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OPTYMALIZACJA WIELOKRYTERIALNA W PROBLEMIE 

MARSZRUTYZACJI (VRP) 

 

Streszczenie. Na potrzeby pracy przygotowano algorytm memetyczny 

znajdujący aproksymację krzywej Pareto rozwiązań optymalizacji 

wielokryterialnej. Przyjęte kryteria to: a) liczba pojazdów oraz b) sumaryczny 

koszt realizacji zleceń. W pracy ujęto możliwość wprowadzenia do algorytmu 

dodatkowych ograniczeń dotyczących problemu, takich jak okna czasowe i 

maksymalny czas podróży. 

 

MULTICRITERIA OPTIMIZATION IN VEHICLE ROUTING PROBLEM 

(VRP) 

 

Summary. For this paper a memetic algorithm to find an approximation of 

Pareto-frontier of optimal multi-criteria solutions was prepared. The criteria used 

are: a) the number of vehicles and b) total travel cost. This paper considers the 

possibility to introduce additional constraints like time windows and maximum 

travelling time. 

 

1. Geneza problemu marszrutyzacji 

   

Problem marszrutyzacji, będący rozwinięciem klasycznego problemu 

komiwojażera, jest problemem optymalizacji polegającym na wyznaczeniu określonej 

liczby tras przewozowych z zachowaniem dodatkowych ograniczeń. 

Początki problemu Vehicle Routing Problem (VRP) sięgają aż do przełomu lat 

pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dwudziestego wieku, kiedy Dantzig i Ramser [2] 

opracowali formułę programowania matematycznego i algorytm rozwiązania 

problemu dostarczania benzyny do stacji serwisowych/benzynowych. Od tamtej pory 

problem marszrutyzacji uległ ewolucji i jest obecnie badany przez rzeszę specjalistów. 

Definicja problemu określa, że m  pojazdów zlokalizowanych w punkcie 

startowym ma dostarczyć pewną dyskretną liczbę towarów do n  klientów, z których 

każdy odwiedzany jest dokładnie raz. Określenie optymalnej trasy przejazdu 

reprezentuje problem marszrutyzacji. Pierwotnie celem było zminimalizowanie 

całkowitej długości przejazdu. Rozwiązaniem klasycznego problemu VRP jest zbiór 

dozwolonych, zgodnych z narzuconymi ograniczeniami, tras rozpoczynających i 

kończących się w punkcie startowym. W klasycznym problemie marszrutyzacji koszt 
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transportu zmniejsza się poprzez skrócenie całkowitej długości tras lub zmniejszenie 

liczby pojazdów. 

Rzeczywiste zastosowania wymagają zazwyczaj bardziej skomplikowanych 

modeli, opartych o dodatkowe ograniczenia dotyczące m.in. pojemności pojazdów, 

maksymalnych tras czy też okien czasowych, w których towary mogą zostać 

dostarczone. Pojawiają się również modele pickup and delivery uwzględniające 

dostarczanie i odbiór towarów od klientów, gdzie istotną rolę odgrywa pojemność 

pojazdów. Przez ponad pół wieku problemy marszrutyzacji wyewoluowały ze względu 

na rzeczywiste zapotrzebowania przemysłu i firm logistycznych. W rezultacie 

sformułowano problemy z wieloma magazynami, periodyczne VRP, współdzieloną 

dostawą, z nawrotami i wiele innych. 

Problem VRP jest NP-trudnym problemem optymalizacji kombinatorycznej, 

którego dokładne rozwiązanie możliwe jest tylko dla małych rozmiarów instancji [3]. 

Heurystyki nie gwarantują co prawda znalezienia rozwiązania optymalnego, jednak w 

praktyce są najczęściej stosowane ze względu na wysoką skuteczność. Opisany w 

pracy algorytm memetyczny pozwala na znalezienie dobrych rozwiązań w 

skończonym czasie. 

 

2. Sformułowanie problemu 

   

Problem marszrutyzacji składa się między innymi ze zbioru klientów 

n}{1,...,N  , przebywających w n  różnych lokacjach, floty pojazdów dostawczych 

oraz centralnego puntu wysyłkowego. Każdej parze lokacji j) (i, , gdzie  Nj i,  oraz 

ji  , przypisane są czas przejazdu ji,t  i/lub długość trasy ji,d . W przypadku 

problemów symetrycznych (graf nieskierowany) wartości są symetryczne, niezależnie 

od kierunku przejazdu ( ij,ji, tt   oraz ij,ji, dd  ) [4]. Wypadki komunikacyjne, ulice 

jednokierunkowe oraz zróżnicowane, dla przeciwnych kierunków podróży, koszty 

przelotu są typowymi przypadkami, w których symetria może ulec załamaniu. 

Powstała w ten sposób klasa problemów asymetrycznych (graf skierowany). Mogą one 

posiadać tylko jeden kierunek przejazdu między dwoma lokacjami lub różne 

czasy/długości przebycia tras [1].  

W klasycznym problemie VRP klienci są obsługiwani z jednego punktu 

wysyłkowego przez flotę pojazdów V , gdzie m}..., {1,V  , które rozpoczynają i 

kończą podróż w centralnym punkcie wysyłkowym. Flota może być homogeniczna 

lub niejednolita. Rozmiar floty jest zazwyczaj z góry narzucony, jednakże w niniejszej 

pracy potraktowany został jako jedno z kryteriów optymalizacji.  

W problemie Capacitated VRP (CPRV) każdy z klientów reprezentowany jest 

przez zapotrzebowanie 
iq , n1,...,i  , na towary w i -tej lokacji. Natomiast pojazdy 

posiadają pojemność ka , gdzie Vk , która w flocie homogenicznej jest identyczna 

dla wszystkich pojazdów ( aa k   dla Vk ). Wprowadzenie ograniczenia pojemności 

znacznie zmniejsza liczbę dopuszczalnych rozwiązań.  

Liczba dopuszczalnych rozwiązań spada, podobnie jak w CPRV, w przypadku 

modeli z ograniczeniem czasu podróży pojazdów. Najczęściej spotykany jest model z 
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jednakowym maksymalnym czasem podróży, aczkolwiek niejednorodne czasy mają 

więcej zastosowań praktycznych.  

Problem VRP with Time Windows (VRPTW) wprowadza ograniczone okna 

czasowe na dostarczenie przesyłki do klienta. Każdy klient Ni  ma przypisane okna 

czasowe, czyli przedział ]l,[e ii
, gdzie 

ii le  , odpowiadający bezpośrednio 

najwcześniejszemu i najpóźniejszemu czasowi rozpoczęcia obsługi (dostarczenia 

przesyłki do) klienta i -tego [6]. Ograniczenia mogą być a) twarde lub b) miękkie. 

Okna twarde oznaczają, że zlecenie musi zostać wykonane bez przekraczania 

wyznaczonego okna czasowego (czas przetwarzania przesyłki u klienta nie ma na TW 

wpływu), podczas gdy okna miękkie oznaczają iż przekroczenie okna czasowego jest 

możliwe, ale naliczana jest kara np. w postaci sumy spóźnień, maksymalnego 

spóźnienia czy też liczby spóźnień. Podczas gdy pierwszy typ wpływa znacząco na 

ograniczenie liczby rozwiązań dopuszczalnych, drugi pozwala na wprowadzenie 

dodatkowego kryterium optymalizacji. 

 

3. Ograniczenia i kryteria optymalizacji 

   

W niniejszej pracy przyjęto ograniczenia pochodzące z klasycznego problemu 

marszrutyzacji, na które składają się: a) limit odwiedzin lokacji (każdy klient 

odwiedzany jest tylko raz) oraz b) jeden punkt wysyłkowy (pojazd rozpoczyna i 

kończy podróż w tym samym punkcie). Dodatkowo zbadano, nieznacznie 

zmodyfikowany, algorytm dla modelu CVRP z homogeniczną flotą pojazdów oraz dla 

modelu VRPTW z miękkimi oknami czasowymi, w którym oprócz liczby pojazdów i 

całkowitego kosztu realizacji zleceń postanowiono poddać optymalizacji liczbę 

przekroczeń nałożonych ograniczeń okien czasowych. 

W zastosowanych danych wejściowych przyjęto współrzędne lokacji klientów, 

na podstawie których obliczana była uproszczona, do odległości euklidesowej, długość 

trasy. Ta ostatnia bezpośrednio przekładała się na koszt transportu, będący jednym z 

kryteriów optymalizacji. Liczba pojazdów, będąca drugim z wstępnie zastosowanych 

kryteriów, ma szczególne znaczenie w przypadku rozplanowania zasobów i kosztów 

wynikających z eksploatacji i zakupu pojazdów oraz zatrudnienia kierowców. 

Powyższe kryteria można sprowadzić do wyboru trasy w postaci prostej w ocenie 

jednokryterialnej funkcji celu. 

Kryterium całkowitego kosztu transportu można zapisać poniższym wzorem: 


  

n

0i 0 1

min
n

j

m

k

k

ijij xd                                         (1) 

Gdzie: 
k

ijx  =  

1, gdy klient j -ty znajduje się na trasie k -tego pojazdu po kliencie i -tym 

 0, w przeciwnym wypadku 

ijd  = długość ścieżki od klienta i -tego do klienta j -tego 
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Ograniczenia wynikające z modelu: 

 

1
n

1j




k

ojx     mk ,..,1             (2) 

Ograniczenie (2) gwarantuje, że pojazd opuści punkt centralny i odwiedzi 

klienta. 
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ip xx     mk ,..,1  i np ,..,0            (3) 

Ograniczenie (3), dotyczące wejść i wyjść przepływu, gwarantuje że pojazd po 

odwiedzeniu zadanego klienta opuści go i na koniec powróci do puntu wysyłkowego. 

 

i

k

ii lbe      ni ,..,1            (4) 

Gdzie: 
k

ib  = moment rozpoczęcia usługi u klienta i -tego przez pojazd k -ty, 

mk ,..,1

 Ograniczenie (4) gwarantuje, że zlecenie zostanie rozpoczęte u klienta w 

określonym oknie czasowym. Przekroczenie takowego powoduje zwiększenie liczby 

przekroczonych okien czasowym. 

 

0kib     ni ,..,1  i mk ,..,1           (5) 

Równanie (5) gwarantuje, że czasy rozpoczęcia wykonywania zlecenia u 

klientów będą dodatnie. 

 

}1,0{kijx     ni ,..,0 , nj ,..,0

 

i mk ,..,1           (6) 

Ostatecznie równanie (6) gwarantuje, że zmienna k

ijx  przyjmie wartości binarne. 

 

4. Opis algorytmu PIMA 

   

Algorytm Pareto Inspired Memetic Algorithm (PIMA) jest zmodyfikowanym o 

metodę lokalnego przeszukiwania algorytmem genetycznym, poszukującym 

aproksymacji zbioru rozwiązań Pareto-optymalnych. Przedstawia osobie podejmującej 

decyzję zbiór znalezionych niezdominowanych rozwiązań spełniających zadane 

kryteria optymalizacji. 

W ramach działania algorytmu utrzymywana jest zewnętrzna, nie biorąca udziału 

w operacjach genetycznych, populacja rozwiązań niezdominowanych [5]. Chromosom 

reprezentuje uszeregowanie, a same osobniki poddawane są klasycznym operacjom 

genetycznym, Na potrzeby algorytmu zastosowano krzyżowanie w schemacie PMX 

(Partially Mapped Crossover) oraz metodę losowej mutacji, w której osobniki 

(chromosomy) z pewnym prawdopodobieństwem poddawane są operacjom zamiany 

zadań miejscami oraz przenoszenia zadań na inną pozycję w uszeregowaniu.  
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Rys. 1. Krzyżowanie PMX – obszar dopasowania 

 

 

Rys. 2. Krzyżowanie PMX – wymiana genów 

 

Przystosowanie obliczane jest przez poddanie osobników funkcjom oceny 

kryteriów, a następnie podzielenie ich na kolejne fronty Pareto [7][8]. W pierwszym 

znajdują się osobniki niezdominowane, a w kolejnych osobniki zdominowane co 

najwyżej przez osobniki z wcześniejszych frontów. Tzn. w drugim znajdą się osobniki 

zdominowane wyłącznie przez przedstawicieli frontu pierwszego, w trzecim mogą się 

znaleźć osobniki zdominowane wyłącznie przez przedstawicieli frontu pierwszego lub 

drugiego, etc. 

 

Rys. 3. Podział rozwiązań na fronty Pareto 

Przed przystąpieniem do operacji selekcji, rozwiązania z pierwszego frontu 

(rozwiązania niezdominowane) poddawane są funkcji lokalnego przeszukiwania. 

Każde z rozwiązań jest modyfikowane pewną z góry określoną liczbę razy, przez 
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losową zamianę miejsc dwóch sąsiadujących zadań w uszeregowaniu. Jeśli nowe 

rozwiązanie dominuje rozwiązanie niezmodyfikowane, to zastępuje je w kolejnej 

iteracji lokalnego przeszukiwania. Jeśli jest zdominowane, zostaje odrzucone. W 

przypadku, gdy żadne z rozwiązań nie dominuje pozostałego, rozwiązanie 

niezmodyfikowane dodawane jest do zewnętrznej populacji, a nowe rozwiązanie 

zastępuje je w kolejnych iteracjach lokalnego przeszukiwania. Po zakończeniu 

lokalnego przeszukiwania, dokonywana jest selekcja osobników metodą turniejową. 

Po wykonaniu ostatniej iteracji głównej pętli algorytm wybiera rozwiązania 

niezdominowane z zewnętrznej populacji, gdyż w trakcie dodawania nowych 

rozwiązań sprawdzana jest tylko ich powtarzalność, a rozwiązania zdominowane przez 

nowo dodane nie są eliminowane z zewnętrznej populacji. Zabieg ten zastosowano ze 

względu na dużą złożoność obliczeniową podziału populacji na fronty Pareto. 

Algorytm dla problemu z ograniczonymi pojemności został zmodyfikowany w 

ten sposób, by wszystkie rozwiązania wygenerowane przez operacje genetyczne były 

rozwiązaniami dopuszczalnymi, tzn. zapotrzebowania klientów na trasie pojazdu nie 

przekraczały pojemności takowego. Funkcja przystosowująca rozwiązania do 

obowiązujących ograniczeń uruchamia się po wykonaniu operacji krzyżowania i 

mutacji. Jest również wywoływana podczas działania metody przeszukiwania 

lokalnego, aby zapewnić dopuszczalność odnalezionych rozwiązań sąsiednich. 
 

5. Przeprowadzone badania i wnioski 

   

Badania zostały przeprowadzone na spreparowanych instancjach zawierających 

klientów losowych, skupionych w głównych obszarach oraz mieszanych. Instancje 

testowe, zawierające od 100 do 200 zadań, zostały wygenerowane na potrzeby 

niniejszej pracy ze względu na specyfikę problemu.  

Dla problemu dwukryterialnego algorytm PIMA, w porównaniu z klasycznym 

algorytmem genetycznym oraz algorytmem symulowanego wyżarzania, dał bardzo 

dobre efekty, dominując niemal wszystkie (ponad 96%) rozwiązania znalezione przez 

powyższe algorytmy. Dzięki zastosowaniu zewnętrznej populacji, przechowującej 

zadania niezdominowane, oraz ograniczeniu zastosowanego lokalnego przeszukiwania 

do rozwiązań z pierwszego frontu Pareto, udało się zredukować złożoność 

obliczeniową algorytmu. Co więcej, już dla niewielkiej liczby iteracji algorytm 

dostarczał rozwiązań, które dominowały rozwiązania pozostałych algorytmów, 

otrzymane na skutek znacznie większej liczby iteracji.  

Wprowadzenie ograniczeń, w postaci pojemności pojazdów i okien czasowych, 

oraz dodanie trzeciego kryterium optymalizacji wpłynęło na otrzymywane 

rozwiązania, jednak nadal co najmniej 64% rozwiązań niezdominowanych należało do 

algorytmu PIMA. Wynika to zapewne z ograniczenia liczby rozwiązań 

dopuszczalnych, będącego wynikiem wprowadzenie dodatkowych ograniczeń.  
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