχήμα 4.13: Σύγκριση δικτύου δεικτών και δικτύου δεικτών με μηχανισμό προσοχής με
και χωρίς την χρήση του αλγόριθμου τοπικής αναζήτησης 2opt

Πίνακας 4.11: Αποτελέσματα και χρόνοι
επίλυσης προβλημάτων αναφοράς με ευρετικούς αλγορίθμους

CW64-PS RT79-CAWLIP Ga67-PS|pi+lamda We64-SS Pa88-PS|G2P
Πρόβλημα Βέλτιστη Λύση Κόστος Χρόνος Κόστος Χρόνος Κόστος Χρόνος Κόστος Χρόνος Κόστος Χρόνος
E-n22-k4 375 388 0 388 0 388 0 500 0 387 0.03
E-n23-k3 569 638 0 635 0 574 0 747 0 569 0.12
E-n30-k3 503 532 0 506 0 513 0 711 0 503 0.19
E-n51-k5 521 580 0 580 0 576 0.01 641 0 565 0.21
E-n76-k7 682 739 0.01 732 0.01 721 0.02 904 0.01 715 0.5
E-n76-k8 735 781 0.01 776 0.01 784 0.02 967 0.01 766 0.36
E-n76-k10 830 868 0.01 858 0.01 886 0.02 1084 0.01 858 0.28
E-n76-k14 1021 1071 0.01 1071 0.01 1084 0.02 1502 0.01 1060 0.21
E-n101-k8 815 876 0.02 873 0.02 900 0.03 1125 0.02 860 0.85
E-n101-k14 1067 1136 0.02 1136 0.03 1153 0.05 1363 0.03 1125 0.64
M-n101-k10 820 837 0.01 833 0.02 844 0.04 1145 0.02 825 0.69
M-n121-k7 1034 1056 0.02 1043 0.03 1076 0.06 1422 0.03 1038 1.96
M-n151-k12 1015 1104 0.03 1102 0.04 1125 0.07 1434 0.04 1102 1.35
M-n200-k16 1274 1347 0.06 1346 0.06 1385 0.13 1809 0.07 1346 1.97
M-n200-k17 1275 1347 0.07 1346 0.06 1385 0.13 1809 0.07 1346 1.98

• Nearest Neighbor [62]

• Sweep heuristic with Wren and Holliday [77]

• LKH3 [23]

Για την εκτέλεση των παραπάνω αλγορίθμων, χρησιμοποιήθηκε η υλοποίηση από

το Rasku et al. [52]

Στον Πίνακα 4.15 παρουσιάζονται οι γεωμετρικοί μέσοι χρόνων και αποστάσεων

λύσεων από τις βέλτιστες λύσεις από την επίλυση των προβλημάτων αναφοράς

Christofides.

Στα Σχήματα 4.14, 4.15 και 4.16 παρουσιάζονται τα μέσα συνολικά κόστη δια-
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Πίνακας 4.12: Αποτελέσματα και χρόνοι
επίλυσης προβλημάτων αναφοράς με ευρετικούς αλγορίθμους

HP76-PS|IMS vB94-SI MJ76-INS vB94-PI CMT79-2P
Πρόβλημα Βέλτιστη Λύση Κόστος Χρόνος Κόστος Χρόνος Κόστος Χρόνος Κόστος Χρόνος Κόστος Χρόνος
E-n22-k4 375 388 0 576 0 375 0.05 727 0.01 375 0.02
E-n23-k3 569 631 0 810 0 569 0.11 984 0.01 600 0.01
E-n30-k3 534 514 0.01 783 0.01 506 0.22 1155 0.01 607 0.01
E-n51-k5 521 580 0.03 844 0.02 555 0.34 905 0.04 627 0.02
E-n76-k7 682 739 0.07 1073 0.04 733 1 1300 0.09 703 0.05
E-n76-k8 735 781 0.07 1225 0.04 756 0.84 1488 0.08 757 0.06
E-n76-k10 830 868 0.07 1254 0.04 898 0.6 1576 0.08 986 0.04
E-n76-k14 1021 1071 0.07 1374 0.04 1085 0.51 1798 0.07 1168 0.05
E-n101-k8 814 876 0.15 1376 0.07 876 1.83 1613 0.15 859 0.08
E-n101-k14 1067 1136 0.2 1671 0.11 1127 1.53 2134 0.22 1122 0.15
M-n101-k10 820 837 0.16 1221 0.07 868 1.44 2468 0.15 833 0.09
M-n121-k7 1034 1056 0.27 1544 0.11 1079 2.66 3435 0.22 1085 0.1
M-n151-k12 1015 1104 0.45 1767 0.17 1098 3.46 2288 0.34 1079 0.16
M-n200-k16 1274 1347 0.99 2154 0.29 1412 5.77 3074 0.6 1652 0.11
M-n200-k17 1275 1347 0.98 2154 0.29 1468 5.33 3109 0.61 1652 0.11

Πίνακας 4.13: Αποτελέσματα και χρόνοι
επίλυσης προβλημάτων αναφοράς με ευρετικούς αλγορίθμους

vB95-SNN vB95-PNN Ty68-NN Sweep WH72-SwLS
Πρόβλημα Βέλτιστη Λύση Κόστος Χρόνος Κόστος Χρόνος Κόστος Χρόνος Κόστος Χρόνος Κόστος Χρόνος
E-n22-k4 375 459 0 459 0 459 0.01 454 0 382 0.08
E-n23-k3 569 653 0 653 0 648 0.01 600 0 569 0.1
E-n30-k3 534 598 0 598 0 610 0.01 824 0 548 0.2
E-n51-k5 521 691 0 675 0.01 644 0.01 806 0.01 522 0.95
E-n76-k7 682 869 0.01 869 0.01 908 0.03 1131 0.03 707 3.09
E-n76-k8 735 886 0 886 0.03 901 0.03 1179 0.03 755 1.83
E-n76-k10 830 1049 0 1049 0.03 1025 0.2 1283 0.04 863 3.01
E-n76-k14 1021 1176 0 1176 0.04 1325 0.04 1435 0.03 1101 3.72
E-n101-k8 815 1116 0 1116 0.04 1030 0.05 1413 0.05 828 0.71
E-n101-k14 1067 1373 0.01 1357 0.08 1347 0.07 1666 0.05 1137 0.89
M-n101-k10 820 1143 0 1125 0.04 1038 0.38 1090 0.04 918 0.44
M-n121-k7 1034 1283 0.01 1283 0.05 1165 0.66 3047 0.06 1255 2.46
M-n151-k12 1015 1326 0.01 1326 0.1 1379 0.07 2085 0.1 1070 1.52
M-n200-k16 1274 1613 0.01 1613 0.23 1585 0.11 2598 0.18 1387 1.61
M-n200-k17 1275 1613 0.01 1613 0.22 1585 0.11 2598 0.18 1387 1.62

Πίνακας 4.14: Αποτελέσματα και χρόνοι
επίλυσης προβλημάτων αναφοράς με ευρετικούς αλγορίθμους

GM74-SwRI Be83-RFCS SG84-LR3OPT LKH3
Πρόβλημα Βέλτιστη Λύση Κόστος Χρόνος Κόστος Χρόνος Κόστος Χρόνος Κόστος Χρόνος
E-n22-k4 375 397 0.17 408 0.02 439 0.39 397.37 54.18
E-n23-k3 569 569 0.84 569 0.05 569 0.28 629.29 11.50
E-n30-k3 503 506 1.79 503 0.08 503 1.22 561.97 52.67
E-n30-k4 503 506 1.79 503 0.08 503 1.24 533.85 111.27
E-n51-k5 521 528 4.46 560 0.16 539 9.56 533.85 111.27
E-n76-k7 682 702 15.99 755 0.43 700 68.87 693.98 72.42
E-n76-k8 735 754 9.55 784 0.36 767 73.89 755.66 171.60
E-n76-k10 830 882 4.81 897 0.36 868 92.87 843.21 331.43
E-n76-k14 1021 1129 2.11 1089 0.28 1067 116.97 1033.91 507.63
E-n101-k8 815 1129 2.09 1089 0.29 1067 117.59 1033.91 507.63
E-n101-k14 1067 838 36.44 872 1.14 837 274.13 838.40 114.18
M-n101-k10 820 914 19.32 830 0.82 827 129 855.25 67.317
M-n121-k7 1034 1260 99.3 1080 2.07 1049 564.54 1070.93 230.58
M-n151-k12 1015 1072 75.63 1084 2.05 1045 749.72 1041.67 155.89
M-n200-k16 1274 1402 115.97 1401 4.97 1354 2503.06 1328.76 725.86
M-n200-k17 1275 1402 116.96 1401 4.88 1354 2457.14 1328.76 745.72
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Πίνακας 4.15: Πίνακας χρόνων και αποστάσεων λύσεων από τις βέλτιστες λύσεις

Αλγόριθμος Μέσος χρόνος επίλυσης Διαφορά
CVRP20 Δίκτυο Δεικτών με μηχανισμό Προσοχής Greedy 10.09 100.00%
CVRP20 Δίκτυο Δεικτών με μηχανισμό Προσοχής Beam Search 11.70 100.00%
CVRP50 Δίκτυο Δεικτών με μηχανισμό Προσοχής Greedy 11.25 100.00%
CVRP50 Δίκτυο Δεικτών με μηχανισμό Προσοχής Beam Search 13.73 100.00%
CVRP100 Δίκτυο Δεικτών με μηχανισμό Προσοχής Greedy 11.19 100.00%
CVRP100 Δίκτυο Δεικτών με μηχανισμό Προσοχής Beam Search 12.70 100.00%
CVRP20 Δίκτυο Δεικτών Greedy 11.43 100.00%
CVRP20 Δίκτυο Δεικτών Beam Search 13.11 100.00%
CVRP50 Δίκτυο Δεικτών Greedy 8.35 100.00%
CVRP50 Δίκτυο Δεικτών Beam Search 9.55 100.00%
CVRP100 Δίκτυο Δεικτών Greedy 7.90 100.00%
CVRP100 Δίκτυο Δεικτών Beam Search 9.23 100.00%
CVRP20 Δίκτυο Δεικτών με μηχανισμό Προσοχής Greedy + 2opt 27.50 18.34%
CVRP20 Δίκτυο Δεικτών με μηχανισμό Προσοχής Beam Search + 2opt 30.62 14.42%
CVRP50 Δίκτυο Δεικτών με μηχανισμό Προσοχής Greedy + 2opt 30.41 16.79%
CVRP50 Δίκτυο Δεικτών με μηχανισμό Προσοχής Beam Search + 2opt 33.27 16.35%
CVRP100 Δίκτυο Δεικτών με μηχανισμό Προσοχής Greedy + 2opt 30.40 20.30%
CVRP100 Δίκτυο Δεικτών με μηχανισμό Προσοχής Beam Search + 2opt 34.25 20.30%
CVRP20 Δίκτυο Δεικτών Greedy + 2opt 26.26 20.42%
CVRP20 Δίκτυο Δεικτών Beam Search + 2opt 30.22 19.07%
CVRP50 Δίκτυο Δεικτών Greedy + 2opt 30.87 26.75%
CVRP50 Δίκτυο Δεικτών Beam Search + 2opt 33.59 24.63%
CVRP100 Δίκτυο Δεικτών Greedy + 2opt 28.79 12.78%
CVRP100 Δίκτυο Δεικτών Beam Search + 2opt 34.39 12.22%
CW64-PS 0.00 5.29%
RT79-CAWLIP 0.00 3.66%
Ga67-PS|pi+lamda 0.01 4.79%
We64-SS 0.00 26.53%
Pa88-PS|G2P 0.41 0.81%
HP76-PS|IMS 0.04 4.71%
vB94-SI 0.02 35.11%
MJ76-INS 0.78 1.03%
vB94-PI 0.08 51.60%
CMT79-2P 0.05 5.67%
vB95-SNN 0.00 19.21%
vB95-PNN 0.01 19.03%
Ty68-NN 0.05 19.15%
Sweep 0.01 33.14%
WH72-SwLS 0.91 2.74%
GM74-SwRI 8.33 2.69%
Be83-RFCS 0.42 1.33%
SG84-LR3OPT 54.59 0.85%
LKH3 145.89 3.58%

86



δρομών που βρήκαν τα μοντέλα Δικτύου Δεικτών και Δικτύου Δεικτών με Μηχανισμό

Προσοχής στα προβλήματα Christofides με και χωρίς τη χρήση αλγορίθμου τοπικής

αναζήτησης με 20,50 και 100 κόμβους, αντίστοιχα. Στους προαναφερόμενους πίνα-

κες, παρατηρούμε πως το μικρότερο συνολικό κόστος το βρίσκει το μοντέλο Δικτύου

Δεικτών με τη χρήση του αλγορίθμου τοπικής αναζήτησης 2opt, εκπαιδευμένο σε

γραφήματα 100 κόμβων. Πρέπει να σημειωθεί πως το μοντέλο αυτό καταφέρνει

να βρεί μόνο 5 καλύτερες λύσεις από τα άλλα μοντέλα στα 17 προβλήματα που

δοκιμάσαμε. Το μοντέλο που πέτυχε τις περισσότερες καλύτερες λύσεις είναι το

μοντέλο Δικτύου Δεικτών με μηχανισμό προσοχής και τη χρήση του αλγορίθμου το-

πικής αναζήτησης 2opt, εκπαιδευμένο σε γραφήματα 20 κόμβων, το οποίο βρήκε

6 λύσεις καλύτερες από τα άλλα μοντέλα. Μετά τα μοντέλα Δικτύου Δεικτών με

τη χρήση του αλγορίθμου τοπικής αναζήτησης 2opt, εκπαιδευμένο σε γραφήματα

20 και 50 κόμβων βρήκαν από δύο λύσεις καλύτερες από τα άλλα μοντέλα. Το

μοντέλο Δικτύου Δεικτών με μηχανισμό προσοχής και τη χρήση του αλγορίθμου το-

πικής αναζήτησης 2opt, εκπαιδευμένο σε γραφήματα 100 κόμβων, το οποίο βρήκε 1

λύση καλύτερη από τα άλλα μοντέλα, ενώ το μοντέλο Δικτύου Δεικτών με μηχανι-

σμό προσοχής και τη χρήση του αλγορίθμου τοπικής αναζήτησης 2opt, εκπαιδευμένο

σε γραφήματα 50 κόμβων, το οποίο δεν βρήκε καμία καλύτερη λύση από τα άλλα

μοντέλα. Πρέπει να σημειωθεί πως ο λόγος που το μοντέλο Δικτύου Δεικτών με

τη χρήση του αλγορίθμου τοπικής αναζήτησης 2opt, εκπαιδευμένο σε γραφήματα

100 κόμβων, μπορεί να μη βρίσκει κάθε φορά την καλύτερη λύση, αλλά μπορεί να

βρει εξίσου καλές λύσεις με τα άλλα μοντέλα, ανεξαρτήτου μεγέθους προβλήματος.

Συνεπώς το μοντέλο με την καλύτερη γενίκευση είναι το μοντέλο Δικτύου Δεικτών

με τη χρήση του αλγορίθμου τοπικής αναζήτησης 2opt, εκπαιδευμένο σε γραφήματα

100 κόμβων.

Στο Σχήμα 4.17 παρουσιάζονται οι μέσες αποστάσεις λύσεων, από τις βέλτιστες,

που βρήκαν τα μοντέλα Ενισχυτικής Μάθησης στα προβλήματα Christofides με τη

χρήση αλγορίθμου τοπικής αναζήτησης 2opt, σε σύγκριση με τα μοντέλα Ενισχυτικής

Μάθησης χωρίς τη χρήση αλγορίθμου τοπικής αναζήτησης.

Στο Σχήμα 4.18 παρουσιάζονται οι μέσες αποστάσεις λύσεων, από τις βέλτιστες,

που βρήκαν τα μοντέλα Δικτύου Δεικτών και Δικτύου Δεικτών με Μηχανισμό Προσο-

χής με τη χρήση αλγορίθμου τοπικής αναζήτησης 2opt στα προβλήματα Christofides
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Σχήμα 4.14: Σύγκριση μέσων τιμών κόστους μεταξύ των μοντέλων δικτύου δεικτών και δικτύου
δεικτών με μηχανισμό προσοχής με και χωρίς τη χρήση αλγορίθμου τοπικής αναζήτησης με 20
κόμβους

Σχήμα 4.15: Σύγκριση μέσων τιμών κόστους μεταξύ των μοντέλων δικτύου δεικτών και δικτύου
δεικτών με μηχανισμό προσοχής με και χωρίς τη χρήση αλγορίθμου τοπικής αναζήτησης με 50
κόμβους

με τη χρήση αλγορίθμου τοπικής αναζήτησης σε σύγκριση με τους ευρετικούς αλ-

γορίθμους.

Στο Σχήμα 4.19 παρουσιάζονται οι μέσοι χρόνοι επίλυσης που χρειάστηκαν τα

μοντέλα Ενισχυτικής Μάθησης στα προβλήματα Christofides με τη χρήση αλγορίθμου

τοπικής αναζήτησης 2opt, σε σύγκριση με τα μοντέλα Ενισχυτικής Μάθησης χωρίς

την χρήση αλγορίθμου τοπικής αναζήτησης.

Στο Σχήμα 4.20 παρουσιάζονται οι μέσοι χρόνοι επίλυσης, σε δευτερόλεπτα,

που χρειάστηκαν τα μοντέλα Δικτύου Δεικτών και Δικτύου Δεικτών με Μηχανισμό

Προσοχής στα προβλήματα Christofides με τη χρήση αλγορίθμου τοπικής αναζήτησης

2opt σε σύγκριση με τους ευρετικούς αλγορίθμους.
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Σχήμα 4.16: Σύγκριση μέσων τιμών κόστους μεταξύ των μοντέλων δικτύου δεικτών και δικτύου
δεικτών με μηχανισμό προσοχής με και χωρίς τη χρήση αλγορίθμου τοπικής αναζήτησης με 100
κόμβους

4.4 Σύνοψη

Στα αποτελέσματα παρατηρούμε πως το μοντέλο με την συντομότερη εκπαί-

δευση είναι το Δυναμικό Μοντέλο Προσοχής, ενώ το δεύτερο γρηγορότερο είναι το

Μοντέλο Προσοχής και τελευταία τα μοντέλα Δικτύου Δεικτών. Αντίθετα, κατά την

σύγκριση τους με προβλήματα ίδιων διαστάσεων, το μοντέλο Δικτύου Δεικτών με

μηχανισμό Προσοχής βρίσκει καλύτερα αποτελέσματα από τους άλλους, ενώ πα-

ράλληλα απαιτεί και τον λιγότερο χρόνο για να λύσει τα προβλήματα αυτά.

Ύστερα, χρησιμοποιώντας το μοντέλο Δικτύου Δεικτών και Δικτύου Δεικτών με

μηχανισμό Προσοχής, που έφερε τα καλύτερα αποτελέσματα στην πρώτη σύγκριση,

τα μοντέλα ενισχυτικής μάθησης αυτά δεν καταφέρνουν να βρουν λύσεις κοντά στις

βέλτιστες, αλλά απαιτούν ένα μικρό χρονικό διάστημα προκειμένου να βρουν μία

λύση, ακόμη και σε προβλήματα μεγαλύτερα από εκείνα που έγινε η εκπαίδευση.

Για να μειωθεί αυτό το κενό, μεταξύ της λύσης του μοντέλου και της βέλτιστης

λύσης, είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί και ένας μεταευρετικός αλγόριθμος, ο

οποίος μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το κόστος, απαιτώντας λίγο παραπάνω χρόνο

υπολογισμού. Ακόμη, οι ευρετικοί αλγόριθμοι, καταφέρνουν να βρουν λύσεις πολύ

κοντά στις βέλτιστες σε αμελητέο χρόνο, με εξαίρεση μερικών αλγορίθμων.

Πρέπει να σημειωθεί όμως, πως η απόσταση λύσεων από τις βέλτιστες, παρα-

μένει σταθερή στα μοντέλα ενισχυτικής μάθησης. Αντίθετα οι ευρετικοί αλγόριθμοι,

καθώς μεγαλώνουν οι διαστάσεις των προβλημάτων, χάνουν την αποδοτικότητα

τους. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όταν τα προβλήματα που

χρειάζονται να λυθούν έχουν μεγάλο πλήθος κόμβων (Π.χ. 1000+ κόμβοι). Εδώ, τα
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μοντέλα ενισχυτικής μάθησης έχουν μεγάλο πλεονέκτημα, αφού μπορούν να εκπαι-

δευτούν σε μικρότερα προβλήματα και να διατηρήσουν την αποδοτικότητα τους σε

προβλήματα πολλαπλάσιων διαστάσεων.
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Σχήμα 4.17: Σύγκριση μέσων τιμών απόστασης μεταξύ των μοντέλων ενισχυτικής μάθησης με και
χωρίς τη χρήση αλγορίθμου τοπικής αναζήτησης
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Σχήμα 4.18: Σύγκριση μέσων τιμών απόστασης μεταξύ των μοντέλων ενισχυτικής μάθησης με τη
χρήση αλγορίθμου τοπικής αναζήτησης και των ευρετικών αλγορίθμων
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Σχήμα 4.19: Σύγκριση μέσων τιμών χρόνων, σε δευτερόλεπτα, μεταξύ των μοντέλων ενισχυτικής
μάθησης με και χωρίς τη χρήση αλγορίθμου τοπικής αναζήτησης
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Σχήμα 4.20: Σύγκριση μέσων τιμών χρόνων μεταξύ των μοντέλων ενισχυτικής μάθησης με τη χρήση
αλγορίθμου τοπικής αναζήτησης και των ευρετικών αλγορίθμων
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Κεφάλαιο 5

Συμπεράσματα

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, έγινε παρουσίαση, ανάλυση και αξιολό-

γηση διαφόρων μοντέλων Ενισχυτικής Μάθησης για την επίλυση του Προβλήματος

Δρομολόγησης Οχημάτων, καθώς και σύγκριση αυτών με ευρετικούς αλγορίθμους.

Αρχικά, στη βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάστηκαν διάφορα μοντέλα Ενισχυ-

τικής Μάθησης, καθώς και διάφορες μέθοδοι εκπαίδευσης. Η πολύπλοκη δομή ενός

νευρωνικού δικτύου ενισχυτικής μάθησης απαιτεί ένα σημαντικό χρονικό διάστημα

για να γίνει η εκπαίδευση σωστά, ώστε να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Οι μέθοδοι αυτές εστιάζουν στην επικάλυψη κόμβων που έχουν επισκεφθεί κατά τη

διάρκεια της εκπαίδευσης και στη χρήση πολλαπλών πρακτόρων με διαφορετικές

εμπειρίες. Η σημαντικότερη, από όλες όμως, είναι η χρήση διαφορετικής συνάρτησης

υπολογισμού κέρδους στη μέθοδο της βαθμιαίας καθόδου, αφού η τιμή αυτή είναι

ο κύριος παράγοντας στην παραγωγή κατανομών πιθανοτήτων. Τα μοντέλα αυτά,

παρουσιάζουν πολύ καλά αποτελέσματα κατά την επίλυση προβλημάτων συνδυα-

στικής βελτιστοποίησης, τόσο σε ακρίβεια λύσης, όσο και σε χρόνους εκτέλεσης.

Πρέπει να σημειωθεί πως όλα τα μοντέλα Ενισχυτικής Μάθησης που εκπαιδεύτη-

καν, παρουσιάζουν καλή γενίκευση σε προβλήματα διαφόρων μεγεθών. Αυτό το

χαρακτηριστικό ωφελεί ιδιαίτερα στην επίλυση προβλημάτων διαφορετικών μεγε-

θών, αφού μετά από την εκπαίδευση του μοντέλου σε ένα μέγεθος του προβλήματος

μπορούν να λύσουν και προβλήματα πολλαπλάσιου μεγέθους με μικρές αυξήσεις

στον χρόνο εκτέλεσης και στο τελικό κόστος.

Στα πειραματικά αποτελέσματα που διενεργήθηκαν στην εργασία αυτή, η εικόνα

των μοντέλων ενισχυτικής μάθησης είναι λίγο διαφορετική. Στα αποτελέσματα των

μοντέλων σε χρόνους και κόστη φαίνεται πως ενώ το Δυναμικό Μοντέλο Προσοχής
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παρουσιάζει τα καλύτερα αποτελέσματα, βρέθηκε ελαφρώς καλύτερο το μοντέλο

Δικτύου Δεικτών με Μηχανισμό Προσοχής. Στη συνέχεια, για να γίνει σωστή σύ-

γκριση μεταξύ του μοντέλου Δικτύου Δεικτών και του μοντέλου Δικτύου Δεικτών

με Μηχανισμό Προσοχής και των ευρετικών αλγορίθμων, αλλά και για να δοκι-

μάσουμε τις δυνατότητες των μοντέλων αυτών, χρησιμοποιήσαμε τα προβλήματα

Christofides, τα οποία είναι σχεδιασμένα να δοκιμάσουν και να δυσκολέψουν τους

αλγόριθμους επίλυσης τέτοιων προβλημάτων. Στα πειράματα αυτά παρατηρούμε

πως τα μοντέλα Ενισχυτικής Μάθησης, δεν ανταποκρίνονται καλά, βρίσκοντας πολύ

μεγαλύτερα κόστη από αυτά των βέλτιστων λύσεων. Αντίθετα οι χρόνοι επίλυσης

αυτών των προβλημάτων καταφέρνουν να είναι κοντά σε αυτούς των ευρετικών

αλγορίθμων. Προκειμένου να βελτιωθεί αυτό το χάσμα στο κόστος, χρησιμοποιή-

σαμε τον αλγόριθμο τοπικής αναζήτησης 2opt. Πράγματι, στα τελικά αποτελέσματα

παρατηρούμε πως τα κόστη μειώθηκαν, σε τέτοιο βαθμό που ξεπέρασαν πολλούς

ευρετικούς αλγορίθμους. Για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα όμως, ο μέσος

χρόνος επίλυσης με τον αλγόριθμο τοπικής αναζήτησης, είναι διπλάσιος από αυτόν

χωρίς τον αλγόριθμο.

Δεν πρέπει να ξεχάσουμε πως ο μηχανισμός της Ενισχυτικής Μάθησης είναι ένα

εργαλείο. Για την επιλογή όμως κάποιου μηχανισμού για την επίλυση ενός Προ-

βλήματος Δρομολόγησης Οχημάτων πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι περιορισμοί και

οι στόχοι του προβλήματος και του χρήστη. Αν ο χρήστης προτιμάει να βρει την

βέλτιστη λύση, και δεν πρέπει να βρει τη λύση εντός κάποιου χρονικού διαστήμα-

τος απαραίτητα, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιον ακριβή αλγόριθμο για να

λάβει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αν ο χρήστης θέλει να βρει μία λύση,

κοντά στη βέλτιστη, αλλά πρέπει να βρει τη λύση σε ένα συγκεκριμένο χρονικό

διάστημα, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο μοντέλο ενισχυτικής μάθησης. Αν

ο χρήστης πρέπει να βρει μία λύση άμεσα, χωρίς να έχει καλή απόδοση, τότε θα

πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιον ευρετικό αλγόριθμο. Υπάρχει ένα κενό, όμως,

στις περιπτώσεις αυτές, η περίπτωση που ο χρήστης απαιτεί μία λύση σε σύντομο

χρονικό διάστημα, αλλά πρέπει να έχει και καλή απόδοση. Σε όλες τις περιπτώσεις

βέβαια, για να μειωθεί το κόστος, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ένας αλγό-

ριθμος τοπικής αναζήτησης. Ένας τέτοιος αλγόριθμος μπορεί να μειώσει δραματικά

το τελικό κόστος, ενώ δεν απαιτεί και πολύ επιπλέον χρόνο.
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Συνεπώς, η Ενισχυτική Μάθηση, δείχνει πως έχει την ικανότητα να πλησιάσει

αρκετά τη βέλτιστη λύση των προβλημάτων δρομολόγησης οχημάτων και οι χρόνοι

επίλυσης δεν είναι καθόλου απαγορευτικοί. Πρέπει να σημειωθεί όμως πως για να

επιτευχθούν τα κατάλληλα αποτελέσματα πρέπει να γίνει και η κατάλληλη εκπαί-

δευση, η οποία είναι χρονοβόρα. Στα αποτελέσματα μας όμως δείξαμε πως με την

προσθήκη ενός αλγόριθμου τοπικής αναζήτησης, καταφέραμε να μειώσουμε αρκετά

το τελικό κόστος χωρίς να αυξήσουμε πολύ τον χρόνο εκτέλεσης. Άρα μπορεί και

να μην απαιτείται να γίνει πλήρης εκπαίδευση, αν κάποιος αλγόριθμος τοπικής

αναζήτησης μπορεί να βελτιώσει σε τέτοιο βαθμό την αρχική λύση.
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