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Περίληψη 

Την τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί µια σηµαντική διάδοση των 
συστηµάτων πλοήγησης οχηµάτων. Τα συστήµατα αυτά συνδυάζοντας τις 
δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και χρησιµοποιώντας τη 
γεωγραφική αναπαράσταση του οδικού δικτύου, την τρέχουσα θέση του 
οχήµατος και συχνά πληροφορίες για την κίνηση προτείνουν στους οδηγούς 
τη διαδροµή που πρέπει να ακολουθήσουν για να φτάσουν πιο γρήγορα στον 
προορισµό τους.  

Οι εφαρµογές πλοήγησης οχηµάτων µπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα 
διαχείρισης της κυκλοφορίας µε τέτοιο τρόπο που επιτρέπει την αύξηση της 
χωρητικότητας του οδικού δικτύου και εποµένως τη µείωση της συµφόρησης, 
χωρίς να είναι απαραίτητη η υψηλού κόστους επέκταση της οδικής υποδοµής. 
Σε αντίθεση µε το βέλτιστο για το χρήστη µοντέλο που εφαρµόζεται στα 
κλασικά συστήµατα πλοήγησης και που δεν παρέχει καµία εγγύηση βελτίωσης 
της κυκλοφοριακής κατάστασης, για το σκοπό αυτό έχει προταθεί το βέλτιστο 
για το σύστηµα µοντέλο. Το µοντέλο προτείνει διαδροµές µε στόχο τη 
βελτίωση της κυκλοφοριακής κατάστασης στο δίκτυο, αλλά η εφαρµογή του 
είναι µη ρεαλιστική καθώς οι προτεινόµενες διαδροµές µπορεί να είναι πολύ 
µακρύτερες από το αναµενόµενο. 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µελετάται µια τρίτη προσέγγιση: ένας 
βέλτιστος για το σύστηµα υπό περιορισµούς αλγόριθµος. Πρόκειται για ένα 
συνδυασµό των δύο µοντέλων πλοήγησης µε σκοπό τη µείωση της 
συµφόρησης και ταυτόχρονα τη διατήρηση της δικαιοσύνης στην επιλογή των 
προτεινόµενων διαδροµών για τους οδηγούς. Αφού γίνει θεωρητική µελέτη 
του προβλήµατος παρουσιάζεται η υλοποίηση ενός συστήµατος πρότασης 
διαδροµών που χρησιµοποιεί το βέλτιστο για το σύστηµα υπό περιορισµούς 
αλγόριθµο.  

 

 



 

Abstract 

During the last decade, vehicles' route guidance systems have known a 
significant spread. These systems, taking advantage of the available 
technological features and by using the geographical representation of the 
road network, the current position of a vehicle and often traffic data, propose 
to drivers the route they should follow in order to reach faster their 
destination. 

The applications of route guidance systems offer the chance to manage traffic 
in such a way that allows an increase in road network capacity and therefore 
a decrease in traffic congestion, without being necessary the high cost 
expansion of the road infrastructure. In contrast to the user optimal model 
that is followed by typical route guidance systems and provides no traffic 
improvement guarantees, the system optimal model has been proposed for 
this purpose. The model proposes paths with the goal of improving the traffic 
condition of the network, however its application is unrealistic since the 
proposed routes may be much longer than expected. 

In this thesis a third approach is studied: a constrained system optimal 
algorithm. The algorithm is a combination of the two navigation models with 
the goal of reducing congestion and at the same time remaining fair for 
drivers when selecting a route. After the theoretical study of the problem, the 
implementation of a route recommendation system that incorporates the 
constrained system optimal algorithm is presented.   
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1 Εισαγωγή 

Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µεγάλες 
αστικές περιοχές στις ανεπτυγµένες χώρες του κόσµου είναι η κυκλοφοριακή 
συµφόρηση. Πρόκειται για ένα ζήτηµα που εκτός από τις οικονοµικές 
επιπτώσεις (αυξηµένο κόστος κατανάλωσης καυσίµων, χαµένες εργατοώρες 
σε µποτιλιαρίσµατα, φθορά οχηµάτων) έχει και σηµαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και τον άνθρωπο (αυξηµένες εκποµπές ατµοσφαιρικών ρύπων, 
αυξηµένες ανάγκες για ορυκτά καύσιµα, ηχορύπανση, αρνητικές επιπτώσεις 
στη σωµατική και ψυχική υγεία των κατοίκων των πόλεων). Οι ανάγκες για 
µεταφορές αγαθών και προïόντων αναµένεται να αυξηθούν ακόµα 
περισσότερο στο άµεσο µέλλον και εποµένως πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα 
για το πρόβληµα. 

Οι νέες τεχνολογίες στον τοµέα της πληροφορίας και των επικοινωνιών 
µπορούν να συντελέσουν αποτελεσµατικά στην αντιµετώπιση του 
προβλήµατος. Οι αρµόδιοι φορείς αντί να συνεχίσουν να κατασκευάζουν νέες 
οδικές αρτηρίες, πρακτική µε µεγάλο κόστος και όχι πάντα δυνατό να 
εφαρµοστεί, προσπαθούν να ενσωµατώσουν τις εφαρµογές της τεχνολογίας 
στην πολιτική τους για την καταπολέµηση της κυκλοφοριακής συµφόρησης 
και των επιπτώσεών της. Οι εφαρµογές αυτές µπορούν να συντελέσουν 
αποτελεσµατικά στη βελτίωση της κατάστασης και µε σχετικά µικρό κόστος. 

Προς την κατεύθυνση αυτή µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα συστήµατα 
πλοήγησης οχηµάτων. Τα κλασικά συστήµατα, συνήθως, ανάλογα µε τις 
κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν σε µια περιοχή προτείνουν στους 
οδηγούς τη διαδροµή για να φτάσουν γρηγορότερα στον προορισµό τους. 
Ένας τέτοιος ατοµικός στόχος, όπως η ελαχιστοποίηση του χρόνου ταξιδιού 
κάθε οδηγού ξεχωριστά δεν παρέχει κάποια εγγύηση για βελτίωση της 
κυκλοφοριακής κατάστασης, αντίθετα σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να 
οδηγήσει σε κυκλοφοριακή συµφόρηση. Η υιοθέτηση ενός καθολικού στόχου, 
όπως η ελαχιστοποίηση της επίπτωσης στην κίνηση, είναι αποτελεσµατική 
αλλά κρίνεται µη εφαρµόσιµη, αφού µπορεί να οδηγήσει κάποιους οδηγούς να 
ταξιδεύουν πολύ περισσότερο από το βέλτιστο γι’ αυτούς για χάρη του κοινού 
καλού και κάτι τέτοιο είναι µη ρεαλιστικό. 

Στην παρούσα διπλωµατική µελετάται ένας συνδυασµός των δύο παραπάνω 
προσεγγίσεων, όπου υιοθετείται ένας καθολικός στόχος που εξασφαλίζει την 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος, αλλά τίθενται και περιορισµοί που 
διασφαλίζουν τη δικαιοσύνη των προτάσεων για τους οδηγούς. Προτείνεται η 
εφαρµογή του βέλτιστου για το σύστηµα υπό περιορισµούς µοντέλου που 
ακολουθείται στο πρόβληµα της κατανοµής της κίνησης στην περίπτωση των 
συστηµάτων πλοήγησης για την εύρεση των προτεινόµενων διαδροµών. Στη 
συνέχεια, παρουσιάζεται η υλοποίηση ενός συστήµατος που χρησιµοποιεί το 
βέλτιστο για το σύστηµα υπό περιορισµούς αλγόριθµο για να προτείνει 
διαδροµές στους χρήστες. 

Η δοµή της διπλωµατικής εργασίας έχει ως εξής: στο κεφάλαιο 2 γίνεται 
αναφορά στα ευφυή συστήµατα πλοήγησης, τα χαρακτηριστικά και τις 
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εφαρµογές τους. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι γράφοι και οι ιδιότητές 
τους, το πρόβληµα εύρεσης του συντοµότερου µονοπατιού και το πρόβληµα 
εύρεσης του συντοµότερου µονοπατιού υπό περιορισµούς, καθώς και τρόποι 
µοντελοποίησης και αναπαράστασης των οδικών δικτύων. Στο κεφάλαιο 4 
γίνεται µια εισαγωγική αναφορά στην κυκλοφοριακή κίνηση και τις ιδιότητές 
της, καθώς και στη συλλογή δεδοµένων κίνησης. Στο κεφάλαιο 5 
παρουσιάζονται τα µοντέλα δροµολόγησης και λεπτοµέρειες για τον αλγόριθµο 
που υλοποιήθηκε. Στο κεφάλαιο 6 περιγράφεται τεχνικά η υλοποίηση, ενώ στο 
κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται αναλυτικά το σύστηµα που δηµιουργήθηκε. Τέλος 
το κεφάλαιο 8 περιλαµβάνει τον επίλογο και σκέψεις για µελλοντικές 
ερευνητικές επεκτάσεις.  
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2 Ευφυή Συστήµατα Πλοήγησης  

2.1 Τι είναι τα Ευφυή Συστήµατα Πλοήγησης  

Τα ευφυή συστήµατα πλοήγησης (Intelligent Navigation Systems) είναι 
αποτέλεσµα µιας παγκόσµιας προσπάθειας που έχει στόχο να ενσωµατώσει την 
τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών στον τοµέα των 
µεταφορών µε σκοπό τη µείωση των χρόνων µετακίνησης και του κόστους 
µεταφοράς. Το ενδιαφέρον για τα ευφυή συστήµατα πλοήγησης προέρχεται 
από τα προβλήµατα που προκαλούνται παγκοσµίως από την κυκλοφοριακή 
συµφόρηση, η οποία µειώνει την αξιοποίηση της υποδοµής των µεταφορών 
και αυξάνει το χρόνο των µετακινήσεων. 

Οι εφαρµογές ευφυούς µεταφοράς χρησιµοποιούν τις τεχνολογίες των 
επικοινωνιών, της ηλεκτρονικής και της πληροφορικής (υλικό και λογισµικό) 
για να βελτιώσουν την απόδοση και την ασφάλεια του οδικού δικτύου καθώς 
και τη ροή της κίνησης. Τα ευφυή συστήµατα πλοήγησης είναι τεχνολογίες 
πληροφόρησης που όταν εφαρµόζονται σε οχήµατα ή σε δρόµους µπορούν να 
οδηγήσουν σε µικρότερη διάρκεια ταξιδιών, σε µεγαλύτερη ασφάλεια και στη 
διευκόλυνση των οδηγών, καθώς και σε σηµαντικές µειώσεις της 
κατανάλωσης ενέργειας και της ρύπανσης. Μεταξύ των ικανοτήτων των ήδη 
υπαρχόντων και των µελλοντικών τεχνολογιών ευφυούς πλοήγησης είναι και 
οι ακόλουθες: η κυκλοφορία µπορεί να ρυθµιστεί στις κύριες αρτηρίες 
σηµαντικών µητροπολιτικών περιοχών µέσω (1) του ελέγχου των 
διασταυρώσεων και της πρόσβασης σε κεντρικούς δρόµους, (2) της γρήγορης 
ανίχνευσης και απάντησης σε γεγονότα όπως ατυχήµατα ή έντονη 
κυκλοφοριακή συµφόρηση και (3) της επικοινωνίας και παροχής οδηγιών 
στους οδηγούς και τους επιβάτες για τα επίπεδα της κίνησης. Επιπλέον, ο 
αυτόµατος προσδιορισµός των οχηµάτων και η αυτόµατη πληρωµή των 
διοδίων ανοίγουν το δρόµο στη µεταβλητή τιµολόγηση της πρόσβασης στις 
οδικές αρτηρίες (δηλαδή τιµολόγηση βασισµένη στην κυκλοφοριακή 
συµφόρηση).  

Στο µέλλον, µε τη χρήση των ευφυών συστηµάτων πλοήγησης θα είναι 
διαθέσιµη στους ταξιδιώτες µια ευρεία ποικιλία συστηµάτων πληροφόρησης 
(π.χ. καθοδήγηση στους δρόµους, ενηµέρωση για κοντινά εστιατόρια ή άλλες 
ταξιδιωτικές πληροφορίες). Οι οδηγοί και οι επιβάτες θα µπορούν να λάβουν 
τις πληροφορίες είτε διαβάζοντας διάφορες υποδείξεις στους δρόµους, είτε 
ακούγοντας τις οδηγίες από κατάλληλες συσκευές που θα τοποθετούνται µέσα 
στο αυτοκίνητο. Επίσης, οι οδηγοί θα µπορούν να ειδοποιηθούν αυτόµατα για 
το πόσο κοντά βρίσκονται άλλα οχήµατα ή τυχόν εµπόδια. Με ορισµένες 
προηγµένες τεχνολογίες ευφυών συστηµάτων πλοήγησης, θα είναι δυνατός 
και ο αυτόµατος έλεγχος της οδήγησης και ο έλεγχος της απόστασης µεταξύ 
των οχηµάτων, το οποίο θα διευκολύνει την αποφυγή συγκρούσεων και θα 
αυξήσει την απόδοση των εθνικών οδών. Οι οδηγοί εµπορικών οχηµάτων θα 
µπορούν να λαµβάνουν αυτόµατα έγγραφα όπως άδειες και θα µπορούν 
επίσης να υποβληθούν σε αυτόµατο έλεγχο βάρους χωρίς να πρέπει να 
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σταµατούν. Επίσης θα µπορεί να πραγµατοποιηθεί συνεχής έλεγχος της καλής 
ή κακής κατάστασης του οδοστρώµατος µε την έγκαιρη προειδοποίηση για 
φθορές ή κατασκευαστικές ατέλειες µέσω ενός δικτύου ελέγχων που θα 
ενσωµατώνεται στη φυσική υποδοµή του δρόµου.  

Κάποιες εφαρµογές ευφυών συστηµάτων µεταφοράς που χρησιµοποιούνται 
σήµερα και συνδυάζουν όλα τα παραπάνω είναι:  

• Έλεγχος κίνησης µε κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης, αισθητήρες, 
αυτόµατη αναγνώριση οχηµάτων, επεξεργασία video και εικόνας 

• Βελτιστοποίηση του συγχρονισµού των φωτεινών σηµατοδοτών 
ανάλογα µε την υπάρχουσα κίνηση 

• Υλοποίηση ηλεκτρονικής συναλλαγής χρηµάτων σε διόδια 

• Γρηγορότερη και εκ των προτέρων απόκριση σε γεγονότα που 
συµβαίνουν στους δρόµους, όπως αυτόµατη ειδοποίηση σε περίπτωση 
ατυχήµατος 

• Παροχή πληροφοριών στους ταξιδιώτες για τις συνθήκες του ταξιδιού 
καθώς και παρουσίαση εναλλακτικών διαδροµών  

2.2 Ιστορική Αναδροµή 

Από την αρχαιότητα, δεν υπάρχουν πολλές αξιόπιστες πηγές οι οποίες να 
αναφέρονται στην εύρεση πορείας. Αρχικά, εξαιτίας της έλλειψης οργάνων, η 
εύρεση πορείας γινόταν µε οπτικά µέσα. Οι ναυτικοί στην αρχαιότητα για να 
βρουν την πορεία τους στις άγνωστες θάλασσες παρατηρούσαν τα ουράνια 
σώµατα. 

∆εν υπάρχουν πολλά στοιχεία για τα πρώτα όργανα που χρησιµοποιούνταν για 
την εύρεση πορείας. Το πρώτο όργανο για τον καθορισµό της απόστασης ήταν 
ίσως το οδόµετρο που κατασκευάστηκε από τους Κινέζους. 

Κατά την ελληνιστική περίοδο ο Ερατοσθένης κατάφερε να υπολογίσει την 
περιφέρεια της Γης και έφτιαξε ένα χάρτη που θεωρείται το πρώτο 
αστρονοµικό εργαλείο. Το 2ο αιώνα π.Χ. ο Ίππαρχος πρότεινε το σύστηµα 
γεωγραφικού πλάτους και µήκους.  

Κατά το µεσαίωνα κατασκευάστηκε η πρώτη πυξίδα, η οποία χρησιµοποιήθηκε 
παράλληλα µε την παρατήρηση των ουράνιων σωµάτων. Ο αστρολάβος ήταν 
ένα όργανο για τον υπολογισµό του υψόµετρου. Επίσης, κατά το 15ο και 16ο 
αιώνα, την περίοδο των εξερευνήσεων, κατασκευάστηκε και η πρώτη 
υδρόγειος σφαίρα. Σηµαντικές αυτή την περίοδο ήταν και κάποιες 
µαθηµατικές εξελίξεις όπως η τριγωνοµετρία και οι λογάριθµοι. 

Κατά το 17ο και 18ο αιώνα, µεγάλη στα επιστηµονικά πεδία της πλοήγησης 
ήταν η συµβολή του Κέπλερ, του Γαλιλαίου και του Νεύτωνα. Την ίδια περίοδο 
επιτεύχθηκε και ο υπολογισµός του γεωγραφικού µήκους από τον John 
Harrison µέσω ενός οργάνου που ονοµάστηκε χρονόµετρο.  

Κατά το 19ο αιώνα ξεκίνησε µια καλύτερη κατανόηση της θεωρίας του 
ηλεκτρισµού και του µαγνητισµού µε τη συµβολή του Ampere, του Maxwell 
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και του Hertz. Το 1895 τυπώθηκε στην Αµερική ο πρώτος οδικός χάρτης και 
την ίδια περίοδο εγκαταστάθηκαν στους δρόµους τα πρώτα σήµατα. Γύρω στο 
1900 χρησιµοποιήθηκαν φωτογραφίες που περιείχαν οδηγίες και βέλη για να 
υποδεικνύουν τις βασικές στροφές και τις αλλαγές κατεύθυνσης.  

Από το 1910 άρχισαν να εµφανίζονται οι πρώτοι µηχανικοί οδηγοί εύρεσης 
πορείας που παρείχαν οδηγίες πραγµατικού χρόνου. Μια από τις πρώτες 
ηλεκτρονικές συσκευές πλοήγησης αυτοκινήτων ήταν ένα είδος οδογράφου 
που σχεδίαζε αυτόµατα την πορεία του αυτοκινήτου πάνω σε έναν χάρτη. Το 
1960 έγινε το πρώτο βήµα στην ανάπτυξη ευφυών συστηµάτων πλοήγησης µε 
την ανάπτυξη ενός κέντρου ελέγχου της κίνησης που παρείχε και δεχόταν 
πληροφορίες προς και από τα οχήµατα που ήταν εξοπλισµένα µε έναν 
κατάλληλο δέκτη. Στη συνέχεια έγινε το πέρασµα στη ραδιοναυσιπλοΐα, τη 
χρησιµοποίηση, δηλαδή, των ραδιοσυχνοτήτων για τον καθορισµό µιας θέσης 
πάνω στη γη. Το πρώτο σύστηµα της ραδιοναυσιπλοΐας ήταν το RDF (Radio 
Direction Finder). Η επόµενη σηµαντική πρόοδος στα συστήµατα 
ραδιοναυσιπλοΐας ήταν η χρήση δύο σηµάτων που διέφεραν στη φάση και τα 
οποία είναι γνωστά ως VHF. Το 1945 κατασκευάστηκε στην Αµερική το 
σύστηµα ραδιοναυσιπλοΐας LORAN. To 1957 µε την εκτόξευση του Sputnik, 
του πρώτου τεχνητού δορυφόρου, έγινε η αρχή για την ανάπτυξη των 
πρώτων δορυφορικών συστηµάτων πλοήγησης. 

2.3 Κατηγορίες Πλοήγησης  

Γενικά, υπάρχουν τέσσερα είδη πλοήγησης: η χερσαία πλοήγηση, η θαλάσσια 
πλοήγηση, η πλοήγηση στον αέρα αλλά και η διαστηµική πλοήγηση. Οι 
χρήστες µπορούν να χωριστούν σε δύο οµάδες: τους ιδιώτες και τους 
στρατιωτικούς χρήστες. Οι ιδιώτες ενδιαφέρονται περισσότερο για την 
εκµετάλλευση των εµπορικών εφαρµογών των συστηµάτων πλοήγησης. 
Αντίθετα, οι βασικοί στόχοι της στρατιωτικής χρήσης των συστηµάτων 
πλοήγησης είναι η καθοδήγηση αρµάτων και όπλων. Οι εφαρµογές των 
συστηµάτων πλοήγησης ταξινοµούνται σε διαφορετικές κατηγορίες, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από συγκεκριµένες απαιτήσεις. 

Όσον αφορά τις χερσαίες εφαρµογές, οι κατηγορίες της πλοήγησης δεν 
ορίζονται επακριβώς. Μπορεί να γίνει ένας διαχωρισµός ανάµεσα στις 
εφαρµογές που χρησιµοποιούνται στη µεταφορά και σε αυτές που δε 
χρησιµοποιούνται στη µεταφορά. Η επίγεια πλοήγηση περιλαµβάνει πλοήγηση 
σε δρόµους και σιδηροδρόµους. Επίσης, διαχωρίζεται η µεταφορά επιβατών 
και αγαθών. Η πλοήγηση που δε χρησιµοποιείται στη µεταφορά περιλαµβάνει 
την εκτός δρόµου πλοήγηση, την πλοήγηση πεζών, την επίβλεψη του 
περιβάλλοντος κ.α. 

Στη θαλάσσια πλοήγηση υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες πλοήγησης: 
πλοήγηση στους ωκεανούς, παράκτια πλοήγηση, προσέγγιση λιµανιών και 
δροµολόγηση σε ποτάµια ή κανάλια. 

Η πλοήγηση στον αέρα περιλαµβάνει τις εξής φάσεις: την πλοήγηση κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού, την πλοήγηση κατά την προσέγγιση του τερµατικού 
προορισµού και την προσγείωση. 
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Τέλος, η διαστηµική πλοήγηση χωρίζεται σε τρεις φάσεις: την εκτόξευση από 
το έδαφος, την περίοδο της εύρεσης σε τροχιά και τη φάση της επιστροφής 
και της προσγείωσης.  

2.4 Εύρεση Θέσης και Συστήµατα Πλοήγησης 

Η έννοια της τοποθεσίας είναι βαρύνουσας σηµασίας για τους ανθρώπους στην 
προσπάθειά τους να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τον πραγµατικό κόσµο. 
Με την ταχεία ανάπτυξη της οικονοµίας, την επιτάχυνση των ρυθµών ζωής και 
τις συχνές χωρικές και χρονικές αλλαγές, οι άνθρωποι επιθυµούν η σχετική µε 
την τοποθεσία πληροφορία να είναι διαθέσιµη οπουδήποτε ανά πάσα χρονική 
στιγµή. 

 Η εξέλιξη των σύγχρονων κινητών επικοινωνιών, των βάσεων δεδοµένων, 
των γεωγραφικών πληροφοριακών συστηµάτων (ΓΠΣ), των συστηµάτων GPS 
και των κινητών συσκευών έδωσε τη δυνατότητα αυτή η απαίτηση να γίνει 
πραγµατικότητα. Χάρη στην τεχνολογική δυνατότητα και τη ζήτηση της 
αγοράς πολλοί ακαδηµαϊκοί και µη οργανισµοί δραστηριοποιήθηκαν προς αυτή 
την κατεύθυνση. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στην αλµατώδη πρόοδο του 
τοµέα των κινητών γεωπληροφοριακών υπηρεσιών.  

Οι τεχνολογίες εντοπισµού θέσης που έχουν αναπτυχθεί έως σήµερα έδωσαν 
τη δυνατότητα να υλοποιηθούν συστήµατα εύρεσης πορείας  τα οποία είναι σε 
πολύ µεγάλο βαθµό ακριβή και αξιόπιστα. Τα συστήµατα αυτά 
χρησιµοποιούνται ως οδηγοί πλοήγησης σε αυτοκίνητα, πλοία και αεροπλάνα. 
Η εφαρµογή τους σε κινητές συσκευές τα κάνει πιο προσιτά στο ευρύ κοινό 
και η χρησιµότητά τους γίνεται ολοένα και πιο σηµαντική. 

2.4.1 Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης 

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές εντοπισµού της θέσης ενός κινητού σταθµού που 
βρίσκεται σε ένα κυψελικό δίκτυο. Άλλες από αυτές βασίζονται στο δίκτυο και 
άλλες στον κινητό σταθµό. Παρακάτω αναφέρονται κάποιες από αυτές τις 
τεχνικές. 

2.4.1.1 Cell of Origin (COO) / Cell-ID (CID) 

Ο πιο απλός τρόπος για να εντοπιστεί η θέση ενός κινητού σταθµού είναι να 
βρεθεί η κυψέλη στην οποία βρίσκεται. Η θέση της κεραίας µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση της θέσης του χρήστη. Εφόσον αυτή η 
πληροφορία είναι διαθέσιµη στα κυψελικά συστήµατα, η µέθοδος αυτή µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί άµεσα. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται µια γραφική 
απεικόνιση της µεθόδου. 
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Εικόνα 1. Η τεχνική Cell of Origin (COO) / Cell-ID (CID) 

Το µεγάλο πλεονέκτηµα της τεχνικής είναι ότι δε χρειάζεται να γίνει καµία 
τροποποίηση στον κινητό σταθµό ή στο δίκτυο, µε αποτέλεσµα το κόστος να 
είναι πολύ χαµηλό. Επίσης, λόγω του ότι δε χρειάζονται σύνθετοι υπολογισµοί 
η θέση της συσκευής µπορεί να υπολογιστεί πολύ γρήγορα. Υπάρχει, όµως, 
ένα πολύ σηµαντικό µειονέκτηµα. Η ακρίβεια της µεθόδου εξαρτάται από την 
ακτίνα της κυψέλης, η οποία ποικίλει από 50 µέτρα µέσα στα κτήρια, σε 150 
µέτρα σε αστικές περιοχές και έως 30 χιλιόµετρα σε αγροτικές περιοχές. 

2.4.1.2 Signal Level 

Αυτή η τεχνική βασίζεται στο γεγονός ότι το ποσό ενέργειας του σήµατος 
µειώνεται σηµαντικά όταν η απόσταση ανάµεσα στον κινητό σταθµό και την 
κεραία αυξάνεται. Κάτω από ιδανικές συνθήκες, τα σχήµατα του επιπέδου του 
σήµατος γύρω από την κεραία είναι τέλειοι κύκλοι. Εάν είναι γνωστή η σχέση 
ανάµεσα στο επίπεδο του σήµατος και την απόσταση, τότε µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµό της απόστασης του χρήστη από µια 
συγκεκριµένη κεραία. Αφού µετρηθεί η ισχύς των σηµάτων τριών 
διαφορετικών κεραιών, η θέση της συσκευής µπορεί να εντοπιστεί ως το 
σηµείο τοµής των κύκλων των τριών σηµάτων. Η µέθοδος φαίνεται σχηµατικά 
στην ακόλουθη εικόνα. 

 
Εικόνα 2. Η τεχνική Signal Level 

Στην πραγµατικότητα, όµως, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από την 
ιδανική και ως εκ τούτου τα επίπεδα των σηµάτων γύρω από µια κεραία δεν 
είναι τέλειοι κύκλοι. Αυτό οφείλεται στην αντανάκλαση των σηµάτων πάνω σε 
αντικείµενα, στην παρεµβολή άλλων σηµάτων και στο πέρασµα των σηµάτων 
µέσα από επιφάνειες όπως τοίχοι, µεταλλικά αντικείµενα και γυαλί. Επειδή 
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όλες αυτές οι επιδράσεις δεν µπορούν να προβλεφθούν η τεχνική αυτή είναι η 
πιο αναξιόπιστη και πρακτικά δε χρησιµοποιείται. 

2.4.1.3 Angle of Arrival (AOA) 

Αυτή η τεχνική βασίζεται στον υπολογισµό της γωνίας µε την οποία το σήµα 
φθάνει σε ένα σταθµό βάσης. ∆ύο τουλάχιστον σταθµοί βάσης απαιτούνται για 
να καθοριστεί η θέση του κινητού σταθµού, που βρίσκεται στην τοµή αυτών 
των γραµµών. Για µεγαλύτερη ακρίβεια µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
περισσότεροι από δύο σταθµούς. Μια σύνθετη παράταξη από κεραίες 
χρειάζεται σε κάθε σηµείο που λαµβάνεται το σήµα για να µετρηθεί η γωνία µε 
την οποία φθάνει. Η τεχνική παρουσιάζεται στην εικόνα 3. 

 
Εικόνα 3. Η µέθοδος Angle of Arrival 

Ακόµα και σε µια παράταξη από κεραίες που απέχουν µεταξύ τους µερικά µόνο 
εκατοστά υπάρχει µικρή, αλλά µετρήσιµη διαφορά στους χρόνους άφιξης και 
τη φάση των σηµάτων που λαµβάνουν οι κεραίες. Οι διαφορές αυτές 
συγκρίνονται προκειµένου να εκτιµηθεί η διεύθυνση από την οποία 
προέρχεται το εκπεµπόµενο σήµα.  

Οι υπολογισµοί µπορούν να πραγµατοποιηθούν τόσο σε ένα σταθµό βάσης 
όσο και σε ένα κινητό σταθµό. Επειδή, όµως, είναι δύσκολη η υλοποίηση της 
κεραίας που εντοπίζει την κατεύθυνση του σήµατος σε µικρές κινητές 
συσκευές, η τεχνική αυτή εφαρµόζεται µόνο στους σταθµούς βάσης. 

Στα πλεονεκτήµατα της µεθόδου περιλαµβάνεται το γεγονός ότι µόνο δύο 
κεραίες είναι αρκετές για τον εντοπισµό της θέσης του χρήστη, ενώ δε 
χρειάζεται κάποιο ρολόι αφού ο χρόνος δεν παίρνει µέρος στους 
υπολογισµούς. Επίσης, δε χρειάζεται τροποποίηση των συσκευών. Ακόµα, 
αφού αυτή η προσέγγιση βασίζεται στο δίκτυο, το σύστηµα είναι πάντα σε 
λειτουργία, επιτρέποντας συνεχή εντοπισµό της θέσης του χρήστη. 

Από την άλλη µεριά, υπάρχουν και κάποια σηµαντικά µειονεκτήµατα. Καθώς η 
απόσταση ανάµεσα στον κινητό σταθµό και την κεραία αυξάνεται ο ρυθµός 
του σφάλµατος πολλαπλασιάζεται. Το πρόβληµα αυτό µπορεί να 
αντιµετωπιστεί µε ειδικές, έξυπνες κεραίες. Το κόστος για την εγκατάσταση 
των κεραιών σε κάθε κυψέλη είναι σηµαντικά µεγάλο. Επιπροσθέτως, η 
τεχνική αυτή είναι ευάλωτη σε παρεµβολές, που προέρχονται από την 
αντανάκλαση του σήµατος σε διάφορα αντικείµενα και επιφάνειες. Αυτό 
αποτελεί πρόβληµα από τη στιγµή που για τη µετάδοση του σήµατος η 
µέθοδος θεωρεί άµεση οπτική επαφή ανάµεσα στους σταθµούς βάσης. Γι’ αυτό 
δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά σε πυκνοκατοικηµένες αστικές 
περιοχές.  
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2.4.1.4 Time of Arrival (TOA) 

Τα ραδιοκύµατα ταξιδεύουν µε την ταχύτητα του φωτός, που είναι περίπου 
300.000 χµ το δευτερόλεπτο. Η µέθοδος TOA βασίζεται στην µέτρηση της 
απόλυτης χρονοδιαφοράς του σήµατος ανάµεσα στο κινητό τηλέφωνο και 
πολλαπλούς σταθµούς βάσης. Σε αυτή την τεχνική απαιτείται να είναι γνωστός 
ο αρχικός χρόνος µετάδοσης και όλοι οι σταθµοί βάσης να είναι 
συγχρονισµένοι µε ακρίβεια, για παράδειγµα µε ένα ατοµικό ρολόι. Ο 
συγχρονισµός πρέπει να είναι τόσο ακριβής γιατί µια διαφορά ενός 
µικροδευτερολέπτου µπορεί να παράγει ένα σφάλµα 300 µέτρων. Όλοι οι 
σταθµοί βάσης είναι εξοπλισµένοι µε µονάδες υπολογισµού της θέσης, που 
υπολογίζουν την απόσταση από τη συσκευή διαιρώντας το χρόνο που 
χρειάστηκε το σήµα για να διανύσει την απόσταση δια δύο και 
πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσµα µε την ταχύτητα του φωτός. Κάθε 
υπολογισµός τοποθετεί τη θέση του κινητού τηλεφώνου πάνω σε έναν κύκλο 
γύρο από το σταθµό βάσης. Εάν χρησιµοποιηθούν τρεις κεραίες µπορεί να 
βρεθεί η θέση του κινητού στο σηµείο τοµής των τριών κύκλων, όπως 
φαίνεται στην παρακάτω σχηµατική αναπαράσταση. 

 
Εικόνα 4. Η µέθοδος Time of Arrival 

Το GPS σύστηµα είναι ένα παράδειγµα µεθόδου TOA. Πάντως και αυτή η 
τεχνική, παρόλο που είναι εύκολα εφαρµόσιµη στα υπάρχοντα δίκτυα, παρέχει 
σχετικά χαµηλή ακρίβεια. 

2.4.2 Επίγεια Πλοήγηση 

Η επίγεια πλοήγηση δεν µπορεί να οριστεί µε µεγάλη ακρίβεια. Οι τεχνικές που 
χρησιµοποιούνται σε αυτό τον τύπο πλοήγησης παρουσιάζουν µια ετερογένεια, 
πράγµα που κάνει δύσκολο τον ακριβή προσδιορισµό της. Ο όρος επίγεια 
πλοήγηση περιλαµβάνει τεχνικές όπως η οπτική πλοήγηση, η τεχνική του 
dead reckoning και κάποιες τεχνικές προσδιορισµού της θέσης. Αυτές οι 
τεχνικές εφαρµόζονται στη χερσαία και τη θαλάσσια πλοήγηση αλλά και την 
πλοήγηση στον αέρα. 

Η τεχνική του dead reckoning αναφέρεται στον έµµεσο εντοπισµό της θέσης 
σε σχέση µε τις προηγούµενες θέσεις. Απαιτείται ο επαναλαµβανόµενος 
προσδιορισµός της απόστασης που διανύθηκε.  

Η οπτική πλοήγηση αναφέρεται στον προσδιορισµό της θέσης σε σχέση µε το 
που βρίσκονται γνωστά σηµεία στη γη. Βασίζεται στη χρησιµοποίηση χαρτών 
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και περιλαµβάνει µετρήσεις που γίνονται µε κατάλληλα όργανα. Η οπτική 
πλοήγηση χρησιµοποιείται κυρίως στις θαλάσσιες εφαρµογές. 

Τέλος, η επίγεια πλοήγηση απαιτεί γενικά τη χρησιµοποίηση µη οπτικών 
οργάνων σε µετρήσεις. Παραδείγµατα τέτοιων οργάνων αποτελούν οι 
µετρητές ταχύτητας, τα ραντάρ και τα σόναρ. 

2.4.3 Αστρονοµική Πλοήγηση 

Αυτό το είδος πλοήγησης βασίζεται στην παρατήρηση αστερισµών και στον 
υπολογισµό της θέσης µέσω αυτών των παρατηρήσεων. Είναι, για 
παράδειγµα, γνωστό ότι το πολικό αστέρι ήταν για αιώνες σηµείο αναφοράς 
για τον εντοπισµό του βορά. Παλαιότερα η αστρονοµική πλοήγηση είχε 
κυρίαρχο ρόλο στην πλοήγηση, αλλά τώρα η χρήση της έχει περιοριστεί στη 
θάλασσα και σε κάποιες διαστηµικές εφαρµογές, λόγω της ύπαρξης των 
δορυφορικών συστηµάτων πλοήγησης. Παρολ’ αυτά συνεχίζει να είναι 
χρήσιµη, αφού προκύπτουν διάφορα προβλήµατα από τη χρήση δορυφορικών 
συστηµάτων όπως πρόβληµα σύνδεσης µε την κεραία, εξάντληση των 
µπαταριών, παροχή λανθασµένων δεδοµένων κ.α. 

2.4.4 ∆ορυφορικά Συστήµατα Πλοήγησης 

Με τον όρο δορυφορικό σύστηµα εντοπισµού θέσης (στίγµατος) εννοείται ένα 
σύστηµα προσδιορισµού των απόλυτων και σχετικών συντεταγµένων σηµείων 
(στη Γη, στην ξηρά, στη θάλασσα ή επάνω από τη Γη) µε την επεξεργασία 
µετρήσεων από τεχνητούς δορυφόρους. 

Οι πρώτες σχετικές εφαρµογές εµφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 
1960, µε προβλήµατα λόγω του εξαιρετικά µεγάλου χρόνου παρατηρήσεων 
και της χαµηλής ακρίβειας. Παρόλα τα προβλήµατα, οι εφαρµογές αυτές 
κατόρθωσαν να δώσουν λύσεις σε θέµατα σχετικά µε τον προσδιορισµό της 
θέσης, της κλίµακας και του προσανατολισµού εθνικών συστηµάτων 
αναφοράς. 

Η χρήση των δορυφόρων (σε σχέση µε τις παραδοσιακές επίγειες µεθόδους) 
προσφέρει δύο πολύ σηµαντικά πλεονεκτήµατα: Πρώτον, οι προσδιορισµοί 
θέσης είναι τρισδιάστατοι και δεύτερον, δεν υπάρχει καµιά απαίτηση αµοιβαίας 
ορατότητας µεταξύ των εµπλεκόµενων σε µετρήσεις σταθµών. 

Σήµερα υπάρχει σε χρήση το αµερικανικό δορυφορικό σύστηµα NAVSTAR GPS 
(Global Positioning System ή NAVSTAR/NAVigation System with Time And 
Ranging) που χρησιµοποιείται εκτός από στρατιωτικές και για καθηµερινές 
χαρτογραφικές και γεωδαιτικές εργασίες, σε διαδικασία επανέναρξης 
λειτουργίας το ρωσικό GLONASS και υπό ανάπτυξη το ευρωπαϊκό GALILEO. 

2.5 Χάρτες και Χαρτογραφία 

Ένα από τα βασικότερα και πιο απαραίτητα στοιχεία ενός συστήµατος 
πλοήγησης είναι οι χάρτες και η κωδικοποίησή τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
να είναι επεξεργάσιµοι από το λογισµικό του συστήµατος πλοήγησης. 
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Χάρτης είναι η υπό κλίµακα γραφική απεικόνιση τµήµατος ή του συνόλου της 
γης, σε επίπεδη συνήθως επιφάνεια. Περιλαµβάνει γενικώς αποδεκτά 
σύµβολα, που δείχνουν τα διάφορα φυσικά, τεχνητά ή πολιτισµικά 
χαρακτηριστικά της απεικονιζόµενης περιοχής, καθώς και τις µεταξύ τους 
σχέσεις. Ο χάρτης αποτέλεσε διαµέσου του χρόνου προϊόν καλλιτεχνικής 
έκφρασης και µέσο µετάδοσης πληροφορίας, φανερώνοντας τον τρόπο που ο 
άνθρωπος αντιλαµβανόταν και οριοθετούσε τον κόσµο γύρω του. Σήµερα ο 
χάρτης, εµπλουτισµένος µε πλήθος πληροφοριών και αξιοποιώντας τα 
σύγχρονα µέσα των υπολογιστικών συστηµάτων, δεν είναι πλέον ένα κοµµάτι 
χαρτί, αλλά ένα πληροφοριακό σύστηµα, ένα εργαλείο χωρικής ανάλυσης για 
το σχεδιασµό και τη λήψη αποφάσεων σε πολλούς τοµείς εφαρµογών. Αυτή η 
σύγχρονη έννοια του χάρτη έχει εισχωρήσει στην καθηµερινότητά του 
ανθρώπου, διαµορφώνοντας µια νέα ποιότητα στην µεταδιδόµενη 
πληροφορία. 

Χαρτογραφία είναι η τέχνη, επιστήµη και τεχνολογία µε αντικείµενο την 
παραγωγή χαρτών. Ο πρώτος ορισµός για τη χαρτογραφία το 1949 από τα 
Ηνωµένα Έθνη αναφέρει ότι, «χαρτογραφία είναι η επιστήµη σύνταξης 
χαρτών και διαγραµµάτων και περιλαµβάνει κάθε δραστηριότητα από την 
αρχική αποτύπωση έως την τελική εκτύπωση των χαρτών». Είκοσι χρόνια 
αργότερα, η έννοια της χαρτογραφίας αλλάζει σε «τέχνη και επιστήµη», για 
να αποκτήσει το σηµερινό της, πολυδιάστατο ρόλο. Ιδιαίτερα σηµαντική στην 
πορεία της χαρτογραφίας είναι η συµβολή της αισθητικής, του σχεδιασµού και 
της οπτικής έκφρασης του χαρτογράφου, που της προσδίδει µια νέα, 
καλλιτεχνική διάσταση. Έτσι, η χαρτογραφία εξυπηρετώντας κυρίως ανάγκες 
επικοινωνιακές και µετάδοσης της πληροφορίας, αξιοποιεί τα υπάρχοντα 
γραφικά µέσα και υπακούει στους κανόνες της νοητικής - οπτικής αντίληψης, 
για να βελτιστοποιήσει το ρόλο της. Η τήρηση των κανόνων αυτών, σε 
συνδυασµό µε την εµπειρία και τη φαντασία του χαρτογράφου, δίνει σαν 
αποτέλεσµα χάρτες λιγότερο ή περισσότερο αντιληπτούς και αναγνώσιµους 
από το χρήστη, αλλά και χάρτες υψηλής ή χαµηλής αισθητικής. 

Η ανάπτυξη και εξέλιξη της χαρτογραφίας διαµέσου του χρόνου προέκυψε 
από την ανάγκη του ανθρώπου να κατανοήσει και να καταγράψει το 
περιβάλλον του, αποδίδοντας παράλληλα στους χάρτες την κοινωνική, 
πολιτιστική και θρησκευτική του αντίληψη. Από τη µελέτη των 
χαρτογραφικών προϊόντων κάθε περιόδου µπορεί να εκτιµηθεί το τεχνολογικό 
επίπεδο που επικρατούσε, καθώς και τα διατιθέµενα µέσα και τις εκάστοτε 
χρησιµοποιούµενες χαρτογραφικές µεθόδους και τεχνικές. 

2.5.1 Είδη Χαρτών 

Η ποικιλία χαρτών είναι τόση, όσοι µπορεί να είναι και οι δυνατοί συνδυασµοί 
µεταξύ κλίµακας, περιεχοµένου και σκοπού που εξυπηρετεί κάθε χάρτης. 
Υπάρχουν, συνεπώς, πολλοί τρόποι διαχωρισµού των χαρτών, βασισµένοι σε 
κριτήρια όπως η κλίµακα, ο τρόπος απόδοσης του γεωγραφικού χώρου, το 
αντικείµενο χαρτογράφησης ή και η µέθοδος σύνθεσης και παραγωγής του 
χάρτη. 
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Ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο µοντελοποιούν τον πραγµατικό κόσµο 
διακρίνονται σε: 

• Τοπογραφικούς χάρτες, οι οποίοι απεικονίζουν τα χαρακτηριστικά της 
φυσικής επιφάνειας, για παράδειγµα δρόµους, ποτάµια, κτήρια. 

• Χάρτες µε ισοϋψείς γραµµές, που συνδέουν τοποθεσίες σηµείων στα 
οποία µια συγκεκριµένη ιδιότητα έχει την ίδια τιµή, για παράδειγµα η 
ατµοσφαιρική πίεση ή το υψόµετρο. 

• Χωροπληθείς χάρτες, που απεικονίζουν περιοχές που χαρακτηρίζονται 
από κάποιο γενικό κοινό χαρακτηριστικό, όπως για παράδειγµα χάρτες 
γεωργικής παραγωγής ή χάρτες που απεικονίζουν την πυκνότητα του 
πληθυσµού. Πρόκειται για την πιο απλή και αντιπροσωπευτική µορφή 
απεικόνισης στατιστικών δεδοµένων που αναφέρονται σε επιφάνειες. 

2.5.2 Χαρακτηριστικά των Χαρτών 

Τα πρώτα ΓΠΣ αναπτύχθηκαν απλά για να επιτρέπουν η πληροφορία ενός 
χάρτη να αποθηκεύεται σε «υπολογιστική» µορφή. Η πρακτική αυτή έκανε πιο 
εύκολη την αποθήκευση, την αναπαραγωγή και την ανανέωση τους. Η 
διαδικασία της µετατροπής ενός χάρτη σε ψηφιακή µορφή ξεκινά µε την 
ταξινόµηση των χαρακτηριστικών του. Κοιτώντας οποιονδήποτε χάρτη βλέπει 
κανείς διάφορα σχήµατα και σύµβολα που χρησιµοποιούνται για να 
αποδώσουν τον πραγµατικό κόσµο. Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι 
συµβόλων. Στην πραγµατικότητα, όλα τα χαρακτηριστικά ενός χάρτη µπορούν 
να ταξινοµηθούν σε µια από τις τέσσερις παρακάτω κατηγορίες: 

• Σηµείο (Point). Ένα σηµείο αναπαριστά µια µοναδική τοποθεσία. Ορίζει 
ένα αντικείµενο πολύ µικρό για να αναπαρασταθεί µε µια γραµµή ή µια 
περιοχή. Συνήθως ένα ειδικό σύµβολο – ετικέτα περιγράφει µια 
τοποθεσία σηµείο. 

• Γραµµή (Line). Μια γραµµή είναι ένα σύνολο συνδεδεµένων, 
διατεταγµένων συντεταγµένων που αναπαριστούν το γραµµικό σχήµα 
ενός αντικειµένου που µπορεί να είναι πολύ στενό για να 
αναπαρασταθεί µε µια περιοχή, όπως είναι για παράδειγµα ένας δρόµος. 

• Πολύγωνο ή περιοχή (polygon ή area). Ένα πολύγωνο είναι ένα 
κλειστό σχήµα του οποίου το περίγραµµα περικλείει µια οµογενή 
περιοχή όπως µια λίµνη. 

• Κείµενο (text) όπως για παράδειγµα το όνοµα ενός κτηρίου. 

Στα ΓΠΣ για κάθε χαρακτηριστικό ενός χάρτη υπάρχουν ιδιότητες που το 
περιγράφουν. Ο όρος ιδιότητα αναφέρεται σε οποιαδήποτε πληροφορία για 
ένα αντικείµενο που µπορεί να αποθηκευτεί επιπλέον από τη γεωγραφική 
ιδιότητα του αντικειµένου. Για παράδειγµα, ένας δρόµος µπορεί να έχει 
αριθµό, όνοµα, µέγιστο πλάτος, όριο ταχύτητας κλπ. Τα ΓΠΣ εκµεταλλεύονται 
αυτήν την επιπλέον πληροφορία για να µετατρέψουν τους χάρτες σε 
«έξυπνους». Πλέον, δεν υπάρχει περιορισµός για το πόσες περιγραφές 
κειµένου, που αποκαλύπτουν πληροφορία για τα αντικείµενα, µπορούν να 
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χωρέσουν στην περιορισµένη επιφάνεια ενός χάρτη. Για κάθε ένα από τα 
αντικείµενα µπορεί να αποθηκευτεί πληροφορία σε µορφή πινάκων σε βάσεις 
δεδοµένων, επιτρέποντας έτσι την καταγραφή ενός άπειρου πλήθους 
αντικειµένων.  

Συνήθως, τα ΓΠΣ επιτρέπουν στον χρήστη να βλέπει τα δεδοµένα σε µορφή 
πινάκων χωρίς αναγκαία να γίνεται χρήση των γραφικών του χάρτη. Αρκεί να 
ξέρει κάποιος το όνοµα του αντικειµένου. Υπάρχει, δηλαδή, µια σύνδεση (link) 
ανάµεσα στις ιδιότητες και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά των αντικειµένων. 
Μπορεί να προσπελαστεί πληροφορία για το ένα εάν υπάρχει γνώση για το 
άλλο. 

2.5.3 Κλίµακα 

Κλίµακα ενός χάρτη είναι ο λόγος της απόστασης µεταξύ δυο σηµείων επάνω 
στο χάρτη και των αντίστοιχών τους στην επιφάνεια της γης. Εκφράζει το 
βαθµό που έχει σµικρυνθεί η έκταση µιας περιοχής πάνω στο χάρτη. Η 
επιλογή της κλίµακας ενός θεµατικού χάρτη εξαρτάται από το είδος και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της απεικονιζόµενης πληροφορίας, σε συνδυασµό µε 
το βαθµό γενίκευσης των δεδοµένων. 

Η κλίµακα εκφράζει πόσο η αναπαριστώµενη περιοχή έχει σµικρυνθεί. Για το 
ίδιο µέγεθος χάρτη τα χαρακτηριστικά ενός χάρτη µικρής κλίµακας 
(1:1.000.000) θα είναι µικρότερα από τα χαρακτηριστικά ενός χάρτη µεγάλης 
κλίµακας (1:2.500). 

Οι χάρτες ανάλογα µε την κλίµακα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

• Μικρής κλίµακας, όπου η κλίµακα είναι µικρότερη από 1:1.000.000, και 
πρόκειται για χάρτες όπου δεν απαιτείται µεγάλη λεπτοµέρεια 

• Μέσης κλίµακας, όπου η κλίµακα είναι µεταξύ 1:1.000.000 και 
1:75.000 

• Μεγάλης κλίµακας, όπου η κλίµακα είναι µεγαλύτερη από 1:75.000, και 
πρόκειται για χάρτες όπου απαιτείται µεγάλη λεπτοµέρεια για τα 
χαρακτηριστικά των αντικειµένων 

Είναι φανερό ότι η κλίµακα εκφράζει µια ανταλλαγή. Σε έναν χάρτη µικρής 
κλίµακας µπορεί να απεικονισθεί µια µεγάλη περιοχή, αλλά χωρίς µεγάλη 
λεπτοµέρεια. Αντίθετα σε έναν χάρτη µεγάλης κλίµακας, µπορεί να 
απεικονισθεί µια µικρή περιοχή, αλλά µε πολύ µεγάλες λεπτοµέρειες, όπως για 
παράδειγµα το σχήµα των σπιτιών. 

2.5.4 Χάρτες σε bits 

Το πρώτο βήµα για τη µετατροπή της πληροφορίας ενός χάρτη σε µορφή που 
να µπορεί να διαβαστεί από υπολογιστή είναι η περιγραφή των σχηµάτων και 
των τοποθεσιών µε µια σειρά από αριθµούς. Οι υπολογιστές αποθηκεύουν 
πληροφορία σε ακολουθίες δυαδικών ψηφίων (bits) που σχηµατίζουν έναν 
κώδικα για κάθε αριθµό και γράµµα. Αυτό ταιριάζει µε τον τρόπο που οι 
χάρτες αναφέρονται σε γεωγραφικές τοποθεσίες στην επιφάνεια της γης, 
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χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα συντεταγµένων. Παρατηρώντας κανείς έναν 
χάρτη βλέπει στα πλάγια µια ακολουθία από αριθµούς που σχετίζονται µε ένα 
πλέγµα που καλύπτει όλη την περιοχή του χάρτη. Όλες οι τοποθεσίες και τα 
σχήµατα στον χάρτη µπορούν να οριστούν µε τις συντεταγµένες x και y από 
ένα δοσµένο σύστηµα πλέγµατος. Αυτές οι αριθµητικές τιµές χρησιµοποιούνται 
για να µεταφραστεί ο χάρτης σε ψηφιακή µορφή. Αυτή η λογική εφαρµόζεται 
και στα δύο πρότυπα που χρησιµοποιούνται: Vector και Raster. 

 
Εικόνα 5. Πλέγµα συντεταγµένων x και y 

2.5.4.1 Το Μοντέλο Raster 

Το πρότυπο Raster είναι ένα πρότυπο εικόνας, όπου χρησιµοποιείται ένα µικρό 
πλέγµα τετραγώνων αποκαλούµενων εικονοστοιχεία (pixels) για να 
αντιπροσωπεύσουν τη γραφική παράσταση. Σε κάθε εικονοστοιχείο, σε µια 
εικόνα Raster έχει ανατεθεί µια συγκεκριµένη θέση και µια τιµή χρώµατος. Οι 
εικόνες Raster αναφέρονται επίσης ως εικόνες bitmap. 

Η εικόνα αποτελείται από ένα µητρώο µεµονωµένων κουκκίδων (dots ή 
pixels) που όλα έχουν το χρώµα τους. 

 
Εικόνα 6. Το µοντέλο Raster 

Το µοντέλο Raster είναι περισσότερο σαν µια φωτογραφία παρά σαν ένας 
χάρτης. Στην πραγµατικότητα όταν µια εικόνα αποθηκεύεται σε έναν 
υπολογιστή το πρότυπο Raster είναι αυτό που χρησιµοποιείται. Υπάρχουν 
τρεις τρόποι να ερµηνευθεί κάθε σηµείο σε µια φωτογραφία. Ο πρώτος είναι 
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να ταξινοµηθεί κάθε σηµείο σαν να ανήκει σε µια οµάδα. Μια οµάδα οµοίως 
ταξινοµηµένων εικονοστοιχείων γίνεται ένα αντικείµενο, όπως ένας δρόµος. Ο 
δεύτερος τρόπος είναι να µετρηθεί η τιµή του χρώµατός του. Ο τρίτος τρόπος 
είναι να οριστεί το εικονοστοιχείο σε σχέση µε ένα γνωστό σηµείο αναφοράς, 
όπως η µέση στάθµη της θάλασσας, ή το σηµείο µιας διαρροής πετρελαίου. 
Αυτές οι τρεις µέθοδοι χρησιµοποιούνται για το πρότυπο Raster στα ΓΠΣ. 

Στο πρότυπο Raster κάθε θέση αντιπροσωπεύεται ως ένα κελί. Ο πίνακας των 
κελιών, που οργανώνεται σε σειρές και στήλες, καλείται πλέγµα. Κάθε σειρά 
περιέχει µια οµάδα κελιών µε τιµές που αντιπροσωπεύουν ένα γεωγραφικό 
φαινόµενο. Οι τιµές των κελιών είναι αριθµοί, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 
ονοµαστικά δεδοµένα όπως οι κατηγορίες χρήσης εδάφους, ή οι µονάδες 
µέτρησης της έντασης του φωτός. Το µοντέλο Raster µπορεί, επίσης, να 
αναπαραστήσει τις επιφάνειες. Η τιµή αντιπροσωπεύει µόνο το κεντρικό 
σηµείο του κελιού. 

Ένας σηµαντικός παράγοντας που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι ότι όσο 
καλύτερη είναι η ανάλυση κάθε εικονοστοιχείου τόσο µεγαλύτερος χώρος 
απαιτείται για την αποθήκευση της εικόνας, αλλά τόσο καλύτερη είναι και η 
ποιότητά της. 

2.5.4.2 Το Μοντέλο Vector 

Το διανυσµατικό (Vector) µοντέλο αντιπροσωπεύει γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα παρόµοια µε τον τρόπο που το κάνουν και οι 
χάρτες. Τα σηµεία αντιπροσωπεύουν γεωγραφικά γνωρίσµατα πάρα πολύ 
µικρά για να απεικονιστούν ως γραµµές ή περιοχές, οι γραµµές 
αντιπροσωπεύουν τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά που είναι πολύ στενά για να 
απεικονισθούν ως περιοχές. Και οι περιοχές ή πολύγωνα αντιπροσωπεύουν τα 
οµοιογενή γεωγραφικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Ένα καρτεσιανό σύστηµα 
συντεταγµένων (x,y) χρησιµοποιείται για τη συσχέτιση µε τις τοποθεσίες του 
πραγµατικού κόσµου. 

 
Εικόνα 7. Το µοντέλο Vector 

Σε ένα διανυσµατικό πρότυπο κάθε θέση καταγράφεται ως ένα ζεύγος 
συντεταγµένων (x,y). Οι γραµµές καταγράφονται ως µια ακολουθία από ζεύγη 
συντεταγµένων. Οι περιοχές καταγράφονται ως µια σειρά ζευγών 
συντεταγµένων που εσωκλείουν µια περιοχή (πολύγωνο). Με τις 
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συντεταγµένες µπορούν να αναπαρασταθούν τα σηµεία, οι γραµµές και τα 
πολύγωνα ως λίστα συντεταγµένων αντί ως εικόνα ή γραφική παράσταση. 
Αυτές οι λίστες συντεταγµένων αντιπροσωπεύουν πώς τα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα αποθηκεύονται σε έναν υπολογιστή ως σύνολα 
συντεταγµένων. Για να κρατηθεί πληροφορία για τα πολλά χαρακτηριστικά, 
ανατίθεται σε κάθε ένα από αυτά ένας µοναδικός αριθµός που λειτουργεί ως 
identifier ή µια ετικέτα. Αυτός ο αριθµός ή η ετικέτα συσχετίζεται µε µια λίστα 
από ιδιότητες που αποτελούν τις ιδιότητες των χαρακτηριστικών. 

2.5.4.3 Σύγκριση µοντέλων Vector και  Raster 

Μια από τις πιο σηµαντικές αποφάσεις στο σχεδιασµό µιας εφαρµογής µε 
χάρτες είναι η επιλογή ανάµεσα στα µοντέλα Vector και Raster, καθένα από τα 
οποία έχει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. 

Όσον αφορά το χώρο αποθήκευσης, τα δεδοµένα του διανυσµατικού 
µοντέλου είναι πολύ πιο συµπαγή και απαιτούν λιγότερο χώρο αποθήκευσης. 
Στο µοντέλο Raster ο χώρος που απαιτείται για την αποθήκευση των 
δεδοµένων είναι συχνά πολύ µεγάλος, αφού πρέπει να αποθηκεύεται 
πληροφορία για κάθε pixel.  

Στο διανυσµατικό µοντέλο τα δεδοµένα µπορούν να συσχετιστούν µε ιδιότητες 
ενώ στο µοντέλο Raster όχι. Επίσης, στο πρότυπο Vector δεν καθορίζεται πως 
πρέπει να εµφανίζονται τα γεωγραφικά αντικείµενα, σε αντίθεση µε το 
µοντέλο Raster που στην ουσία είναι µια εικόνα των αντικειµένων. Είναι 
δηλαδή πιο εύκολο να αναπαρασταθεί η τοπολογική σχέση των αντικειµένων. 
Εάν προσπαθήσει κανείς να µεγεθύνει µια εικόνα Raster θα παρατηρήσει ότι 
χάνει σε ποιότητα. Αντίθετα σε µια εικόνα Vector, επειδή αναπαριστά 
γεωµετρικές έννοιες όπως τα σηµεία ή οι γραµµές, η µεγέθυνση δεν έχει καµία 
επίπτωση στην ποιότητα. 

Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα του διανυσµατικού µοντέλου είναι η χρονοβόρα 
και ακριβή διαδικασία της µετάφρασης των δεδοµένων από τους ψηφιακούς 
χάρτες, ενώ στο µοντέλο Raster οι χάρτες αποτελούν ενσωµατωµένο τµήµα 
του. Είναι πολύ εύκολο να δηµιουργηθεί µια Raster εικόνα από µια 
αεροφωτογραφία ή µια εικόνα δορυφόρου. 

Στο πρότυπο Vector οι γεωµετρικοί µετασχηµατισµοί γίνονται σχετικά γρήγορα 
και εύκολα. Βέβαια σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως όταν υπάρχουν πολλά 
διαφορετικά θεµατικά επίπεδα, απαιτείται η χρήση πιο σύνθετων αλγορίθµων. 
Αντίθετα σε δεδοµένα τύπου Raster το υπολογιστικό κόστος για γεωµετρικούς 
µετασχηµατισµούς είναι τεράστιο. Ένα ακόµα πρόβληµα είναι ότι στις εικόνες 
Raster δεν µπορούν να γίνουν πολλές ουσιαστικές αλλαγές. Για παράδειγµα 
δεν έχει νόηµα να αλλάξει κανείς όλα τα µπλε pixels και να τα κάνει κόκκινα. 

Το κάθε µοντέλο έχει τα πλεονεκτήµατά του και τα µειονεκτήµατά του. Σε 
άλλες περιπτώσεις ταιριάζει η χρήση Raster προτύπου και σε άλλες Vector. Το 
ιδανικό είναι η εφαρµογή να υποστηρίζει και τα δύο µοντέλα, ώστε να γίνεται 
η κατάλληλη επιλογή ανάλογα µε την περίσταση. Επίσης, στην περίπτωση που 
υπάρχουν δεδοµένα στο ένα πρότυπο, υπάρχει η δυνατότητα µετατροπής τους 
στο άλλο, µε τη χρήση ενός µετατροπέα από το ένα µοντέλο στο άλλο. 
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2.6 Συστήµατα Πλοήγησης Οχηµάτων και ∆ιαχείριση 
της Κυκλοφοριακής Κίνησης 

Τα συστήµατα πλοήγησης οχηµάτων είναι σχεδιασµένα για να παρέχουν στους 
οδηγούς πληροφορίες και προτάσεις που τους διευκολύνουν σε αποφάσεις 
σχετικά µε την εύρεση ή την επιλογή της διαδροµής για τον προορισµό τους. 
Ο στόχος είναι η αποτελεσµατικότητα ως προς την παροχή βοήθειας στους 
οδηγούς, συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο σε γρηγορότερη και 
ασφαλέστερη οδήγηση.  

Ήδη πολλά οχήµατα είναι εξοπλισµένα µε συστήµατα πλοήγησης και ακόµα 
περισσότερα αναµένεται να εξοπλιστούν στο εγγύς µέλλον. Επίσης, ολοένα και 
περισσότεροι εθνικοί φορείς ενσωµατώνουν αυτά τα συστήµατα στην πολιτική 
που ακολουθούν στον τοµέα των µεταφορών. Για αυτούς τους λόγους υπάρχει 
η πεποίθηση πως τα συστήµατα πλοήγησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της κυκλοφοριακής συµφόρησης που 
παρατηρείται στα αστικά κέντρα σε παγκόσµιο επίπεδο, λόγω της ολοένα 
αυξανόµενης ζήτησης για υπηρεσίες µεταφορών. Ακόµα και µικρές βελτιώσεις 
µπορούν να έχουν σηµαντικό αντίκτυπο αφού σύµφωνα µε προβλέψεις 
αναµένεται µέχρι το 2010, για παράδειγµα για την Ευρώπη, αύξηση 26% στα 
χιλιόµετρα που διανύουν τα οχήµατα και 38% στις µεταφορές αγαθών, που 
µπορεί στη χειρότερη περίπτωση να οδηγήσει σε οικονοµικές απώλειες της 
τάξης του 4% επί του ΑΕΠ. 

Αυτή η αυξανόµενη ζήτηση για µεταφορές και η αυξανόµενη κίνηση οδηγούν 
σε αυξηµένη κυκλοφοριακή συµφόρηση, καθυστερήσεις και περιβαλλοντικά 
προβλήµατα, ιδιαίτερα σε µεγάλα αστικά κέντρα. Το κόστος από τις επιπτώσεις 
του φαινοµένου µπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: κόστος σε χρόνο 
(λόγω των καθυστερήσεων) και σε λειτουργικά έξοδα (αυξηµένη κατανάλωση 
καυσίµων και φθορά οχηµάτων). Επιπλέον, το φαινόµενο συµβάλλει στην 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος (λόγω αυξηµένης κατανάλωσης καυσίµων και 
αυξηµένων εκποµπών ρύπων) και στην υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων (ηχορύπανση, ατµοσφαιρική ρύπανση, αρνητικές επιπτώσεις στην 
πνευµατική υγεία). 

Προκύπτει εποµένως ότι το κόστος από τη συµφόρηση είναι υψηλό και η 
υιοθέτηση µέτρων µικρού ή µεσαίου χρηµατικού κόστους προσφέρει 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται και η υιοθέτηση 
συστηµάτων πλοήγησης που στόχο έχουν τη βελτίωση της κυκλοφοριακής 
κατάστασης και της µείωσης της κίνησης. Όπως παρουσιάζεται αναλυτικά σε 
επόµενο κεφάλαιο, τα συστήµατα αυτά παράγουν προτάσεις έχοντας έναν 
καθολικό στόχο, όπως η ελαχιστοποίηση της κίνησης, σε αντίθεση µε τα 
κλασικά συστήµατα που έχουν κάποιον ατοµικό στόχο, όπως η 
ελαχιστοποίηση του χρόνου ταξιδιού του κάθε οδηγού µεµονωµένα. 
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3 Θεωρία Γράφων και Μοντελοποίηση Οδικών 
∆ικτύων 

3.1 Θεωρία Γράφων 

Το µαθηµατικό µοντέλο που χρησιµοποιείται για τα οδικά δίκτυα προέρχεται 
από τη θεωρία γράφων. Η θεωρία γράφων εξετάζει τις συνδέσεις και τις 
σχέσεις ανάµεσα στα µέλη ενός συνόλου. 

3.1.1 Ορισµοί – Ιδιότητες 

Ένας γράφος G (Ν,Α) ορίζεται ως ένα σύνολο κορυφών (κόµβων) N, πλήθους 
|N| και ένα σύνολο ακµών που συνδέουν τις κορυφές µεταξύ τους, πλήθους 
|Α|. Μια µοναδική ετικέτα, συνήθως ένας ακέραιος, αναπαριστά κάθε κορυφή. 
Μια ακµή ταυτοποιείται από τις ετικέτες των κορυφών τις οποίες συνδέει. Για 
παράδειγµα το ζεύγος (i,j) αναπαριστά την ακµή που ενώνει τις κορυφές i και 
j. 

 
Εικόνα 8. Παράδειγµα µη κατευθυνόµενου γράφου 

Μια ακµή µπορεί να είναι µη κατευθυνόµενη, δηλαδή να επιτρέπει µετάβαση 
από τη µια κορυφή στην άλλη και προς τις δύο κατευθύνσεις, ή 
κατευθυνόµενη. Όταν οι ακµές ενός γράφου είναι κατευθυνόµενες, ο γράφος 
είναι ένας κατευθυνόµενος γράφος. Σε µια κατευθυνόµενη ακµή η σειρά των 
κορυφών δείχνει την κατεύθυνση της. Για την αναπαράσταση των οδικών 
δικτύων χρησιµοποιούνται κατευθυνόµενοι γράφοι. 

Κάθε κορυφή του γράφου αναπαριστά µια διασταύρωση ή ένα τερµατικό 
σηµείο των δρόµων ενός οδικού δικτύου. Κάθε ακµή από µια κορυφή σε 
κάποια άλλη αναπαριστά έναν κατευθυνόµενο σύνδεσµο ανάµεσα σε δύο 
γειτονικές διασταυρώσεις ή ανάµεσα σε µία διασταύρωση και ένα τερµατικό 
σηµείο του δρόµου. ∆ύο κορυφές που συνδέονται µε τουλάχιστον µία ακµή 
λέγονται γειτονικές. Ένας δρόµος µονής κατεύθυνσης συµβολίζεται από µία 
κατευθυνόµενη ακµή προς τη συγκεκριµένη κατεύθυνση ενώ ένας δρόµος 
διπλής κατεύθυνσης συµβολίζεται από δύο ακµές και προς τις δύο 
κατευθύνσεις. 
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Εικόνα 9. Αναπαράσταση δρόµων µονής και διπλής κατεύθυνσης 

Ένας γράφος µπορεί να είναι ζυγισµένος. Στην περίπτωση αυτή σε κάθε ακµή 
του γράφου αποδίδεται ένας πραγµατικός αριθµός που αντιστοιχεί στο κόστος 
µετάβασης από µία κορυφή σε µία άλλη. Η τιµή αυτή λέγεται επίσης και 
κόστος ή βάρος. Ο αριθµός αυτός προκύπτει από µια συνάρτηση κόστους c(αij) 
και περιγράφει πόσο δύσκολο είναι να µεταβεί κανείς από τον κόµβο i στον 
κόµβο j. Το κόστος µπορεί να µεταφραστεί ως η κίνηση που υπάρχει σε 
κάποιο δρόµο, ο χρόνος µετάβασης από τη µια κορυφή στην άλλη ή ως η 
απόσταση ανάµεσα σε δύο διασταυρώσεις. Σε κάποια πρακτικά προβλήµατα 
µπορεί να εµφανιστεί και αρνητικό κόστος, όπως π.χ. ένα όχηµα που κινείται 
χάνοντας ή κερδίζοντας χρήµατα.  

Ένα µονοπάτι από έναν κόµβο-αφετηρία υs σε έναν κόµβο-προορισµό υt είναι 
µια ακολουθία από γειτονικές ακµές. Αν οι ακµές που αποτελούν το µονοπάτι 
είναι όλες διαφορετικές µεταξύ τους, το µονοπάτι λέγεται απλό ενώ αν είναι 
κλειστό, αν δηλαδή υs = υt, λέγεται κύκλος. Μήκος ενός µονοπατιού καλείται 
το πλήθος των πλευρών του. Αθροίζοντας τα κόστη όλων των ακµών του 
µονοπατιού, προκύπτει το συνολικό κόστος του µονοπατιού. Το µονοπάτι µε 
το ελάχιστο συνολικό κόστος από όλα τα πιθανά µονοπάτια ανάµεσα στους 
κόµβους υs και υt ονοµάζεται συντοµότερο µονοπάτι (shortest path). 

3.1.2 Ιστορικά Στοιχεία 

Η πρώτη αναφορά στη µαθηµατική δοµή των γράφων έγινε από τον Ελβετό 
µαθηµατικό Leonard Euler το 1736 όταν χρησιµοποίησε τη δοµή αυτή για να 
µοντελοποιήσει και να επιλύσει ένα πραγµατικό πρόβληµα. 

Το 1847 ο Γερµανός φυσικός Gustav Kirchoff χρησιµοποίησε το µοντέλο των 
γράφων για να αναπαραστήσει ένα ηλεκτρικό κύκλωµα που αποτελείται από 
διπολικά στοιχεία: ωµικές αντιστάσεις, επαγωγικά στοιχεία, χωρητικά στοιχεία 
και πηγές τάσης.  

Το 1852 ο Francis Guthrie έθεσε το εξής πρόβληµα: πως είναι δυνατόν, 
χρησιµοποιώντας µόνο 4 χρώµατα, να χρωµατίσεις έναν πολιτικό χάρτη 
κρατών έτσι ώστε δυο γειτονικές χώρες να έχουν διαφορετικά χρώµατα.      

3.1.3 Αναπαράσταση Γράφων 

Εκτός από την προφανή γεωµετρική αναπαράσταση των γράφων, για τη 
σαφέστερη έκφραση των σχετικών αλγορίθµων και για να υλοποιηθούν οι 
αλγόριθµοι αυτοί στον υπολογιστή είναι απαραίτητες και άλλες 
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αναπαραστάσεις. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αποθηκευτεί ένας γράφος 
σε ένα υπολογιστικό σύστηµα. Αυτό εξαρτάται από τη µορφή του εκάστοτε 
γράφου και του αλγόριθµου που χρησιµοποιείται για την επίλυση του 
προβλήµατος. ∆ύο αναπαραστάσεις γράφων που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν και σαν είσοδοι στους αλγόριθµους εύρεσης συντοµότερης 
διαδροµής είναι οι πίνακες και οι λίστες. Όµως, στις περισσότερες εφαρµογές 
ο συνδυασµός των δύο επιφέρει τα καλύτερα αποτελέσµατα. Η λίστα 
χρησιµοποιείται συχνότερα για αραιά γραφήµατα τα οποία απαιτούν µικρότερη 
µνήµη. Ο πίνακας παρέχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση, όµως δεσµεύει 
αρκετό χώρο µνήµης εάν ο γράφος είναι µεγάλος. 

3.1.3.1 ∆οµή Λίστας 

∆ιακρίνονται δύο περιπτώσεις: 

• Incidence List: Αυτή η αναπαράσταση χρησιµοποιεί ένα διάνυσµα. Κάθε 
στοιχείο του διανύσµατος αντιστοιχεί σε µια µονή ακµή. Κάθε ακµή 
περιέχει µια λίστα µεγέθους 2 που αντιστοιχεί στις άκρες της ακµής. 
Αυτή η αναπαράσταση µπορεί να εφαρµοστεί και σε κατευθυνόµενους 
γράφους µε τον καθορισµό µιας σύµβασης για το ποια άκρη θεωρείται η 
αφετηρία και ποια ο προορισµός σε κάθε ακµή. 

• Adjacency List: Εδώ για κάθε κορυφή υπάρχει µια λίστα η οποία 
περιέχει τις κορυφές µε τις οποίες συνδέεται. Με αυτή τη δοµή είναι 
εύκολο να βρεθούν οι γειτονικές κορυφές µιας οποιασδήποτε κορυφής. 

3.1.3.2 ∆οµή Πίνακα 

Χρησιµοποιούνται οι παρακάτω πίνακες για την αναπαράσταση των γράφων: 

• Incidence matrix: Σε αυτή την αναπαράσταση χρησιµοποιείται ένας 
πίνακας Μ ακµών επί Ν κορυφές. Εάν µια κορυφή είναι τελική κορυφή 
για µια ακµή η τιµή 1 δίνεται στο σηµείο του πίνακα όπου 
διασταυρώνονται. Σε αντίθετη περίπτωση δίνεται η τιµή 0. Πρόκειται 
για µια µη αποδοτική αναπαράσταση µε µεγάλη σπατάλη µνήµης. 

• Adjacency matrix: Σε αυτή την αναπαράσταση ο γράφος G µε n 
κορυφές αποθηκεύεται σε ένα [n x n] πίνακα όπου κάθε γραµµή και 
στήλη αντιστοιχεί σε µια κορυφή του G. Έστω το Μi,j στοιχείο του 
πίνακα Μ που αναπαριστά το γράφο G. Εαν οι κορυφές i,j συνδέονται 
µε κάποια ακµή του γράφου G τότε το Μi,j στοιχείο είναι ίσο µε 1, εάν 
όµως δεν υπάρχει σύνδεση είναι ίσο µε 0. Με τον τρόπο αυτό 
καθίσταται πιο εύκολη η εύρεση υπογράφων. Στην περίπτωση όπου το 
G είναι ένας ζυγισµένος γράφος, δηµιουργείται και ένας επιπλέον 
πίνακας, όµοιος µε τον πίνακα Μ στον οποίο όµως αποθηκεύονται 
αριθµητικές τιµές που σχετίζονται µε τις ακµές. 
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3.2 Μοντελοποίηση ∆ικτύων Συστηµάτων Μεταφοράς: 
Το Μοντέλο node – arc (κόµβου – ακµής) 

Το µοντέλο που χρησιµοποιείται κυρίως για την αναπαράσταση ενός 
συστήµατος µεταφοράς είναι το µοντέλο node – arc (κόµβου – ακµής) και 
προτάθηκε αρχικά από τον Sheffi. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα σε ένα 
οδικό δίκτυο µια κορυφή εµφανίζεται όπου υπάρχει διασταύρωση οδών και για 
την αναπαράσταση των δρόµων χρησιµοποιούνται οι ακµές.  

Το µοντέλο κόµβου – ακµής συνήθως χωρίζει το σύστηµα µεταφοράς σε 
ξεχωριστά υποδίκτυα. Για παράδειγµα ένα αστικό σύστηµα µεταφοράς µπορεί 
να αποτελείται από ξεχωριστά δίκτυα που αντιστοιχούν στο ιδιωτικό δίκτυο 
(οδικό δίκτυο) και σε κάθε δίκτυο µέσων µαζικής µεταφοράς (δίκτυο 
λεωφορειόδροµων, δίκτυο σιδηροδροµικών γραµµών κ.λ.π.). Σύνδεσµοι 
µεταφοράς συνδέουν τα υποδίκτυα µεταξύ τους και αναπαριστούν τις 
δυνατότητες µετάβασης από το ένα δίκτυο στο άλλο. 

Στο οδικό µεταφορικό δίκτυο οι κόµβοι αντιστοιχούν γενικά σε διασταυρώσεις, 
ενώ οι ακµές αντιστοιχούν σε τµήµατα δρόµων που βρίσκονται ανάµεσα στις 
διασταυρώσεις. ∆ύο κατευθυνόµενες ακµές αντίθετων διευθύνσεων 
αναπαριστούν έναν δρόµο διπλής κατεύθυνσης ή δύο παράλληλα τµήµατα 
αυτοκινητόδροµου µε αντίθετες κατευθύνσεις ροών. Μια γενικευµένη 
συνάρτηση κόστους αναπαριστά συνήθως το κόστος ροής ανά µονάδα για τη 
διάσχιση της ακµής. 

     

Εικόνα 10. Μέθοδοι αναπαράστασης διασταύρωσης 

Αν και οι κόµβοι αντιστοιχούν στις διασταυρώσεις των δρόµων, αυτές 
µπορούν να αναπαρασταθούν σε διάφορα επίπεδα ανάλυσης µε τη χρήση του 
µοντέλου κόµβου – ακµής. Στα παραπάνω σχήµατα βλέπουµε δύο 
διαφορετικές µεθόδους για την αναπαράσταση των διασταυρώσεων. Στην 
πρώτη περίπτωση η διασταύρωση αναπαρίσταται συγκεντρωτικά µε έναν 
κόµβο. Αυτή η αναπαράσταση είναι πολύ απλή αλλά δεν καταγράφει 
σηµαντικές ιδιότητες των διασταυρώσεων, όπως η στροφική εµπέδηση που 
σχετίζεται µε τις διάφορες κατευθύνσεις που µπορούν να ακολουθηθούν σε 
µια στροφή. Για παράδειγµα µια αριστερή στροφή µπορεί να απαιτεί 
περισσότερο χρόνο από µια δεξιά. Στη δεύτερη περίπτωση η αναπαράσταση 
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της διασταύρωσης επεκτείνεται για να συµπεριλάβει και αυτές τις ιδιότητες. 
Αυτή η µέθοδος αυξάνει σηµαντικά το πλήθος των κόµβων του γράφου, αφού 
κάθε διασταύρωση µπορεί να αποτελείται από έως οκτώ (η ίδια αναπαράσταση 
µπορεί να γίνει και µε τέσσερις) κόµβους και δώδεκα ακµές. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα την αύξηση των απαιτήσεων σε αποθηκευτικό χώρο αλλά και την 
υποβάθµιση της απόδοσης διαδικασιών όπως η εύρεση του συντοµότερου 
µονοπατιού, των οποίων ο χρόνος εκτέλεσης εξαρτάται από το µέγεθος του 
δικτύου.  

Η δηµοφιλία του µοντέλου κόµβου – ακµής οφείλεται στο ισχυρό υπόβαθρο 
που παρέχει η θεωρία γράφων και στην απλότητα της διαχείρισης των 
µαθηµατικών δοµών που χρησιµοποιούνται για την αναπαράσταση των 
δικτύων. Το µοντέλο, όµως, παρουσιάζει και κάποιες αδυναµίες. Αρχικά, 
γίνεται η θεώρηση ότι οι ακµές είναι οµογενείς, δηλαδή τα χαρακτηριστικά 
των ακµών δε µεταβάλλονται ανάµεσα στους κόµβους που τις οριοθετούν, µια 
υπόθεση που απέχει από την πραγµατικότητα. Επιπλέον, υπάρχει δυσκολία 
στην αναπαράσταση δρόµων που περνούν πάνω ή κάτω από άλλους δρόµους 
χωρίς όµως να διασταυρώνονται. Τέλος υπάρχει αδυναµία υποστήριξης one-
to-many (ένα-σε-πολλά) σχέσεων ανάµεσα στις οντότητες του δικτύου 
µεταφορών. 

3.3 Αποθήκευση Οδικών ∆ικτύων σε Βάσεις 
∆εδοµένων 

Η αποθήκευση των οδικών δικτύων γίνεται σε βάσεις δεδοµένων που 
υποστηρίζουν γεωγραφικά ερωτήµατα. Το πιο συνηθισµένο λογικό µοντέλο 
δεδοµένων που χρησιµοποιείται για την υποστήριξη του µοντέλου κόµβου – 
ακµής είναι το σχεσιακό µοντέλο. Η σχεσιακή δοµή για την αποθήκευση ενός 
οδικού δικτύου αποτελείται από τις παρακάτω σχέσεις στις οποίες 
αποθηκεύονται τα δεδοµένα για τους κόµβους και τις ακµές: 

Arc 

Arc_id From_node To_node Other attributes 

    

Node 

Node_id Attributes 

  

Σε περίπτωση που πρέπει να επεκταθεί το µοντέλο (µε την επιβάρυνση που 
παρουσιάστηκε στην προηγούµενη παράγραφο) για να συµπεριλάβει και το 
κόστος της κάθε κατεύθυνσης σε µια διασταύρωση, στο σχεσιακό µοντέλο 
προστίθεται ακόµα µια σχέση: 
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Turn Table 

From_arc To_arc Impedance 

   

Επιπλέον σχέσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε περίπτωση που απαιτείται η 
αποθήκευση επιπλέον πληροφορίας (π.χ. ονόµατα οδών). 

3.4 Το Πρόβληµα του Συντοµότερου Μονοπατιού 
(Shortest Path Problem) 

Ο υπολογισµός των συντοµότερων µονοπατιών ανάµεσα σε διαφορετικές 
τοποθεσίες ενός οδικού δικτύου είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα σε πολλές 
εφαρµογές. Συχνά το συντοµότερο µονοπάτι πρέπει να υπολογιστεί πολύ 
γρήγορα, κυρίως σε εφαρµογές πραγµατικού χρόνου. Ειδικότερα για τα 
συστήµατα πλοήγησης αποτελεί το βασικό πρόβληµα που πρέπει να επιλυθεί. 

3.4.1 Περιγραφή του Προβλήµατος 

Έστω ένας κατευθυνόµενος γράφος G = (V,A) όπου V το σύνολο των κόµβων 
και Α το σύνολο των ακµών, µε πλήθος στοιχείων |V| και |Α| αντίστοιχα µε 
1≤|V|<∞ και 0≤|Α|<∞. Επίσης, µια συνάρτηση κόστους c: A→IR αναθέτει 
ένα κόστος cvw σε κάθε ακµή (v,w) του συνόλου Α. 

Ως κατευθυνόµενο απλό µονοπάτι (ή απλά µονοπάτι) ορίζουµε µια ακολουθία 
από κόµβους και ακµές (v1, (v1,v2), v2,…., (vk-1,vk), vk) τέτοια ώστε η ακµή 
(vi,vi+1) να ανήκει στο Α για i = 1,….,k-1 και vi ≠ vj για κάθε 1 ≤ i < j ≤ k. Το 
κόστος του µονοπατιού ορίζεται ως το άθροισµα από τα κόστη των ακµών του 
µονοπατιού. 

Το πρόβληµα του συντοµότερου µονοπατιού είναι το πρόβληµα της εύρεσης 
του µονοπατιού µε το ελάχιστο κόστος από ένα καθορισµένο κόµβο – 
αφετηρία s προς ένα κόµβο – προορισµό t. 

Οι περισσότεροι αλγόριθµοι επίλυσης του προβλήµατος βασίζονται στη 
διατήρηση µιας λίστας µε ετικέτες για τους κόµβους (d1,d2,…,dv) που 
αναπαριστούν τα ελάχιστα κόστη των µονοπατιών από τον κόµβο s στον 
κόµβο v. Για τις βέλτιστες τιµές των ετικετών, δηλαδή για την επίλυση του 
προβλήµατος πρέπει να ισχύουν οι συνθήκες του Bellman: 

• dw ≤ dv + cvw για κάθε ακµή (v,w) του συνόλου Α 

• dw = dv + cvw για κάθε ακµή (v,w) ενός µονοπατιού P 

3.4.2 Μέθοδοι Επίλυσης του Προβλήµατος 

Το πρόβληµα εύρεσης της συντοµότερης διαδροµής είναι ένα αρκετά παλιό 
πρόβληµα που έχει µελετηθεί από πολλούς επιστήµονες. Λύνεται σε 
πολυωνυµικό χρόνο και ένα µεγάλο πλήθος αλγορίθµων µε διαφορετικές 
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υπολογιστικές πολυπλοκότητες και απαιτήσεις σε µνήµη έχει προταθεί. Ενώ 
για µικρά δίκτυα οι χρόνοι εκτέλεσης των αλγορίθµων δε διαφέρουν 
σηµαντικά, για µεγάλα δίκτυα µε χιλιάδες κόµβους και ακµές, όπως είναι τα 
οδικά δίκτυα παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές και η επιλογή του 
κατάλληλου αλγόριθµου παίζει σηµαντικό ρόλο. 

3.4.2.1 Ο Γενικευµένος Αλγόριθµος Συντοµότερου Μονοπατιού 

Οι περισσότεροι αλγόριθµοι που έχουν προταθεί για την επίλυση του 
προβλήµατος ακολουθούν µια βασική προσέγγιση. Σύµφωνα µε την 
προσέγγιση αυτή οι αλγόριθµοι βελτιώνουν επαναληπτικά το κόστος στην 
βέλτιστη τιµή του διατηρώντας ένα διάνυσµα µε τις ετικέτες για τα κόστη, που 
αναπαριστούν τα κόστη των µονοπατιών που εξέρχονται από τον κόµβο – 
αφετηρία ή ένα άνω φράγµα για αυτά. Σε κάθε βήµα ελέγχεται αν οι συνθήκες 
του Bellman ισχύουν. Γενικά, αυτό ισχύει µόνο στον τερµατισµό. 

Η γενική διαδικασία που ακολουθούν αυτοί οι αλγόριθµοι δίνεται από το 
γενικευµένο αλγόριθµο συντοµότερου µονοπατιού, ο οποίος µπορεί να 
θεωρηθεί ως ένα πλαίσιο επίλυσης για το ένα-προς-όλους (one-to-all) 
πρόβληµα. Σε αυτήν την περίπτωση ο αλγόριθµος βρίσκει τα συντοµότερα 
µονοπάτια από τον κόµβο αφετηρία προς όλους τους κόµβους του δικτύου.  

 

Γενικευµένος Αλγόριθµος Συντοµότερου Μονοπατιού 

Αρχικοποίηση: Q := {s}, πs := -1, d s := 0, d v := ∞, για κάθε v ≠ s 

Βήµα 1: Επιλογή κόµβου 

 Αφαίρεσε τον κόµβο v από την υποψήφια λίστα Q. 

 Ο κόµβος v ονοµάζεται κόµβος οδηγός 

Βήµα 2: Ανανέωση ετικέτας 

 Για κάθε εξερχόµενη ακµή (v,w) του A κάνε 

  Εάν dw > d v  + c vw τότε 

   dw := d v + c vw 

   πw := v 

   Εάν w δεν ανήκει στο Q τότε 

    Πρόσθεσε τον w στο Q 

  Τέλος εάν 

 Τέλος για κάθε 

Βήµα 3: Συνθήκη τερµατισµού 

 Εάν Q ≠ 0 τότε 

  Πήγαινε στο Βήµα 1 

 Αλλιώς 

  Ο αλγόριθµος τερµατίζει 
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Στον γενικευµένο αλγόριθµο, ακµές που παραβιάζουν τις συνθήκες του 
Bellman (δηλαδή dw > dv + cvw) επιλέγονται διαδοχικά και οι ετικέτες τίθενται 
σε µια τιµή, τέτοια ώστε να ικανοποιείται η πρώτη συνθήκη σε αυτή την ακµή. 
Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου η συνθήκη ικανοποιείται για όλες τις 
ακµές. Σε αυτή τη φάση τα συντοµότερα µονοπάτια από τον κόµβο αφετηρία 
προς κάθε άλλο κόµβο του συνόλου V έχουν βρεθεί. Ο αλγόριθµος διατηρεί 
µια λίστα κόµβων Q που ονοµάζεται υποψήφια λίστα. Επαναληπτικά, ένας 
κόµβος της λίστας επιλέγεται και ελέγχεται αν ισχύει η πρώτη συνθήκη του 
Bellman για κάθε εξερχόµενη ακµή αυτού του κόµβου. Χρησιµοποιείται ο 
συµβολισµός πv για τον προηγούµενο του κόµβου v στο συντοµότερο 
µονοπάτι.   

Οι δύο κυριότερες βασικές αλγοριθµικές προσεγγίσεις για το πρόβληµα 
εύρεσης του συντοµότερου µονοπατιού µπορούν να διαιρεθούν σε δύο 
κατηγορίες: label setting αλγόριθµοι, οι οποίοι θέτουν µια ετικέτα ως µόνιµη 
σε κάθε βήµα, και label correcting αλγόριθµοι, οι οποίοι θεωρούν όλες τις 
ετικέτες προσωρινές µέχρι το τελευταίο βήµα.  

Να σηµειωθεί ότι κάποιοι αλγόριθµοι θέτουν διαφορετικές προϋποθέσεις για το 
κόστος (µη αρνητικό, ακέραιος κ.λ.π.). Στα οδικά δίκτυα συνήθως το κόστος 
είναι µη αρνητικός πραγµατικός αριθµός και αυτή η θεώρηση ισχύει εδώ. 

3.4.2.2 Label Setting Αλγόριθµοι 

Το 1959 ο Dijkstra παρουσίασε έναν αλγόριθµο επίλυσης του προβλήµατος 
συντοµότερου µονοπατιού. Αυτή η επαναληπτική διαδικασία ανήκει στους 
label setting αλγόριθµους επειδή σε κάθε επανάληψη καθορίζεται το 
συντοµότερο µονοπάτι για έναν κόµβο, τον κόµβο οδηγό. Η ετικέτα dv του 
κόµβου οδηγού v είναι ίση µε το κόστος του συντοµότερου µονοπατιού και 
εποµένως η ετικέτα είναι µόνιµη. Αυτοί οι αλγόριθµοι είναι µια ειδική 
περίπτωση όπου ο κόµβος που αφαιρείται από την υποψήφια λίστα Q είναι ο 
κόµβος µε την ελάχιστη ετικέτα.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω εάν χρησιµοποιηθεί η συνθήκη τερµατισµού του 
βήµατος 3 του γενικευµένου αλγόριθµου θα βρεθούν τα µονοπάτια ελάχιστου 
κόστους από την αφετηρία προς όλους τους κόµβους του γράφου. Στην 
περίπτωση των label setting αλγορίθµων µια επιπλέον συνθήκη τερµατισµού 
µπορεί να εφαρµοστεί, αντανακλώντας το γεγονός ότι όταν ένας κόµβος έχει 
µόνιµη ετικέτα, το συντοµότερο µονοπάτι προς αυτόν έχει βρεθεί. Όταν, 
εποµένως, v = t ο αλγόριθµος µπορεί να τερµατίσει. 

Είναι φανερό ότι ο αριθµός των επαναλήψεων του αλγόριθµου Dijkstra είναι 
το πολύ V, ενώ κάθε επανάληψη απαιτεί χρόνο Ο(V) για την απλή υλοποίηση. 
Συνεπώς, η πολυπλοκότητα του Dijkstra είναι O(V2). Το τµήµα που απαιτεί το 
µεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου εκτέλεσης είναι η εύρεση σε κάθε 
επανάληψη του  κόµβου οδηγού, δηλαδή του κόµβου µε τη µικρότερη ετικέτα. 
Η µείωση του χρόνου εκτέλεσης απαιτεί έναν πιο αποτελεσµατικό τρόπο 
εύρεσης του κόµβου v µε τη µικρότερη ετικέτα dv. Ένας τρόπος για να 
επιτευχθεί αυτό είναι η αποθήκευση των κόµβων της υποψήφιας λίστας Q σε 
µια δοµή που να επιτρέπει τη γρήγορη εύρεση του κόµβου µε τη µικρότερη 
ετικέτα. Τέτοιες δοµές είναι: 



 

 - 26 - 

• Heap: µια δοµή k-heap είναι µια διάταξη v1,.......,vv των στοιχείων του 
συνόλου V τέτοια ώστε για όλα τα i,j, εάν k(i-1) < j-1 ≤ ki, τότε dvi ≤ 
dvj. Η χρησιµοποίηση µιας δοµής k-heap στον αλγόριθµο Dijkstra έχει 
ως αποτέλεσµα η πολυπλοκότητα να γίνεται Ο(VklogkV + AlogkV). Αν 
χρησιµοποιηθεί η πιο αποτελεσµατική δοµή Fibonacci heap η 
πολυπλοκότητα γίνεται Ο(A + VlogV). 

• Buckets: Ο Dial και ο Wagner εισήγαγαν ένα είδος hash πίνακα, τη 
δοµή bucket για τον καθορισµό του οδηγού κόµβου. Η ιδέα είναι να 
διατηρείται για κάθε δυνατή τιµή της ετικέτας µια λίστα (που ονοµάζεται 
bucket) των κόµβων που έχουν αυτή την τιµή. Επειδή η εισαγωγή και 
διαγραφή κόµβων στη δοµή απαιτεί γραµµικό χρόνο ο αλγόριθµος του 
Dial έχει πολυπλοκότητα Ο(Α + VC) όπου C το µέγιστο κόστος ακµής. 
Για να µειωθούν οι απαιτήσεις σε µνήµη, αλλά και για να βελτιωθεί 
ακόµα περισσότερο η απόδοση του αλγόριθµου, έχουν προταθεί τα 
buckets πολλών επιπέδων, όπου κάθε bucket περιλαµβάνει κόµβους 
από ένα συγκεκριµένο εύρος τιµών. Για παράδειγµα η πολυπλοκότητα 
του αλγόριθµου που χρησιµοποιεί buckets δύο επιπέδων είναι Ο(Α + 
V(1 + √C)). 

3.4.2.3 Label Correcting Αλγόριθµοι 

Όπως παρουσιάστηκε παραπάνω οι label setting αλγόριθµοι επιλέγουν ως 
κόµβο οδηγό τον κόµβο µε τη µικρότερη ετικέτα και αυτή η διαδικασία είναι η 
πιο απαιτητική σε χρόνο. Για την αποφυγή αυτού του απαιτητικού βήµατος 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλοι κόµβοι ως οδηγοί. Κανένα 
συντοµότερο µονοπάτι δεν είναι γνωστό µέχρι τον τερµατισµό της 
αλγοριθµικής διαδικασίας όταν και τα µονοπάτια ελάχιστου κόστους προς 
όλους τους κόµβους καθορίζονται. Οι αλγόριθµοι που ακολουθούν αυτή την 
τεχνική ονοµάζονται label correcting. ∆ιατηρούν µια ουρά Q και ο κόµβος 
οδηγός είναι πάντα ο πρώτος κόµβος αυτής της ουράς. Με αυτόν τον τρόπο η 
επιλογή του κόµβου οδηγού είναι πολύ απλή και απαιτεί µικρότερη 
επιβάρυνση σε σχέση µε τη label setting τεχνική, µε αντάλλαγµα όµως 
πολλαπλές εισόδους του ίδιου κόµβου στην ουρά Q. Οι αλγόριθµοι αυτής της 
κατηγορίας διαφέρουν στον τρόπο µε τον οποίο η ουρά έχει υλοποιηθεί και 
στο σηµείο που τοποθετούνται οι κόµβοι µέσα σε αυτή. 

Όταν ένας κόµβος αφαιρείται για πρώτη φορά από την ουρά, η τιµή της 
ετικέτας του δεν περιέχει απαραίτητα το συντοµότερο µονοπάτι από την 
αφετηρία σε αυτόν τον κόµβο, όπως στην περίπτωση των label setting 
αλγορίθµων. Οι ετικέτες µπορούν να βελτιωθούν και να ξανατοποθετηθούν 
στην ουρά. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν ο αλγόριθµος να τερµατίσει όταν 
ο τερµατικός κόµβος αφαιρείται για πρώτη φορά από την ουρά. Εντούτοις, µια 
άλλη συνθήκη τερµατισµού µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Εάν ο τερµατικός 
κόµβος t αφαιρείται από την ουρά Q, η τιµή της ετικέτας του είναι ένα άνω 
φράγµα για το συντοµότερο µονοπάτι ως τον t. Στο εξής ο αλγόριθµος 
χρησιµοποιεί τους κόµβους v της ουράς για τους οποίους ισχύει dv ≤ dt και 
συνεχίζει έως ότου η ουρά αδειάσει. 
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Οι πρώτοι label correcting αλγόριθµοι χαρακτηρίζονται ως «αφελείς» και 
χρησιµοποιούν αναπαραστάσεις για την ουρά στις οποίες οι τιµές που έχουν οι 
ετικέτες των κόµβων δεν επηρεάζουν τη σειρά τους στην ουρά. Μερικοί 
τέτοιοι αλγόριθµοι είναι οι ακόλουθοι: 

• Bellman – Ford: Πρόκειται για τον απλούστερο αλγόριθµο αυτής της 
κατηγορίας. Ένας κόµβος αφαιρείται πάντα από την αρχή της ουράς 
και εισάγεται πάντα στο τέλος της. Χρησιµοποιείται δηλαδή ένας first-
in, first-out κανόνας για την ανανέωση της ουράς. 

• D’ Esopo – Pape: Σε αυτόν τον αλγόριθµο ένας κόµβος αφαιρείται 
πάντα από την αρχή της ουράς. Κατά την εισαγωγή στην ουρά, ένας 
κόµβος τοποθετείται στο τέλος της αν δεν έχει εισαχθεί στην ουρά 
ξανά, αλλιώς τοποθετείται στην αρχή της. 

• Pallotino: Αυτός ο αλγόριθµος υλοποιείται µε δύο ουρές. Ακολουθεί 
παρόµοια τεχνική εισαγωγής µε τον d’ Esopo – Pape, αλλά η 
υποψήφια λίστα Q οργανώνεται σε δύο ουρές Q’ και Q’’. Εάν ένας 
κόµβος δεν έχει εισαχθεί ποτέ σε καµία από τις δύο ουρές, εισάγεται 
στο τέλος της Q’’. Σε αντίθετη περίπτωση εισάγεται στο τέλος της Q’. 
Ο κόµβος οδηγός είναι ο κόµβος στην αρχή της ουράς Q’, εάν αυτή 
δεν είναι άδεια, αλλιώς ο κόµβος στην αρχή της Q’’. 

Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν πιο προχωρηµένοι αλγόριθµοι που ακολουθούν 
τη στρατηγική τοποθέτησης κόµβων µε µικρές ετικέτες κοντά στην αρχή της 
ουράς, µε σκοπό την προσοµοίωση ως ένα βαθµό της διαδικασίας που 
ακολουθείται στη label setting τεχνική, µε πολύ µικρότερη επιβάρυνση. Όσο 
περισσότεροι κόµβοι αποθηκεύονται στην ουρά σε αύξουσα σειρά ετικέτας, 
τόσο λιγότερες επαναλήψεις χρειάζονται. Αλγόριθµοι αυτής της κατηγορίας 
είναι οι παρακάτω: 

• Small Label First: Σε αυτόν τον αλγόριθµο χρησιµοποιείται µια απλή 
στρατηγική για την τοποθέτηση κόµβων µε µικρές ετικέτες κοντά στην 
αρχή της ουράς. Σε κάθε επανάληψη ο κόµβος που εξέρχεται από την 
ουρά είναι αυτός που βρίσκεται στην αρχή της. Όταν ένας κόµβος 
εισέρχεται στην ουρά, η ετικέτα του συγκρίνεται µε την ετικέτα του 
κόµβου που βρίσκεται στην αρχή της ουράς και εάν είναι µικρότερη ο 
κόµβος τοποθετείται στην αρχή, αλλιώς στο τέλος της ουράς. 

• Threshold Algorithm: Και αυτός ο αλγόριθµος προσπαθεί να µειώσει 
τον αριθµό των επαναλήψεων αφαιρώντας κόµβους µε σχετικά µικρές 
ετικέτες από την υποψήφια λίστα. Όπως και στον αλγόριθµο Pallotino 
η υποψήφια λίστα οργανώνεται µε δύο ουρές Q’ και Q’’. Η ουρά Q’ 
περιέχει τους κόµβους των οποίων οι ετικέτες δεν είναι µεγαλύτερες 
από ένα κατώφλι u. Εάν η ετικέτα ενός κόµβου είναι µικρότερη ή ίση 
από το κατώφλι, ο κόµβος εισάγεται στο τέλος της ουράς Q’, αλλιώς 
στο τέλος της ουράς Q’’. Όταν η Q’ αδειάσει το κατώφλι u αυξάνεται 
και οι κόµβοι που βρίσκονται στην ουρά Q’’ µε ετικέτα µικρότερη από 
το κατώφλι µεταφέρονται στην Q’. Η απόδοση αυτού του αλγόριθµου 
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το κατώφλι u.  
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• Large Label Last: Σε αυτήν την περίπτωση ακολουθείται η παρακάτω 
στρατηγική προκειµένου να αφαιρεθούν από την ουρά κόµβοι µε 
µικρές ετικέτες: σε κάθε επανάληψη όταν ένας κόµβος στην αρχή της 
ουράς έχει ετικέτα µεγαλύτερη του µέσου όρου των κόµβων που 
βρίσκεται στην ουρά δεν αποµακρύνεται από την ουρά, αλλά 
επανατοποθετείται στο τέλος της. 

• Buckets of Queues: Αυτός ο αλγόριθµος µοιάζει µε την υλοποίηση του 
Dial για τον αλγόριθµο του Dijkstra. Υπάρχει, όµως, διαφορά στον 
τρόπο µε τον οποίο γίνεται η αναζήτηση στα buckets για τον οδηγό 
κόµβο. Ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί ένα διάνυσµα από buckets. Κάθε 
bucket αποτελείται από µια ουρά µε άνω και κάτω όρια, που 
υλοποιείται σαν µια last-in, first-out στοίβα. Όταν ένας κόµβος πρέπει 
να προστεθεί στην ουρά, τοποθετείται σε εκείνη την ουρά µε τα 
αντίστοιχα άνω και κάτω όρια. Η αναζήτηση για τον οδηγό κόµβο 
γίνεται αρχικά στο πρώτο bucket, αν αυτό είναι άδειο στο δεύτερο 
κ.ο.κ. Όταν η ετικέτα ενός κόµβου ανανεώνεται, ο κόµβος µπορεί να 
µεταφερθεί σε άλλο bucket ανάλογα µε τη νέα τιµή της ετικέτας.   

3.4.3 Ευριστικοί Αλγόριθµοι (Heuristics) 

Οι αλγόριθµοι επίλυσης του προβλήµατος της συντοµότερης διαδροµής που 
παρουσιάστηκαν στις προηγούµενες παραγράφους δε λαµβάνουν υπόψη την 
τοποθεσία του προορισµού. Οι κόµβοι ελέγχονται ανάλογα µε την εγγύτητά 
τους στην αφετηρία ανεξάρτητα από την κατεύθυνση στην οποία βρίσκεται ο 
προορισµός. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η περιοχή στην οποία γίνεται η 
αναζήτηση να έχει ένα κυκλικό σχήµα γύρω από τον κόµβο αφετηρία. Πολλοί 
από τους κόµβους που ελέγχονται δεν είναι πιθανό να ανήκουν στο 
συντοµότερο µονοπάτι. 

 
Εικόνα 11. Απεικόνιση της εφαρµογής ευριστικού αλγόριθµου σε σχέση µε τον απλό 

Dijkstra 

Είναι εφικτό να µειωθεί η περιοχή στην οποία γίνεται η αναζήτηση µε τη 
χρήση µιας ευριστικής εκτίµησης για την απόσταση του κόµβου προορισµού 
από κάθε κόµβο, που είναι µικρότερη ή ίση από την πραγµατική απόσταση. Με 
αυτόν τον τρόπο ο αλγόριθµος ψάχνει περισσότερο προς την κατεύθυνση του 
προορισµού. Όταν µια τέτοια εκτίµηση εφαρµόζεται στον αλγόριθµο Dijkstra 
προκύπτει ο αλγόριθµος που είναι γνωστός µε το όνοµα Α*. Η τεχνική αυτή 
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µπορεί να εφαρµοστεί τόσο σε label setting όσο και σε label correcting 
αλγόριθµους.  

Η επιλογή της ευριστικής εκτίµησης που να έχει την επιθυµητή ιδιότητα 
εξαρτάται από το τι αναπαριστά η συνάρτηση κόστους των ακµών. Στα οδικά 
δίκτυα, εάν το κόστος αντιστοιχεί στο µήκος του οδικού τµήµατος, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως εκτίµηση η ευκλείδεια απόσταση. Εάν το κόστος αντιστοιχεί 
σε χρόνους ταξιδιού στο οδικό τµήµα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εκτίµηση 
η ευκλείδεια απόσταση διαιρούµενη µε τη µέγιστη ταχύτητα σε όλες τις ακµές. 

3.4.4 Αλγόριθµοι ∆ιπλής Κατεύθυνσης 

Όλοι οι αλγόριθµοι που παρουσιάστηκαν έως τώρα εφαρµόζουν αναζήτηση 
µόνο προς τη µια κατεύθυνση από την αφετηρία στον προορισµό. Είναι πιο 
αποτελεσµατικό, όµως, να γίνει αναζήτηση και προς τις δύο κατευθύνσεις, 
χρησιµοποιώντας και την αφετηρία και τον προορισµό οµοιόµορφα, 
ψάχνοντας εναλλακτικά από τη µεριά της αφετηρίας και τη µεριά του 
προορισµού. Επειδή η περιοχή αναζήτησης δεν αποτελείται από ένα µεγάλο 
κύκλο ακτίνας ίσης µε την απόσταση του προορισµού από την αφετηρία, αλλά 
από δύο µικρούς µε τη µισή ακτίνα, ο αριθµός των κόµβων που πρέπει να 
ελεγχθούν είναι µικρότερος. Οι αλγόριθµοι διπλής κατεύθυνσης µπορούν να 
συνδυαστούν για καλύτερη απόδοση µε ευριστικές εκτιµήσεις. 

 
Εικόνα 12. Απεικόνιση της εφαρµογής αλγόριθµου διπλής κατεύθυνσης και 

συνδυασµού µε ευριστική εκτίµηση 

3.4.4.1 Label Setting Αλγόριθµοι ∆ιπλής Κατεύθυνσης 

Οι label setting αλγόριθµοι διπλής κατεύθυνσης µαρκάρουν µόνιµα, διαδοχικά 
τους κοντινότερους κόµβους στην αφετηρία και τους κοντινότερους κόµβους 
στον προορισµό. Με έναν label setting αλγόριθµο γίνεται αναζήτηση για το 
συντοµότερο µονοπάτι που ξεκινάει από τον κόµβο αφετηρία. Αντιστρέφοντας 
την κατεύθυνση όλων των ακµών γίνεται ταυτόχρονα αναζήτηση για το 
συντοµότερο µονοπάτι που καταλήγει στον τερµατικό κόµβο. 

3.4.4.2 Label Correcting Αλγόριθµοι ∆ιπλής Κατεύθυνσης 

Η ιδέα της αναζήτησης και προς τις δύο κατευθύνσεις µπορεί να εφαρµοστεί 
µε παρόµοιο τρόπο και στην περίπτωση των label correcting αλγορίθµων. 
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3.5 Το Πρόβληµα του Συντοµότερου Μονοπατιού Υπό 
Περιορισµούς (Constrained Shortest Path Problem) 

Μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή του κλασικού προβλήµατος εύρεσης του 
συντοµότερου µονοπατιού είναι το πρόβληµα του συντοµότερου µονοπατιoύ 
υπό περιορισµούς ((resource) constrained shortest path problem). 

3.5.1 Περιγραφή του Προβλήµατος 

Το πρόβληµα του συντοµότερου µονοπατιού υπό περιορισµούς υπολογίζει το 
µονοπάτι ελάχιστου κόστους που ικανοποιεί ένα σύνολο περιορισµών. Έστω 
γράφος G = (V,A) µε |V| = n και |A| = m, αρχικός κόµβος s, τελικός κόµβος t 
και ένα σύνολο από όρια (µέγιστες επιτρεπόµενες τιµές) πόρων ή βαρών λ(1) 
έως λ(κ) που παίζουν το ρόλο των περιορισµών. Κάθε ακµή α έχει κόστος cα 
και χρησιµοποιεί rα

i µονάδες του πόρου i όπου 1 ≤ i ≤ κ. Το κόστος και τα 
βάρη είναι µη αρνητικοί αριθµοί και προστίθενται κατά µήκος των µονοπατιών. 
Ο στόχος του προβλήµατος είναι η εύρεση του µονοπατιού ελάχιστου κόστους 
από τον κόµβο s στον κόµβο t που να ικανοποιεί το σύνολο των περιορισµών 
πόρων. 

Η ειδική περίπτωση όπου κ = 1 ονοµάζεται περίπτωση του ενός πόρου (single 
resource case) και είναι αυτή µε την οποία ασχολείται η παρούσα διπλωµατική 
εργασία. 

Το πρόβληµα εκτός από το θεωρητικό ενδιαφέρον έχει προσελκύσει και 
πρακτικό ενδιαφέρον κυρίως στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων 
υπολογιστών, όπου εφαρµόζεται για την εξασφάλιση ποιότητας υπηρεσίας 
(από πρωτόκολλα επικοινωνίας που παρέχουν εγγυήσεις απόδοσης), καθώς 
και σε εφαρµογές δικτύων του τοµέα µεταφορών. 

3.5.2 Μέθοδοι Επίλυσης του Προβλήµατος 

Το πρόβληµα έχει αποδειχθεί ότι είναι NP-πλήρες, δηλαδή δεν υπάρχει 
ακριβής αλγόριθµος που να µπορεί να το λύσει σε πολυωνυµικό χρόνο. Ο 
αλγόριθµος Constrained Bellman Ford παρέχει τη βέλτιστη λύση, αλλά σε 
εκθετικό χρόνο και εποµένως η εφαρµογή του δεν είναι δυνατή σε πραγµατικά 
δίκτυα και σε εφαρµογές πραγµατικού χρόνου. Γενικά, οι αλγόριθµοι επίλυσης 
του προβλήµατος χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

• Ακριβείς αλγόριθµοι: Βρίσκουν την ακριβή λύση, αλλά έχουν µεγάλο 
χρόνο εκτέλεσης και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην πράξη. 

• Ευριστικοί αλγόριθµοι: Χρησιµοποιούν κάποιο heuristic για τον πολύ 
γρήγορο υπολογισµό µιας λύσης. ∆εν υπάρχει, όµως εγγύηση ότι θα 
βρουν τη βέλτιστη λύση. 

• Συνδυασµός ευριστικού και ακριβή αλγόριθµου: συνδυάζουν 
αλγόριθµους από τις δύο προηγούµενες κατηγορίες για να επιστρέψουν 
την ακριβή λύση σε χρόνο ανάµεσα στους χρόνους επίλυσης των δύο 
αλγορίθµων. 
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∆ιάφορες µεθοδολογίες ακολουθούνται για την επίλυση του προβλήµατος. Οι 
πιο σηµαντικές είναι: 

• ∆υναµικός προγραµµατισµός, που όµως δε χρησιµοποιείται στην πράξη 
λόγω των µεγάλων χρόνων εκτέλεσης. 

• ε – Approximation σχήµατα. ∆εδοµένου ενός βαθµού ακρίβειας ε > 0 
αυτοί οι αλγόριθµοι επιστρέφουν µια λύση που ικανοποιεί τους 
περιορισµούς και το κόστος της δεν είναι µεγαλύτερο από έναν 
παράγοντα 1 + ε από τη βέλτιστη λύση. Ένα τέτοιο σχήµα είναι πλήρως 
πολυωνυµικό (fully polynomial) εάν έχει πολυπλοκότητα που είναι 
πολυωνυµική συνάρτηση του µεγέθους της εισόδου και του 1/ε. 

• Ταξινόµηση µονοπατιών. Σε αυτή την περίπτωση χρησιµοποιείται ένας 
αλγόριθµος k – συντοµότερων µονοπατιών (k – shortest path), ο 
οποίος επιστρέφει τα k συντοµότερα µονοπάτια. Αρχικά για k = 1 
υπολογίζεται το συντοµότερο µονοπάτι. Αν δεν ικανοποιεί τους 
περιορισµούς το k γίνεται δύο και το δεύτερο συντοµότερο µονοπάτι 
υπόκειται στον ίδιο έλεγχο. Η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου βρεθεί 
ένα µονοπάτι που να ικανοποιεί τους περιορισµούς. Για µεγάλες τιµές 
του k ο χρόνος εκτέλεσης µπορεί να γίνει σηµαντικά µεγάλος. 

• Χαλάρωση (Relaxation) Lagrange. Όπως παρουσιάζεται παρακάτω το 
υπό µελέτη πρόβληµα µπορεί να µοντελοποιηθεί ως πρόβληµα 
γραµµικού προγραµµατισµού. Εποµένως µπορεί να εφαρµοστεί η 
τεχνική Lagrange relaxation για την προσεγγιστική επίλυσή του. 

3.5.3 Το Πρόβληµα Συντοµότερης ∆ιαδροµής Υπό Περιορισµούς 
ως Πρόβληµα Ακέραιου Γραµµικού Προγραµµατισµού 

Έστω ένα δίκτυο που αποτελείται από Ν κόµβους αριθµηµένους αυθαίρετα από 
το 1 έως το Ν, ένα σύνολο Α κατευθυνόµενων ακµών (i,j) και τα αντίστοιχα 
κόστη cij. Αν και το γενικό πρόβληµα µπορεί να µοντελοποιηθεί επίσης ως 
πρόβληµα ακέραιου γραµµικού προγραµµατισµού, εδώ παρουσιάζεται η 
περίπτωση όπου έχουµε έναν µόνο περιορισµό maxWeight. Το κλασικό 
πρόβληµα συντοµότερης διαδροµής από τον κόµβο 1 στον Ν µπορεί να 
εκφραστεί µαθηµατικά ως ο καθορισµός βέλτιστων τιµών των µεταβλητών xij, 
όπου (i,j) ακµή του συνόλου Α, στο πρόβληµα: 

 

µε 

    

 

 

 

 

( , )

min (1)ij ij

i j A

c x
∈

∑

{ } ( )0,1 , , (3)ijx i j A∈ ∈

{ 1 1
0 2,..., 1
1

(2)
ά i

ij ki
ά i N
ά i Nj k

x x ε ν
ε ν
ε ν

+ =

= −
− =

− =∑ ∑



 

 - 32 - 

Όπου xij = 1 όταν η ακµή (i,j) ανήκει στο µονοπάτι της λύσης και xij = 0 
αλλιώς. Η εξίσωση (1) εκφράζει το στόχο της ελαχιστοποίησης του κόστους. 
Οι εξισώσεις (2) είναι οι περιορισµοί για το βαθµό κάθε κορυφής του γράφου, 
και για τον αρχικό και τελικό κόµβο. Για το πρόβληµα υπό περιορισµό πρέπει 
να προστεθεί άλλη µια εξίσωση που να εκφράζει την απαίτηση το µονοπάτι να 
ικανοποιεί τον περιορισµό για το βάρος. Αν κάθε ακµή (i,j) έχει µια δεύτερη 
µη αρνητική παράµετρο dij, η ζητούµενη εξίσωση είναι η: 

 

 

Οι εξισώσεις (1) έως (4) µοντελοποιούν το πρόβληµα συντοµότερης 
διαδροµής υπό περιορισµούς µε έναν περιορισµό ως πρόβληµα ακέραιου 
γραµµικού προγραµµατισµού. 

3.5.4 Η Μέθοδος Lagrange Relaxation 

Έστω Χ ένα µονοπάτι του δικτύου και f(X) το κόστος του µονοπατιού. Επίσης, 
έστω g(X) το συνολικό βάρος του µονοπατιού µείον τη µέγιστη επιτρεπόµενη 
τιµή για το βάρος του µονοπατιού που αποτελεί και τον περιορισµό του 
προβλήµατος. Το πρόβληµα µπορεί να εκφραστεί και ως: 

min f(X) µε g(X) ≤ 0 

Αν γίνει χαλάρωση (relaxation) του κριτηρίου g(X) ≤ 0 µπορεί να εφαρµοστεί 
η θεωρία Lagrange duality και να λυθεί το dual πρόβληµα που είναι πιο 
εύκολο. Για κάθε µονοπάτι Χ και για κάθε πραγµατικό αριθµό λ ορίζεται η 
Lagrange συνάρτηση L(λ,X) = f(X) + λg(X). Έστω L(λ) = min L(λ,X). Η 
τελευταία σχέση αντιπροσωπεύει την επίλυση του προβλήµατος συντοµότερου 
µονοπατιού µε κόστος κάθε ακµής (i,j) cij + λdij. Είναι γνωστό ότι L(λ) ≤ min 
f(x) για κάθε λ ≥ 0. To dual πρόβληµα που πρέπει να λυθεί είναι εποµένως το: 

max L(λ) µε λ ≥ 0 

Είναι επίσης γνωστό από τη θεωρία Lagrange ότι µπορεί για τη λύση του 
παραπάνω προβλήµατος να ισχύει max L(λ) < min f(X). Σε αυτήν την 
περίπτωση υπάρχει χάσµα ανάµεσα στις λύσεις των δύο προβληµάτων και 
εποµένως η µέθοδος δεν επιστρέφει τη βέλτιστη λύση. 

Η µέθοδος προτάθηκε από τους Handler και Zang για την επίλυση του 
προβλήµατος συντοµότερης διαδροµής υπό περιορισµούς σε συνδυασµό µε 
έναν ακριβή αλγόριθµο k – συντοµότερων µονοπατιών, του οποίου βελτιώνει 
την απόδοση. Οι επιστήµονες βασίστηκαν σε µια γεωµετρική προσέγγιση που 
παρουσιάζεται στην εικόνα 13. 

( ),

max (4)ij ij

i j A

d x Weight
∈

≤∑



 

 - 33 - 

 
Εικόνα 13. Η γεωµετρική προσέγγιση της µεθόδου Lagrange relaxation 

3.5.5 Ο Ευριστικός Αλγόριθµος LARAC 

Ο αλγόριθµος LARAC (LAgrange Relaxation based Aggregated Cost) είναι 
ένας ευριστικός αλγόριθµος για την επίλυση του προβλήµατος συντοµότερης 
διαδροµής στην περίπτωση του ενός περιορισµού, µε πολυωνυµικό χρόνο 
εκτέλεσης. Έχει τις εξής ιδιότητες: 

• Επιστρέφει πάντα ένα µονοπάτι που ικανοποιεί τον περιορισµό, εάν 
υπάρχει τέτοιο µονοπάτι 

• Έχει πολυωνυµικό χρόνο εκτέλεσης Ο(|A|2log4|A|) και στην πράξη 
φαίνεται να είναι καλύτερος από τους ευριστικούς αλγορίθµους που 
έχουν προταθεί έως τώρα 

• Παρότι δεν υπάρχει θεωρητική εγγύηση για το βέλτιστο της λύσης που 
επιστρέφει, ο αλγόριθµος δίνει ένα κάτω όριο της βέλτιστης λύσης 

• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την περίπτωση περισσότερων 
περιορισµών 

Ο αλγόριθµος βασίζεται στην µέθοδο Lagrange relaxation και ακολουθεί την 
αλγεβρική προσέγγιση που είναι ισοδύναµη µε τη γεωµετρική που 
παρουσιάστηκε στην προηγούµενη παράγραφο. Ο αλγόριθµος βασίζεται στη 
λογική ότι εάν κάθε ακµή έχει ένα κόστος c και ένα βάρος d, µπορεί να λυθεί 
το απλό πρόβληµα εύρεσης συντοµότερου µονοπατιού µε κόστος cλ = c + λd. 
Η διαδικασία εκτελείται επαναληπτικά για διάφορες τιµές του λ που 
υπολογίζονται µε βάση τα προηγούµενα συντοµότερα µονοπάτια έως ότου 
βρεθεί µονοπάτι που να ικανοποιεί τον περιορισµό. 
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Στο πρώτο βήµα ο αλγόριθµος θέτει το λ ίσο µε το 0. Υπολογίζει το 
συντοµότερο µονοπάτι µε το κόστος c και εάν ικανοποιεί τον περιορισµό ως 
προς το βάρος, είναι η βέλτιστη λύση και επιστρέφεται. Σε αντίθετη περίπτωση 
υπολογίζεται το συντοµότερο µονοπάτι ως προς το βάρος d. Εάν το βάρος του 
µονοπατιού είναι µεγαλύτερο από το όριο που θέτει ο περιορισµός είναι 
προφανές ότι δεν υπάρχει λύση. Αλλιώς το µονοπάτι αυτό αποθηκεύεται ως το 
καλύτερο µονοπάτι µέχρι στιγµής. Στη συνέχεια εφαρµόζεται η επαναληπτική 
διαδικασία της µεθόδου Lagrange relaxation όπου υπολογίζεται η νέα τιµή του 
λ που χρησιµοποιείται στην τροποποιηµένη συνάρτηση κόστους µε βάση τα 
κόστη των µονοπατιών που έχουν βρεθεί σε προηγούµενα βήµατα. Ύστερα, 
υπολογίζεται το συντοµότερο µονοπάτι µε την τροποποιηµένη συνάρτηση 
κόστους. Η διαδικασία συνεχίζεται µέχρι να συγκλίνει ο η µέθοδος, οπότε και 
επιστρέφεται η λύση που βρέθηκε. 

Αλγόριθµος LARAC(s,t,c,d,maxWeight) 

pc := SP(s,t,c) 

Εάν d(p c) ≤ maxWeight τότε επέστρεψε το p c 

pd := SP(s,t,d) 

Εάν d(p d) > maxWeight τότε δεν υπάρχει λύση 

Επανέλαβε 

 λ = (c(p c) – c(p d))/(d(p d) – d(p c)) 

 r := SP(s,t,c λ) 

 Εάν c λ(r) = c λ(p c) τότε επέστρεψε το p d 

 αλλιώς εάν d(r) ≤ maxWeight τότε p d := r 

  αλλιώς p c := r 

τέλος επανέλαβε 

 

όπου SP ένας αλγόριθµος επίλυσης του κλασικού προβλήµατος 
συντοµότερης διαδροµής 
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4 Κυκλοφοριακή Ροή και Συλλογή ∆εδοµένων 

4.1 Βασικό Μοντέλο Ροής Κίνησης 

Το βασικό µοντέλο που χρησιµοποιείται για τη µελέτη της κίνησης και των 
ιδιοτήτων της είναι το µακροσκοπικό µοντέλο. Στην εικόνα 14 φαίνεται το 
διάγραµµα χρόνου – χώρου της προβολής της κίνησης των οχηµάτων κατά 
µήκος ενός τµήµατος δρόµου. 

 
Εικόνα 14. Το διάγραµµα χρόνου – χώρου των κινήσεων δύο οχηµάτων 

Η εφαπτοµένη κάθε προβολής είναι η ταχύτητα του οχήµατος και οι οριζόντιες 
και κάθετες αποστάσεις ανάµεσα στις δύο προβολές δίνουν τις αποστάσεις (ως 
προς το χρόνο και το χώρο) των οχηµάτων. 

Τα τρία βασικά χαρακτηριστικά της κίνησης είναι η ροή κίνησης, η πυκνότητα 
και η ταχύτητα. Και οι τρεις ποσότητες ορίζονται ως µέσα µεγέθη για έναν 
αριθµό οχηµάτων: 

• Η ροή κίνησης q είναι ο µέσος αριθµός οχηµάτων που περνούν από ένα 
καθορισµένο σηµείο του δρόµου στη µονάδα του χρόνου 

• Η πυκνότητα Κ είναι ο µέσος αριθµός οχηµάτων που βρίσκονται σε 
κάποια χρονική στιγµή σε ένα τµήµα δρόµου µιας µονάδας µήκους 

• Η µέση ταχύτητα µπορεί να µετρηθεί είτε από έναν ακίνητο παρατηρητή 
(που καταγράφει τις ταχύτητες των οχηµάτων που περνούν από 
µπροστά του), είτε από το µέσο όρο των ροών όλων των οχηµάτων σε 
ένα τµήµα του δρόµου σε κάποια στιγµή. Στην πρώτη περίπτωση 
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ορίζεται η µέση χρονική ταχύτητα ut ως ο µέσος όρος των ταχυτήτων 
των οχηµάτων που περνούν από ένα σταθερό σηµείο. Στη δεύτερη 
περίπτωση ορίζεται η µέση χωρική ταχύτητα us ως η µέση ταχύτητα των 
οχηµάτων που βρίσκονται κατά µήκος ενός τµήµατος δρόµου σε κάποια 
χρονική στιγµή. 

Η εξίσωση q = usK είναι γνωστή ως η θεµελιώδης εξίσωση της κυκλοφοριακής 
ροής. Συνήθως, η ροή µετριέται σε οχήµατα ανά ώρα, η ταχύτητα σε 
χιλιόµετρα ανά ώρα και η πυκνότητα σε οχήµατα ανά χιλιόµετρο. 

Καθώς τα χαρακτηριστικά της κίνησης µεταβάλλονται στο χρόνο και το χώρο, 
η µέτρησή τους δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το χρονικό διάστηµα της µέτρησης 
δεν πρέπει να είναι πολύ µικρό, έτσι ώστε να µειωθεί η πιθανότητα εισαγωγής 
σφάλµατος, αλλά ούτε και πολύ µεγάλο, ώστε οι µετρούµενες ποσότητες να 
µην ξεφεύγουν από τη µέση κατάσταση. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ένα 
παράδειγµα για το πως είναι δυνατόν να γίνει η µέτρηση των χαρακτηριστικών 
της κίνησης. Στην επόµενη εικόνα παρουσιάζεται ένας κυκλικός δρόµος 
µήκους 2 χιλιοµέτρων, στον οποίο κινούνται τρία οχήµατα µε ταχύτητες 100, 
120 και 140 χµ/ώρα αντίστοιχα. 

 
Εικόνα 15. Παράδειγµα µέτρησης χαρακτηριστικών κίνησης 

Τα χαρακτηριστικά της κίνησης µπορούν να µετρηθούν µε τον εξής τρόπο: 

• Πυκνότητα. Τρία οχήµατα σε ένα δρόµο 2 χιλιοµέτρων σηµαίνει Κ = 1.5 
οχήµατα/χιλιόµετρο 

• Ροή. Ένας σταθερός παρατηρητής θα δει σε µια ώρα 50 φορές το όχηµα 
των 100 χµ/ώρα, 60 φορές το όχηµα των 120 χµ/ώρα και 70 φορές το 
όχηµα των 140 χµ/ώρα. Εποµένως, q =50+60+70= 180 οχήµατα/ώρα 

• Μέση χωρική ταχύτητα. Παρατηρείται σε µια στιγµή us = 
1/3(100+120+140)= 120 χµ/ώρα 
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• Μέση χρονική ταχύτητα. Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθµό 
των φορών που κάθε όχηµα παρατηρείται (σε µία ώρα) µε την 
ταχύτητά του και βρίσκοντας το µέσο όρο. Εποµένως, ut =(50*100 + 
60*120 + 70*140)/180 = 122 χµ/ώρα 

Οι παραπάνω ποσότητες ικανοποιούν τη θεµελιώδη εξίσωση της 
κυκλοφοριακής ροής. 

Η βασική αρχή των µοντέλων κυκλοφοριακής ροής είναι ότι η ταχύτητα είναι 
µια φθίνουσα συνάρτηση της πυκνότητας. Καθώς η πυκνότητα αυξάνεται, οι 
αποστάσεις ανάµεσα στα οχήµατα µειώνονται και οι οδηγοί αντιδρούν 
ελαττώνοντας την ταχύτητα µε την οποία κινούνται. Ένα από τα βασικότερα 
µοντέλα που έχουν υιοθετηθεί ορίζεται από τη γραµµική εξίσωση: 

u(K) = uf – (uf/Kj)K 

όπου uf είναι η ταχύτητα όταν ο δρόµος είναι ελεύθερος και Kj είναι η 
πυκνότητα µποτιλιαρίσµατος, στην κατάσταση κατά την οποία τα αυτοκίνητα 
δεν κινούνται καθόλου στο δρόµο. Χρησιµοποιώντας το µοντέλο αυτό, η ροή 
µπορεί να µελετηθεί ως συνάρτηση της πυκνότητας, αφού q = u(K)K. Το 
διάγραµµα ροής – πυκνότητας είναι γνωστό ως το θεµελιώδες διάγραµµα και 
έχει την µορφή που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 
Εικόνα 16. Το θεµελιώδες διάγραµµα ροής – πυκνότητας 

Από το διάγραµµα φαίνεται ότι η ροή είναι µηδέν όταν η πυκνότητα είναι 
µηδέν, δηλαδή ο δρόµος είναι άδειος ή όταν ο δρόµος είναι µποτιλιαρισµένος, 
οπότε η ταχύτητα είναι µηδενική. Σε κάποια βέλτιστη τιµή της πυκνότητας Κopt 
η ροή µεγιστοποιείται και ονοµάζεται κυκλοφοριακή ικανότητα του δρόµου. 
Κάθε σηµείο στο διάγραµµα αντιπροσωπεύει ένα σύνολο κυκλοφοριακών 
συνθηκών. Κυκλοφοριακές συνθήκες στις οποίες η πυκνότητα είναι 
µεγαλύτερη από Κopt αναπαριστούν ασταθείς συνθήκες, όπως οι συνθήκες 
ουράς πίσω από ένα πολύ αργά κινούµενο όχηµα. Για το γραµµικό µοντέλο το 
διάγραµµα είναι µια παραβολή, η εξίσωση της οποίας είναι: 

q(K) = ufK – (uf/Kj)K
2 
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Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάστηκαν οι σχέσεις των βασικών ιδιοτήτων 
της κίνησης. Στο επόµενο κεφάλαιο µελετώνται και οι συναρτήσεις απόδοσης 
ακµής που συσχετίζουν το χρόνο ταξιδιού σε ένα δρόµο µε τη ροή της 
κίνησης. 

4.2 Συλλογή ∆εδοµένων για την Κίνηση 

Αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των οδικών αρτηριών σε αστικές 
περιοχές είναι απαραίτητες και αποτελούν τη βάση για τη σχεδίαση και την 
υποστήριξη ευφυών συστηµάτων πλοήγησης, αλλά και για τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά µε τη διαχείριση της κυκλοφορίας και µε αλλαγές στην 
οδική υποδοµή. Για τη συλλογή δεδοµένων κυκλοφοριακής ροής έχουν 
αναπτυχθεί συστήµατα που βασίζονται στην οδική υποδοµή και συστήµατα 
που βασίζονται στα ίδια τα οχήµατα. Τα συστήµατα που βασίζονται στην οδική 
υποδοµή, όπως οι αγωγοί ανίχνευσης ή η επεξεργασία εικόνας από κάµερες 
ελέγχου της κυκλοφορίας χρησιµοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια. Αντίθετα, 
τα συστήµατα που βασίζονται στα οχήµατα έχουν αναπτυχθεί πιο πρόσφατα, 
δε χρησιµοποιούνται ακόµα σε µεγάλη έκταση, αλλά η έως τώρα χρήση τους 
έχει αφήσει πολλές υποσχέσεις για τη συλλογή δεδοµένων στο µέλλον. 

     

Εικόνα 17. Μέθοδοι συλλογής δεδοµένων για την κυκλοφοριακή ροή 

4.2.1 Συστήµατα Βασισµένα στην Οδική Υποδοµή 

Τα συστήµατα που βασίζονται στην οδική υποδοµή για την απόκτηση 
δεδοµένων για την κυκλοφοριακή ροή χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε 
συστήµατα που τοποθετούνται στο οδόστρωµα και σε συστήµατα που 
τοποθετούνται δίπλα στο δρόµο. 

4.2.1.1 Συστήµατα Πάνω στο Οδόστρωµα 

Τα συστήµατα αυτής της κατηγορίας απαιτούν συνήθως την εγκατάστασή τους 
στο οδόστρωµα, άλλοτε πάνω και άλλοτε κάτω από αυτό. Η πιο διαδεδοµένη 
τεχνική είναι η χρήση αγώγιµων καλωδίων ανίχνευσης. Οι αγωγοί ανίχνευσης 
αποτελούνται από ένα ή περισσότερα καλώδια που ενσωµατώνονται στο 
οδόστρωµα, συνδέονται µε ένα κουτί ελέγχου και διαπερνώνται από ένα σήµα 
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συχνότητας από 10 έως 200 kHz. Όταν ένα αυτοκίνητο περνάει ή σταµατάει 
πάνω από το καλώδιο, η αγωγιµότητά του µειώνεται και έτσι εντοπίζεται η 
διέλευση του οχήµατος. Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες η τεχνική των 
αγωγών ανίχνευσης χρησιµοποιήθηκε ευρέως για τη συλλογή δεδοµένων, 
αφού επιτρέπει τη µέτρηση της ροής κυκλοφορίας και την εκτίµηση της 
ταχύτητας των οχηµάτων. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί µε συσκευές 
διαχείρισης της κυκλοφορίας και για την ανίχνευση µποτιλιαρισµάτων ή άλλων 
περιστατικών.  

Τα πλεονεκτήµατα της τεχνικής συνοψίζονται παρακάτω: 

• Όταν έχουν εγκατασταθεί σωστά, οι αγωγοί ανίχνευσης είναι οι 
καλύτεροι αισθητήρες µέτρησης για πολλές εφαρµογές, σε 
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες επικρατούν και σε οποιαδήποτε ώρα 
της µέρας, ανεξάρτητα από το φωτισµό. 

• Είναι η πιο αξιόπιστη τεχνική για τη µέτρηση του ακριβούς πλήθους των 
οχηµάτων που περνούν από ένα σηµείο ενός δρόµου. 

• Έχουν καλή απόδοση τόσο σε συνθήκες χαµηλής όσο και υψηλής 
κυκλοφοριακής συµφόρησης. 

Η τεχνική εµφανίζει και µειονεκτήµατα: 

• Τα αποτελέσµατα µπορεί να µην είναι αξιόπιστα σε περίπτωση που δεν 
έχει γίνει σωστή εγκατάσταση και σωστές διασυνδέσεις στα καλώδια. 

• ∆εν υπάρχει η δυνατότητα απ’ ευθείας µέτρησης της ταχύτητας των 
οχηµάτων, αλλά µόνο εκτίµηση µε βάση ένα πλήθος παραµέτρων. 

• Απαιτείται η εγκατάσταση πολλών αγωγών για τη συλλογή δεδοµένων 
για µια περιοχή και έτσι το κόστος αυξάνεται σηµαντικά. 

Μια άλλη συσκευή που χρησιµοποιείται για τη συλλογή δεδοµένων είναι το 
µαγνητόµετρο. Ενσωµατώνεται στο οδόστρωµα και µπορεί να µετρήσει µόνο 
την παρουσία οχηµάτων. Αυτό γίνεται ανιχνεύοντας µεταβολές του 
µαγνητικού πεδίου καθώς οι µεταλλικοί σκελετοί των οχηµάτων περνούν από 
πάνω της. 

4.2.1.2 Συστήµατα ∆ίπλα στο ∆ρόµο 

Τα συστήµατα που τοποθετούνται δίπλα στο δρόµο για τη συλλογή δεδοµένων 
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: την επεξεργασία εικόνας και τους ανιχνευτές.  

Τα συστήµατα επεξεργασίας εικόνας χρησιµοποιούν την τεχνολογία ανάλυσης 
εικόνας για την αυτόµατη ανίχνευση των δεδοµένων για την κυκλοφορία από 
βίντεο που συλλέγονται από κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης. Παρόλο που η 
τεχνολογία υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια, µόλις πρόσφατα η µείωση στο 
κόστος αυτής της µεθόδου επέτρεψε τη διάδοσή της. Πρέπει να γίνεται 
διάκριση ανάµεσα στα συστήµατα επεξεργασίας εικόνας που απαιτούν την 
ανθρώπινη παρέµβαση και παρακολούθηση για τη µέτρηση των 
χαρακτηριστικών της κυκλοφορίας και σε αυτά όπου η διαδικασία γίνεται 
αυτόµατα µε τη χρήση ειδικών αλγορίθµων.  
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Συστήµατα της τελευταίας κατηγορίας χρησιµοποιούνται ολοένα και 
περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Η λειτουργία τους µπορεί να βασίζεται σε 
τρεις προσεγγίσεις: 

• Προσοµοίωση των συµβατικών ανιχνευτών µε τη χρήση συγκεκριµένων 
µικρών τµηµάτων της εικόνας ως σηµεία ανίχνευσης. Πολλοί ανιχνευτές 
µπορεί να βρίσκονται ταυτόχρονα στην ίδια εικόνα. Η ακρίβεια των 
µετρήσεων εξαρτάται από την οπτική γωνία της εικόνας που 
λαµβάνεται. 

• Ανίχνευση της κίνησης µεµονωµένων οχηµάτων που κινούνται µέσα 
στην εικόνα που λαµβάνεται από την κάµερα. Αυτή η προσέγγιση 
παρέχει µια µικροσκοπική περιγραφή των κινήσεων των οχηµάτων που 
µπορεί να προσφέρει νέα δεδοµένα για γεγονότα όπως ξαφνικές 
αλλαγές λωρίδας, ακίνητα οχήµατα, οχήµατα που κινούνται σε λάθος 
κατεύθυνση κ.λ.π. Για το σκοπό αυτό απαιτείται αυξηµένη υπολογιστική 
ισχύς.  

• Η τρίτη προσέγγιση βασίζεται στην ανάλυση της δυσδιάστατης 
πληροφορίας που προσφέρει η εικόνα του βίντεο. Αντί να γίνεται η 
µελέτη της κίνησης των οχηµάτων, αναλύεται πως το ορατό τµήµα του 
δρόµου χρησιµοποιείται. ∆ιαφορές των περιγραφών που προκύπτουν 
στο χρόνο δείχνουν τις µεταβολές στην κυκλοφοριακή ροή. 

Η απόδοση των συστηµάτων επεξεργασίας εικόνας ποικίλει ανάλογα µε 
διάφορους παράγοντες όπως: 

• οι συνθήκες φωτισµού, ιδιαίτερα κατά την ανατολή και δύση του ήλιου 

• η γωνία της κάµερας, το ύψος και η θέση της 

• κακές καιρικές συνθήκες (βροχή, οµίχλη, αέρας) 

• η κατεύθυνση της κυκλοφοριακής ροής 

Τα συστήµατα επεξεργασίας εικόνας χρησιµοποιούνται κυρίως για την 
ανίχνευση γεγονότων, όπως η κυκλοφοριακή συµφόρηση ή ατυχήµατα. 

Οι ανιχνευτές που τοποθετούνται δίπλα στο δρόµο χρησιµοποιούν αισθητήρες 
που προκαλούν ελάχιστη διακοπή στην κυκλοφορία και δε χρειάζεται να 
εγκατασταθούν πάνω στο οδόστρωµα. Τοποθετούνται δίπλα στο οδόστρωµα 
και χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση του όγκου της κυκλοφορίας, της 
ταχύτητας και την ταξινόµηση των οχηµάτων. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 
ενεργητικοί και παθητικοί. Οι παθητικοί ανιχνευτές δεν εκπέµπουν ενέργεια, 
αλλά ανιχνεύουν ενέργεια που εκπέµπεται από τα οχήµατα ή αντανακλάται σε 
αυτά. Οι ενεργητικοί ανιχνευτές εκπέµπουν ενέργεια και ένα µέρος της 
αντανακλάται από τα οχήµατα και επιστρέφει στους αισθητήρες. Πρόκειται για 
ανιχνευτές υπέρυθρης ακτινοβολίας, µικροκυµάτων, ραντάρ και υπέρηχων.  

Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανιχνευτές υπερτερούν σε κόστος σε σχέση 
µε τους αγωγούς ανίχνευσης. Οι ανιχνευτές που τοποθετούνται δίπλα στο 
δρόµο µπορούν να εγκατασταθούν εύκολα χωρίς να χρειάζεται να γίνουν 
εργασίες στο οδόστρωµα και να διακοπεί καθόλου η κυκλοφορία. 
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4.2.2 Συστήµατα Βασισµένα στα Οχήµατα 

Στα συστήµατα αυτής της κατηγορίας η µέτρηση για κάθε όχηµα γίνεται 
ξεχωριστά µε εξοπλισµό που έχει εγκατασταθεί στα οχήµατα. Η τεχνική είναι 
γνωστή µε την αγγλική ορολογία Floating Car Data (FCD) και διακρίνονται 
δύο περιπτώσεις: ενεργητική και παθητική FCD. 

Στην περίπτωση της παθητικής FCD τεχνικής τα οχήµατα είναι εξοπλισµένα µε 
ταµπέλες RFID, όπως αυτές που χρησιµοποιούνται για την αυτόµατη 
ανίχνευση των οχηµάτων στα διόδια. Ειδικός εξοπλισµός (RFID readers) κατά 
µήκος του οδικού δικτύου ανιχνεύει τα οχήµατα. Με αυτόν τον τρόπο 
συλλέγονται πληροφορίες για τη θέση των οχηµάτων και τους χρόνους 
µετάβασης από τοποθεσία σε τοποθεσία. Πρόκειται για µια τεχνική µε κόστος 
πολύ χαµηλότερο από την ενεργητική, αλλά που παρέχει και πολύ λιγότερα 
δεδοµένα για το ίδιο χρονικό διάστηµα. 

Στην περίπτωση της ενεργητικής τεχνικής χρησιµοποιείται ένας GPS δέκτης 
για την εύρεση της θέσης του οχήµατος, που σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
στέλνεται σε έναν κεντρικό υπολογιστή για την επεξεργασία της 
πληροφορίας. Από την επεξεργασία προκύπτουν µε ακρίβεια οι χρόνοι 
µετάβασης από τοποθεσία σε τοποθεσία, η ταχύτητα του οχήµατος καθώς και 
ενδείξεις σχετικά µε τη συµφόρηση. Είναι πολύ σηµαντικό ότι σε αυτή την 
περίπτωση οι ανιχνευτές κινούνται µαζί µε την κυκλοφοριακή ροή. Η τεχνική 
αυτή δίνει τη δυνατότητα κάλυψης ολόκληρου του οδικού δικτύου, αλλά 
απαιτείται µεγάλος αριθµός εξοπλισµένων οχηµάτων για αυτό το σκοπό. Το 
κόστος της τεχνικής είναι σχετικά υψηλό, καθώς απαιτείται ο εξοπλισµός των 
οχηµάτων µε GPS δέκτες και πρέπει να υπολογιστεί και το τηλεπικοινωνιακό 
κόστος για τη µετάδοση της θέσης των οχηµάτων. Γενικά, όσο µεγαλύτερος ο 
αριθµός των FCD οχηµάτων, τόσο υψηλότερο και το κόστος, αλλά τόσο 
περισσότερα και τα διαθέσιµα δεδοµένα. 

 
Εικόνα 18. Παραλλαγή της µεθόδου FCD 

Για τη µείωση του κόστους της µεθόδου FCD µπορεί να εφαρµοστεί η τεχνική 
της εικόνας 18. Σκοπός είναι να αποφεύγεται η αποστολή µηνυµάτων που 
δεν προσφέρουν καινούρια πληροφορία. Έτσι, κατά τη διάρκεια της FCD 
διαδικασίας, αντί να στέλνεται η θέση κάθε οχήµατος, υπολογίζεται ο χρόνος 
που απαιτείται για να διασχίσει το όχηµα ένα τµήµα ενός δρόµου. Στη 
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συνέχεια το όχηµα αποφασίζει αν θα στείλει αυτή την πληροφορία στο κέντρο 
επεξεργασίας ή όχι. Οι χρόνοι ταξιδιού που στέλνουν τα οχήµατα 
χρησιµοποιούνται από το κέντρο επεξεργασίας για να καθοριστεί ο χρόνος 
διάσχισης κάθε τµήµατος στο δίκτυο. Στη συνέχεια, το σύνολο µε τους 
χρόνους για κάθε τµήµα στέλνονται στα οχήµατα. Εάν ο χρόνος ταξιδιού του 
οχήµατος σε κάποιο τµήµα του δρόµου είναι µεγαλύτερος ή µικρότερος από 
κάποιο κατώφλι σε σχέση µε τον αντίστοιχο χρόνο στο σύνολο που έχει λάβει 
από το κέντρο ελέγχου σηµαίνει ότι οι κυκλοφοριακές συνθήκες άλλαξαν 
σηµαντικά και η πληροφορία µεταδίδεται. Σε αντίθετη περίπτωση το όχηµα 
δεν προχωρά σε µετάδοση της πληροφορίας. 

Η εξάπλωση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων αναµένεται να συντελέσει 
στην αντιµετώπιση του προβλήµατος των υψηλών τηλεπικοινωνιακών εξόδων 
της FCD τεχνικής. Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας µπορούν να εντοπίζουν τη 
θέση των κινητών τηλεφώνων των οδηγών των οχηµάτων, χωρίς να 
χρειάζεται να γίνει µετάδοση δεδοµένων, από την επικοινωνία µε την κεραία 
της κυψέλης στην οποία βρίσκονται. ∆εν απαιτείται επιπλέον εξοπλισµός παρά 
µόνο το λογισµικό για την επεξεργασία των δεδοµένων. 
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5 Μοντέλα και Αλγόριθµοι ∆ροµολόγησης 

5.1 Γενικά για τη ∆ροµολόγηση 

Ένα σύστηµα παραγωγής προτάσεων για τη δροµολόγηση οχηµάτων (route 
guidance system), δηλαδή για την πρόταση της διαδροµής που θα 
ακολουθήσει το όχηµα πρέπει να επιτελεί όλες ή µερικές από τις παρακάτω 
λειτουργίες: 

• απόκτηση, αποθήκευση και ανάκτηση δεδοµένων σχετικά µε το οδικό 
δίκτυο, τις ροές κίνησης και την κατάσταση στην περιοχή όπου γίνεται 
η πλοήγηση 

• συλλογή δεδοµένων πραγµατικού χρόνου σχετικά µε την κίνηση, τις 
συνθήκες που επικρατούν και τους παράγοντες που την επηρεάζουν 

• επεξεργασία των διαθέσιµων δεδοµένων για την εύρεση της διαδροµής 
που θα ακολουθήσει το όχηµα 

• παρουσίαση της πληροφορίας δροµολόγησης στους χρήστες του 
συστήµατος 

• µετάδοση δεδοµένων και πληροφορίας για την πλοήγηση ανάµεσα στα 
διάφορα τµήµατα του συστήµατος 

Κάθε µια από αυτές τις λειτουργίες µπορεί να προσεγγιστεί µε διάφορους 
τρόπους. Μια ποικιλία τεχνολογικών επιλογών είναι διαθέσιµη για κάθε 
προσέγγιση και οι µεµονωµένες επιλογές µπορούν να συνδυαστούν µε 
πολλούς τρόπους για να σχηµατίσουν ένα µεγάλο εύρος από συστήµατα 
υλικού και λογισµικού για τη δροµολόγηση οχηµάτων. 

Χρησιµοποιώντας τον τύπο των δεδοµένων ως βάση για την ταξινόµηση, τα 
συστήµατα δροµολόγησης διακρίνονται σε αυτά που βασίζονται σε στατικά και 
σε αυτά που βασίζονται σε δυναµικά δεδοµένα. Στη δεύτερη κατηγορία µπορεί 
να γίνει περαιτέρω διάκριση σε αντιδραστικά (reactive) και προληπτικά 
(anticipatory). 

5.1.1 Στατική ∆ροµολόγηση 

Η στατική δροµολόγηση αναφέρεται στην καθοδήγηση που είναι ανεξάρτητη 
από τις συγκεκριµένες συνθήκες κίνησης που επικρατούν στην περιοχή 
δροµολόγησης. Συνήθως προκύπτει από µια βάση δεδοµένων, που δεν 
ανανεώνεται συχνά, για το οδικό δίκτυο και τις γενικές συνθήκες κίνησης, 
αλλά δεν ενσωµατώνει πληροφορία για την πραγµατική κίνηση σε κάθε  
συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 

Παραδείγµατα στατικής δροµολόγησης είναι οι οδηγίες από σηµείο σε σηµείο 
που βασίζονται σε µια µέση κατάσταση της κίνησης ή οδηγίες τύπου βιβλίου – 
οδηγού µε µια λίστα από σηµεία ενδιαφέροντος και κατευθύνσεις για την 
επίσκεψή τους. Αυτός ο τύπος καθοδήγησης είναι συνήθως χρήσιµος σε 
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οδηγούς που δεν είναι εξοικειωµένοι µε την περιοχή στην οποία βρίσκονται. 
Τα συστήµατα αυτής της κατηγορίας τους παρέχουν πληροφορίες που 
µπορούν να τους γλιτώσουν από χρόνο πριν και κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού. Γι’ αυτό το λόγο, οι εταιρείες ενοικίασης οχηµάτων εξοπλίζουν συχνά 
τα οχήµατά τους µε τέτοιες συσκευές που χρησιµοποιούν στατικά δεδοµένα.  

Συνήθως τα συστήµατα αυτά δεν έχουν κάποια επίπτωση στις κυκλοφοριακές 
συνθήκες της περιοχής, εκτός και αν χρησιµοποιούνται από ένα µεγάλο 
ποσοστό των οδηγών και τους επιτρέπουν να αποφεύγουν µη 
αποτελεσµατικές διαδροµές. Η στατική δροµολόγηση, επειδή δε χρησιµοποιεί 
πραγµατικά δεδοµένα κίνησης, έχει περιορισµένες δυνατότητες να επηρεάσει 
την κυκλοφοριακή κατάσταση µε ελεγχόµενο τρόπο. 

5.1.2 Αντιδραστική ∆ροµολόγηση 

Η αντιδραστική δροµολόγηση βασίζεται σε δεδοµένα σχετικά µε τις συνθήκες 
στο δίκτυο που επικρατούσαν την ώρα ή περίπου εκείνη την ώρα που η 
διαδροµή υπολογιζόταν. Αυτές οι συνθήκες ονοµάζονται στιγµιαίες συνθήκες, 
και αποτελούν µια απεικόνιση των συνθηκών σε µια συγκεκριµένη χρονική 
στιγµή. Το εξ’ ορισµού χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι πως τα 
µηνύµατα καθοδήγησης αντανακλούν τις στιγµιαίες συνθήκες που ένας 
οδηγός θα αντιµετώπιζε ακολουθώντας τη διαδροµή στο δίκτυο, ενώ δε 
γίνεται καµία προσπάθεια να προβλεφθούν οι µελλοντικές συνθήκες. 

Στην έκταση που οι στιγµιαίες συνθήκες αντανακλούν τις συνθήκες που θα 
συναντήσει ένας οδηγός ακολουθώντας µια διαθέσιµη διαδροµή, οι αποφάσεις 
που παίρνονται µε βάση τα αντιδραστικά συστήµατα δροµολόγησης µπορεί να 
είναι αποτελεσµατικές. Από την άλλη, ένα πιθανό µειονέκτηµα αυτών των 
συστηµάτων είναι ότι οι συνθήκες στο δίκτυο µπορεί να αλλάξουν σηµαντικά 
κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού και έτσι να µην ισχύει η πρόβλεψη για το 
χρόνο άφιξης στον προορισµό µε βάση την προτεινόµενη διαδροµή. 

Ένα από τα πλεονεκτήµατα αυτών των συστηµάτων είναι ότι αφού δε 
χρειάζεται να πραγµατοποιούν προβλέψεις, µπορούν να αντιδρούν γρήγορα 
σε αλλαγές της κυκλοφοριακής κατάστασης του δικτύου. Γενικά, οι αποφάσεις 
απαιτούν λιγότερη επεξεργασία σε σχέση µε τα συστήµατα προληπτικής 
δροµολόγησης που παρουσιάζονται παρακάτω. 

Το ερώτηµα πότε η καθοδήγηση που βασίζεται σε στιγµιαία δεδοµένα 
ταυτίζεται µε την καθοδήγηση που βασίζεται στις πραγµατικές συνθήκες που 
συναντά ο οδηγός έχει µελετηθεί τόσο µε αναλυτικά εργαλεία όσο και µε 
προσοµοίωση. Αυτό συµβαίνει όταν: 

• Οι συνθήκες που επικρατούν στο δίκτυο δεν αλλάζουν σηµαντικά κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού 

• Ο χρόνος ταξιδιού είναι µικρός σε σχέση µε τη χρονική κλίµακα στην 
οποία συµβαίνουν αλλαγές στις κυκλοφοριακές συνθήκες 

• Το οδικό δίκτυο προσφέρει πολλές δυνατότητες εναλλαγής διαδροµών 
(πολλές διασταυρώσεις και εναλλακτικούς δρόµους) και οι οδηγοί 
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δέχονται συχνά µηνύµατα για την αλλαγή της πορείας τους, όταν αυτό 
είναι απαραίτητο. 

Τα αντιδραστικά συστήµατα δροµολόγησης διακρίνονται σε συστήµατα 
περιορισµένης πληροφόρησης, όπου υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα κίνησης 
για ένα τµήµα του οδικού δικτύου και σε συστήµατα πλήρους πληροφόρησης, 
που επεξεργάζονται δεδοµένα κίνησης για ολόκληρο το δίκτυο. 

5.1.3 Προληπτική ∆ροµολόγηση   

Στην προληπτική δροµολόγηση η πληροφορία που δέχονται οι οδηγοί από το 
σύστηµα βασίζεται στις κυκλοφοριακές συνθήκες που προβλέπεται ότι θα 
αντιµετωπίσουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Για παράδειγµα, 
πληροφορία σχετικά µε το ποια θα είναι η κίνηση σε κάποια τοποθεσία τη 
χρονική στιγµή που οι οδηγοί θα φτάσουν εκεί ή προτάσεις διαδροµών που 
λαµβάνουν υπόψη την αλλαγή στην απόδοση τµηµάτων του δικτύου εξαιτίας 
των µεταβαλλόµενων κυκλοφοριακών συνθηκών. 

Είναι προφανές ότι η προληπτική δροµολόγηση βασίζεται σε προβλέψεις για 
τις µελλοντικές τιµές των µεταβλητών του δικτύου. Οι προβλέψεις αυτές είναι 
αποτέλεσµα συνδυασµού µετρήσεων πραγµατικού χρόνου για την κίνηση και 
ιστορικών δεδοµένων. Αυτές οι πηγές δεδοµένων αποτελούν την είσοδο ενός 
µοντέλου προβλέψεων. 

Το πρόβληµα των συστηµάτων προληπτικής δροµολόγησης είναι το εξής: όταν 
οι οδηγοί δέχονται προτάσεις που βασίζονται σε προβλέψεις η αντίδρασή τους 
θα επηρεάσει τις µελλοντικές κυκλοφοριακές συνθήκες. Όταν ο αριθµός των 
οχηµάτων που είναι εξοπλισµένα µε κάποιο τέτοιο σύστηµα είναι µικρός οι 
µεταβολές είναι αµελητέες και µπορούν να αγνοηθούν. Όταν, όµως, ένα 
σηµαντικό ποσοστό οδηγών χρησιµοποιούν συστήµατα προληπτικής 
δροµολόγησης, τα µοντέλα πρόβλεψης πρέπει να λάβουν υπόψη και την 
επίπτωση που θα έχει η δροµολόγηση των οχηµάτων στις διάφορες διαδροµές 
στις κυκλοφοριακές συνθήκες. 

5.2 Η Έννοια της Ισορροπίας 

Η έννοια της ισορροπίας (equilibrium) χρησιµοποιείται συχνά σε προβλήµατα 
που αφορούν τα συστήµατα µεταφορών. Έστω ένα οδικό δίκτυο µε ένα τµήµα 
µιας οδικής αρτηρίας που αντιµετωπίζει προβλήµατα συµφόρησης. Αν οι αρχές 
αποφασίσουν τη διαπλάτυνση του τµήµατος αυτού, θα επηρεαστούν οι ροές 
κίνησης στους δρόµους του δικτύου. Για παράδειγµα, είναι πιθανό µερικοί 
δρόµοι που οδηγούν σε αυτό το τµήµα να υποστούν συµφόρηση και 
ταυτόχρονα να βελτιωθεί η κατάσταση σε δρόµους παράλληλους µε το τµήµα 
που διαπλατύνθηκε. Στη συνέχεια µπορεί να εµφανιστούν αλλαγές και στις 
ροές άλλων δρόµων. Μετά από λίγο καιρό (µέρες ή εβδοµάδες) οι αλλαγές στο 
σύστηµα θα γίνονται όλο και µικρότερες και τέλος οι ροές κίνησης θα 
σταθεροποιηθούν. Το σύστηµα θα φτάσει σε σηµείο ισορροπίας όπου δε θα 
προκύπτουν πλέον αξιοσηµείωτες αλλαγές. 
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Η ισορροπία ενός συστήµατος είναι η κατάσταση στην οποία δεν υπάρχουν 
δυνάµεις που να ωθούν το σύστηµα σε άλλη κατάσταση. Όταν το σύστηµα δε 
βρίσκεται σε ισορροπία υπάρχουν δυνάµεις που τείνουν να το κατευθύνουν 
στην κατάσταση ισορροπίας. Η έννοια της ισορροπίας ενός συστήµατος 
µελετήθηκε αρχικά στην οικονοµική θεωρία, για να υιοθετηθεί και στην 
επιστήµη που µελετά τα συστήµατα µεταφορών. 

5.2.1 Ισορροπία στην Αγορά 

Στην οικονοµική επιστήµη η κλασική αναπαράσταση µιας τέλειας 
ανταγωνιστικής αγοράς περιλαµβάνει δύο οµάδες που αλληλεπιδρούν: τους 
παραγωγούς και τους καταναλωτές. Η συµπεριφορά των παραγωγών 
χαρακτηρίζεται από τη συνάρτηση προσφοράς, ενώ η συµπεριφορά των 
καταναλωτών από τη συνάρτηση ζήτησης. Η συνάρτηση προσφοράς εκφράζει 
το πλήθος των αγαθών που παράγονται ως συνάρτηση της τιµής τους. Η 
συνάρτηση ζήτησης εκφράζει τη ζήτηση ενός αγαθού σε σχέση µε την τιµή 
του. Το σηµείο τοµής των δύο συναρτήσεων είναι το σηµείο ισορροπίας της 
αγοράς. Σε εκείνο το σηµείο η τιµή του αγαθού είναι τέτοια ώστε όλη η 
ποσότητα που παράγεται να καλύπτει τη ζήτηση και να καταναλώνεται. 

 
Εικόνα 19. Σηµείο ισορροπίας αγοράς 

Εάν η τιµή ενός προϊόντος είναι µεγαλύτερη από την τιµή ισορροπίας 
συµφέρει τους παραγωγούς να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα. Αυτό όµως 
δεν µπορεί να συνεχιστεί για πολύ γιατί λόγω της συµπεριφοράς της 
συνάρτησης ζήτησης τα αγαθά θα παραµένουν αδιάθετα. Εποµένως, η τιµή θα 
µειωθεί µέχρι η αγορά να έρθει σε ισορροπία. Παρόµοια είναι η συµπεριφορά 
της αγοράς και όταν η τιµή είναι µικρότερη από την τιµή ισορροπίας. Για να 
καλυφθεί η ζήτηση αυξάνεται η παραγωγή και η τιµή µέχρι το σηµείο 
ισορροπίας. Εποµένως, εάν η τιµή ενός αγαθού είναι µικρότερη ή µεγαλύτερη 
από την τιµή ισορροπίας, οι δυνάµεις της αγοράς ωθούν το σύστηµα σε 
κατάσταση ισορροπίας. 
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5.2.2 Ισορροπία στα ∆ίκτυα Μεταφορών 

Η έννοια της ισορροπίας στην ανάλυση των δικτύων µεταφορών προέρχεται 
από την εξάρτηση του χρόνου ταξιδιού σε µια ακµή του δικτύου από τη ροή 
κυκλοφορίας στην ακµή αυτή. Έστω ότι ο αριθµός των οδηγών που θέλουν να 
ταξιδέψουν από ένα σηµείο – αφετηρία σε ένα σηµείο – προορισµό είναι 
γνωστός και τα δύο σηµεία συνδέονται µε διάφορα µονοπάτια. Το ερώτηµα 
ενδιαφέροντος είναι πώς οι οδηγοί θα κατανεµηθούν στα µονοπάτια. Εάν όλοι 
οι οδηγοί χρησιµοποιήσουν το ίδιο µονοπάτι, είναι πιθανό να αναπτυχθεί 
συµφόρηση σε αυτό και ο χρόνος ταξιδιού να αυξηθεί και να µην είναι πια το 
µονοπάτι ελάχιστου χρόνου ταξιδιού. Μερικοί οδηγοί, τότε, ίσως 
ακολουθήσουν κάποιο άλλο µονοπάτι. Αυτό πιθανόν να υποστεί συµφόρηση 
κ.ο.κ.  

Ο καθορισµός των ροών στα µονοπάτια απαιτεί την επίλυση ενός προβλήµατος 
ισορροπίας ζήτησης και απόδοσης. Η ροή κυκλοφορίας σε µια ακµή είναι το 
άθροισµα των ροών πολλών µονοπατιών ανάµεσα σε πολλές αφετηρίες και 
πολλούς προορισµούς. Μια συνάρτηση απόδοσης ορίζεται ανεξάρτητα σε κάθε 
ακµή, συσχετίζοντας το χρόνο διάσχισής της µε τη ροή της. Η ζήτηση για 
ταξίδια προέρχεται από τη συµπεριφορά των οδηγών και δεν ορίζεται για κάθε 
ακµή ξεχωριστά. Αντίθετα, καθορίζει πως οι οδηγοί επιλέγουν ανάµεσα στα 
εναλλακτικά µονοπάτια που συνδέουν κάθε ζεύγος αφετηρίας – προορισµού 
(O-D pair). Η τοµή των συναρτήσεων ζήτησης και απόδοσης δίνει το σηµείο 
ισορροπίας του δικτύου. 

5.2.3 Οι Αρχές Ισορροπίας του Wardrop 

Έστω ένας γράφος που αναπαριστά το οδικό δίκτυο µιας περιοχής, οι 
αντίστοιχες συναρτήσεις απόδοσης των ακµών και ο πίνακας O-D. Το βασικό 
πρόβληµα στην πιο απλοποιηµένη µορφή του είναι η εύρεση των ροών 
κίνησης και των χρόνων ταξιδιού στις ακµές του γράφου. Το πρόβληµα είναι 
γνωστό ως κατανοµή της κίνησης (traffic assignment) καθώς το ζητούµενο 
είναι η κατανοµή του πίνακα O-D στο δίκτυο. 

Για την επίλυση του προβλήµατος απαιτείται ο καθορισµός κάποιου κανόνα 
σύµφωνα µε τον οποίο οι οδηγοί επιλέγουν µια διαδροµή. Το 1952 ο Άγγλος 
συγκοινωνιολόγος Wardrop ανέπτυξε δύο αρχές ισορροπίας που περιγράφουν 
δύο κανόνες επιλογής διαδροµής που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
επίλυση του προβλήµατος. 

Σύµφωνα µε την πρώτη αρχή ισορροπίας του Wardrop οι χρόνοι ταξιδιού σε 
όλες τις διαδροµές που χρησιµοποιούνται είναι ίσοι και µικρότεροι από το 
χρόνο που θα συναντούσε ένα µόνο όχηµα σε οποιαδήποτε µη 
χρησιµοποιούµενη διαδροµή. Η αρχή αυτή υποδηλώνει ότι κανένας οδηγός 
δεν µπορεί να βελτιώσει το χρόνο ταξιδιού του εάν αλλάξει διαδροµή. Οι ροές 
κίνησης που ικανοποιούν αυτή την αρχή ονοµάζονται ροές ισορροπίας χρήστη 
(UE – User Equilibrium). Μια παραλλαγή είναι η στοχαστική ισορροπία χρήστη 
(Stochastic User Equilibrium) όπου θεωρείται ότι κανένας οδηγός δεν έχει 
πλήρη γνώση της κατάστασης του δικτύου και δε θεωρεί ότι µπορεί να 
βελτιώσει το χρόνο ταξιδιού του αλλάζοντας διαδροµή. 
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Σύµφωνα µε τη δεύτερη αρχή ισορροπίας του Wardrop στην κατάσταση 
ισορροπίας ο µέσος χρόνος ταξιδιού ελαχιστοποιείται. Η αρχή υποδηλώνει ότι 
οι οδηγοί συµπεριφέρονται συνεργατικά και επιλέγουν κάποια διαδροµή που 
εξασφαλίζει την αποτελεσµατική χρήση ολόκληρου του συστήµατος. Οι ροές 
κίνησης που ικανοποιούν τη δεύτερη αρχή του Wardrop λέγονται βέλτιστες 
για το σύστηµα ροές (SO – System Optimal). 

5.3 Μοντέλα ∆ροµολόγησης 

Οι αρχές του Wardrop χρησιµοποιήθηκαν ως βάση για την επίλυση του 
προβλήµατος κατανοµής της κίνησης. Προέκυψαν έτσι τρία µοντέλα (βέλτιστο 
για το χρήστη, βέλτιστο για το σύστηµα και βέλτιστο για το σύστηµα υπό 
περιορισµούς), οι βασικές αρχές των οποίων µπορούν να εφαρµοστούν στα 
συστήµατα πλοήγησης οχηµάτων για την εύρεση της διαδροµής που θα 
προταθεί στους οδηγούς που τα χρησιµοποιούν. Στις επόµενες παραγράφους 
παρουσιάζονται τα µοντέλα για τη δροµολόγηση ενός οχήµατος, δηλαδή για 
την πρόταση που θα παράγει το σύστηµα πλοήγησης σε έναν οδηγό που 
ζητάει καθοδήγηση. Ως δροµολόγηση θεωρείται η περίπτωση της 
αντιδραστικής δροµολόγησης. 

Όπως συµβαίνει και για την επίλυση του προβλήµατος κατανοµής της κίνησης, 
για την εύρεση της προτεινόµενης διαδροµής θεωρείται ότι η κατάσταση του 
δικτύου ως προς την κυκλοφοριακή ροή παραµένει αµετάβλητη κατά το 
διάστηµα της ανάλυσης. Για την ενσωµάτωση των αλλαγών που λαµβάνουν 
χώρα στην κυκλοφοριακή κατάσταση στο δίκτυο, µπορούν σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα να στέλνονται ενηµερωµένα δεδοµένα σχετικά µε την κίνηση στις 
ακµές. Ανάµεσα σε δύο ενηµερώσεις, όµως, η κατάσταση του δικτύου 
θεωρείται πως δε µεταβάλλεται. 

5.3.1 Συνάρτηση Απόδοσης Ακµής 

Η εµπέδηση ταξιδιού (ή επίπεδο ποιότητας) που σχετίζεται µε τις ακµές που 
αναπαριστούν ένα οδικό δίκτυο µπορεί να περιλαµβάνει πολλά στοιχεία, όπως 
ο χρόνος ταξιδιού, η ασφάλεια, το κόστος ταξιδιού, η σταθερότητα της 
κυκλοφοριακής ροής κ.α. Το πρωτεύων στοιχείο της εµπέδησης είναι ο χρόνος 
ταξιδιού και συχνά χρησιµοποιείται ως το µόνο µέτρο για την εµπέδηση της 
ακµής. Μελέτες έχουν δείξει ότι πρόκειται για τον παράγοντα που σχετίζεται 
περισσότερο µε την κυκλοφοριακή ροή. Επίσης, όλα τα άλλα στοιχεία 
εµπέδησης σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό µε το χρόνο ταξιδιού και εµφανίζουν 
τις ίδιες τάσεις. Επιπλέον, ο χρόνος ταξιδιού µπορεί να µετρηθεί ευκολότερα 
από κάθε άλλη παράµετρο. 

Στα συστήµατα µεταφοράς η εµπέδηση είναι µια συνάρτηση που δείχνει τη 
χρησιµοποίηση αυτών των συστηµάτων. Εξ’ αιτίας της συµφόρησης ο χρόνος 
ταξιδιού στους δρόµους µιας πόλης είναι µια αύξουσα συνάρτηση της 
κυκλοφοριακής ροής. Συνεπώς, µια συνάρτηση απόδοσης και όχι ένα σταθερό 
µέτρο του χρόνου ταξιδιού πρέπει να αντιστοιχηθεί σε κάθε ακµή του οδικού 
δικτύου. Η συνάρτηση απόδοσης συσχετίζει το χρόνο ταξιδιού σε κάθε ακµή 
µε την κυκλοφοριακή ροή που διασχίζει την ακµή. 
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Οι συναρτήσεις απόδοσης µπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν διάφορες µορφές 
(π.χ. γραµµικές, πολυωνυµικές κ.λ.π.) ανάλογα µε την ακρίβεια και την 
ευκολία που ενδιαφέρει το µελετητή του οδικού δικτύου. Μια χαρακτηριστική 
µορφή που χρησιµοποιείται συνήθως για τις συναρτήσεις απόδοσης φαίνεται 
παρακάτω: 

 
Εικόνα 20. Χαρακτηριστική µορφή συναρτήσεων απόδοσης 

Για τις συναρτήσεις απόδοσης υπάρχει η απαίτηση να µην είναι φθίνουσες, να 
είναι παραγωγίσιµες και το γινόµενο lα(xα)xα να είναι κυρτό. Οι απαιτήσεις 
αυτές ικανοποιούνται από τις συναρτήσεις απόδοσης που συνήθως 
χρησιµοποιούνται για να αναπαραστήσουν τις επιπτώσεις της συµφόρησης. Η 
συµπεριφορά των συναρτήσεων που έχουν τη µορφή που φαίνεται στην 
παραπάνω εικόνα είναι η εξής: όταν δεν υπάρχει καθόλου κίνηση στην ακµή ο 
χρόνος διάσχισης είναι ο ελάχιστος, στη συνέχεια αυξάνεται µε αργούς 
ρυθµούς µέχρι το σηµείο µέγιστης πρακτικής κυκλοφοριακής ικανότητας cα 
του δρόµου, πέρα από το οποίο αυξάνεται πολύ γρήγορα. Ο οργανισµός U.S. 
Bureau of Public Roads έχει προτείνει µια συνάρτηση που µοντελοποιεί µε 
αρκετά ικανοποιητική ακρίβεια τη σχέση ανάµεσα στην κίνηση µιας ακµής και 
το χρόνο ταξιδιού σε αυτήν: 

 

όπου lα
0>0 ο χρόνος ταξιδιού στην ακµή όταν δεν υπάρχει κυκλοφοριακή ροή, 

xα η κυκλοφοριακή ροή της ακµής και cα η µέγιστη πρακτική κυκλοφοριακή 
ικανότητα σε οχήµατα ανά µονάδα χρόνου (συνήθως ανά ώρα) και α≥0, β≥0 
ρυθµιστικοί παράµετροι. Για δρόµους µέσα σε πόλεις µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν οι τιµές α=0.15 και β=4.  

5.3.2 Βέλτιστη για το Χρήστη ∆ροµολόγηση 

Το µοντέλο της βέλτιστης για το χρήστη δροµολόγησης (User Optimal) 
ακολουθείται σχεδόν από όλα τα συστήµατα πλοήγησης οχηµάτων. Βασίζεται 
στην πρώτη αρχή ισορροπίας του Wardrop, η οποία υποδηλώνει ότι οι οδηγοί 
κινούνται στις συντοµότερες διαδροµές για να φθάσουν στον προορισµό τους 
και γι’ αυτό δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουν διαδροµή. 
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Σε αυτή την περίπτωση οι οδηγοί επιλέγουν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο 
εκείνη τη διαδροµή που ελαχιστοποιεί το χρόνο ταξιδιού του οχήµατός τους. 
Αν θεωρήσουµε ότι ο µέσος χρόνος ταξιδιού σε κάθε ακµή δίνεται από τη 
συνάρτηση του U.S. Bureau of Public Roads που παρουσιάστηκε στην 
προηγούµενη παράγραφο, ο χρόνος ταξιδιού ενός οχήµατος που κινείται σε 
ένα µονοπάτι P είναι το άθροισµα Σlα(xα) για όλες τις ακµές που ανήκουν στο 
µονοπάτι. Εφόσον ένα σύστηµα πλοήγησης που ακολουθεί αυτό το µοντέλο 
στοχεύει στην εύρεση του µονοπατιού που ελαχιστοποιεί αυτή την ποσότητα, 
αρκεί να λύσει το πρόβληµα του συντοµότερου µονοπατιού θεωρώντας ως 
κόστος ακµής την ποσότητα lα(xα) για την εύρεση της προτεινόµενης 
διαδροµής. 

Το µοντέλο παρότι δεν παρέχει καµία εγγύηση ότι θα βελτιώσει την 
κυκλοφοριακή κατάσταση στο δίκτυο θεωρείται το πιο δίκαιο για τους 
οδηγούς, από τη στιγµή που όλοι ακολουθούν τη συντοµότερη δυνατή 
διαδροµή για να φτάσουν στον προορισµό τους. 

5.3.3 Βέλτιστη για το Σύστηµα ∆ροµολόγηση 

Το µοντέλο της βέλτιστης για το σύστηµα δροµολόγησης (System Optimal) 
βασίζεται στη δεύτερη αρχή ισορροπίας του Wardrop, σύµφωνα µε την οποία 
η επιλογή των διαδροµών γίνεται µε τρόπο που βελτιστοποιεί τη χρήση του 
δικτύου. Σκοπός του µοντέλου είναι η µείωση του χρόνου ταξιδιού συνολικά 
στο σύστηµα, δηλαδή η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών µέσω της 
αύξησης της χωρητικότητας του συστήµατος. 

Ένα σύστηµα πλοήγησης που ακολουθεί αυτό το µοντέλο έχει ως στόχο την 
επιλογή της διαδροµής που ελαχιστοποιεί την επίπτωση (αύξηση) στο 
συνολικό χρόνο ταξιδιού στο δίκτυο, που είναι αντιπροσωπευτικός της 
συνολικής κίνησης, από τη δροµολόγηση του οχήµατος. Η ζυγισµένη 
ποσότητα Σlα(xα)xα για όλες τις ακµές του δικτύου, είναι ενδεικτική του 
συνολικού χρόνου ταξιδιού στο σύστηµα.  

Η συνάρτηση απόδοσης του U.S. Bureau of Public Roads υπονοεί ότι ο χρόνος 
ταξιδιού σε µια ακµή επηρεάζεται µόνο από τη ροή κυκλοφορίας της ακµής και 
όχι από τις ροές γειτονικών ακµών. Έτσι, κατά τη δροµολόγηση ενός 
οχήµατος θεωρείται ότι επηρεάζονται µόνο οι κυκλοφοριακές ροές στο 
µονοπάτι που ακολουθείται. Η επίπτωση της προσθήκης ενός επιπλέον 
αυτοκινήτου στο συνολικό χρόνο ταξιδιού µιας ακµής δίνεται από την 
παράγωγο [lα(xα)xα]’. Το ανάπτυγµα της παραγώγου lα(xα) + [lα(xα)]’xα δείχνει 
ότι η αύξηση στο χρόνο ταξιδιού µιας ακµής από ένα επιπλέον όχηµα 
προέρχεται από το χρόνο ταξιδιού του επιπλέον οχήµατος συν την αύξηση στο 
χρόνο ταξιδιού των υπόλοιπων οχηµάτων. 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως ένα σύστηµα πλοήγησης που ακολουθεί 
αυτό το µοντέλο πρέπει να προτείνει το µονοπάτι που ελαχιστοποιεί το 
άθροισµα Σ[lα(xα)xα]’ για όλες τις ακµές που ανήκουν στο µονοπάτι, δηλαδή 
του µονοπατιού στο οποίο η προσθήκη του οχήµατος θα έχει τη µικρότερη 
επίπτωση στο συνολικό χρόνο ταξιδιού (εφόσον επηρεάζονται µόνο οι ροές 
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των ακµών του µονοπατιού). Πρέπει, εποµένως, να λύσει το πρόβληµα του 
συντοµότερου µονοπατιού µε κόστος ακµής το οριακό κόστος [lα(xα)xα]’. 

Η βέλτιστη για το σύστηµα δροµολόγηση, παρότι έχει ευεργετικές επιπτώσεις 
για την κίνηση που επικρατεί σε ένα οδικό δίκτυο, δε χρησιµοποιείται στην 
πράξη. Είναι µη ρεαλιστικό να ζητείται από κάποιους οδηγούς να ταξιδεύουν 
περισσότερο ή ακόµα και πολύ περισσότερο από το βέλτιστο για αυτούς, για 
την εξυπηρέτηση του κοινού συµφέροντος. Το πιο πιθανό είναι οι οδηγοί να 
αγνοήσουν τις προτάσεις του συστήµατος και να ακολουθήσουν τις διαδροµές 
που αντιλαµβάνονται ως συντοµότερες.  

5.3.4 Βέλτιστη για το Σύστηµα υπό Περιορισµούς ∆ροµολόγηση 

Σκοπός της βέλτιστης για το σύστηµα υπό περιορισµούς δροµολόγησης 
(Constrained System Optimal) είναι να επιτύχει τις θετικές επιπτώσεις της 
βέλτιστης για το σύστηµα δροµολόγησης, αντιµετωπίζοντας ταυτόχρονα το 
πρόβληµα της αδικίας που την καθιστά µη εφαρµόσιµη. Πρόκειται στην ουσία 
για ένα συνδυασµό των δύο µοντέλων που παρουσιάστηκαν στις 
προηγούµενες παραγράφους. 

Στόχος του µοντέλου είναι, όπως και στην περίπτωση της βέλτιστης για το 
σύστηµα δροµολόγησης, η επιλογή του µονοπατιού που ελαχιστοποιεί το 
άθροισµα Σ[lα(xα)xα]’ για όλες τις ακµές που ανήκουν στο µονοπάτι, δηλαδή 
του µονοπατιού στο οποίο η προσθήκη του οχήµατος θα έχει τη µικρότερη 
επίπτωση στο συνολικό χρόνο ταξιδιού στο δίκτυο. Για να αποφευχθεί όµως 
κάποιοι οδηγοί να ταξιδεύουν πολύ περισσότερο από ότι στην περίπτωση της 
βέλτιστης για το χρήστη δροµολόγησης, τίθεται επιπλέον ο περιορισµός ο 
χρόνος ταξιδιού στο προτεινόµενο µονοπάτι να µην είναι µεγαλύτερος από το 
χρόνο ταξιδιού του βέλτιστου για το χρήστη µονοπατιού περισσότερο από ένα 
προκαθορισµένο ποσοστό. Προκύπτει έτσι ένας παράγοντας ανοχής φ που 
σχετίζεται άµεσα µε την αδικία του συστήµατος. Για παράδειγµα, αν το 
ποσοστό είναι 10% ο παράγοντας φ έχει τιµή 1.10. Εποµένως, από το σύνολο 
των µονοπατιών που συνδέουν την αφετηρία µε τον προορισµό, µόνο ένα 
υποσύνολο ικανοποιεί τον περιορισµό ΤP≤φTUO και µπορεί να προταθεί από το 
σύστηµα πλοήγησης. 

 
Εικόνα 21. Περιορισµός του συνόλου των µονοπατιών 
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Από το υποσύνολο των µονοπατιών που ικανοποιούν τον περιορισµό 
επιλέγεται στη συνέχεια το µονοπάτι µε την ελάχιστη τιµή του αθροίσµατος 
Σ[lα(xα)xα]’. 

Για την εύρεση της διαδροµής που προτείνει το µοντέλο πρέπει να επιλυθεί το 
πρόβληµα του συντοµότερου µονοπατιού µε έναν περιορισµό, µε κόστος 
ακµής [lα(xα)xα]’, βάρος ακµής lα(xα) και µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος 
µονοπατιού φTUO. 

Ως κριτήριο για τον περιορισµό του συνόλου των δυνατών µονοπατιών θα 
µπορούσε για µεγαλύτερη απλότητα να χρησιµοποιηθεί το µήκος των ακµών ή 
ο χρόνος διάσχισης σε συνθήκες µηδενικής κίνησης (οι δύο ποσότητες 
σχετίζονται στενά), ώστε να µην απαιτείται πρώτα η επίλυση του βέλτιστου για 
το χρήστη προβλήµατος. Πειράµατα, όµως, έδειξαν ότι σε αυτή την περίπτωση 
για µικρές τιµές του παράγοντα φ, ο συνολικός χρόνος ταξιδιού στο σύστηµα 
είναι µεγαλύτερος από ότι στο βέλτιστο για το χρήστη µοντέλο. Αυξάνοντας, 
όµως, τον παράγοντα φ αυξάνεται η αδικία του συστήµατος. Εποµένως, για 
λύσεις υψηλής ποιότητας πρέπει να χρησιµοποιείται ως κριτήριο ο χρόνος 
ταξιδιού στο βέλτιστο για το χρήστη µονοπάτι, που εξαρτάται και από τις ροές 
κυκλοφορίας και συνεπώς αποτελεί µία ένδειξη των µονοπατιών που πρέπει να 
επιλεγούν. Επιπλέον, το βέλτιστο για το χρήστη µονοπάτι είναι µια πιθανή 
λύση του προβλήµατος και εποµένως για κάθε φ≥1 ισχύει 

C(CSO) ≤ C(UO) 

που εγγυάται ότι η λύση του βέλτιστου για το σύστηµα υπό περιορισµούς 
προβλήµατος δεν είναι ποτέ χειρότερη από τη λύση του βέλτιστου για το 
χρήστη προβλήµατος, όσον αφορά το συνολικό χρόνο ταξιδιού στο σύστηµα. 

5.3.4.1 Λεπτοµέρειες Υλοποίησης Συστήµατος Πλοήγησης µε Αλγόριθµο 
Βέλτιστο για το Σύστηµα υπό Περιορισµούς 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής υλοποιήθηκε ένα σύστηµα που 
προτείνει διαδροµές σύµφωνα τη βέλτιστη για το σύστηµα υπό περιορισµούς 
δροµολόγηση. Για την επίλυση του προβλήµατος συντοµότερου µονοπατιού 
υπό περιορισµούς χρησιµοποιήθηκε για µεγαλύτερη ταχύτητα ο ευριστικός 
αλγόριθµος LARAC, που δεν εγγυάται ότι θα επιστρέψει την ακριβή λύση. Η 
διαδικασία, εποµένως, έπρεπε να τροποποιηθεί ελαφρά. Τα αλγοριθµικά 
βήµατα που ακολουθούνται είναι τα παρακάτω: 

• Υπολογισµός του UO µονοπατιού. Επιλύεται το πρόβληµα συντοµότερου 
µονοπατιού µε τον αλγόριθµο Dial, µε κόστος ακµής το χρόνο διάσχισης 
lα(xα). 

• Καθορισµός της µέγιστης επιτρεπόµενης τιµής φTUO για το βάρος 
(περιορισµό) του µονοπατιού στο υπό περιορισµό πρόβληµα. 

• Επίλυση µε τον ευριστικό αλγόριθµο LARAC του προβλήµατος 
συντοµότερης διαδροµής υπό περιορισµό µε κόστος ακµής [lα(xα)xα]’ 
και βάρος ακµής lα(xα). 

• Η διαδροµή που επιστρέφει ο ευριστικός αλγόριθµος δεν είναι 
απαραίτητα η βέλτιστη λύση του προβλήµατος. Το UO µονοπάτι είναι 



 

 - 53 - 

µια πιθανή λύση του. Γίνεται σύγκριση των δύο µονοπατιών ως προς το 
κόστος τους Σ[lα(xα)xα]’. Επιστρέφεται αυτό µε το µικρότερο κόστος, 
δηλαδή τη µικρότερη επίπτωση στην κίνηση. 

Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει ότι ακόµα κι αν ο ευριστικός αλγόριθµος δεν 
επιστρέψει την ακριβή λύση, η προτεινόµενη διαδροµή δεν θα είναι ποτέ 
χειρότερη από τη UO διαδροµή.   
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6 Τεχνική Περιγραφή της Υλοποίησης 

6.1 Περιγραφή της εφαρµογής 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε µια 
εφαρµογή που να χρησιµοποιεί τη βέλτιστη για το σύστηµα υπό περιορισµούς 
µεθοδολογία για να υπολογίζει και να προτείνει στους χρήστες τη διαδροµή 
που πρέπει να ακολουθήσουν. Ο στόχος δεν ήταν η δηµιουργία ενός 
συστήµατος πραγµατικού χρόνου όµοιο µε αυτά που κυκλοφορούν στο 
εµπόριο που θα µπορούσε να τοποθετηθεί σε ένα όχηµα και να χρησιµοποιηθεί 
από τους οδηγούς. Κάτι τέτοιο ξεφεύγει από τον ερευνητικό χαρακτήρα µιας 
µεταπτυχιακής διπλωµατικής. Σκοπός ήταν να µελετηθούν και να 
συνδυαστούν επιτυχώς οι κατάλληλοι αλγόριθµοι, από το συνδυασµό των 
οποίων προκύπτει η ζητούµενη µεθοδολογία. 

Σχεδιάστηκαν, λοιπόν, και υλοποιήθηκαν δύο εφαρµογές: ένα εποπτικό 
εργαλείο που είναι διαθέσιµο µέσω του παγκόσµιου ιστού και επιτρέπει τη 
δηµιουργία του γράφου και την προβολή των διαδροµών και ένας 
εξυπηρετητής που αναλαµβάνει τους απαραίτητους υπολογισµούς για την 
εύρεση της διαδροµής. 

Το εποπτικό εργαλείο υλοποιήθηκε µε τη χρήση PHP, HTML και JavaScript και 
χωρίζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο επιτρέπει τη σχεδίαση του γράφου του 
οδικού δικτύου πάνω σε ένα  χάρτη της περιοχής. Το δεύτερο επιτρέπει τον 
καθορισµό του αρχικού και τελικού σηµείου της διαδροµής, επικοινωνεί µε τον 
εξυπηρετητή και µετά την ανταλλαγή των κατάλληλων δεδοµένων σχεδιάζει 
τη διαδροµή πάνω στο χάρτη. 

Ο εξυπηρετητής έχει υλοποιηθεί σε C για µεγαλύτερη απόδοση και ταχύτητα 
(πράγµα σηµαντικό σε γεωγραφικές εφαρµογές πραγµατικού χρόνου και 
µεγάλων εισόδων) και δέχεται συνδέσεις για την εξυπηρέτηση αιτήσεων. Σε 
κάθε αίτηση λαµβάνει την αφετηρία και τον προορισµό του χρήστη και 
λαµβάνοντας υπόψη την κυκλοφοριακή κατάσταση του δικτύου εφαρµόζει 
τους κατάλληλους αλγόριθµους για τον υπολογισµό της διαδροµής που πρέπει 
να ακολουθηθεί µε βάση τη βέλτιστη για το σύστηµα υπό περιορισµούς 
µεθοδολογία. Τέλος, στέλνει στον πελάτη τα αποτελέσµατα των υπολογισµών. 
Η επικοινωνία γίνεται µε sockets. 

6.2 Τεχνολογίες – Εκδόσεις Λογισµικού 

Η εφαρµογή αναπτύχθηκε σε ένα φορητό υπολογιστικό σύστηµα Sony Vaio 
VGN – BX195VP, στο οποίο είχε εγκατασταθεί η διανοµή Ubuntu 7.10 του 
λειτουργικού συστήµατος Linux. Για το εποπτικό εργαλείο που είναι διαθέσιµο 
µέσω του παγκόσµιου ιστού χρειάζεται ένας HTTP εξυπηρετητής. Ο 
εξυπηρετητής που χρησιµοποιήθηκε στην εφαρµογή είναι ο Apache 2.2.4. Ως 
γλώσσα διαδικτυακού προγραµµατισµού χρησιµοποιείται η PHP. Η έκδοση 
στην οποία αναπτύχθηκε η εφαρµογή είναι η 5.2.3, µε ενεργοποιηµένη τη 
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βιβλιοθήκη GD (χρησιµοποιήθηκε η ενσωµατωµένη έκδοση 2.0). Όλα τα 
δεδοµένα της εφαρµογής αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων MySQL. Η 
έκδοση που χρησιµοποιήθηκε είναι η 5.0.45. Για το διαδραστικό µέρος του 
εποπτικού εργαλείου χρησιµοποιήθηκε η scripting γλώσσα JavaScript. Το 
εργαλείο δοκιµάστηκε στο φυλλοµετρητή (browser) Mozilla Firefox 2.0.0.10. 
Ο εξυπηρετητής της εφαρµογής αναπτύχθηκε στη γλώσσα προγραµµατισµού 
C και η µεταγλώττιση έγινε µε την έκδοση 4.2.1 του GCC. 

6.3 Γεωγραφικά ∆εδοµένα 

Τα γεωγραφικά δεδοµένα των οικοδοµικών τετραγώνων και των δρόµων των 
πόλεων που υπήρχαν διαθέσιµα ήταν µε τη µορφή ψηφιακών δεδοµένων, 
αποθηκευµένων σε αρχεία shapefiles. Τα shapefiles είναι αρχεία που 
χρησιµοποιούνται από τα πακέτα ΓΠΣ της εταιρείας ESRI. Στην ουσία δεν είναι 
ένα µόνο αρχείο, αλλά τρία, το κυρίως αρχείο, ένα αρχείο δεικτοδότησης, και 
ένα αρχείο που περιέχει έναν πίνακα dBASE. Επειδή τα αρχεία αυτά είναι 
δυαδικά (δεν είναι εποµένως κατανοητά αν ανοιχθούν µε έναν επεξεργαστή 
κειµένου) καταλαµβάνουν λιγότερο χώρο. Επίσης, η επεξεργασία τους µπορεί 
να γίνει γρηγορότερα. Για να γραφεί κώδικας που να διαβάζει τα αρχεία αυτά 
πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες της τεχνικής αναφοράς της ESRI για τα 
shapefiles.  

Επειδή, όµως, τα δεδοµένα είναι σε δυαδική µορφή και συνεπώς δεν είναι 
άµεσα κατανοητά από τον άνθρωπο, για µεγαλύτερη ευκολία έπρεπε πριν την 
αποθήκευσή τους στη βάση δεδοµένων να γίνει µετατροπή των δεδοµένων σε 
κάποιο άλλο τύπο αρχείων, πιο εύκολα κατανοητό, όπως µε τη µορφή απλού 
κειµένου. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε ο MapInfo Universal Translator, 
ένα εργαλείο που µπορεί να µετατρέπει γεωγραφικά δεδοµένα σε διαφορετικά 
πρότυπα. 

∆ύο ήταν οι τύποι των δηµοφιλών αρχείων που ανταποκρίνονται σε αυτή την 
απαίτηση: τα αρχεία mif (MapInfo Data Interchange Format) που 
υποστηρίζονται από την εταιρεία MapInfo, και τα αρχεία e00 (Arc Export File 
Format) και πάλι από την εταιρεία ESRI. ∆ιαβάζοντας τις τεχνικές περιγραφές 
για τους δύο αυτούς τύπους αρχείων, αλλά και ανοίγοντας το ίδιο αρχείο στα 
δύο διαφορετικά πρότυπα µε έναν επεξεργαστή κειµένου, γίνεται αµέσως 
κατανοητό ότι τα αρχεία mif είναι πιο κατανοητά και µπορούν πιο εύκολα να 
χρησιµοποιηθούν. Έτσι, ο parser που αναπτύχθηκε για την αποθήκευση των 
γεωγραφικών δεδοµένων στη βάση δεδοµένων αποφασίστηκε να δέχεται ως 
είσοδο αρχεία τύπου MapInfo. 

6.4 Η Βάση ∆εδοµένων 

Ανάµεσα από ένα µεγάλο εύρος βάσεων δεδοµένων που συνεργάζονται µε την 
PHP και για τις οποίες υπάρχει επαρκής υποστήριξη, επιλέχθηκε η MySQL. Η 
MySQL είναι µια γρήγορη, αξιόπιστη σχεσιακή βάση δεδοµένων ανοικτού 
κώδικα που διανέµεται δωρεάν. Έχει µια ενεργή οµάδα ανάπτυξης και από 



 

 - 56 - 

έκδοση σε έκδοση εµφανίζει νέες δυνατότητες. Είναι µια από τις πιο 
δηµοφιλείς σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. 

Η MySQL είναι πολύ δηµοφιλής σε εφαρµογές Web και συνδυάζεται πολύ 
εύκολα µε την PHP σχηµατίζοντας ένα δυναµικό δίδυµο. Πρόκειται για µια 
βάση δεδοµένων που είναι πιο γρήγορη από την PostgreSQL σε συστήµατα 
Linux και από την Access σε συστήµατα Windows. Παρέχει αρκετή ασφάλεια. 
Είναι εύκολη τόσο στην εκµάθηση όσο και στην εγκατάσταση. Επίσης, µπορεί 
να συνεργαστεί µε πολλές πλατφόρµες, προσφέροντας ανεξαρτησία στις 
εφαρµογές. 

Από την έκδοση 4.1 της MySQL εισήχθησαν οι γεωγραφικές επεκτάσεις 
(spatial extensions) που επιτρέπουν τη δηµιουργία, αποθήκευση και ανάλυση 
γεωγραφικών χαρακτηριστικών. Η υλοποίηση των γεωγραφικών επεκτάσεων 
έγινε µε βάση τις προδιαγραφές του Open GIS Consortium (OGC), µιας 
διεθνούς σύµπραξης περισσοτέρων από 250 εταιριών, πανεπιστηµίων και 
φορέων που συµµετέχουν στην ανάπτυξη και δηµοσίευση λύσεων για 
εφαρµογές που διαχειρίζονται γεωγραφικά δεδοµένα. Το 1997 το OGC 
δηµοσίευσε το "OpenGIS Simple Features Specifications For SQL", ένα 
έγγραφο που προτείνει διάφορους τρόπους για την επέκταση µιας σχεσιακής 
SQL βάσης δεδοµένων για την υποστήριξη γεωγραφικών δεδοµένων. Η 
MySQL υλοποιεί ένα υποσύνολο του περιβάλλοντος SQL µε γεωµετρικούς 
τύπους που προτείνει το OGC. Οι προδιαγραφές περιγράφουν ένα σύνολο από 
SQL γεωµετρικούς τύπους (line, polygon, point κ.α.) και συναρτήσεις 
γεωµετρικών τύπων για τη δηµιουργία και ανάλυση γεωγραφικών τιµών. 

Πάντως, η MySQL δεν έχει τις ισχυρές δυνατότητες της PostgreSQL, ούτε της 
Oracle που είναι το ισχυρότερο εργαλείο στο χώρο των σχεσιακών βάσεων 
δεδοµένων. Για την εφαρµογή όµως που αναπτύχθηκε κρίνεται ως η πιο 
κατάλληλη επιλογή. 

6.5 Η Γλώσσα PHP 

Η PHP είναι µια γλώσσα διαδικτυακού προγραµµατισµού για τη δηµιουργία 
δυναµικών ιστοσελίδων. Ο κώδικας της ενσωµατώνεται σε αυτόν της HTML µε 
ειδικές ετικέτες. Υπάρχει ένας προεπεξεργαστής που αναλαµβάνει να 
ερµηνεύσει το τµήµα του κώδικα που είναι µέσα στις ετικέτες. Η διαδικασία 
αυτή ονοµάζεται προεπεξεργασία. Υπάρχουν και άλλες γλώσσες που 
λειτουργούν µε αυτόν τον τρόπο όπως το .NET framework της Microsoft, που 
χρησιµοποιείται στην ανάπτυξη εφαρµογών διαδικτύου. 

Και τα δύο εργαλεία εµφανίζουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Το .NET 
δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάµεσα σε αρκετές γλώσσες 
αυτή που θα χρησιµοποιήσουν. Υποστηρίζονται τόσο scripting γλώσσες όπως 
οι VBScript, JavaScript, Perl script και Python, όσο και compiled γλώσσες 
όπως οι VB, C#, C, Cobol, Smalltalk και Lisp. Επίσης, ένα πλεονέκτηµα είναι 
ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που παρέχει πραγµατικές δυνατότητες 
αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού. Οι δυνατότητες αυτές υποστηρίζονται 
από µια βιβλιοθήκη κλάσεων που περιλαµβάνει κλάσεις για πολλές εφαρµογές, 
όπως για XML εφαρµογές και για τη διαχείριση εικόνων. Ακόµα ένα σηµαντικό 
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σηµείο είναι η δυνατότητα ενσωµάτωσης πολλών βάσεων δεδοµένων και η 
ύπαρξη συναρτήσεων για την προσπέλαση αυτών των βάσεων. Ένα ακόµη 
σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι και τα περιβάλλοντα υλοποίησης που έχουν 
αναπτυχθεί για το .NET. Οι χρήστες µπορούν να επιλέξουν ανάµεσα στα 
Microsoft Visual Studio, Web Matrix, ή διάφορα εργαλεία Borland, όπως τα 
Delphi και C++ Builder. Πρόκειται για εργαλεία που προσφέρουν στους 
χρήστες πολλές ευκολίες και δυνατότητες.  

Παρόλα τα πλεονεκτήµατά του, το .NET έχει µεγάλο κόστος σε χρήση µνήµης 
και µεγάλο χρόνο εκτέλεσης. Σε εφαρµογές διαδικτύου, που µπορεί να τις 
χρησιµοποιούν ταυτόχρονα εκατοντάδες χρήστες, τόσο ο χρόνος εκτέλεσης 
όσο και η χρησιµοποιούµενη µνήµη στον εξυπηρετητή αποτελούν σηµαντικούς 
παράγοντες για την επιτυχία ή την αποτυχία της εφαρµογής. 

Όσον αφορά την PHP, είναι µια γλώσσα που η εκµάθησή της δε δηµιουργεί 
προβλήµατα σε όσους έχουν ασχοληθεί µε προγραµµατισµό σε Perl, C και 
Java. Πρόκειται για λογισµικό ανοικτού κώδικα. Επίσης µπορεί κανείς να 
τροποποιήσει κάποια από τις βιβλιοθήκες της ώστε να καλύπτει στο έπακρο τις 
ανάγκες του. Το γεγονός ότι υπάρχει µια τεράστια κοινότητα χρηστών που 
χρησιµοποιούν την PHP έχει ως αποτέλεσµα τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωσή 
της, καθώς και την ύπαρξη πλήρους τεκµηρίωσής της µέσα από έγγραφα και 
παραδείγµατα. Ο χαρακτήρας ανοιχτού κώδικα της PHP της παρέχει µεγάλη 
ευελιξία στην εύρεση και διόρθωση λαθών. Αυτό είναι µεγάλο πλεονέκτηµα σε 
σχέση µε την πλατφόρµα της Microsoft, όπου πρέπει να ακολουθηθεί µια 
γραφειοκρατική διαδικασία από τη στιγµή που θα βρεθεί ένα λάθος µέχρι να 
διορθωθεί. Στις τελευταίες εκδόσεις υπάρχει πλήρης υποστήριξη για κλάσεις 
και αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό. Σχετικά µε τις βάσεις δεδοµένων, η 
PHP υποστηρίζει σχεδόν όλες τις βάσεις δεδοµένων, για τις οποίες υπάρχουν 
ειδικές βιβλιοθήκες συναρτήσεων, αλλά ειδικά για τις MySQL και Oracle οι 
συναρτήσεις είναι ενσωµατωµένες. Η PHP µπορεί να µεταφραστεί ως τµήµα 
του Apache, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να τρέχει σε όλα τα 
λειτουργικά συστήµατα, είτε πρόκειται για Windows, Linux, Solaris ή άλλη 
πλατφόρµα Unix. Το γεγονός αυτό προσδίδει σε ασφάλεια σε σχέση µε το 
.NET που χρειάζεται IIS για να τρέξει και που δε φηµίζεται για την ασφάλεια 
που παρέχει. Επιπλέον, η PHP κάνει πιο αποτελεσµατική διαχείριση µνήµης και 
οι εφαρµογές της έχουν µικρότερο χρόνο εκτέλεσης. Όλα αυτά τα 
πλεονεκτήµατα έναντι του .NET και µε βάση τις απαιτήσεις οδήγησαν στην 
επιλογή της PHP για την ανάπτυξη του εποπτικού εργαλείου. 

6.6 Η Βιβλιοθήκη Γραφικών GD 

H PHP δεν περιορίζεται µόνο στη παραγωγή HTML κώδικα. Μπορεί επίσης να 
χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία και διαχείριση αρχείων εικόνας ποικίλων 
τύπων. Ακόµα πιο βολικό είναι το γεγονός ότι η PHP µπορεί να στείλει stream 
εικόνων κατευθείαν σε έναν φυλλοµετρητή. Αυτό γίνεται µε τη χρησιµοποίηση 
της βιβλιοθήκης GD, των συναρτήσεων εικόνας, η οποία είναι ήδη 
ενσωµατωµένη στην έκδοση που χρησιµοποιήθηκε. Η συγκεκριµένη έκδοση 
της βιβλιοθήκης υποστηρίζει εικόνες τύπου PNG, JPEG και GIF. 
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Τα αρχικά GD προέρχονται από τις λέξεις Graphics Draw. Η GD είναι µια 
ανοιχτού κώδικα βιβλιοθήκη γραφικών για τη δυναµική δηµιουργία εικόνων. 
Επιτρέπει να σχεδιάζονται γρήγορα πλήρεις εικόνες µε γραµµές, τόξα, κείµενο, 
πολλαπλά χρώµατα, υποστηρίζει λειτουργίες αποκοπής, αντιγραφής και 
επικόλλησης και την αποθήκευση της εξόδου σαν εικόνες τύπου PNG, JPEG ή 
GIF. Αυτό είναι πολύ χρήσιµο σε εφαρµογές διαδικτύου όπου τα πρότυπα αυτά 
είναι κατανοητά από τους περισσότερους φυλλοµετρητές. 

6.7 JavaScript 

Η JavaScript είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού η οποία έχει σαν σκοπό την 
παραγωγή δυναµικού περιεχοµένου σε ιστοσελίδες. Η JavaScript δε θα πρέπει 
να συγχέεται µε τη Java, που είναι διαφορετική γλώσσα προγραµµατισµού και 
χρησιµοποιείται σε διαφορετικές εφαρµογές.  

 Όπως και η PHP, η JavaScript έχει οµοιότητες όσον αφορά τον τρόπο 
σύνταξης του κώδικά της µε τη γλώσσα προγραµµατισµού C. Όµως ενώ η PHP 
είναι µια server side γλώσσα προγραµµατισµού, η JavaScript είναι client side. 
Αυτό σηµαίνει ότι η επεξεργασία του κώδικα JavaScript και η παραγωγή του 
τελικού περιεχοµένου HTML δεν πραγµατοποιείται στον εξυπηρετητή, αλλά 
στο πρόγραµµα περιήγησης των επισκεπτών. Αυτή η διαφορά έχει ως 
αποτέλεσµα διαφορετικά χαρακτηριστικά για καθεµιά από τις δύο γλώσσες. 
Συγκεκριµένα, η JavaScript δεν έχει καµία απαίτηση από πλευράς 
δυνατοτήτων του εξυπηρετητή για να εκτελεστεί (επεξεργαστική ισχύ, 
συµβατό λογισµικό διακοµιστή), αλλά βασίζεται στις δυνατότητες του 
φυλλοµετρητή των επισκεπτών. Επίσης, µπορεί να ενσωµατωθεί σε στατικές 
σελίδες HTML. Η JavaScript είναι η δηµοφιλέστερη scripting γλώσσα στο 
διαδίκτυο. Χρησιµοποιείται σε εκατοµµύρια ιστοσελίδες για να βελτιώσει τη 
µορφή τους, να επικυρώσει φόρµες, να ανιχνεύσει τους φυλλοµετρητές, να 
δηµιουργήσει cookies, και πολλά περισσότερα.  

Στη συγκεκριµένη εφαρµογή η JavaScript αξιοποιείται στην ανάπτυξη του 
εποπτικού εργαλείου. Ειδικότερα, γίνεται χρήση της βιβλιοθήκης συναρτήσεων 
JsGraphics για το σχεδιασµό του γράφου ενώ χρησιµοποιείται και για την 
αποθήκευση της δοµής του πριν σταλεί στο αρχείο όπου γίνεται η αποθήκευση 
στη βάση δεδοµένων. 

6.8 Vector και Raster Γραφικά 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο υπάρχουν δύο τύποι 
γραφικών, τα Vector και Raster γραφικά. Από τη στιγµή της εµφάνισης των 
γραφικών στους υπολογιστές το µοντέλο που ακολουθήθηκε ήταν αυτό των 
Raster γραφικών. Γι’ αυτό και υπάρχουν περισσότερα από ένα πρότυπα που 
είναι κατάλληλα για διαδικτυακές εφαρµογές, όπως οι εικόνες τύπου JPEG, 
GIF και PNG. Αντίθετα, τα Vector γραφικά έκαναν πρόσφατα την εµφάνισή 
τους.  

Τα πρότυπα που ακολουθούνται στα Vector γραφικά είναι το SVG (Scalable 
Vector Graphics) και το SWF του Macromedia Flash. Το πρότυπο SVG είναι 
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µια γλώσσα XML που περιγράφει γραφικά δύο διαστάσεων. Ο όρος scalable 
(βαθµωτός) σηµαίνει ότι µπορεί να αυξάνεται και να µειώνεται οµοιόµορφα. 
Στην περίπτωση του SVG προτύπου αυτό σηµαίνει ότι τα γραφικά µπορούν να 
προβληθούν σε οποιαδήποτε ανάλυση, στο ίδιο µέγεθος, χωρίς να αλλοιωθούν 
οι λεπτοµέρειες. Αυτό είναι το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα του προτύπου αυτού. 
Σε όποιον βαθµό και αν γίνει µεγέθυνση σε µια εικόνα δεν αλλοιώνεται η 
ποιότητά της.  

Συγκρίνοντας τα Vector γραφικά µε τα Raster, τα πρώτα παράγουν εικόνες 
µικρότερου µεγέθους, αφού δε χρειάζεται να αποθηκευτούν όλα τα 
εικονοστοιχεία της εικόνας, αλλά µόνο τα χαρακτηριστικά των σχηµάτων. 
Επειδή, όµως, το πρότυπο SVG είναι XML γραµµατική δεν ισχύει γενικά η 
παραπάνω διαπίστωση. Επιπλέον, στο µοντέλο Raster µπορούν να 
εφαρµοστούν αλγόριθµοι συµπίεσης για την αποθήκευσή τους και έτσι 
µειώνεται σηµαντικά το µέγεθος των αρχείων. Επίσης, τα SVG γραφικά 
απαιτούν περισσότερο χρόνο και κόστος για να επεξεργαστούν και να 
προβληθούν στην οθόνη.  

Το σηµαντικότερο, όµως, µειονέκτηµα που οδήγησε στην απόρριψη, σε αυτή 
τη φάση, της λύσης SVG είναι το γεγονός ότι ακόµα δεν παρέχεται πλήρης 
υποστήριξη από τους φυλλοµετρητές. ∆ηλαδή, για να δει κανείς SVG εικόνες 
σε φυλλοµετρητές όπως ο Firefox ή ο Explorer πρέπει να εγκαταστήσει το 
plugin κάποιου SVG viewer. Μόνο ο Opera έχει ενσωµατωµένη υποστήριξη για 
SVG γραφικά.  

Όσον αφορά την κατηγορία των Raster γραφικών τρία είναι τα ευρέως 
διαδεδοµένα πρότυπα για διαδικτυακές εφαρµογές. Και τα τρία έχουν το 
χαρακτηριστικό ότι κάνουν συµπίεση ώστε το αρχείο να καταλαµβάνει 
µικρότερο χώρο και να µεταδίδεται µέσω του δικτύου σε µικρότερο χρόνο. 

• JPEG (Join Photographic Experts Group): Ο τύπος αυτός εικόνων κάνει 
συµπίεση που βασίζεται στο γεγονός ότι το ανθρώπινο µάτι δεν µπορεί 
να ξεχωρίσει τα εκατοµµύρια χρώµατα που µπορεί να υπάρχουν σε µια 
εικόνα. Λόγω της συµπίεσης χάνεται λεπτοµέρεια και το αποτέλεσµα 
ίσως εµφανιστεί λίγο παραµορφωµένο. Είναι ιδανικό για πραγµατικές 
φωτογραφίες. 

• GIF (Graphics Interchange Format): Πρόκειται για έναν τύπο εικόνων 
κατάλληλο για µικρότερες εικόνες ή σχέδια και όχι για πραγµατικές 
φωτογραφίες. Η συµπίεση που κάνει βασίζεται στον LZW αλγόριθµο και 
χαρακτηρίζεται ως lossless, δηλαδή δε χάνονται δεδοµένα όπως στο 
JPEG πρότυπο και έτσι δεν επηρεάζεται η ποιότητα. Ένα βασικό 
µειονέκτηµα είναι ότι προσφέρεται για εικόνες µε έως 256 χρώµατα. Για 
εικόνες µε περισσότερα χρώµατα γίνεται πρώτα µείωση στα 256 και 
έπειτα εφαρµόζεται ο αλγόριθµος συµπίεσης. O αλγόριθµος LZW ήταν 
πατενταρισµένος και έτσι οι χρήστες έπρεπε να πληρώσουν για να 
χρησιµοποιήσουν αρχεία τύπου GIF. Οι πατέντες αυτές όµως έληξαν 
πρόσφατα. 

• PNG (Portable Network Graphics): Ο τύπος αυτός Raster εικόνων 
αναπτύχθηκε ως εναλλακτική λύση στις GIF εικόνες όσο αυτές ήταν 
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πατενταρισµένες. Το πρότυπο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ελεύθερα. 
Η συµπίεση που εφαρµόζει δεν προκαλεί απώλεια σε δεδοµένα, µε 
αποτέλεσµα να µην επηρεάζεται η ποιότητα. Το µεγάλο πλεονέκτηµα 
είναι ότι δεν περιορίζεται στα 256 χρώµατα αλλά στα 24-bit. Παρ’ ότι 
τεχνικά υπερτερεί των GIF αρχείων δεν έχει διαδοθεί όσο θα περίµενε 
κανείς. Επίσης, δεν υποστηρίζεται από παλαιότερες εκδόσεις 
φυλλοµετρητών. Το µέγεθος των αρχείων PNG είναι µικρότερο από των 
αρχείων GIF. Αυτό δε σηµαίνει όµως ότι µια 24-bit εικόνα PNG θα είναι 
µικρότερη από την αντίστοιχη GIF µε 256 χρώµατα. Όµως για δύο ίδιες 
εικόνες µε 256 χρώµατα καλύτερη συµπίεση γίνεται στο πρότυπο PNG. 

Στο εποπτικό εργαλείο του γράφου και των διαδροµών χρησιµοποίηθηκε το 
πρότυπο εικόνων PNG. 

6.9 Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C 

Η C είναι µια γενικού σκοπού διαδικαστική γλώσσα προγραµµατισµού η οποία 
αναπτύχτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 από τον Dennis Richie στα 
εργαστήρια Bell Labs για να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη του 
λειτουργικού συστήµατος UNIX. Από τότε χρησιµοποιείται ευρύτατα, και 
ιδιαίτερα για ανάπτυξη προγραµµάτων συστήµατος (system programming) 
αλλα και για απλές εφαρµογές. Οι λόγοι της ραγδαίας ανάπτυξης της 
συγκεκριµένης γλώσσας προγραµµατισµού είναι η ταχύτητα της, καθώς και το 
γεγονός ότι είναι διαθέσιµη στα περισσότερα σηµερινά λειτουργικά 
συστήµατα. Η C επηρέασε σε µεγάλο βαθµό πολλές άλλες γλώσσες, όπως η 
C++ που αρχικά σχεδιάστηκε ως επέκτασή της. 

Η C είναι µια σχετικά µινιµαλιστική γλώσσα προγραµµατισµού. Ανάµεσα στους 
σχεδιαστικούς στόχους που έπρεπε να καλύψει η γλώσσα περιλαµβανόταν το 
ότι θα µπορούσε να µεταγλωττιστεί άµεσα µε τη χρήση µεταγλωττιστή ενός 
περάσµατος — µε άλλα λόγια ότι θα απαιτούνταν µόνο ένας µικρός αριθµός 
από εντολές σε γλώσσα µηχανής για κάθε βασικό στοιχείο της. Επίσης, η C 
παρέχει χαµηλού επιπέδου πρόσβαση στη µνήµη, καθώς και δοµές που 
αντιστοιχίζονται αποτελεσµατικά σε εντολές µηχανής. Ως αποτέλεσµα, είναι 
δυνατό να γραφτεί κώδικας σε C σε χαµηλό επίπεδο προγραµµατισµού µε 
ακρίβεια ανάλογη της συµβολικής γλώσσας. 

Παρά τις χαµηλού επιπέδου ικανότητές της, η γλώσσα σχεδιάστηκε για να 
ενθαρρύνει τον ανεξάρτητο από τη µηχανή (machine-independent) 
προγραµµατισµό. Ένα πρόγραµµα σε C εάν είναι γραµµένο µε τρόπο που 
ακολουθεί τα πρότυπα που έχουν οριστεί µπορεί να µεταγλωττιστεί σε ένα 
µεγάλο εύρος από πλατφόρµες µε ελάχιστες αλλαγές στον πηγαίο κώδικα. 

Η αρχική χρήση της γλώσσας, λόγω των χαρακτηριστικών της, ήταν η 
υλοποίηση λειτουργικών συστηµάτων. Επίσης, χρησιµοποιήθηκε ευρέως για 
την ανάπτυξη εφαρµογών των απλών χρηστών. Καθώς, όµως, οι εφαρµογές 
γίνονταν µεγαλύτερες οι προγραµµατιστές στράφηκαν σε γλώσσες 
υψηλότερου επιπέδου. Επιπλέον, λόγω της αποτελεσµατικότητάς της η C 
χρησιµοποιήθηκε στην ανάπτυξη µεταγλωττιστών, βιβλιοθηκών και 
διερµηνέων άλλων γλωσσών. 
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Τα σύνθετα προβλήµατα που εµφανίζονται στη θεωρία γράφων και στις 
εφαρµογές πραγµατικού χρόνου στον τοµέα των συστηµάτων πλοήγησης 
απαιτούν µια γρήγορη, αποτελεσµατική και αποδοτική γλώσσα 
προγραµµατισµού για την επίλυσή τους. Η χαµηλού επιπέδου γλώσσα C 
πληρεί αυτά τα κριτήρια. 

6.10  Sockets 

Για την επικοινωνία ανάµεσα σε διαφορετικές εφαρµογές, ακόµα και αν έχουν 
προγραµµατιστεί σε διαφορετικές γλώσσες χρησιµοποιούνται δοµές που 
ονοµάζονται sockets. Για την επικοινωνία διαδικασιών που βρίσκονται στον 
ίδιο τοπικό υπολογιστή έχουν σχεδιαστεί τα Unix domain sockets, ενώ για την 
επικοινωνία εφαρµογών που εκτελούνται σε διαφορετικούς υπολογιστές 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα Internet sockets. 

Ένα Internet socket (ή network socket, ή απλά socket), προσφέρει 
δυνατότητα επικοινωνίας τελικού σηµείου (end point) σε µηχανές 
συνδεδεµένες µέσω δικτύου που βασίζεται σε κάποιο πρωτόκολλο 
επικοινωνίας, όπως είναι το ∆ιαδίκτυο. Ένα Internet socket αποτελείται από: 

• το πρωτόκολλο (TCP, UDP ή IP) 

• την τοπική IP διεύθυνση 

• την τοπική θύρα 

• την αποµακρυσµένη IP διεύθυνση 

• την αποµακρυσµένη θύρα 

Τα λειτουργικά συστήµατα συνδυάζουν τα sockets µε εκτελούµενες διεργασίες 
(που χρησιµοποιούν το socket για να στέλνουν και να δέχονται δεδοµένα 
µέσω του δικτύου) και ένα πρωτόκολλο µεταφοράς µε το οποίο οι διεργασίες 
επικοινωνούν µε τον αποµακρυσµένο host. Συνήθως τα sockets υλοποιούνται 
πάνω στο TCP πρωτόκολλο, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο. Η ιδέα είναι ότι 
το socket είναι µια οντότητα που υλοποιεί ένα API, ανεξάρτητα από την 
υλοποίηση. Οι δύο πιο διαδεδοµένοι τύποι Internet socket είναι: 

• Datagram sockets, που χρησιµοποιούν το UDP πρωτόκολλο, και 
εποµένως δεν παρέχουν µηχανισµούς για την ανίχνευση λαθών 

• Stream sockets, που χρησιµοποιούν το TCP πρωτόκολλο 

Σε αντίθεση µε την απ' ευθείας χρήση των TCP συνδέσεων, τα sockets κάνουν 
διάκριση ανάµεσα σε εξυπηρετητή και πελάτη και µπορούν να υλοποιήσουν 
µια ουρά πελατών για ένα socket εξυπηρετητή. Τα sockets συνήθως 
υλοποιούνται από µια βιβλιοθήκη (π.χ. Berkeley sockets ή Winsock). Τα 
σύγχρονα λειτουργικά συστήµατα συνήθως παρέχουν κάποια υλοποίηση για 
το Berkeley Sockets API. 

Στην εφαρµογή που υλοποιήθηκε τα sockets χρησιµοποιήθηκαν για την 
επικοινωνία και τη µεταφορά δεδοµένων ανάµεσα στο εποπτικό εργαλείο – 
πελάτη και στον εξυπηρετητή, δηλαδή ανάµεσα στην PHP και στη C. 
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7 Πλήρης Περιγραφή και Παρουσίαση της 
Υλοποίησης 

7.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναλυτική περιγραφή και παρουσίαση της 
εφαρµογής που υλοποιήθηκε. Παρουσιάζεται τόσο η ακριβής λειτουργία της 
εφαρµογής όσο και τα πιο σηµαντικά και χαρακτηριστικά τµήµατα πηγαίου 
κώδικα. ∆εν παρατίθεται όλος ο κώδικας, αφού πολλά τµήµατα 
επαναλαµβάνονται. Σε πολλές περιπτώσεις, ανάµεσα στο τµήµα κώδικα που 
παρουσιάζεται βρίσκεται κώδικας HTML ή PHP που απλά χρησιµεύει στην 
υλοποίηση της διεπαφής και την καλύτερη αισθητική παρουσίαση και για το 
λόγο αυτό παραλείπεται. 

7.2 Αποθήκευση Γεωγραφικών ∆εδοµένων στη Βάση 
∆εδοµένων 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο τα γεωγραφικά δεδοµένα που 
περιγράφουν τις οδούς και τα οικοδοµικά τετράγωνα µιας πόλης ή µιας 
αστικής περιοχής αποθηκεύονται σε πίνακες της MySQL. Η αποθήκευση σε 
βάση δεδοµένων προσδίδει σηµαντικά µεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση µε την 
απ’ ευθείας διαχείριση των αρχείων, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την αξιοποίηση 
των γεωµετρικών τύπων και συναρτήσεων που υποστηρίζονται. Σχεδιάστηκε 
για αυτόν το λόγο ένας parser που αφού διαβάσει το περιεχόµενο των 
αρχείων, επεξεργάζεται κατάλληλα τα δεδοµένα και τα αποθηκεύει στη βάση 
δεδοµένων.  

7.2.1 Αρχεία Γεωγραφικών ∆εδοµένων MapInfo 

Πριν παρουσιαστεί ο parser πρέπει να γίνει αναφορά στη δοµή των αρχείων 
γεωγραφικών δεδοµένων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο προηγούµενο 
κεφάλαιο, τα γεωγραφικά δεδοµένα που χρησιµοποιούνται στην παρούσα 
εφαρµογή ακολουθούν το πρότυπο MIF (MapInfo data Interchange Format). 
Τα δεδοµένα για κάθε αρχείο τύπου MapInfo βρίσκονται σε δύο αρχεία. Το 
.mif αρχείο που περιγράφει τα γεωγραφικά στοιχεία και το .mid που περιέχει 
τις ιδιότητες των γεωγραφικών στοιχείων. Οι ιδιότητες εµφανίζονται ως 
κείµενο που χωρίζεται από κάποιον χαρακτήρα τέλους, όπως ο χαρακτήρας 
tab ή το ερωτηµατικό ή κάποιο άλλο σύµβολο. Κάθε γραµµή σε ένα αρχείο 
.mid αντιστοιχεί σε µια εγγραφή (γεωγραφική οντότητα) του αντίστοιχου .mif 
αρχείου. Τα αρχεία .mif χωρίζονται σε δύο τµήµατα, την επικεφαλίδα (header) 
και τα δεδοµένα (data). 

Ακολουθεί µια περιγραφή της επικεφαλίδας των .mif αρχείων µε την 
προαιρετική πληροφορία σε αγκύλες. 
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VERSION n 
Charset ” characterSetName” 
[ DELIMITER ”<c>” ] 
[ UNIQUE n,n.. ] 
[ INDEX n,n.. ] 
[ COORDSYS...] 
[ TRANSFORM...] 
COLUMNS n 
<name> <type> 
<name> <type> 
. 
. 
DATA 

Η πληροφορία που περιέχεται στην επικεφαλίδα δεν είναι χρήσιµη για την 
εφαρµογή, οπότε δε θα αναλυθεί περαιτέρω. Κατά την ανάγνωση του .mif 
αρχείου τα περιεχόµενα της επικεφαλίδας αγνοούνται. 

Το τµήµα του αρχείου που περιέχει τα δεδοµένα ξεκινάει µε τη λέξη DATA σε 
µια ξεχωριστή γραµµή. Το τµήµα αυτό µπορεί να έχει οποιοδήποτε αριθµό 
γραφικών στοιχείων, ένα για κάθε γραφικό αντικείµενο. Το πρώτο γραφικό 
αντικείµενο αντιστοιχίζεται µε την πρώτη γραµµή στο .mid αρχείο, το δεύτερο 
µε τη δεύτερη γραµµή και ούτω καθ’ εξής. Τα γραφικά αντικείµενα που 
υποστηρίζονται είναι τα παρακάτω: 

• Point 

• Line 

• Polyline 

• Region 

• Arc 

• Text 

• Rectangle 

• Rounded rectangle 

• Ellipse 

• Multipoint 

• Collection 

Η εφαρµογή χρησιµοποιεί µόνο τα τέσσερα πρώτα αντικείµενα, αφού τα 
αρχεία που χρησιµοποιήθηκαν περιελάµβαναν µόνο αυτά. Για το λόγο αυτό, 
στη συνέχεια παρουσιάζονται µόνο αυτά τα τέσσερα αντικείµενα. 

Το αντικείµενο Point παίρνει δύο παραµέτρους, τις συντεταγµένες x και y. 

POINT x y 
[ SYMBOL ( shape, color, size)]  

Οι προαιρετικές επιλογές που βρίσκονται ανάµεσα σε αγκύλες αφορούν τον 
τρόπο παρουσίασης των αντικειµένων από το πρόγραµµα MapInfo, δηλαδή 
χρώµα, µέγεθος, σύµβολο κ.α. Ο parser των αρχείων αγνοεί αυτές τις σειρές. 
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Το αντικείµενο Line παίρνει τέσσερις παραµέτρους, ένα ζεύγος συντεταγµένων 
x και y για καθένα από τα δύο σηµεία που ορίζουν το ευθύγραµµο τµήµα. 

LINE x1 y1 x2 y2 
[ PEN ( width, pattern, color)]  

Το αντικείµενο Polyline αποτελείται από ένα ή περισσότερα τµήµατα 
(sections). Εάν αποτελείται από περισσότερα από ένα τµήµατα, τότε 
περιλαµβάνεται η λέξη multiple ακολουθούµενη από τον αριθµό των 
τµηµάτων. Για κάθε τµήµα ορίζεται µια παράµετρος numpts που καθορίζει τον 
αριθµό των κόµβων σε αυτό το τµήµα, ακολουθούµενη από ένα ζεύγος 
συντεταγµένων x και y για κάθε κόµβο. 

PLINE [ MULTIPLE numsections ] 
numpts1 
x1 y1 
x2 y2 
: 
[ numpts2 
x1 y1 
x2 y2 ] 
: 
[ PEN ( width, pattern, color)] 
[ SMOOTH ]  

7.2.2 Οι Πίνακες της Βάσης ∆εδοµένων για την Αποθήκευση των 
Γεωγραφικών ∆εδοµένων 

Στη βάση δεδοµένων σχεδιάστηκαν οι κατάλληλοι πίνακες για την 
αποθήκευση των γεωγραφικών δεδοµένων και των ιδιοτήτων τους. Οι πίνακες 
αυτοί είναι: 

block_gis_data 

id pol_id point 

int(11) int(11) point 

odoi_gis_data 

id object_num line 

int(11) int(11) linestring 

address_data 

obj_id name length 

int(11) varchar(100) varchar(15) 
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min_max 

minx miny maxx maxy 

double double double double 

Ο πρώτος πίνακας χρησιµοποιείται για την αποθήκευση των γεωγραφικών 
στοιχείων που περιγράφουν τα οικοδοµικά τετράγωνα, ενώ ο δεύτερος για την 
αποθήκευση των γεωγραφικών στοιχείων που περιγράφουν τους δρόµους. 
Στον τρίτο πίνακα αποθηκεύονται οι ιδιότητες (το όνοµα των οδών και το 
µήκος) των γεωγραφικών στοιχείων που αντιστοιχούν στους δρόµους. Τέλος, 
στον πίνακα “min_max” αποθηκεύονται οι ελάχιστες και µέγιστες 
συντεταγµένες που συναντώνται στα αρχεία. Οι τιµές αυτές χρησιµοποιούνται 
αργότερα κατά τη σχεδίαση του χάρτη. 

7.2.3 Ο Parser των γεωγραφικών αρχείων 

Ο parser των γεωγραφικών αρχείων αναπτύχθηκε σε PHP. Περιλαµβάνει τρεις 
βασικές συναρτήσεις που παίρνουν ως είσοδο τα ονόµατα των αρχείων µε τα 
γεωγραφικά δεδοµένα ή τις ιδιότητες τους. Οι συναρτήσεις διαβάζουν τα 
αρχεία και αφού επεξεργαστούν κατάλληλα τα δεδοµένα τα αποθηκεύουν 
στους πίνακες της MySQL. 

Η συνάρτηση για την αποθήκευση των γεωγραφικών δεδοµένων αρχείων 
οικοδοµικών τετραγώνων είναι η parse_mif_blocks: 

function parse_mif_blocks($file) 
{ 
 $fp = fopen($file,'r'); 
 $pol_counter = 0; // Η αρίθµηση των πολυγώνων αρχίζει από το 0 
 $in_data = false; 
 
 include('connect.php'); 
 
 while (!feof($fp)) 
 { 
  $line = strtoupper(fgets($fp,1024)); 
 
  if(substr($line,0,4) == 'DATA') 
  { 
   $in_data = true; 
  } 
  elseif($in_data) // Εδώ αρχίζουν τα δεδοµένα 
  { 
   //region: ένα τµήµα που αποτελείται από 1 ή περισσότερα πολύγωνα 
   if(substr($line,0,6) == 'REGION') 
   { 
    // ∆ιαβάζει πόσα πολύγωνα έχει το region 
    $num_pol = explode(" ",$line); 
 
    for($i = 0 ; $i < $num_pol[1] ; $i++) 
    { 
     // ∆ιαβάζει πόσα σηµεία αποτελούν το πολύγωνο 
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     $num_points = fgets($fp,1024); 
 
     for($j = 0 ; $j < $num_points ; $j++) 
     { 
      // Για κάθε σηµείο διαβάζει τις συντεταγµένες του 
      $line =  fgets($fp,1024); 
      $coord = explode(" ",$line);//xwrizw x kai y 
 $query = "insert into blocks_gis_data(pol_id,point ) values(". 
$pol_counter.",GeomFromText('Point(".$coord[0]." ". $coord[1].")'))"; 
 // αποθήκευση σηµείων στη βάση      
 mysql_query($query) or die('error inserting into 
blocks_gis_data'); 
     } 
     
     $pol_counter++; 
    } 
   } 
  } 
 } 
 mysql_close($link); 
 fclose($fp); 
}  

Η συνάρτηση για την αποθήκευση των γεωγραφικών δεδοµένων αρχείων 
οδών είναι η parse_mif_streets: 

function parse_mif_streets($file) 
{ 
 $fp = fopen($file,'r'); 
 $object_counter = 0; // Η αρίθµηση των αντικειµένων αρχίζει από το 0 
 $in_data = false; 
 
 include('connect.php'); 
 
 while (!feof($fp)) 
 { 
  $line = strtoupper(fgets($fp,1024)); 
 
  if(substr($line,0,4) == 'DATA') 
  { 
   $in_data = true; 
  } 
  elseif($in_data) // Εδώ αρχίζουν τα δεδοµένα 
  { 
   if(substr($line,0,4) == 'LINE') // Απλή γραµµή µεταξύ δύο σηµείων 
   { 
    $coord = explode(" ",$line); 
    $query = "insert into odoi_gis_data(object_num, line) values(". 
$object_counter.",GeomFromText('linestring(".$coord [1]." ".$coord[2].", 
".$coord[3]." ".$coord[4].")'))"; 
    mysql_query($query) or die("error inserting int o odoi_gis_data a 
LINE"); 
    
    $object_counter++; 
   } 
   elseif(substr($line,0,5) == 'PLINE') // Γραµµή που ενώνει πολλά 
διαδοχικά σηµεία 
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   { 
    $num_points = explode(" ",$line); 
    $line =  fgets($fp,1024); 
    $coord = explode(" ",$line); 
    $x1 = $coord[0]; 
    $y1 = $coord[1]; 
    
    for($i = 0 ; $i < $num_points[1]-1; $i++) 
    { 
     $query = "insert into odoi_gis_data(object_num ,line) values(". 
$object_counter.",GeomFromText('linestring("; 
     $line =  fgets($fp,1024); 
     $coord = explode(" ",$line); 
     $x2 = $coord[0]; 
     $y2 = $coord[1]; 
     
     $query = $query.$x1." ".$y1.","; 
     $query = $query.$x2." ".$y2.")'))"; 
     mysql_query($query) or die("error inserting in to odoi_gis_data a 
PLINE"); 
     
     $x1 = $x2; 
     $y1 = $y2; 
    } 
    $object_counter++; 
   } 
  } 
 } 
 mysql_close($link); 
 fclose($fp); 
}  

Τέλος για την αποθήκευση των ιδιοτήτων που αντιστοιχούν στα γεωγραφικά 
δεδοµένα των δρόµων (όνοµα οδού και µήκος) χρησιµοποιήθηκε η συνάρτηση 
parse_mid_streets: 

function parse_mid_streets($file,$name_col,$length_ col) 
{ 
 $fp = fopen($file,'r'); 
 $object_counter = 0; // Η αρίθµηση των αντικειµένων αρχίζει από το 0 
 $in_data = false; 
 
 include('connect.php'); 
 
 while (!feof($fp)) 
 { 
  $line = strtoupper(fgets($fp,1024)); 
 
  $attr = explode(",",$line); 
  if (is_string($attr[1])) 
  {  
   $attr[$name_col] = trim($attr[$name_col]); 
   
   $query = ' 
  INSERT INTO 
   address_data 
  SET 
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   obj_id = '.$object_counter.', 
   name = "'.$attr[$name_col].'", 
   length = "'.$attr[$length_col].'" 
  '; 
   mysql_query($query) or die("error inserting into  address data"); 
  } 
  $object_counter++; 
 } 
 fclose($fp); 
 
 mysql_close($link); 
}  

7.3 Το Εποπτικό Εργαλείο της Εφαρµογής 

Το εποπτικό εργαλείο που είναι διαθέσιµο µέσω του παγκόσµιου ιστού 
επιτρέπει τη δηµιουργία του γράφου του οδικού δικτύου, καθώς και την 
προβολή της προτεινόµενης διαδροµής πάνω στο χάρτη της περιοχής για τους 
επιλεγµένους κόµβους αφετηρίας και προορισµού. 

7.3.1 Σχεδίαση Χάρτη 

Βλέποντας κανείς τα γεωγραφικά δεδοµένα που υπάρχουν διαθέσιµα, µπορεί 
να παρατηρήσει ότι οι συντεταγµένες είναι αριθµοί µε άγνωστο αρχικό σηµείο 
αναφοράς. Πριν χρησιµοποιηθούν για τη σχεδίαση του χάρτη πρέπει να 
υποστούν ορισµένους µετασχηµατισµούς. Αρχικά πρέπει να γίνει µια 
µεταφορά της αρχής των αξόνων, ώστε και καλύτερη εποπτική αντίληψη των 
συντεταγµένων να υπάρχει, αλλά και µικρότεροι αριθµοί να προκύψουν. 

Xmin

Ymin

Y

X

(0,0)

 
Εικόνα 22. Μεταφορά της αρχής των αξόνων 

Στο παραπάνω σχήµα, το σκιασµένο µέρος είναι η περιοχή που καλύπτουν οι 
συντεταγµένες των αρχείων. Βρίσκοντας την ελάχιστη τετµηµένη και την 
ελάχιστη τεταγµένη αυτής της περιοχής και αφαιρώντας αυτές από κάθε 
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τετµηµένη και τεταγµένη, αντίστοιχα, του σκιασµένου τµήµατος, γίνεται η 
µεταφορά των αξόνων που φαίνεται στο σχήµα. Αν x και y είναι οι 
συντεταγµένες ενός σηµείου στο σκιασµένο τµήµα, τότε µετά το 
µετασχηµατισµό οι νέες συντεταγµένες είναι: 

x’ = x – xmin 

y’ = y – ymin 

Στην συνέχεια, πρέπει να γίνει νέος µετασχηµατισµός ώστε οι συντεταγµένες 
που αφορούν σηµεία του πραγµατικού κόσµου να µετατραπούν σε 
συντεταγµένες µέσα στην εικόνα, δηλαδή σε συντεταγµένες - pixels. Ένα 
σηµαντικό σηµείο που πρέπει να προσεχτεί είναι ότι στους υπολογιστές η αρχή 
των αξόνων στην οθόνη ή σε µια εικόνα δε βρίσκεται κάτω αριστερά αλλά 
πάνω αριστερά. Εάν βρεθεί για τη σκιασµένη περιοχή (περιοχή 
ενδιαφέροντος) η µέγιστη τετµηµένη xmax και η µέγιστη τεταγµένη ymax, ως 
προς το αρχικό σύστηµα αναφοράς, η νέα αρχή των αξόνων θα είναι το 
σηµείο (xmin,ymin) στο αρχικό και πάλι σύστηµα αναφοράς. Η εικόνα, για να 
περιλάβει όλο το σκιασµένο µέρος, πρέπει να έχει πλάτος xmax-xmin και ύψος 
ymax-ymin, αν θεωρηθεί ότι µονάδα µέτρησης είναι το pixel. 

(xmin,ymin)

(0,0) '

xmax

ymax

x ' = x-xmin

y ' = y-ymin

 
Εικόνα 23.  Μετασχηµατισµοί των συντεταγµένων 

Θεωρώντας λοιπόν ως αρχή των αξόνων το πάνω αριστερό άκρο οι νέες 
συντεταγµένες ενός σηµείου (x,y), που αυτή τη φορά δεν αντιστοιχούν στον 
πραγµατικό κόσµο αλλά στην εικόνα, είναι: 

x’’ = x’ = x – xmin 

y’’ = (ymax – ymin) – y’ = ymax – ymin – (y – ymin) = ymax – y 

Για τη δηµιουργία της εικόνας του χάρτη χρησιµοποιούνται οι δυνατότητες 
που παρέχει η βιβλιοθήκη γραφικών GD της PHP. Συγκεκριµένα, έχουν 
υλοποιηθεί τρεις συναρτήσεις που ανακτούν τα γεωγραφικά στοιχεία και τις 
ιδιότητές τους από τη βάση δεδοµένων και χρησιµοποιούν τις συναρτήσεις της 
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βιβλιοθήκης για να δηµιουργήσουν µια .png εικόνα µε το χάρτη. Η συνάρτηση 
draw_blocks σχεδιάζει τα οικοδοµικά τετράγωνα: 

function draw_blocks($image,$scale,$min_max_coord,$ color) 
{   
 include('connect.php');  
 // Ανάκτηση δεδοµένων οικοδ. τετραγώνων από τη βάση  
 $query  = "select pol_id,X(point),Y(point) from bl ocks_gis_data order 
by pol_id asc"; 
 $result = mysql_query($query); 
 
 mysql_close($link); 
  
 $pol_id = array(); 
 $x = array(); 
 $y = array(); 
  
 while($row = mysql_fetch_row($result)) 
 { 
  $pol_id[] = $row[0]; 
  $x[] = $row[1]; 
  $y[] = $row[2]; 
 } 
 // Πρέπει τα δεδοµένα να τακτοποιηθούν σε µορφή που απαιτεί η συνάρτηση 
 // της βιβλιοθήκης GD  
 $max_pol_id = max($pol_id); 
  
 $poligon = array(); 
 $num_points = array(); 
  
 for($i=0;$i<$max_pol_id;$i++) 
  $num_points[$i] = 0; 
   
 $j = 0; 
 
 for($i=0;$i<sizeof($pol_id);$i++) 
 { 
  if($pol_id[$i] == $j) 
  {  
   $poligon[$j][] = ($x[$i] - $min_max_coord["minx" ])/$scale; 
   $poligon[$j][] = ($min_max_coord["maxy"]-$y[$i]) /$scale; 
   $num_points[$j]++; 
  } 
  else 
  { 
   $j++; 
   $poligon[$j][] = ($x[$i] - $min_max_coord["minx" ])/$scale; 
   $poligon[$j][] = ($min_max_coord["maxy"]-$y[$i]) /$scale; 
   $num_points[$j]++; 
  } 
 } 
 // Σχεδιασµός πολυγώνων – οικοδ. τετραγώνων 
 for($i=0;$i<$max_pol_id;$i++) 
  imagefilledpolygon($image, $poligon[$i], $num_poi nts[$i], $color); 
   
 return $image; 
}  
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Για το σχεδιασµό των γραµµών των οδών έχει υλοποιηθεί η συνάρτηση 
draw_streets_lines: 

function draw_streets_lines($image,$scale,$min_max_ coord,$color) 
{ 
 include('connect.php'); 
 // Ανάκτηση δεδοµένων δρόµων από τη βάση 
 $query = "select X(StartPoint(line)),Y(StartPoint( line)), 
X(EndPoint(line)),Y(EndPoint(line)) from odoi_gis_d ata"; 
 $result = mysql_query($query) or die('error'); 
 
 mysql_close($link); 
 // Για κάθε ζεύγος σηµείων σχεδιάζεται το αντίστοιχο τµήµα   
 while($row = mysql_fetch_row($result)) 
 { 
  imageline($image,($row[0]-$min_max_coord["minx"]) /$scale, 
($min_max_coord["maxy"]-$row[1])/$scale,($row[2]-
$min_max_coord["minx"])/$scale,($min_max_coord["max y"]-
$row[3])/$scale,$color); 
 } 
 return $image; 
}  

Τέλος η συνάρτηση draw_streets_names χρησιµοποιείται για το σχεδιασµό 
των ονοµάτων των οδών πάνω από το αντίστοιχο τµήµα του χάρτη. Μια οδός 
µπορεί να αποτελείται από περισσότερα από ένα τµήµατα. Η αρχή της ετικέτας 
του ονόµατος τοποθετείται πάνω από την αρχή του µεγαλύτερου από αυτά τα 
τµήµατα. 

function draw_streets_names($image,$scale,$min_max_ coord,$textcolor, 
$font,$fontsize) 
{ 
 include('connect.php'); 
 
 $odoi = array(); 
 $name = array(); 
 $x1 = array(); 
 $x2 = array(); 
 $y1 = array(); 
 $y2 = array(); 
  
 $query = ' 
  SELECT  
   a.name, 
   X(startpoint(o.line)), 
   Y(startpoint(o.line)), 
   X(endpoint(o.line)), 
   Y(endpoint(o.line)), 
  sqrt(pow((X(StartPoint(o.line))-X(EndPoint(o.line ))), 
2)+pow((Y(StartPoint(o.line))-Y(EndPoint(o.line))), 2)) 
  FROM 
   address_data as a,odoi_gis_data as o  
  WHERE  
   a.obj_id = o.object_num 
  AND 
   a.name<>""  
  AND  
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   a.name<>" ΑΝΩΝΥΜΟΣ" '; 
  
 $data = mysql_query($query) or die('error'); 
 mysql_close($link); 
 while($row = mysql_fetch_row($data)) 
 { 
  $odoi['name'][] = $row[0]; 
  $odoi['x1'][] = $row[1]; 
  $odoi['y1'][] = $row[2]; 
  $odoi['x2'][] = $row[3]; 
  $odoi['y2'][] = $row[4]; 
  $odoi['sqrt'][] = $row[5]; 
 } 
  
 $distinct_name = array_keys(array_count_values($od oi['name'])); 
  
 for($i=0;$i<sizeof($distinct_name);$i++) 
 { 
  $keys = array_keys($odoi['name'],$distinct_name[$ i]); 
  $length = 0; 
  for($j=0;$j<sizeof($keys);$j++) 
  { 
   if($odoi['sqrt'][$keys[$j]]>$length) 
   { 
    $length=$odoi['sqrt'][$keys[$j]]; 
    key = $keys[$j]; 
   } 
  } 
   
  $x1[] = ($odoi['x1'][$key] - $min_max_coord["minx "])/$scale; 
  $x2[] = ($odoi['x2'][$key] - $min_max_coord["minx "])/$scale; 
  $y1[] = ($min_max_coord["maxy"] - $odoi['y1'][$ke y])/$scale; 
  $y2[] = ($min_max_coord["maxy"] - $odoi['y2'][$ke y])/$scale; 
   
  unset($key); 
 } 
  
 for($i=0;$i<sizeof($distinct_name);$i++) 
 {   
  if($x2[$i]<$x1[$i] AND $y2[$i]>=$y1[$i]) 
  { 
   $angle_tan = ($y2[$i]-$y1[$i])/($x1[$i]-$x2[$i]) ; 
   $angle =  rad2deg(atan($angle_tan)); 
 
   imagettftext($image,$fontsize,$angle,$x2[$i],$y2 [$i],$textcolor, 
$font,$distinct_name[$i]); 
  } 
  elseif($x2[$i]>$x1[$i] AND $y2[$i]<=$y1[$i]) 
  { 
   $angle_tan = ($y1[$i]-$y2[$i])/($x2[$i]-$x1[$i]) ; 
   $angle =  rad2deg(atan($angle_tan)); 
   
   imagettftext($image,$fontsize,$angle,$x1[$i],$y1 [$i],$textcolor, 
$font,$distinct_name[$i]); 
  } 
  elseif($x2[$i]<$x1[$i] AND $y2[$i]<=$y1[$i]) 
  { 
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   $angle_tan = ($y1[$i]-$y2[$i])/($x1[$i]-$x2[$i]) ; 
   $angle =  rad2deg(atan($angle_tan)); 
    
   imagettftext($image,$fontsize,360-$angle,$x2[$i] ,$y2[$i],$textcolor, 
$font,$distinct_name[$i]); 
  } 
  elseif($x2[$i]>$x1[$i] AND $y2[$i]>=$y1[$i]) 
  { 
    $angle_tan = ($y2[$i]-$y1[$i])/($x2[$i]-$x1[$i] ); 
    $angle =  rad2deg(atan($angle_tan)); 
    
   imagettftext($image,$fontsize,360-$angle,$x1[$i] ,$y1[$i],$textcolor, 
$font,$distinct_name[$i]); 
   } 
   elseif($x1[$i] == $x2[$i]) 
   { 
    if($y1[$i]>$y2[$i]) 
     imagettftext($image,$fontsize,90,$x1[$i],$y1[$ i],$textcolor, 
$font,$distinct_name[$i]); 
    else 
     imagettftext($image,$fontsize,90,$x2[$i],$y2[$ i],$textcolor, 
$font,$distinct_name[$i]); 
   } 
  } 
  return $image; 
} 

Η εικόνα του χάρτη µπορεί να δηµιουργηθεί σε ένα .php αρχείο µε κατάλληλα 
τροποποιηµένες επικεφαλίδες. Το τµήµα του κώδικα που δηµιουργεί την 
εικόνα χρησιµοποιώντας τις παραπάνω συναρτήσεις και τροποποιώντας τις 
επικεφαλίδες που στέλνονται στο φυλλοµετρητή φαίνεται παρακάτω: 

header("Content-type: image/png"); 
 
$image = imagecreate($width,$height); 
 
$image = draw_blocks($image,$scale,$min_max_coord,$ blocks_color); 
$image = 
draw_streets_lines($image,$scale,$min_max_coord,$st reets_color); 
$image = 
draw_streets_names($image,$scale,$min_max_coord,$te xt_color,"HTIMESP.TTF
",$fontsize); 
 
imagepng($image); 
imagedestroy($image);  

7.3.2 Αρχική Σελίδα 

Το εποπτικό εργαλείο έχει χωριστεί σε δύο µέρη. Το πρώτο (εργαλείο 
δηµιουργίας γράφου) επιτρέπει τη δηµιουργία του γράφου του οδικού δικτύου 
πάνω στον χάρτη. Το δεύτερο (εφαρµογή πλοήγησης) επιτρέπει στους 
χρήστες, αφού ορίσουν αφετηρία και προορισµό για το ταξίδι τους, να δουν τη 
διαδροµή που προτείνει το σύστηµα. Στην αρχική σελίδα οι χρήστες µπορούν 
να επιλέξουν την εφαρµογή που θέλουν να χρησιµοποιήσουν. 
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Εικόνα 24. Η αρχική σελίδα του εποπτικού εργαλείου 

7.3.3 Γραφικό Εργαλείο Κατασκευής Γράφου 

Η εφαρµογή αυτή απευθύνεται σε κάποιον που έχει αναλάβει το ρόλο του 
διαχειριστή του συστήµατος και του δίνει τη δυνατότητα αλληλεπιδρώντας µε 
το χάρτη να σχεδιάσει το γράφο που θα χρησιµοποιηθεί στο δεύτερο µέρος 
της υλοποίησης για την εύρεση της καλύτερης διαδροµής. Από την αρχική 
σελίδα ο χρήστης επιλέγοντας το γραφικό εργαλείο κατασκευής του γράφου 
µεταφέρεται στη σελίδα graphtool.php. Εκεί εµφανίζεται ο χάρτης της πόλης 
µέσα σε ένα iframe. Υπάρχει η δυνατότητα µετακίνησης µέσα στο χάρτη προς 
όλες τις κατευθύνσεις, χρησιµοποιώντας τα αντίστοιχα βέλη. Επίσης, υπάρχει 
η δυνατότητα εναλλαγής µεταξύ τριών επιπέδων εστίασης. 

Το iframe ορίζεται όπως φαίνεται παρακάτω: 

<iframe id="map" name="map" width="600" height="600 "></iframe>  

Για την προβολή του χάρτη µέσα στο iframe µε το επιθυµητό επίπεδο εστίασης 
χρησιµοποιείται η παρακάτω συνάρτηση: 

function loadIframe(iframeName, url) 
{ 
  if (window.frames[iframeName]) 
  { 
    window.frames[iframeName].location = url; 
    return false; 
  } 
  else  
    return false; 
}  

 Το επίπεδο εστίασης δίνεται µέσω του url µε µέθοδο GET.  
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Για τη µετακίνηση του ορατού τµήµατος του χάρτη µε τα βέλη έχουν 
χρησιµποιηθεί οι παρακάτω JavaScript συναρτήσεις που καλούνται όταν ο 
κέρσορας του ποντικιού τοποθετείται πάνω στα βέλη: 

scrollPosX = 0; 
scrollPosY = 0; 
speed=10; 
scrollMe=""; 
 
function scrollDown() 
{ 
 scrollPosY +=speed; 
 window.frames["map"].scrollTo(scrollPosX,scrollPos Y); 
 scrollMe=setTimeout("scrollDown()",50); 
 
 if(scrollPosY>window.frames["map"].document.body.s crollHeight- 
(parseInt(document.getElementById("map").style.heig ht)-10)) 
 { 
  scrollPosY=window.frames["map"].document.body.scr ollHeight 
  -(parseInt(document.getElementById("map").style.h eight)-10); 
  clearTimeout(scrollMe); 
 } 
} 
 
function scrollUp() 
{ 
 scrollPosY -=speed; 
 window.frames["map"].scrollTo(scrollPosX,scrollPos Y); 
 scrollMe=setTimeout("scrollUp()",50); 
 
 if(scrollPosY<speed) 
 { 
  scrollPosY=0; 
  clearTimeout(scrollMe); 
 } 
} 
 
function scrollRight() 
{ 
 scrollPosX +=speed; 
 window.frames["map"].scrollTo(scrollPosX,scrollPos Y); 
 scrollMe=setTimeout("scrollRight()",50); 
        
 if(scrollPosX>window.frames["map"].document.body.s crollWidth- 
 (parseInt(document.getElementById("map").style.wid th)-10)) 
 { 
  scrollPosX=window.frames["map"].document.body.scr ollWidth- 
  (parseInt(document.getElementById("map").style.wi dth)-10); 
  clearTimeout(scrollMe); 
 } 
} 
 
function scrolLeft() 
{ 
 scrollPosX -=speed; 
 window.frames["map"].scrollTo(scrollPosX,scrollPos Y); 
 scrollMe=setTimeout("scrolLeft()",50); 
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 if(scrollPosX<speed) 
 { 
  scrollPosX=0; 
  clearTimeout(scrollMe); 
 } 
} 
 
function stopMe() 
{ 
 clearTimeout(scrollMe); 
}  

Η κατασκευή του γράφου γίνεται µε τη βιβλιοθήκη γραφικών της JavaScript 
JsGraphics. Η βιβλιοθήκη αυτή επιτρέπει τη σχεδίαση σχηµάτων πάνω σε 
εικόνες, όπως είναι ο χάρτης που εµφανίζεται στο iframe. 

 
Εικόνα 25. Η σελίδα κατασκευής του γράφου 

Η σχεδίαση του γράφου γίνεται κάνοντας κλικ στα σηµεία των διασταυρώσεων 
των οδών, οπότε και σχεδιάζονται κόµβοι και ακµές. Σε κάθε πάτηµα του 
ποντικιού σχεδιάζεται ένας κόµβος, ενώ σε κάθε δεύτερο µια γραµµή που 
ενώνει τους κόµβους και ένα βέλος που δείχνει την κατεύθυνσή της. Η 
κατεύθυνση καθορίζεται από τη χρονική σειρά των πατηµάτων του ποντικιού: 
το πρώτο πάτηµα είναι ο αρχικός κόµβος και το δεύτερο ο τελικός κόµβος. 
Ταυτόχρονα µε τη σχεδίαση του γράφου πάνω στο χάρτη γίνεται και 
αποθήκευση των κόµβων και των ακµών σε πίνακες που αναπαριστούν τη 
δοµή της λίστας γειτονικότητας, έτσι ώστε να µπορούν στη συνέχεια να 
αποθηκευτούν στη βάση δεδοµένων. Επίσης, γίνονται και οι κατάλληλοι 
έλεγχοι για να µην σχεδιαστεί και αποθηκευτεί δεύτερη φορά ο ίδιος κόµβος ή 
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η ίδια ακµή. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει και το όριο ταχύτητας 
για κάθε ακµή. Το προκαθορισµένο είναι 50 χµ/ώρα. Κάθε φορά που 
συµβαίνει ένα onclick γεγονός πάνω στον χάρτη καλείται η JavaScript 
συνάρτηση myDrawFunction. Ο κώδικας που απαιτείται για τη σχεδίαση του 
γράφου και την αποθήκευση σε πίνακες παρατίθεται στη συνέχεια. Ο κώδικας 
PHP χρησιµοποιείται στην περίπτωση που υπάρχει ήδη σχεδιασµένο τµήµα του 
γράφου και ο χρήστης θέλει να τον επεκτείνει. Σε αυτή την περίπτωση, 
ουσιαστικά δηµιουργούνται οι πίνακες και σχεδιάζεται ο γράφος από το 
τελευταίο σηµείο που είχε γίνει αποθήκευσή του και η διαδικασία συνεχίζεται 
σαν να µην είχε σταµατήσει. 

var divPos = new ElementPosition("map") 
var jg = new jsGraphics("myCanvas") 
var vertices = new Array() 
var edges = new Array() 
var speedlim = new Array() 
var ind1 = ind2 = 0 
var i = 1 
var arrow 
var lim = 50 
 
<?php // Αν υπάρχει ήδη γράφος δηµιουργούνται δυναµικά οι JavaScript  
      // πίνακες και καλείται η συνάρτηση που τον σχεδιάζει 
if(isset($edges)) 
{ 
 for($i=0;$i<count($speedlim);$i++) 
  echo "speedlim[".$i."]=".$speedlim[$i].";\n"; 
 
 for($i=0;$i<count($x);$i++) 
 {  
  echo "vertices[".$i."] = new Array();\n"; 
  echo "vertices[".$i."][0]=".$x[$i].";\n"; 
  echo "vertices[".$i."][1]=".$y[$i].";\n"; 
 } 
 
 for($i=0;$i<count($edges);$i++) 
  echo "edges[".$i."]=".$edges[$i].";\n"; 
   
 echo "ind1=".count($x).";\n"; 
 echo "ind2=".count($edges).";\n"; 
 
 echo "draw_existing_graph();\n"; 
} 
?> 
 
function myDrawFunction(x,y) 
{ 
 xrel = x - divPos.x 
 yrel = y - divPos.y 
 
 var equ=0 
   
 for(j=0;j<vertices.length;j++) 
 {  
  // Ελέγχει αν υπάρχουν κορυφές µε τις ίδιες συντεταγµένες 
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  if( xrel>=vertices[j][0]-5 && xrel<=vertices[j][0 ]+5 && 
yrel>=vertices[j][1]-5 && yrel<=vertices[j][1]+5 ) 
  { 
   var flag = 0 
   equ=1 
    
   if(i%2==0) 
   { 
    if(arrow==0) 
    { 
     for(n=0;n<ind2-1;n++) 
     { 
      if(vertices[edges[ind2-1]][0]==vertices[edges [n]][0] && 
vertices[edges[ind2-1]][1]==vertices[edges[n]][1] & & 
vertices[j][0]==vertices[edges[n+1]][0] && 
vertices[j][1]==vertices[edges[n+1]][1]) 
      { 
       flag = 1 
       break 
      } 
      n++ 
     } 
    }      
    if(flag==1) 
    { 
     arrow = 0; 
     ind2-- 
     break   
    } 
    else if(vertices[j][0]==vertices[edges[ind2-1]] [0] && 
vertices[j][1]==vertices[edges[ind2-1]][1]) 
    { 
     arrow = 0 
     ind2-- 
     break 
    } 
    else 
    { 
     // Αποθήκευση των άκρων των ακµών 
     edges[ind2] = j 
     ind2++ 
     arrow = 1 
     break 
    } 
   } 
   else 
   { 
    // Αποθήκευση των άκρων των ακµών 
    edges[ind2] = j 
    ind2++ 
    arrow = 0 
    break 
   }    
  } 
 } 
 
 if(equ==0)// Σχεδιάζει και αποθηκεύει τις κορυφές εάν δεν υπάρχουν 
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// κορυφές µε τις ίδιες συντεταγµένες  
 { 
  jg.setColor("#339966") 
  jg.fillEllipse(x-5, y-5, 10, 10) 
  jg.paint() 
 
  vertices[ind1] = new Array() 
  vertices[ind1][0] = xrel 
  vertices[ind1][1] = yrel 
  ind1++; 
 
  edges[ind2] = ind1-1 
  ind2++ 
  arrow = 1 
 } 
 
 if(i%2==0 && arrow==1) 
 { 
  speedlim[speedlim.length++] = lim 
  // Κάθε δύο κλικ σχεδιάζεται ένα βέλος 
 
  jg.setColor("#000000") 
  jg.drawLine(vertices[edges[ind2-2]][0]+divPos.x, vertices[edges[ind2-
2]][1]+divPos.y, vertices[edges[ind2-1]][0]+divPos. x, 
vertices[edges[ind2-1]][1]+divPos.y) 
 
  var x1 = vertices[edges[ind2-2]][0]+divPos.x 
  var y1 = vertices[edges[ind2-2]][1]+divPos.y 
  var x2 = vertices[edges[ind2-1]][0]+divPos.x 
  var y2 = vertices[edges[ind2-1]][1]+divPos.y 
  var alength = 10 
  var awidth  = 5 
 
  var distance = Math.sqrt((x1-x2)*(x1-x2) + (y1-y2 )*(y1-y2)) 
  var dx = x2 + (x1 - x2) * alength / distance 
  var dy = y2 + (y1 - y2) * alength / distance 
  var k = awidth / alength 
  var x2o = x2 - dx 
  var y2o = dy - y2 
  var x3 = y2o * k + dx 
  var y3 = x2o * k + dy 
  var x4 = dx - y2o * k 
  var y4 = dy - x2o * k 
 
  jg.fillPolygon(new Array(x2,x3,x4), new Array(y2, y3,y4)) 
  jg.paint() 
 } 
 i++ 
} 
 
function draw_existing_graph() 
{ 
 jg.setColor("#339966") 
 
 for(j=0;j<vertices.length;j++) 
  jg.fillEllipse(vertices[j][0]+divPos.x-5,vertices [j][1]+divPos.y-5, 
10,10) 
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 jg.setColor("#000000") 
 for(j=0;j<edges.length;j+=2) 
 { 
  jg.drawLine(vertices[edges[j]][0]+divPos.x, verti ces[edges[j]][1]+ 
divPos.y, vertices[edges[j+1]][0]+divPos.x, vertice s[edges[j+1]][1]+ 
divPos.y)  
  var x1 = vertices[edges[j]][0]+divPos.x 
  var y1 = vertices[edges[j]][1]+divPos.y 
  var x2 = vertices[edges[j+1]][0]+divPos.x 
  var y2 = vertices[edges[j+1]][1]+divPos.y 
  var alength = 10 
  var awidth  = 5 
 
  var distance = Math.sqrt((x1-x2)*(x1-x2) + (y1-y2 )*(y1-y2)) 
  var dx = x2 + (x1 - x2) * alength / distance 
  var dy = y2 + (y1 - y2) * alength / distance 
  var k = awidth / alength 
  var x2o = x2 - dx 
  var y2o = dy - y2 
  var x3 = y2o * k + dx 
  var y3 = x2o * k + dy 
  var x4 = dx - y2o * k 
  var y4 = dy - x2o * k 
 
  jg.fillPolygon(new Array(x2,x3,x4), new Array(y2, y3,y4)) 
 } 
 jg.paint() 
} 
// Συνάρτηση που βρίσκει τη θέση του ορίσµατος 
function ElementPosition(param) 
{ 
 var x=0, y=0 
 var obj = (typeof param == "string") ? document.ge tElementById(param) 
: param 
 
if (obj) 
{ 
 x = obj.offsetLeft 
 y = obj.offsetTop  
 var body = document.getElementsByTagName('body')[0 ] 
 
 while (obj.offsetParent && obj!=body) 
 { 
  x += obj.offsetParent.offsetLeft 
  y += obj.offsetParent.offsetTop 
  obj = obj.offsetParent 
 } 
} 
this.x = x 
this.y = y 
}  

Ο χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει το γράφο πατώντας το αντίστοιχο κουµπί. 
Τότε τα περιεχόµενα των πινάκων που αναπαριστούν τη δοµή της λίστας 
γειτονικότητας µετατρέπονται σε αλφαριθµητικά και καλείται το αρχείο στο 
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οποίο γίνεται η αποθήκευση του γράφου στη βάση δεδοµένων. Τα 
αλφαριθµητικά στέλνονται ως ορίσµατα µε µέθοδο GET. 

function storegraph(scale) 
{ 
 var vertices_str = vertices.toString(); 
 var edges_str = edges.toString(); 
 var speedlim_str = speedlim.toString(); 
 parent.location.href = 'storegraph.php?vertices_st r='+vertices_str+ 
'&edges_str='+edges_str+'&speedlim_str='+speedlim_s tr+'&scale='+scale; 
}  

Για την αποθήκευση του γράφου έχουν προστεθεί στη βάση δεδοµένων οι 
κατάλληλοι πίνακες. Ακολουθώντας το µοντέλο δεδοµένων που 
παρουσιάστηκε στην παράγραφο 3.3 οι πίνακες αυτοί είναι: 

Node 

id npoint 

int(11) point 

Arc 

node_a node_b length slimit 

point point double small int 

Στο αρχείο όπου γίνεται η αποθήκευση του γράφου, αρχικά γίνεται η 
µετατροπή των συντεταγµένων από το σύστηµα αναφοράς της εικόνας στο 
σύστηµα αναφοράς που βρίσκονται και τα γεωγραφικά δεδοµένα 
(λαµβάνοντας υπόψη και το επίπεδο εστίασης). Στη συνέχεια τα δεδοµένα 
εισάγονται στους πίνακες της MySQL αντικαθιστώντας τις προηγούµενες 
εγγραφές. 

<?php 
function convert_to_mif_coord($vertices,$scale,$min _max_coord) 
{ 
 for($i=0;$i<count($vertices);$i++) 
 {  
  if(fmod($i,2)==0) //x 
   $vertices[$i] = $vertices[$i]*$scale + $min_max_ coord['minx']; 
  else //y 
   $vertices[$i] = $min_max_coord['maxy'] - $vertic es[$i]*$scale; 
 } 
 return $vertices; 
} 
 
$vertices = explode(",",$_GET['vertices_str']); 
$speedlim = explode(",",$_GET['speedlim_str']); 
$edges = explode(",",$_GET['edges_str']); 
$scale = $_GET['scale']; 
 
include("connect.php"); 
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$result = mysql_query("SELECT minx,maxy FROM min_ma x"); 
$min_max_coord['minx'] = mysql_result($result,0,"mi nx"); 
$min_max_coord['maxy'] = mysql_result($result,0,"ma xy"); 
 
$vertices = convert_to_mif_coord($vertices,$scale,$ min_max_coord); 
 
mysql_query("DELETE FROM node WHERE 1") or die('err or3'); 
mysql_query("DELETE FROM arc WHERE 1") or die('erro r4'); 
 
$id = 1; // Πρώτος κόµβος ο κόµβος 1 
 
for($i=0;$i<count($vertices);$i += 2) 
{ 
 $query = "INSERT INTO node (id,npoint) VALUES(".$i d.", 
GeometryFromText('POINT(".$vertices[$i]." ".$vertic es[$i+1].")'))"; 
 mysql_query($query) or die('error'); 
 $id++;  
} 
 
$limit_index = 0; 
 
$n_edges = count($edges); 
if(fmod($n_edges,2)==1) // Αγνοείται τυχόν ακµή που έχει µπει στο τέλος 
χωρίς να οριστούν και οι δύο κορυφές της 
{ 
 unset($edges[$n_edges-1]); 
 $n_edges--; 
} 
 
for($i=0;$i<$n_edges;$i += 2) 
{ 
 $query = "INSERT INTO arc (node_a,node_b,length,sl imit) VALUES 
(".($edges[$i]+1).",".($edges[$i+1]+1).",".sqrt(($v ertices[$edges[$i]*2]
-$vertices[$edges[$i+1]*2])*($vertices[$edges[$i]*2 ]-
$vertices[$edges[$i+1]*2])+($vertices[$edges[$i]*2 + 1]-
$vertices[$edges[$i+1]*2 + 1])*($vertices[$edges[$i ]*2 + 1]-
$vertices[$edges[$i+1]*2 + 1])).",".$speedlim[$limi t_index].")"; 
 mysql_query($query) or die('error2'); 
 $limit_index++; 
} 
 
mysql_close($link); 
?> 

7.4 Η Εφαρµογή Πλοήγησης 

Το δεύτερο µέρος του εποπτικού εργαλείου είναι η εφαρµογή πλοήγησης που 
επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει την αφετηρία και τον προορισµό του ταξιδιού 
και να δει την προτεινόµενη από τον εξυπηρετητή διαδροµή. Αρχικά πρέπει να 
γίνει η αποστολή του κόµβου αφετηρία και του κόµβου προορισµού στον 
εξυπηρετητή για την πραγµατοποίηση των απαιτούµενων υπολογισµών. Η 
επικοινωνία µε τον εξυπηρετητή γίνεται µέσω internet sockets. Τα sockets 
εµφανίζουν παρόµοια λειτουργία µε τα αρχεία, όπου πραγµατοποιείται άνοιγµα 
και κλείσιµο, καθώς και λειτουργίες εγγραφής και διαβάσµατος. Μπορεί κανείς 
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να φανταστεί το socket σαν ένα «σωλήνα» επικοινωνίας ανάµεσα στον 
εξυπηρετητή και στον πελάτη, όπου µπορεί κάποιος από τους δύο να γράψει 
δεδοµένα και ο άλλος να τα διαβάσει. Η σύνδεση µε τον εξυπηρετητή και η 
εγγραφή των δεδοµένων (στέλνονται τα ids των κόµβων) στο socket, καθώς 
επίσης και η ανάγνωση των δεδοµένων που έγραψε ο εξυπηρετητής γίνεται µε 
τον παρακάτω τρόπο: 

<?php  
$host="127.0.0.1" ; 
$port=10000; 
$timeout=10; 
$sk=fsockopen($host,$port,$errnum,$errstr,$timeout)  ; 
if (!is_resource($sk)) { 
    exit("connection fail: ".$errnum." ".$errstr) ;  
} else { 
 
$msg=$_GET['nodes_str']; 
fwrite($sk,$msg); 
 
    $data="" ; 
    while (!feof($sk)) { 
        $data.= fgets ($sk, 1024); 
    } 
 
} 
fclose($sk); 
?> 

Αρχικά, δηλώνονται οι παράµετροι για τη σύνδεση στο socket και αφού 
πραγµατοποιηθεί επιτυχώς η σύνδεση µπορεί να γίνει η εγγραφή των 
δεδοµένων. Αυτό γίνεται µε τη συνάρτηση fwrite, που είναι η ίδια που 
χρησιµοποιείται και για την εγγραφή σε αρχείο. Το πρόγραµµα γράφει στο 
socket ένα αλφαριθµητικό µε τα ids των κόµβων αρχής και τέλους της 
διαδροµής. Ο εξυπηρετητής διαβάζει αυτή την πληροφορία, κάνει τους 
υπολογισµούς που παρουσιάζονται στην επόµενη ενότητα και επιστρέφει ένα 
αλφαριθµητικό µε το µονοπάτι που πρέπει να ακολουθηθεί. Στη συνέχεια, το 
πρόγραµµα διαβάζει το αλφαριθµητικό από το socket µε τη συνάρτηση fgets. 
Όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στην επόµενη ενότητα ο εξυπηρετητής µπορεί 
να επιστρέψει και δεύτερο µονοπάτι. Το αλφαριθµητικό έχει προκαθορισµένη 
µορφή και εποµένως µπορεί να επεξεργαστεί κατάλληλα ώστε να 
χρησιµοποιηθεί ως είσοδο στη συνάρτηση που σχεδιάζει τη διαδροµή στο 
χάρτη. Στις συναρτήσεις της παραγράφου 7.3.1 προστίθεται µια ακόµα για το 
σχεδιασµό της διαδροµής: 

<?php 
function draw_route($image,$scale,$min_max_coord,$d ata,$s,$t,$style) 
{ 
 imagesetthickness($image,3); 
 $path_color = imagecolorallocate($image, 0, 100, 0 ); 
 $path_color_1 = imagecolorallocate($image, 0, 0, 2 55); 
 $tnode_color = imagecolorallocate($image, 255, 0, 0); 
 $snode_color = imagecolorallocate($image, 255, 255 , 255); 
 // Συνεχής ευθεία το προκαθορισµένο στυλ και διακεκοµµένη για το   
// εναλλακτικό µονοπάτι 
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 if($style==1) 
 { 
  $style = array($path_color_1,$path_color_1,$path_ color_1, 
$path_color_1,$path_color_1,$path_color_1,$path_col or_1,$path_color_1,$p
ath_color_1,IMG_COLOR_TRANSPARENT,IMG_COLOR_TRANSPARENT,IMG_COLOR_TRANSP
ARENT,IMG_COLOR_TRANSPARENT, IMG_COLOR_TRANSPARENT, 
IMG_COLOR_TRANSPARENT,IMG_COLOR_TRANSPARENT); 
  imagesetstyle($image, $style); 
  $path_color = IMG_COLOR_STYLED; 
 } 
 
 include("connect.php"); 
 // Ανακτώνται από τη βάση τα δεδοµένα που χρειάζονται 
 $query = "Select id,X(npoint),Y(npoint) from node where id=".$s." OR 
id=".$t; 
 
 if(is_array($data)) 
 { 
  for($i=0;$i<count($data);$i++) 
   $query .= " OR id=".$data[$i]; 
 } 
 
 $result = mysql_query($query) or die('error in dra w route query'); 
  
 mysql_close($link); 
 
 $nodes = array(); 
 while($row = mysql_fetch_row($result)) 
 { 
  $nodes['x'][$row[0]] = $row[1]; 
  $nodes['y'][$row[0]] = $row[2]; 
 } 
 // Εδώ σχεδιάζεται το µονοπάτι 
 if(is_array($data)) 
 { 
  imageline($image,($nodes['x'][$t]-$min_max_coord[ "minx"])/$scale, 
($min_max_coord["maxy"]-$nodes['y'][$t])/$scale,($n odes['x'][$data[0]]-
$min_max_coord["minx"])/$scale,($min_max_coord["max y"]-
$nodes['y'][$data[0]])/$scale,$path_color); 
 
  imageline($image,($nodes['x'][$s]-
$min_max_coord["minx"])/$scale,($min_max_coord["max y"]-
$nodes['y'][$s])/$scale,($nodes['x'][$data[count($d ata)-1]]-
$min_max_coord["minx"])/$scale,($min_max_coord["max y"]-
$nodes['y'][$data[count($data)-1]])/$scale,$path_co lor); 
 
  for($i=0;$i<count($data)-1;$i++) 
   imageline($image,($nodes['x'][$data[$i]]-
$min_max_coord["minx"])/$scale,($min_max_coord["max y"]-
$nodes['y'][$data[$i]])/$scale,($nodes['x'][$data[$ i+1]]-
$min_max_coord["minx"])/$scale,($min_max_coord["max y"]-
$nodes['y'][$data[$i+1]])/$scale,$path_color); 
 } 
 else 
 { 
  imageline($image,($nodes['x'][$t]-$min_max_coord[ "minx"])/$scale, 
($min_max_coord["maxy"]-$nodes['y'][$t])/$scale,($n odes['x'][$s]-
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$min_max_coord["minx"])/$scale,($min_max_coord["max y"]-
$nodes['y'][$s])/$scale,$path_color); 
 } 
 // Σχεδιάζεται ο κύκλος για τον τελικό κόµβο 
 imagefilledellipse($image,($nodes['x'][$t]-
$min_max_coord["minx"])/$scale,($min_max_coord["max y"]-
$nodes['y'][$t])/$scale,10,10,$tnode_color); 
 
// Σχεδιάζεται ο κύκλος για τον αρχικό κόµβο 
 imagefilledellipse($image,($nodes['x'][$s]-
$min_max_coord["minx"])/$scale,($min_max_coord["max y"]-
$nodes['y'][$s])/$scale,10,10,$snode_color); 
 
 return $image; 
}  
?> 

Ο πίνακας $data, ο οποίος προέρχεται από την επεξεργασία του 
αλφαριθµητικού µε την πληροφορία για το µονοπάτι που διαβάζεται από το 
socket, περιέχει τους κόµβους της διαδροµής από την αφετηρία στον 
προορισµό αλλά σε αντίστροφη σειρά. ∆ηλαδή αν ο αρχικός κόµβος είναι ο 3, 
ο τελικός ο 12 και η διαδροµή είναι η 3->7->9->5->12 ο πίνακας θα περιέχει 
τους ενδιάµεσους κόµβους µε την εξής σειρά: 5,9,7. Αφού γίνει η ανάκτηση 
από τη βάση δεδοµένων των συντεταγµένων των κόµβων, η διαδροµή 
σχεδιάζεται από το τέλος προς την αρχή. 

 
Εικόνα 26. Παρουσίαση διαδροµής. Η προτεινόµενη διαδροµή ταυτίζεται µε αυτή των 

κλασικών συστηµάτων πλοήγησης  
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Εικόνα 27. Παρουσίαση διαδροµής. Η πρόταση του συστήµατος διαφέρει από αυτή 

ενός κλασικού συστήµατος πλοήγησης 

Η διαδροµή σχεδιάζεται, όπως φαίνεται και στην εικόνα 26, µε µια πράσινη 
συνεχόµενη γραµµή. Σε αυτό το παράδειγµα η πρόταση του αλγορίθµου που 
εκτελείται στον εξυπηρετητή συµπίπτει µε την πρόταση ενός κλασικού 
συστήµατος πλοήγησης. Στην εικόνα 27 εµφανίζεται µια περίπτωση στην 
οποία η πρόταση του αλγορίθµου (πράσινη συνεχόµενη γραµµή) διαφέρει από 
την πρόταση ενός κλασικού συστήµατος πλοήγησης (µπλε διακεκοµµένη 
γραµµή). Στην επόµενη ενότητα θα γίνει αναλυτική επεξήγηση των 
περιπτώσεων αυτών. 

7.5 Ο Εξυπηρετητής της Εφαρµογής 

Ο εξυπηρετητής, γραµµένος σε C, δέχεται συνδέσεις, λαµβάνει τον αρχικό και 
τελικό κόµβο, εφαρµόζει τους κατάλληλους αλγόριθµους για τον υπολογισµό 
της προτεινόµενης διαδροµής και στέλνει στον πελάτη το µονοπάτι. 

Μόλις αρχίζει η εκτέλεση του προγράµµατος ο εξυπηρετητής συνδέεται µε τη 
βάση δεδοµένων µέσω του C API της MySQL, ανακτά τα δεδοµένα του 
γράφου και κατασκευάζει στους κατάλληλους πίνακες. 

conn = mysql_init (NULL); 
 if (conn == NULL) 
 { 
  fprintf (stderr, "mysql_init() failed (probably o ut of memory)\n"); 
  exit (1); 
 } 
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 if (mysql_real_connect (conn, opt_host_name, opt_u ser_name, 
opt_password, opt_db_name, opt_port_num, opt_socket _name, opt_flags) == 
NULL) 
 { 
  fprintf (stderr, "mysql_real_connect() failed\n") ; 
  mysql_close (conn); 
  exit (1); 
 } 
 
 MYSQL_RES *res_set; 
 MYSQL_ROW row; 
 
 char query[1024]; 
 sprintf(query,"Select * from arc order by node_a") ; 
 
 if (mysql_real_query (conn, query, strlen(query)) != 0) /* the 
statement failed */ 
 { 
  fprintf (stderr, "Could not execute query stateme nt\n"); 
  exit(1); 
 } 
 
 res_set = mysql_store_result (conn); 
  
 int num_rec = mysql_num_rows(res_set); 
 
 int *node_a, *node_b, *slimit; 
 double *length; 
 int n,m; 
 int *J, *C, *D, *INDEX; 
  
 if (num_rec!=0) 
 { 
  length = (double *) malloc(num_rec*sizeof(double) ); 
  node_a = (int *) malloc(num_rec*sizeof(int)); 
  node_b = (int *) malloc(num_rec*sizeof(int)); 
  slimit = (int *) malloc(num_rec*sizeof(int)); 
 
  int i=0; 
  float vperc; // Λόγος ροής προς χωρητική ικανότητα 
 
  while((row = mysql_fetch_row (res_set)) != NULL) 
  { 
   node_a[i] = atoi(row[0]); 
   node_b[i] = atoi(row[1]); 
   length[i] = atof(row[2]); 
   slimit[i] = atoi(row[3]); 
   i++; 
  } 
 
  sprintf(query,"Select MAX(id) from node"); 
  mysql_real_query(conn, query, strlen(query)); 
  res_set = mysql_store_result (conn); 
  row = mysql_fetch_row (res_set); 
 
  n = atoi(row[0]); // Πλήθος κόµβων 
  m = num_rec; // Πλήθος ακµών 
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// Πίνακες για την αναπαράσταση του γράφου και τα κόστη & βάρη των ακµών 
  J = (int *) malloc((m+1)*sizeof(int)); 
  C = (int *) malloc((m+1)*sizeof(int)); 
  D = (int *) malloc((m+1)*sizeof(int)); 
  INDEX = (int *) malloc((n+2)*sizeof(int)); 
   
  J[0] = -1; 
  C[0] = -1; 
  D[0] = -1; 
  INDEX[0] = -1; 
  INDEX[n+1] = m+1; 
  INDEX[1] = 1; 
 
  srand(time(0)); 
 
  for(i=0;i<m;i++) 
  { 
   vperc = rand()/(((double)RAND_MAX+1)/1); 
   C[i+1] = my_round(100*((3.6*length[i])/slimit[i] )*(1+0.15*(4+1)* 
pow(vperc,4))); 
   D[i+1] = my_round(100*((3.6*length[i])/slimit[i] )*(1+0.15* 
pow(vperc,4))); 
  } 
 
  int j = 0; 
  int k = 0; 
  for(i=1;j<m;i++) 
  { 
   if(node_a[j]==i) 
   { 
    J[j+1] = node_b[j]; 
    i--; 
    j++; 
    k++;     
   } 
   else 
   { 
    INDEX[i+1] =  INDEX[i]+k; 
    k=0; 
   } 
  } 
 } 
 else 
 { 
  fprintf (stderr, "No graph data in database!\n");  
  exit(1); 
 } 
 mysql_free_result (res_set); 
 
 mysql_close (conn);  

Επειδή ο βασικός αλγόριθµος που εφαρµόζεται πάνω στους πίνακες του 
γράφου είναι ο αλγόριθµος συντοµότερου µονοπατιού Dial, οι πίνακες πρέπει 
να έχουν τη δοµή που απαιτεί ο αλγόριθµος. Σύµφωνα µε τον αλγόριθµο, ο 
γράφος που δίνεται ως είσοδος πρέπει να αναπαρίσταται µε τους εξής πίνακες: 
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• Ένας πίνακας J, που περιέχει τους τελικούς αριθµούς των κόµβων των 
ακµών του γράφου, αποθηκευµένων µε αύξουσα σειρά όσον αφορά τον 
αριθµό του αρχικού τους κόµβου 

• Ένας πίνακας κόστους, παράλληλος του J, που έχει σε κάθε θέση το 
κόστος της αντίστοιχης ακµής του J 

• Ένας πίνακας INDEX, του οποίου η τιµή στη θέση i υποδεικνύει που 
βρίσκεται η πρώτη εξερχόµενη ακµή του κόµβου i στον πίνακα J. Στο 
τέλος του πίνακα εισάγεται και µια επιπλέον τιµή ίση µε τον αριθµό των 
ακµών του γράφου συν ένα 

Επιπλέον, οι πίνακες κόστους και βάρους παίρνουν τιµές όπως απαιτεί η 
µεθοδολογία που παρουσιάστηκε στην παράγραφο 5.3.4. Λόγω της απουσίας 
πραγµατικών δεδοµένων για τις τιµές της κυκλοφοριακής κίνησης στις ακµές, 
δίνονται ψευδοτυχαίες τιµές στο λόγο xa/ca. 

Το επόµενο βήµα είναι η δηµιουργία του  stream socket και η αναµονή για 
συνδέσεις από πελάτες που πρέπει να εξυπηρετηθούν. 

int sock, connect_sock; 
 struct sockaddr_in serv_name, cli_addr; 
 size_t len; 
 char buffer[BUFFER_SIZE]; 
  
 sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM,0); 
 if(sock<0) 
 { 
  perror("Error opening channel"); 
  clean_up(1,&sock); 
 } 
 
 bzero(&serv_name, sizeof(serv_name)); 
 serv_name.sin_family = AF_INET; 
 serv_name.sin_port = htons(PORT); 
 
 if(bind(sock, (struct sockaddr *) &serv_name, size of(serv_name)) < 0) 
 { 
  perror("Error naming channel"); 
  clean_up(1, &sock); 
 } 
 
 printf("Server is alive and is waiting for socket connection from 
client.\n\n"); 
 
while(1) 
 { 
  listen(sock,1); 
        ... 
        ... 
 }  

Μέσα στο βρόχο while ο εξυπηρετητής αρχικά περιµένει µέχρι να συνδεθεί 
κάποιος πελάτης στο socket. Όταν πραγµατοποιηθεί µια σύνδεση ο 
εξυπηρετητής λαµβάνει το αλφαριθµητικό µε τον αρχικό και τελικό κόµβο, 
τους διαχωρίζει και τους µετατρέπει σε ακεραίους. Μπορεί τώρα να γίνει ο 
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υπολογισµός της προτεινόµενης διαδροµής σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που 
παρουσιάστηκε στην παράγραφο 5.3.4. Υπολογίζονται τόσο το UO (User 
Optimal) µονοπάτι, όσο και το CSO (Constrained System Optimal). Εάν το 
κόστος του CSO µονοπατιού είναι µεγαλύτερο ή ίσο από το κόστος του UO 
µονοπατιού στέλνεται στον πελάτη το UO µονοπάτι. Η µορφή του 
αλφαριθµητικού είναι αυτή που παρουσιάστηκε στην παράγραφο 7.4. Σε αυτή 
την περίπτωση γίνεται έλεγχος εάν τα δύο µονοπάτια ταυτίζονται ή εάν απλά ο 
ευριστικός αλγόριθµος επέστρεψε ένα CSO µονοπάτι που δεν είναι καλύτερο 
από το UO (που είναι µια δυνατή λύση για τον ευριστικό αλγόριθµο). Εάν το 
CSO µονοπάτι έχει µικρότερο κόστος από το UO στέλνονται και τα δύο, ώστε 
να γίνει συγκριτική παρουσίασή τους στο χάρτη. 

len = sizeof(cli_addr); 
connect_sock = accept(sock, (struct sockaddr *) &cl i_addr, &len); 
bzero(buffer,BUFFER_SIZE); 
printf("%s","New connection established. Receiving start and terminal 
nodes.\n"); 
 
read(connect_sock,buffer,BUFFER_SIZE-1); 
char *token; 
token = strtok(buffer,","); 
int s = atoi(token); // Αρχικός κόµβος 
token = strtok(NULL,","); 
int t = atoi(token); // Τελικός κόµβος 
printf("Route: %d-->%d\n", s,t); 
 
int *SP = (int *) malloc((n+1)*sizeof(int)); /* Ο πίνακας µε το 
συντοµότερο µονοπάτι (user optimal) */ 
int UOSPweight = Dial(s,t,n,max(D,m+1)+1,J,D,INDEX, SP); 
int UOSPcost = path_cost(C,SP,s,t,J,INDEX); 
 
float Delay = 1.2*UOSPweight; /* 20% περισσότερο από το βάρος του UO 
µονοπατιού */ 
int *LP = (int *) malloc((n+1)*sizeof(int)); /* Ο πίνακας µε το µονοπάτι 
που επιστρέφει ο αλγόριθµος LARAC (constrained system optimal)*/ 
int LPcost = Larac(s,t,Delay,J,INDEX,C,D,n,m,LP); 
int LPweight = path_cost(D,LP,s,t,J,INDEX);   
 
char sndbuf[256]; 
   
int a = t; 
   
if(LPcost>=UOSPcost) 
{ 
 printf("USER OPTIMAL PATH\n"); 
 if(compare_paths(LP,SP,s,t)==1) 
  printf("CSO and UO Paths are identical\n"); 
 else 
  printf("LARAC returned a path that is not better than UO\n"); 
 
 sprintf(sndbuf,"SP,"); 
 write(connect_sock, sndbuf, strlen(sndbuf)); 
 
 while(SP[a] != s) 
 { 
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  a = SP[a];  
  sprintf(sndbuf,"%d,",a); 
  write(connect_sock, sndbuf, strlen(sndbuf));  
  }   
 } 
 else 
 { 
  printf("CONSTRAINED SYSTEM OPTIMAL PATH\n"); 
  printf("Traffic Impact: [CSOcost:%.2f UOcost:%.2f ]     [%.2f%%]\n", 
((float) LPcost)/100,((float) UOSPcost)/100,100*((f loat) (LPcost-
UOSPcost))/((float) UOSPcost)); 
  printf("Travel Time:    [CSOweight:%.2f UOweight: %.2f] [%.2f%%]\n", 
((float) LPweight)/100,((float) UOSPweight)/100,100 *((float) (LPweight-
UOSPweight))/((float) UOSPweight)); 
 
  sprintf(sndbuf,"LP,"); 
  write(connect_sock, sndbuf, strlen(sndbuf)); 
 
  while(LP[a] != s) 
  { 
   a = LP[a];  
   sprintf(sndbuf,"%d,",a); 
   write(connect_sock, sndbuf, strlen(sndbuf));  
  } 
 
  sprintf(sndbuf,"SP,"); 
  write(connect_sock, sndbuf, strlen(sndbuf)); 
 
  a = t; 
 
  while(SP[a] != s) 
  { 
   a = SP[a];  
   sprintf(sndbuf,"%d,",a); 
   write(connect_sock, sndbuf, strlen(sndbuf));  
  } 
 } 
   
 free(LP); 
 free(SP); 
  
 close(connect_sock); 
 printf("Mission Accomplished. Connection closed.\n \n");  

Για την εύρεση του CSO µονοπατιού χρησιµοποιείται ο ευριστικός αλγόριθµος 
LARAC που παρουσιάστηκε στην παράγραφο 3.5.5 και είναι ένας από τους 
αλγόριθµους που συναντάται πολύ συχνά στη σχετική βιβλιογραφία. Ως 
αλγόριθµος συντοµότερου µονοπατιού χρησιµοποιήθηκε ο Dial (παράγραφος 
3.4.4.2), µια υλοποίηση του Dijkstra µε buckets. Η υλοποίηση αυτή βελτιώνει 
κατα πολύ το χρόνο εκτέλεσης του Dijkstra, ενώ µελέτες σε πραγµατικά οδικά 
δίκτυα έδειξαν ότι σε συνδυασµό µε τεχνικές όπως η ευριστική εκτίµηση και η 
αναζήτηση διπλής κατεύθυνσης είναι από τους πιο γρήγορους αλγόριθµους 
για την επίλυση του προβλήµατος. Οι συναρτήσεις που υλοποιούν τους 
αλγόριθµους αυτούς, καθώς και οι βοηθητικές συναρτήσεις που χρειάζονται 
παρατίθενται στη συνέχεια: 
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/* Ο ευριστικός αλγόριθµος LARAC για την επίλυση του προβλήµατος 
συντοµότερου µονοπατιού υπό περιορισµούς.  
Η συνάρτηση επιστρέφει το κόστος του µονοπατιού 
s,t:         αρχικός και τελικός κόµβος 
Delay:       το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος για τον περιορισµό 
J,INDEX,C,D: οι πίνακες που περιγράφουν το γράφο 
n:           το πλήθος των κόµβων 
m:           το πλήθος των ακµών 
LP:          ο πίνακας µε το µονοπάτι που βρίσκει ο αλγόριθµος  
*/ 
int Larac(int s,int t,float Delay,int *J,int *INDEX ,int *C,int *D,int 
n,int m,int *LP) 
{ 
 int *Pc = (int *) malloc((n+1)*sizeof(int)); 
 int *Pd = (int *) malloc((n+1)*sizeof(int)); 
 int *r = (int *) malloc((n+1)*sizeof(int)); 
 int *Cl = (int *) malloc((m+1)*sizeof(int)); 
 
 int c_pc, c_pd, d_pc, d_pd, cl_r, d_r; 
 double l; 
  
 c_pc = Dial(s,t,n,max(C,m+1)+1,J,C,INDEX,Pc); 
 d_pc = path_cost(D,Pc,s,t,J,INDEX); 
 
 if(d_pc<=Delay)  
 { 
  memcpy(LP,Pc,(n+1)*sizeof(int)); 
  free(Pc); 
  free(Pd); 
  free(r); 
  free(Cl); 
  return c_pc; 
 } 
 
 d_pd = Dial(s,t,n,max(D,m+1)+1,J,D,INDEX,Pd); 
 c_pd = path_cost(C,Pd,s,t,J,INDEX); 
 if(d_pd>Delay) 
 { 
  free(Pc); 
  free(Pd); 
  free(r); 
  free(Cl); 
  return -1; 
 } 
   
 while(1) 
 {  
  l = ((double) abs(c_pc-c_pd)) / ((double) abs(d_p d-d_pc)); 
  update_cost(Cl,C,D,m,l);  
 
  cl_r = Dial(s,t,n,max(Cl,m+1)+1,J,Cl,INDEX,r);    
  d_r = path_cost(D,r,s,t,J,INDEX);  
 
  if(cl_r == path_cost(Cl,Pc,s,t,J,INDEX)) 
  {  
   memcpy(LP,Pd,(n+1)*sizeof(int)); 
   free(Pc); 
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   free(Pd); 
   free(r); 
   free(Cl); 
   return c_pd; 
  } 
  else if(d_r<=Delay) 
  { 
   memcpy(Pd,r,(n+1)*sizeof(int)); 
   c_pd = path_cost(C,Pd,s,t,J,INDEX); 
   d_pd = d_r; 
  } 
  else 
  { 
   memcpy(Pc,r,(n+1)*sizeof(int)); 
   c_pc = path_cost(C,Pc,s,t,J,INDEX); 
   d_pc = d_r; 
  } 
 } 
} 
 
/* 
Συνάρτηση που επιστρέφει το κόστος ενός µονοπατιού. 
C:       Πίνακας µε τα κόστη των ακµών 
P:       Πίνακας µε το µονοπάτι 
J,INDEX: Πίνακες που περιγράφουν το γράφο 
s,t:     αρχικός και τελικός κόµβος του µονοπατιού 
*/ 
int path_cost(int *C, int *P, int s, int t, int *J,  int *INDEX) 
{ 
 int cost = 0; 
 int a = t; 
 int b = P[t]; 
 int i,m; 
 
 while(a != s) 
 { 
   for(i=INDEX[b]; i<(INDEX[b+1]) ;i++) 
   { 
     if(J[i] == a) 
     { 
 m = i; 
 break; 
     } 
   } 
    
   cost = cost + C[m]; 
   a = b; 
   b = P[a];  
 } 
 
 return cost; 
} 
 
/* 
Συνάρτηση που υπολογίζει τα νέα κόστη των ακµών σύµφωνα µε τον τύπο c λ = 
c + λd 
C:  Πίνακας µε τα κόστη των ακµών 
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D:  πίνακας µε τα βάρη των ακµών 
Cl: Πίνακας µε τα νέα κόστη των ακµών 
m:  Πλήθος ακµών 
l:  Το λ του τύπου 
*/ 
void update_cost(int *Cl, int *C, int *D, int m, do uble l) 
{ 
 int i; 
 
 for(i=1; i<=m; i++) 
   Cl[i] = my_round(C[i] + (l*D[i])); 
} 
 
/* Συνάρτηση που επιστρέφει τη µέγιστη τιµή ενός πίνακα 
array: Ο υπό µελέτη πίνακας 
n:     Το µέγεθος του πίνακα 
*/ 
int max(int *array,int n) 
{ 
 int max = 0; 
 int i; 
 for(i=1;i<n;i++) 
 { 
   if(array[i]>max) 
     max = array[i]; 
 } 
 return max; 
} 
 
/* Ο αλγόριθµος του Dial για την εύρεση του συντοµότερου µονοπατιού.  
Επιστρέφει το κόστος του συντοµότερου µονοπατιού. 
root:  αρχικός κόµβος 
dest:  τελικός κόµβος 
n:     πλήθος κόµβων 
maxd:  για όλα τα κόστη των ακµών ισχύει c<maxd 
J:     πίνακας µε τις ακµές. Περιέχει τον τελικό κόµβο κάθε ακµής, µε 
αύξουσα σειρά ως προς τον αρχικό κόµβο 
D:     πίνακας µε το κόστος 
INDEX: πίνακας – δείκτης, για την εύρεση των εξερχόµενων ακµών κάθε 
κόµβου στον πίνακα J 
I:     Η δοµή όπου αποθηκεύεται η πληροφορία για το συντοµότερο 
µονοπάτι  
*/ 
int Dial(int root, int dest, int n, int maxd, int * J, int *D, int  
*INDEX, int *I) 
{ 
 int i,pt,k,v,j,q,ct,l; 
 int maxdist = INT_MAX; 
 int HEAD[maxd]; 
 int TAIL[maxd]; 
 int DIST[n+1]; 
 int temp; 
 int NEXT[n+1],LAST[n+1]; 
 int flag_1 = 1; 
 int flag_2 = 1;  
   
 for(i=1; i<=(maxd-1); i++) 
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 { 
  HEAD[i] = 0; 
  TAIL[i] = 0; 
 } 
 
 for(i=1;i<=n;i++) 
 { 
  DIST[i] = maxdist; 
  I[i] = 0; 
 } 
 LAST[root] = 0; 
 NEXT[root] = 0; 
 DIST[root] = 0; 
 pt = 0; 
 i = root; 
 HEAD[0] = root; 
 TAIL[0] = root; 
 
 do 
 { 
  do 
  { 
   if(INDEX[i]!=-1) 
   { 
    for(l=i+1;l<=n+1;l++) 
    { 
     if(INDEX[l]!= -1) 
     { 
      temp = INDEX[l] - 1; 
      break; 
     } 
    } 
     
    for(k=INDEX[i]; k<=temp; k++) 
    { 
     v = DIST[i] + D[k]; 
     j = J[k]; 
 
     if(v<DIST[j]) 
     { 
      if(DIST[j]!= maxdist) 
      { 
       q = fmod(DIST[j],maxd); 
       if(HEAD[q]==j) 
        HEAD[q] = NEXT[j];  
       else 
       { 
   if(TAIL[q]==j) 
   { 
    TAIL[q] = LAST[j]; 
    NEXT[LAST[j]] = 0; 
   } 
   else 
   { 
    LAST[NEXT[j]] = LAST[j]; 
    NEXT[LAST[j]] = NEXT[j]; 
   } 
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       }     
      } 
      q = fmod(v,maxd); 
 
      if(HEAD[q]==0) 
      { 
       HEAD[q] = j; 
       LAST[j] = 0; 
      } 
      else 
      { 
       LAST[j] = TAIL[q]; 
       NEXT[TAIL[q]] = j; 
      } 
 
      I[j] = i; 
      DIST[j] = v; 
        
      TAIL[q] = j; 
      NEXT[j] = 0; 
     } 
    } 
   } 
        
   flag_1=0; 
   if(NEXT[i]!=0) 
   {  
    if(i==dest) 
    { 
     return DIST[dest]; 
    } 
 
    i = NEXT[i]; 
    flag_1 = 1; 
   } 
  }while(flag_1 == 1); 
 
  HEAD[pt] = 0; 
  flag_2 = 0; 
  for(ct=1; ct<=(maxd-1); ct++) 
  { 
   pt = fmod((pt+1),maxd); 
   if(HEAD[pt]!=0) 
   { 
    if(i == dest) 
    { 
     return DIST[dest]; 
    } 
    LAST[HEAD[pt]] = i; 
    NEXT[i] = HEAD[pt]; 
    i = HEAD[pt]; 
    flag_2 = 1; 
    break; 
   } 
  } 
 } 
 while(flag_2 == 1); 



 

 - 97 - 

 
 LAST[root] = i; 
 NEXT[i] = root; 
 
 return DIST[dest]; 
}  

Ο εξυπηρετητής, στην περίπτωση που προτείνει το CSO µονοπάτι, υπολογίζει 
µε βάση τα συνολικά κόστη και βάρη των CSO και UO µονοπατιών την 
αναµενόµενη % αύξηση στο χρόνο ταξιδιού του χρήστη σε σχέση µε τη 
διαδροµή που θα πρότεινε ένα κλασικό σύστηµα πλοήγησης, καθώς και την 
αναµενόµενη % µείωση στην επίπτωση που έχει στην κίνηση η δροµολόγηση 
του οχήµατος. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται τα αποτελέσµατα της 
επεξεργασίας τριών αιτήσεων: 

 
Εικόνα 28. Εξυπηρέτηση αιτήσεων 

Η εξυπηρέτηση της πρώτης αίτησης αντιστοιχεί στη διαδροµή της εικόνας 26, 
από τον κόµβο 98 στον κόµβο 77. Σε αυτή την περίπτωση, ο ευριστικός 
αλγόριθµος επιστρέφει το ίδιο µονοπάτι µε τη βέλτιστη για το χρήστη 
µεθοδολογία. Η εξυπηρέτηση της δεύτερης αίτησης αντιστοιχεί στη διαδροµή 
της εικόνας 27. Σε αυτή την περίπτωση, η λύση του βέλτιστου για το σύστηµα 
προβλήµατος υπό περιορισµούς είναι ένα διαφορετικό µονοπάτι από το 
µονοπάτι που προτείνει η βέλτιστη για το χρήστη µεθοδολογία. Ακολουθώντας 
την πρόταση του συστήµατος, ο χρήστης αναµένεται να ταξιδέψει 0.07% 
περισσότερο χρόνο σε σχέση µε την πρόταση ενός κλασικού συστήµατος 
εύρεσης διαδροµής, αλλά η συνολική κίνηση αναµένεται να επηρεαστεί 
(αυξηθεί) κατά 1.82% λιγότερο. Ανάλογη είναι η συµπεριφορά του 
συστήµατος και στην εξυπηρέτηση της τρίτης αίτησης. 
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8 Επίλογος και Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία παρουσιάστηκε η βέλτιστη για το σύστηµα 
υπό περιορισµούς µεθοδολογία. Η µεθοδολογία χρησιµοποιείται στο πρόβληµα 
της κατανοµής της κίνησης και προτάθηκε η εφαρµογή των βασικών αρχών 
της στα συστήµατα πλοήγησης οχηµάτων για την εύρεση της προτεινόµενης 
διαδροµής. Στόχος είναι η παραγωγή προτάσεων που επιβαρύνουν το 
λιγότερο δυνατό την κυκλοφοριακή κατάσταση στο δίκτυο, παραµένοντας 
ταυτόχρονα δίκαιες για τους χρήστες, έτσι ώστε αυτοί να τις ακολουθούν και 
να επιτυγχάνονται τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Εκτός από τη θεωρητική 
προσέγγιση του προβλήµατος παρουσιάστηκε και η σχεδίαση και υλοποίηση 
ενός συστήµατος που προτείνει διαδροµές χρησιµοποιώντας το βέλτιστο για το 
σύστηµα υπό περιορισµούς αλγόριθµο. 

Στη συνέχεια η ερευνητική προσπάθεια θα επικεντρωθεί στα εξής: 

• Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος. Θα µελετηθεί η 
αποτελεσµατικότητά του και θα συγκριθεί µε την αδικία των διαδροµών 
που προτείνονται στους οδηγούς. Για το σκοπό αυτό πρέπει να 
συγκεντρωθούν πραγµατικά δεδοµένα για κάποια περιοχή και να 
αναπτυχθεί ένας προσοµοιωτής. Με την προσοµοίωση θα προκύψουν 
χρήσιµα συµπεράσµατα για τις παραµέτρους του συστήµατος και πως οι 
τιµές τους επηρεάζουν τα αποτελέσµατα. 

• Συνδυασµός του ευριστικού αλγορίθµου µε έναν ακριβή για την εύρεση 
της βέλτιστης κάθε φορά λύσης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να 
µελετηθεί η βελτίωση στα αποτελέσµατα της εφαρµογής του 
συστήµατος και να συγκριθεί µε την αύξηση στο χρόνο εκτέλεσης για 
πραγµατικά δίκτυα. 

• Μελέτη του πόσο αντιπροσωπευτικό είναι το κριτήριο Σlα(xα)xα (που 
προσφέρει απλότητα στο σύστηµα) ως αναπαράσταση της κίνησης στο 
δίκτυο. Όπως έχει εξηγηθεί όταν ένα όχηµα διασχίζει µία ακµή η 
επίπτωση στην κίνηση προέρχεται από το χρόνο διάσχισης της ακµής 
από το όχηµα και την επίπτωση στους χρόνους ταξιδιού στην ακµή των 
άλλων οδηγών. Σε περίπτωση, όµως, που η ροή σε κάποιο µονοπάτι 
είναι σχετικά µικρή, ίσως δεν πειράζει να ακολουθήσει το όχηµα αυτή 
τη διαδροµή ακόµα και αν το µέγεθος Σlα(xα)xα δεν ελαχιστοποιείται, 
αφού η αύξηση σε αυτή τη διαδροµή δεν θα δηµιουργήσει ιδιαίτερα 
προβλήµατα, σε σχέση µε ένα µονοπάτι όπου ήδη έχει αρκετή 
συµφόρηση, αλλά τυχαίνει η ποσότητα Σlα(xα)xα σε αυτό να 
ελαχιστοποιείται. Πρέπει να µελετηθεί, εποµένως, αν µπορεί να 
συνδυαστεί µε κάποιο άλλο κριτήριο, ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή 
κατανοµή των οχηµάτων στο δίκτυο.  
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