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• Διαδρομές των λεωφορείων

• Συχνότητα των δρομολογίων

• Χρήση συμβατικών ή ηλεκτρικών οχημάτων

• Θέση στάσεων (μελλοντική υλοποίηση)

Περιορισμοί

• Δομή οδικού δικτύου (διαθέσιμη από χάρτες)

• Διαθέσιμος στόλος (από διαχειριστή δικτύου)

• Περιβαλλοντική επιβάρυνση (επιτρεπτά όρια)

• Οικονομικό κόστος (διαθέσιμος προϋπολογισμός)

• Ικανοποίηση επιβατών (μετεπιβιβάσεις, εξυπηρέτηση

στάσεων)

Στόχοι υπολογισμού

Το έργο DIANA, που ασχολείται με την ανάπτυξη συστήματος αποφάσεων για τη σχεδίαση συγκοινωνιακού δικτύου πόλεων με

εφαρμογή στο Ηράκλειο Κρήτης. Στόχος είναι ο σχεδιασμός του συγκοινωνιακού δικτύου λεωφορείων με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε

να υπάρχει βελτιστοποίηση μιας σειράς κριτηρίων που μπορεί να είναι αντικρουόμενα μεταξύ τους. Για το σκοπό αυτό

χρησιμοποιούμε εξελικτικούς αλγόριθμους όπως οι γενετικοί αλγόριθμοι [1] και ο PSO [4].

(α) Ορισμένος συνολικός αριθμός στάσεων S και ορισμένος αριθμός λεωφορειακών 

γραμμών L. 

(β) Μέγιστος αριθμός στάσεων ανά γραμμή s. 

Κωδικοποίηση:  δυαδικός 2D πίνακας L γραμμών και s στηλών. 

“1”  στη θέση (λ,σ) : η λ λεωφοριακή γραμμή περνά από την στάση σ. 

Στο παραπάνω διάνυσμα Lxs προσθέτουμε επιπλέον bits 

- Για να κωδικοποιήσουμε την συχνότητα των λεωφορείων ανά γραμμή

- Το αν η γραμμή εξυπηρετείται από συμβατικά ή ηλεκτρικά λεωφορεία

Η σειρά των στάσεων προκύπτει επιλύοντας πρόβλημα περιπλανώμενου πωλητή

Κωδικοποίηση δυαδικής λύσης [2]

Σύστημα αποφάσεων

• Tο σύστημα τρέχει σε ένα δικτυακό

εξυπηρετητή και κάνει χρήση του GIS 

συστήματος google maps

• Oρισμός των χαρτών και των ρευμάτων

κατεύθυνσης ανά δρόμο, χρησιμοποιώντας

το σχετικό ΑΡΙ [3].

• Χρησιμοποιήθηκαν 50-60 κόμβοι για

αναπαράσταση των στάσεων και 10-15 

λεωφορειακές γραμμές.

• Υλοποίηση web-based, open source

• Χρόνος εκτέλεσης μερικές ώρες
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