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Въведение  
Много аспекти на логистичните системи са стохастични, динамични и 

нелинейни, което ги прави много чувствителни дори и на малки смущения. 

Управлението и контрола на съвременните логистични системи се основава на 

много йерархично разпределени, организационни нива. Ръководителите, 

диспечерите, шофьорите, работниците и клиентите имат различни интереси и 

цели, различно образователно ниво и разнообразен трудов опит. Те възприемат 

ситуациите по различни начини и правят много решения въз основа на 

субективни възприятия и субективна оценка на параметрите. Управлението и 

контрола на съвременните логистични системи се основават на управленските 

науки (MS - Management Science), Операционни изследвания (OR - Operations 

Research) и на Изкуствения интелект (AI - Artificial Intelligence). Изпълнението на 

конкретни мерки за контрол е възможно поради разнообразието от класически и 

съвременни електронни, комуникационни и информационни технологии, които са 

жизненоважни елементи на логистичната инфраструктура. Тези технологии 

значително допринасят за ефективното разпределение на намаленото време за 

превоз, намаляване на задръстванията, по-ниските производствени и транспортни 

разходи и по-високото ниво на обслужване.  
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Наблюдението, анализирането, прогнозирането на бъдещото развитие, 

контрола на сложните системи и оптимизирането на тези системи представляват 

някои от основните задачи в областта на Операционните изследвания (OR). 

Анализът на поведението на системата предполага разработването на специфични 

теоретични модели, способни да описват точно различните системни процеси. 

Разработените математически модели се използват за прогнозиране на
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поведението на системата, за планиране на бъдещото развитие на системата и за 

дефиниране на различни стратегии и действия за контрол. Логистичните системи, 

характеризиращи се със сложна и скъпа инфраструктура и оборудване, голям 

брой различни потребители и несигурна стойност на много параметри, са едно от 

предизвикателствата на Операционните изследвания (OR).  

Изкуственият интелект (AI-Artificial Intelligence)- представлява 

изследванията с компютърни програми с възможност за показване на 

„интелигентно“ поведение. (Изкуственият интелект - AI се определя като клон 

на компютърната наука, който проучва как да се предоставят на компютрите 

способности на човешката интелигентност.) По същество AI се опитва да 

имитира човешкото поведение. Техниките на AI представляват удобни 

инструменти, които описват поведението и изработването на решения от 

различни лица, вземащи решения в производството, транспорта и складовете. 

Дистрибуционните AI системи и многоагентните системи са удобни инструменти 

за анализ на различни логистични явления.  

През последното десетилетие бе постигнат значителен напредък при 
сливането на различни техники на Операционните изследвания и Изкуственият 
интелект.  

Операционни изследвания - основни понятия  

Основните концепции на Операционните изследвания (OR) могат да бъдат 

описани по-добре с помощта на пример. Нека се разгледа проблема с 

дистрибуцията на мляко в един град. Различните участници в дистрибуцията на 

мляко са изправени пред различни проблеми при вземането на решения. 

Предполага се, че дистрибуторите разполагат с няколко превозни средства. Тези 

превозни средства трябва да доставят мляко и млечни продукти на 50 различни 

магазини. Целият процес на разпространение може да бъде организиран по много 

различни начини. Има няколко възможни маршрута на превозното средство. 

Диспечерът, отговарящ за дистрибуцията, винаги ще се стреми да открие 

маршрути за превоз, които осигуряват най-ниските транспортни разходи.  

Мениджърите на магазини постоянно се сблъскват с проблема за изчисляване 

на подходящото количество мляко и млечни продукти, които трябва да бъдат 

поръчани от дистрибутора. Непродаденото мляко и други продукти значително 

увеличават разходите. От друга страна, потенциалните приходи могат да бъдат 

загубени в случай на недостиг на продукти.  

И двата проблема за решаване (с които се сблъскват диспечерът на 
дистрибуторите и мениджърите на магазини) се характеризират с ограничени 

ресурси (броят на превозните средства, които могат да участват в 
разпределението на млякото, размерът на средствата, които могат да бъдат 
инвестирани в млечни продукти) и от необходимостта да се открият оптимални 
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(най-добрият набор от маршрути за превозните средства, оптималните количества 
мляко и млечни продукти, които трябва да бъдат поръчани) маршрути.  

Операционните изследвания (OR) могат да бъдат определени като набор от 

техники, които търсят най-добрия начин на действие при ограничени ресурси. 

Началото на OR е свързано с дейностите на Британското въздушно командване 

през 1936 г., а името Операционни изследвания (Operations Research - OR) се 

корени в изследванията на военните операции. Истинският разцвет на OR започна 

след Втората световна война, когато са създадени курсове за Операционни 

изследвания в много американски университети, заедно с широкото използване на 

методите на OR в индустрията и публичния сектор. Развитието на съвременните 

компютри допълнително допринесе за успеха на техниките за изследване на 

операциите.[6]  

Формулирането на проблема (с думи) представлява първата стъпка в 

обичайната схема за решаване на проблеми. В следващата стъпка, устното 

описание на проблема трябва да бъде заменено от съответната математическа 

формулировка. Математическата формулировка описва проблема математически. 

Променливи, целева функция и ограничения са основните компоненти на 

математическия модел. За да изградят математичен модел, анализаторите се 

опитват да установят различни логически и математически зависимости между 

отделните променливи. Анализаторите определят целевата функция, както и 

набор от ограничения, които трябва да бъдат изпълнени. В зависимост от 

проблема, ограниченията по своя характер биха могли да бъдат физически, 

институционални или финансови. Възможните решения се оценяват от 

съответните стойности на целевите функции. Осъществимите решения се състоят 

от всички проблемни решения, които отговарят на определен набор от 

ограничения. Много е трудно (и в повечето случаи невъзможно) е да се създаде 

математичен модел, който да обхване всички различни аспекти на разглеждания 

проблем. Следователно, математичните модели представляват опростено 

описание на реалния проблем. Практически всички те представляват компромис 

между желанието да се опише точно проблема в реалния живот и способността за 

решаването му.  

Стъпки за решаване на проблема  

Много логистични и транспортни проблеми в реалния живот могат да бъдат 

сравнително лесно формулирани с думи (фигура 1). След формулировката на 

проблема, в следващата стъпка инженерите обикновено превеждат словесното 

описание в математическо описание. Основните компоненти на математическото 

описание на проблема са променливи, ограничения и цел. Променливите понякога 

се наричат неизвестни. Доколкото някои от променливите са под контрола на 

анализатора, а някои не са. Ограниченията могат да бъдат физически ресурси, 

причинени от някои инженерни правила, закони, насоки или различни финансови 
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причини. Не може да се приемат повече от 100 пътници за планирания полет, ако 
капацитетът на самолета е равен на 100 места. Това е типичен пример за 
физическо ограничение.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фиг. 1. Стъпки за решаване на проблема чрез математично моделиране 

 

Финансовите ограничения обикновено са свързани с различни 

инвестиционни решения. Например, не може да се инвестира повече от 10 млн. $ 

за подобряване на пътя, ако наличният бюджет е 10 млн. $. Решенията могат да 

бъдат възможни или невъзможни. Решенията са възможни, когато отговарят на 

всички дефинирани ограничения. Целта представлява краен резултат, който 

вземащият решение иска да постигне, като избере конкретна програма или 

действие. Максимизирането на приходите, минимизирането на разходите или 

максимизирането на печалбите са типични цели на ориентираните към печалба 

организации. Осигуряването на най-високо ниво на обслужване на клиентите 

представлява обичайната цел на организация с нестопанска цел.  

Математическото описание на проблема се нарича математичен модел на 

проблема. Алгоритъм представлява някакъв количествен метод, използван за 

решаване на дефинирания математичен модел. Алгоритмите се състоят от набор 

от инструкции, които обикновено се следват в определена последователност. 

Оптималното решение на дефинирания проблем е най-доброто решение сред 

всички възможни решения. В зависимост от определената целева функция 
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оптималното решение съответства на максималния приход, минималната цена, 
максималната печалба и т.н.  

Математическо програмиране  

През последните три десетилетия успешно се използват линейни, нелинейни, 

динамични, цялостни и многоцелеви програми за решаване на различни 

инженерни, управленски и контролни решения. Техниките за математическо 

програмиране са използвани за справяне с проблемите, свързани с най-

ефективното разпределение на ограничени ресурси (доставки, капитал, труд и др.) 

за да се изпълнят определените цели.[7] Типични проблеми са увеличаване на 

пазарния дял, планиране на производството, планиране числеността на персонала, 

избор на маршрути и планиране на превозните средства, локализиране на 

инфраструктурата, планиране развитието на инфраструктурата и др. Техните 

решения могат да бъдат намерени с помощта на един от методите на 

математическото програмиране.  

Линейно програмиране  

Нека се разгледат операциите на компания за отдаване на автомобили под наем. 

Общият брой на превозните средства, които фирмата притежава е 100. На 

потенциалните клиенти се предлагат 2 тарифни плана от 150 $ на седмица и 100 $ на 

седмица. Клиентите заплащат по 100 $ на седмица, ако направят резервацията поне 3 

дни предварително. Предполага се, че може да се предвиди точния брой заявки и в 

двата тарифни плана. Очакват се 70 заявки за клиенти от първия план и 80 заявки за 

клиенти във втория тарифен план през разглеждания период от време. Поддържат се 

поне 10 автомобила за клиентите, които плащат по-високи тарифи. Трябва да се 

определи общия брой на превозните средства, наети в различните тарифни планове, 

за да се постигне максимален приход за компанията. 

Решение:  

Тъй като се иска да определи общия брой превозни средства, наети в 

различните тарифни планове, променливите на модела могат да бъдат определени 
като: 

x1 - общият брой превозни средства, планирани да бъдат наети в първия 
тарифен план;  

x2 - общият брой превозни средства, планирани да бъдат наети във втория 
тарифен план.  

Тъй като всяко превозно средство от първия план се наема за 150$, общият 

приход от наемане на x1 автомобила е 150.x1. По същия начин общият приход на 

компанията от отдаване под наем на x2 превозни средства е равен на 100.x2. 

Общият приход на компанията е равен на сумата от двата прихода, 150.x1 + 

100.x2.  

От формулирането на проблема се стига до заключението, че съществуват 
конкретни ограничения за наемането и търсенето на превозни средства. 
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Ограниченията за наемане на превозни средства могат да бъдат вербално 
изразени по следния начин: 
 

 Общият брой на превозните средства, наети по двата плана заедно, трябва 
да бъде по-малък или равен на общия брой превозни средства;

 Общият брой на превозните средства, наети по който и да е план, трябва 
да бъде по-малък или равен на общия брой заявки на клиентите;

 Общият брой на превозните средства наети в първия план, трябва да бъде 
най-малко 10;

 Общият брой превозни средства наети във втория план, не може да бъде 
по-малък от нула (ограничение за неотрицателност).

По-долу е представен математически модел за проблем с управлението на 
приходите от отдаване под наем:

Максимизира се:
F X   150.x 100.x 

2 
 

1  
 

 

в зависимост от: 
x  x 

2 
 100 

 

1   
  

x   70 
 

1  
 

x 2  80 
 

   

x   10 
 

1  
  

x 2  0 
 

  
  

В този случай се позволява променливите да заемат дробни стойности 

(винаги може да се закръгли дробната стойност до най-близкото възможно цяло 

число). С други думи, всички променливи са непрекъснати променливи. Има и 

една целева функция. Опитва се да се увеличи максимално приходите на 

компанията. Целева функция и всички ограничения са линейни, което означава, 

че всяка граница е или константа, или константата умножена с променлива. Всеки 

математичен модел, който има една целева функция, всички променливи са 

непрекъснати, линейна целева функция и всички ограничения са линейни се 

нарича линейно програмиране (LP). През многото години е установено, че 

редица проблеми в реалния живот могат да бъдат формулирани като линейни 

програми. Линейното оптимизиране обикновено се решава, като се използва 

широко разпространения симплекс метод (има и алтернативен алгоритъм,  
наречен Метод на вътрешните точки). 

Тъй като има само две променливи, може да се реши и проблема графично.  
Графичният метод е неприложим за математическите модели с повече от две 
променливи.  

За да се разреши зададения проблем графично, се чертаят възможните 
решения (площ), които отговарят на всички ограничения едновременно. Фигура 2  

показва пространството на възможните решения. 
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Фиг. 2. Пространство на решенията на проблема за управление на приходите 

от наем на автомобили 

 

Всички възможни стойности на променливите се намират в първия квадрант. 
Това се дължи на следните ограничения:  x   10  и  x 0.Линейните уравнения 

1 2 

x  10 , x  70 , x 
2 
 80, x 

2 
 0 и x   x 

2 
 100се получават чрез заместване на „≤“ с „=“ 

 

1  1      1  
 

за всяко ограничение. След това всяка права линия се начертава. Областта, в 
която всяко ограничение се удовлетворява, когато неравенството е в сила, се 
посочва от посоката на стрелката по съответната права линия. Получената област 
за решение на проблема за наем на автомобили е показана на фигура 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фигура 3. Оптимално решение на проблема. 

 

Възможни точки за решавания проблем са всички точки 
границата или на границата на пространството за решенията. 

решение  се  намира  в  посоката,  в  която  целевата  функция F X 

 
 

в рамките на 
Оптималното  

  150.x1  100.x2 

нараства. Оптималното решение е показано на фигура 3.  

Успоредните линии на фигура 3. представляват целевата функция F X   150.x1 

100.x2 . Те се начертават чрез произволно зададено нарастване на стойностите на F. 

По този начин е възможно да се направят изводи за степента и 
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посоката, в която се увеличават общите приходи на компанията. За да се открие 

оптималното решение, измества се приходната линия в посоката, посочена на 

фигура 3, до точка „О“, където всяко допълнително увеличение на приходите на 

фирмата би довело до невъзможно решение. Оптималното решение се получава 

като пресечната точка на следните редове: 

 

x  x 
2 
 100 

 

1   
 

x1   70  

След решаването на системата от уравнения се получава: 

 

x  70 
 

 1  
 

x 
2  30 

 

  
  

Съответните приходи на компанията за отдаване на автомобили под наем са 
равни на:  

F X   150.x1  100.x2   150(70) 100(30)  13500 

 

Разглежданият проблем е типична задача на разпределението на ресурсите. 
Линейното програмиране ни помага да се открие най-доброто разпределение на 
ограничените ресурси. Това е линеен модел за програмиране: 

 

Максимизира се:  

FX  c1.x1  c2 .x2  c3 x3 ...cn xn 

 

  
 

в зависимост от:               
 

a  .x  a .x 
2 
 a x ...c x 

n 
 b 

 

 11 1  12   13 3 1n  1 
 

a21.x1  a22 .x2  a23 x3 ...c2n xn  b2 
 

a 
m1 

.x  a 
m2 

.x   a  x ...c x  b 
 

  1  2  m3  3 mn n m 
 

x1, x2 , x3....xn  0 

 

Променливите x1, x2 , x3....xn  описват различни икономически дейности (брой на 
 

автомобилите, наети по първи тарифен план, брой изделия, които трябва да се 
съхраняват като запас, броя на пътуванията на ден по конкретен маршрут, 

превозни средства, определени за определен маршрут и т.н.). 

Цялочислено програмиране  

Анализаторите често осъзнават, че някои или всички променливи при 
линейното програмиране трябва да бъдат цели числа. Това означава, че някои 

променливи или всички имат само цели стойности. За да се формулира проблема 
по-лесно, анализаторите често допускат тези променливи да заемат дробни 
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стойности. Например, анализаторите знаят, че броят клиентите по първи тарифен 

план трябва да бъде в диапазона между 30 и 40. Линейното програмиране може да 

доведе до „оптимално решение“, което показва, че броят на тези клиентите е 

равен на 37,8. В този случай може да се пренебрегне дробната част и може да се 

реши да се запазят 37 (или 38) автомобила за клиенти по първи тарифен план. По 

този начин се прави малка грешка, но сме в състояние лесно да решим проблема.  

В други ситуации анализаторите не могат да действат по същия начин. 

Представете си, че трябва да се вземе решение за нов план на склада. Трябва да се 

избере една от многобройните генерирани алтернативи. Това е решение от вида 

„да/не“ („1/0“): „Да“, ако е избраната алтернатива, „Не“, в обратния случай. С 

други думи, могат да се въведат двоични променливи в анализа. Променливата 

има стойност 1, ако е избрана i-та алтернатива и стойност 0 в обратния случай. 

Стойността 0,7 на променливата не означава нищо за нас. Не може да се избере за 

най-добрият проект за склада, ако променливите вземат дробни стойности. Когато 

се решават проблеми, подобни на проблема с проектирането на склад, се работи 

изключително с цели числа. Тези видове решения, са известни като числени 

програми, а съответната област е известна като „числено програмиране“. Чрез 

него обикновено се описват проблемите, при които една или повече алтернативи 

трябва да бъде избрана от ограничен набор генерирани алтернативи.  

Проблемите с определянето на реда на дейностите, намирането на оптимални 

маршрути на превозните средства или откриването на най-краткия път в 

транспортната мрежа са типични проблеми, които са формулирани като числено 

програмиране. Съществуват и проблеми, при които някои променливи могат да 

заемат само цели числа, докато други променливи могат да бъдат дробни числа. 

Тези задачи са известни като програми със смесени числа. Много по-трудно е да 

се решат проблемите с численото програмиране в сравнение с линейното 

програмиране. По-долу ще се разгледа реда на цялочисленото програмиране.  

Да се максимизира:  
 n 

F X  c j x j 
 j 1 

в зависимост от:  
n  

a
ij 
x

 j  


 
b

i за i  1,2,...., m 
j 1  

0  x j   u j цели числа  j  1,2,...., n 

 

Има много софтуерни продукти, които решават линейни уравнения с цели 
числа, и смесени линейни уравнения (CPLEX, Excel and Quattro Pro Solvers, 
FortMP, LAMPS, LINDO, LINGO, MILP88, MINTO, MIPIII, MPSIII, OML, OSL). 
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Комбинацията от възможни решения характеризира много от проблемите 

свързани с числено програмиране. В случаите, когато броят на целите 

променливи в разглежданата задача е много голям, намирането на оптимално 

решение става много трудно, ако не и невъзможно. В такива случаи се използват 

различни евристични алгоритми за откриване на „добрите“ решения. Тези 

алгоритми не гарантират оптималното решение на задачата.  

Евристични алгоритми  

Много логистични проблеми са комплексни по своята същност. 
Комплексните проблеми на оптимизацията могат да бъдат решени чрез точни или 
чрез евристични алгоритми.  

Точните алгоритми винаги намират оптималното решение или решения. 
Широката употреба на точните алгоритми е ограничена от компютърното време, 

необходимо за откриване на оптималното решение или решения. В някои случаи 
компютърното време е много голямо.  

Думата „еврика“ има своите корени в гръцката дума „ευρισκώ“, която 

означава „откривам“ или „намирам“. Евристичният алгоритъм, може да бъде 

описан като комбинация от научни умения и нововъведения за решаване на 

проблеми. Този алгоритъм представлява процедура, изобретена и използвана от 

анализаторите, за да „пътуват“ (търсят пътя) през пространството на 

осъществимите решения. Добрият евристичен алгоритъм трябва да генерира 

качествени решения за приемливо компютърно време. Комплексните логистични 

задачи с големи величини обикновено се решават с помощта на различни 

евристични алгоритми. Добрите евристични алгоритми са в състояние да намерят 

група оптимални решения за някои проблемни случаи, но те не гарантират 

намирането на оптималното решение.[1,8]  

Има няколко причини, за широкото използване на евристични алгоритми. 
Евристични алгоритми се използват за решаване на задачи, при които точният 
алгоритъм би изисквал време за решение, което нараства експоненциално с 
мащаба на проблема. Например в случай на проблем, който се характеризира с 
3000 двоични променливи (които могат да заемат стойности 0 или 1), броят на 

потенциалните решения е равен на 2
3000

.  

В някои случаи разходите за използване на точния алгоритъм са много по-
високи от потенциалните ползи от намирането на оптималното решение. 

Следователно, в такива ситуации анализаторите обикновено използват различни 
евристични алгоритми. Често се случва разглежданият проблем да не е добре 
„структуриран“. Това означава, че цялата информация не е известна на 

анализатора и че и ограниченията на целевата функция(и) не са дефинирани 
точно. Опитът да се намери „оптимално“ решение за неправилно зададена задача 

всъщност е лошо решение на реалния проблем. Взимащите решения често се 
интересуват от намирането на „задоволително“ решение на реални проблеми. 
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Получаването на адекватна информация относно алтернативите обикновено е много 

скъпо. В същото време последствията от множеството възможни решения не са 

известни, което кара хората, вземащи решения да се сблъскат с приемлив, достатъчен 

и логичен начин на действие. С други думи, „удовлетворително“ решение 

представлява решението, което е задоволително за вземащите решения. 

Задоволителното решение или решения може да бъде генерирано от различни 

евристични алгоритми, след ограничено търсене в пространството на решенията.  

Големият брой логистични проблеми от реалния живот могат да бъдат 

решени само от евристични алгоритми. Голяма част от евристичните алгоритми 
се основават на сравнително прости идеи и много от тях са разработени без 

предварително математическо формулиране на проблема.  

„Класически“ евристични алгоритми  

В Разнообразната евристика широко се използват евристични алгоритми. 

Нека се изяснят основните принципи на тези алгоритми чрез анализиране на 

задачата на пътуващия търговец (TSP - traveling salesman problem). TSP е една 

от най-известните задачи в операционните изследвания и компютърната наука. 

Задачата може да се дефинира, както следва: Намерете най-краткия маршрут, 

който започва в конкретна точка, минава през всички останали точки точно 

веднъж и завършва в началната точка.[3] При различните видове транспорт и 

логистични задачи, пътуващият търговец може да представлява самолети, лодки, 

камиони, автобуси, екипажи и т.н. Превозните средства, които посещават възлите, 

могат да доставят или да вземат стоки или едновременно да извършват 

разтоварване и товарене.  
Стъпките на типичният процес на решение на TSP са: 
а) първо е направена начална обиколка; в) добавят се 
всички останали не посетени точки; с) създадената 

обиколка се подобрява.  
Има много разработени алгоритми за всяка от стъпките.  
Преди да се разгледат различните евристични алгоритми, нека да се 

дефинира „сценария“ на TSP. Пътуващият търговец, който започва и завършва 

обиколката си от една фиксирана точка, трябва да посети (n - 1) точки. 

Транспортната мрежа, свързваща тези n точки, е напълно свързана. Това означава, 

че е възможно да се достигне всяка точка от всяка друга точка директно, без да се 

минава през другите точки (маршрутите на въздушния транспорт е типичен 

пример за такъв тип мрежа). Най-късото разстояние между всеки две точки е 

равно на дължината на рамената между тези точки. 
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Фиг. 4. Триъгълно неравенство 
Това означава, да е изпълнено следното неравенство: 

 

d a, b  d a, c d c,b 

 

за всяка от трите точки a, b и c.  

Предполага се също, че матрицата с най-кратки разстояния между точките е 
симетрична. Точките a, b и c са показани на фигура 4.  

Евристичен алгоритъм, базиран на случаен избор  

Задачата на пътуващия търговец TSP може лесно да бъде решена чрез 
следния прост евристичен алгоритъм:  

Стъпка 1: Избира се произволна начална точка.  

Стъпка 2: Избира се произволна следваща точка, която да бъде включена в 
обиколката на пътуващия търговец.  

Стъпка 3: Повторя се стъпка 2, докато се изберат всички точки. Свързват се 
първата и последната точка на обиколката.  

Този алгоритъм се основава на идеята за случаен избор. Следващата точка, 

която трябва да бъде включена в обиколката на пътуващия търговец е избрана на 

случаен принцип. С други думи, последователността от точки, които трябва да 

бъдат посетени се генерира на случаен принцип. Интуитивно е ясно, че не може 

да се очаква, че този алгоритъм ще даде много добри резултати, тъй като не 

използва никаква подходяща информация при избора на следващата точка, която 

ще бъде включена в обиколката. От друга страна генерирането на 

последователности от точки на случаен принцип може да се повтаря два, три, ...  

или десет хиляди пъти. Повторението при генериране на различни решения 

представлява основата на този вид алгоритми. Очевидно е, че анализатора може 
да избере най-доброто от произволно избраните решения. Колкото по-голям е 
броят на генерираните решения, толкова по-голяма е вероятността да се намери 

„най-доброто“ решение.  

„Максималистични“ евристични алгоритми  

„Максималистичните“ евристичните алгоритми изграждат решението на 

изследвания проблем стъпка по стъпка. При всяка стъпка от процедурата се 
присвоява стойност на една от променливите, за да се подобри максимално 

стойността на целевата функция. На всяка стъпка алгоритъма търси най-доброто 
решение, без да обръща внимание на бъдещите разходи или последствия. 
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Максималистичните алгоритми използват местна информация на всяка стъпка. 

Основната концепция на тези алгоритми е подобна на техниката „изкачване на 

връх“.[5,8] При техниката „изкачване на връх“ текущото решение непрекъснато 

се заменя с новото решение, докато не е възможно да се получат допълнителни 

подобрения в стойността на целевата функция. „Максималистичните“ алгоритми  

и техниката „изкачване на връх“ са подобни на туристите, които се опитват да 
достигнат планинския връх, като никога не се вървят надолу (фиг. 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фиг. 5. Турист, който се опитва да достигне планинския връх, 

като само се изкачва 

 

Както може да се види от фигура 5, желанието на туриста никога да не се 

движи надолу по време на катеренето, може да го хване в някои от местните 

върхове (местните максимуми) и да му попречи да достигне главния връх 

(глобален максимум). „Максималистичните“ алгоритми и техниката „изкачване 

на връх“ отчитат само местни подобрения.  

Най-близкият съседен (NN - Nearest Neighbor) евристичен алгоритъм е 
типичен представител на „максималистичните“ алгоритми. Този алгоритъм, който 

се използва за генериране на маршрута на пътуващите търговци, се състои от 
следните алгоритмични стъпки:  

Стъпка 1: Случайно (или произволно) се избира начална точка в обиколката 
на пътуващия търговец.  

Стъпка 2: Намира се най-близката съседна на избраната точка, включена в 
маршрута. Включва се тази, която е най-близък съсед в маршрута.  

Стъпка 3: Повтаря се стъпка 2, докато всички точки не са включени в 
обиколката на пътуващите търговци. Свързват се първата и последната точка на 
обиколката.  

Най-близкият съседен (NN) алгоритъм намира по-добри решения въз основа 
на произволен избор, тъй като използва информацията, свързана с разстоянията 

между точките. Нека се открие маршрута на пътуващия търговец, започвайки и 
завършвайки в точка 1, използвайки NN евристичен алгоритъм (фигура 6). 

Разстоянията между всяка двойка точки са дадени в Таблица 1. 
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Фиг. 6 Мрежа, в която трябва да се Табл. 1. Разстоянията между всяка  

създаде маршрут на пътуващ търговец с 
 

двойка точки  

помощта на NN евристичен алгоритъм. 
 

 
 

 

Маршрутът трябва да започне в точка 1. Точката 2 е NN - най-близкият съсед 
на точка 1. Включва се този най – близък съсед в маршрута които е: (1, 2). Точка 3  

е NN на точка 2. Включва се тази NN в обиколката. Актуализираният маршрут е: 

(1,2,3). Продължавайки по този начин, се получава обиколка, която: (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 1). Финалният маршрут е показан на фигура 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фиг. 7. Маршрут на пътуващия търговец, 

получен чрез NN алгоритъм. 

 

И двата разгледани алгоритъма („случаен избор“ и „максималистичен“) 
повтарят процедура няколко пъти, докато се генерира решение. Много от 

евристичните алгоритми се основават на повторение на процедурата, докато се 
генерира решение.[4,9]  

При прилагането на „максималистичен“ подход, анализаторът е принуден, 

след определен брой стъпки, да започне да свързва точки (в случая на TSP) доста 

отдалечени една от друга. Свързването на точките отдалечени една от друга се 

дължи на предишни връзки, което значително намалява броя на възможните 

свързвания.  

Променливи евристични алгоритми  

Променливите евристични алгоритми се основават на идеята за редуване и те 

се използват широко. Идеята за редуване е да се започне със съществуващото 
решение и се провери дали това решение може да бъде подобрено. При 

променливите евристични алгоритми първо се избира първоначално осъществимо 
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решение по произволен начин (случаен избор или чрез използване на друг 
евристичен алгоритъм) и след това се опитва да се подобри решението чрез 
конкретни промени в рамките на решението.  

Добра илюстрация на тази концепция са евристични алгоритми за два 

оптимални маршрута (two-optimal tour 2-OPT) за TSP или 3-OPT и k-optimal tour 
(k-OPT) алгоритмите, които се базират на една и съща идея. В първата стъпка на 
2-OPT алгоритъма се създава първоначален маршрут по произволен начин 

(случаен избор или чрез използване на друг евристичен алгоритъм). След това 

двата маршрута се разделят (фиг. 8). Останалите пътища се съединяват така, че да 

формират нов маршрут.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 8. Създаване на два маршрута чрез 2-OPT алгоритъм 

 

Дължината на новият маршрут се сравнява с дължината на стария. Ако 

новата дължина на маршрута е по-малка от старата дължина, новият маршрут ще 

бъде запазен. По систематичен начин се разделят два маршрута едновременно, 

свързват се пътищата и се прави сравнение. Накрая се открива обиколка, чиято 

обща дължина не може да бъде намалена чрез разделяне на два маршрута. Такава 

обиколка е известна като два оптимални маршрута (2-OPT - two-optimal tour).  

След прекъсване на връзките (a, j) и (d, e), точка a трябва да бъде свързана с 
точка e. Точка d трябва да бъде свързана с j. Връзката между точките a и d, както  

и между j и e ще предотврати създаването на обиколка за пътуващия търговец. В 
случай на 3-OPT алгоритъм по същият начин три маршрута се разделят, създават 
се нови маршрути и се сравняват дължините им и т.н.  

2-OPT алгоритъмът се състои от следните стъпки: 

Стъпка 1: Създава се първоначална обиколка на търговеца. 

Стъпка 2: Началната обиколка е следната: (a1, a2, ..., an, a1). Общата 
дължина на тази обиколка е равна на D. Задава се i = 1.  

Стъпка 3:  j  i  2 .  

Стъпка  4:  Прекъсват  се  връзките  ( 
a , a 

i1 )  и  ( 
a 

 

i   
  

обиколка на пътуващия търговец. Тази обиколка е: ( 

  
 

j , a j1 )  и  се  създава новата 
 

  

a1,a2 ,...ai ,aj ,...ai 1,aj 1,aj 2 ,..., a1). 
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Ако дължината на новата обиколка е по-малка от D, тя се приема и се връща към 
Стъпка 2. В противен случай се преминава към Стъпка 5.  

Стъпка 5: Задава се j = j + 1. Ако j ≤ n се отива на Стъпка 4. В противен 
случай се увеличава i с 1 (i = i + 1). Ако i ≤ n - 2 се отива на Стъпка 3. В противен 
случай, се завършва с алгоритъма.  

С помощта на 2-OPT алгоритъм ще се опитаме да създадем обиколката на 

пътуващия търговец за мрежата, показана на фигура 6. Разстоянията между 

точките са дадени в таблица 1. Пътуващият търговец трябва да започне 

пътуването си от точка 1. Началната обиколка, показана на фигура 7, се генерира 

чрез NN алгоритъм. Не е възможно да се намали общата дължина на 

първоначалната обиколка чрез замяна на две връзки (Таблица 2). Първоначалната 

обиколка е 2-OPT. 

 

Табл. 2.  

Стъпки при 2-OPT алгоритъма  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алгоритъмът k- OPT за TSP приема прекъсване на връзките k, на брой пъти и 
извършване на сравнение. В крайна сметка се открива обиколка, чиято обща 

дължина не може да бъде намалена чрез редуване на всички k връзки. Такава 
обиколка е известна като k-OPT  

Декомпозиция въз основа на евристични алгоритми  

В някои случаи е желателно да се раздели разглежданият проблем в по-малки 

проблеми (под проблеми). В следващите стъпки всеки под проблем се решава 

отделно. Крайното решение на първоначалния проблем се получава чрез 

„сглобяване“ на под проблемните решения. Ще се илюстрира този подход в 

случай на стандартен проблем за маршрутизиране на превозно средство (VRP - 
vehicle routing problem).[13] Има n точки, които се обслужват от хомогенен 
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транспортен парк (всяко превозно средство има идентичен капацитет, равен на V). 

Нека се означи с vi (i = 1, 2, ..., n) търсената точка i. Нека се обозначи с D депото 

на превозните средства (всички превозни средства започват пътуването си от D, 
обслужват определен брой точки и завършват маршрута си в точка D). 
Капацитетът на превозното средство V е по-голям или равен на търсенето във 
всяка точка. С други думи, всяка точка може да бъде обслужена от едно превозно 
средство, т.е. пътищата на превозното средство са съставени от една или повече 
точки.  

Проблемът, който трябва да бъде решен, може да бъде описан по следния 
начин: Създава се набор от маршрути на превозното средство по такъв начин, че 
да се намали до минимум общото изминато разстояние от всички превозни 

средства.  

В реалният живот на VRP може да бъде много сложно. При реални ситуации 
ще се появи една или повече от следните характеристики:  

а) някои точки трябва да бъдат обслужени в рамките на определени 
интервали от време (времеви прозорци);  

б) обслужването се извършва от разнообразен транспортен парк (превозните 
средства имат различен капацитет);  

с) търсенето в точките не е известно предварително; 
д) в мрежата има няколко депа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фиг. 9 Sweep алгоритъм 

 

Sweep алгоритъма е един от класическите евристични алгоритми за VRP. 

Този алгоритъм се прилага при полярни координати и депото се счита за начало 

на координатната система. След това депото се свързва с произволно избрана 

точка, която се нарича „начална точка“. Всички останали точки се свързват с 

депото и след това се представят чрез ъглите, които се образуват от сегментите, 

които свързват точките с депото и сегмента, който свързва депото с началната 

точка. Маршрутът започва с началната точка, а след това се включват и точките, с 

увеличаващи се ъгли, при спазване на дадените ограничения. Когато точка не 

може да бъде включена в маршрута, тъй като това би нарушило определено 

ограничение, тази точка става началната точка на нов маршрут и т.н. Процесът е 

завършен, когато всички точки са включени в маршрутите (фиг. 9). В случай, че 
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трябва да се обслужва голям брой възлови точки, Sweep алгоритъмът се използва  

в рамките на подхода „клъстеризирана-маршрутизация“. В този случай, по 

посоката на часовниковата стрелка, трябва да се провери съотношението между 

кумулативното търсене и капацитета на превозното средство (включително 

всички други ограничения). Тази точка, която не може да бъде включена поради 

нарушаване на капацитета на превозното средство или поради други ограничения, 

става първа точка в друг клъстер. По този начин целият регион е разделен на 

клъстери (зони). В следващата стъпка VRP се решава за всеки клъстер отделно. 

Клъстерацията завършва, когато всички точки на клъстера са определени (фиг.  
10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фиг. 10. Клъстерация чрез Sweep алгоритъм 

 

Сигурно е, че едно превозно средство може да обслужва всички точки в 
рамките на един клъстер. По този начин VRP се трансформира в няколко TSP.  

Окончателното решение зависи от избора на началната точка. Чрез промяна 

на местоположението на началната точка е възможно да се генерират различни 
маршрути на превозното средство. За окончателното решение трябва да се 

изберат маршрутите с минимална обща дължина.  

Сложност на алгоритмите  

Различни евристични алгоритми могат да се използват за решаване на 

конкретен проблем. Вземащите решения предпочитат да използват алгоритми, 

които имат сравнително кратко време на процесора (време за изпълнение) и дават 

разумно добри решения. Може да възникне въпроса кой от разработените 

алгоритми е по-добър за решаване на TSP? Времето за решение зависи до голяма 

степен от времето на процесора, програмния език, скоростта на компютъра и т.н. 

За обективно сравнение на различни алгоритми е предложено измерване на 

сложността на алгоритмите, което е независимо от всички типове компютри и 

програмни езици. „Полезността“ на алгоритъма е силно повлияна от сложността 

на алгоритъма. Сложността на алгоритъма обикновено се измерва чрез общия 

брой елементарни операции (събиране, изваждане, сравнения и т.н.), които 

алгоритъмът изисква, за да се реши задачата при най-тежките условия. 
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Нека се приеме, че трябва да се реши TSP. Обозначава се с n общия брой 
точки. Също така се означава с E общия брой на елементарните операции. Нека се 
приеме за Е равно на: 

E  4n 4  5n 3  2n  7 
 

    

 

 

Тъй като n нараства, стойността Е се определя до голяма степен от величината 

на n4. Може да се опише този факт с помощта на „О-нотация“. Самата 

„О-нотация“  се  използва  за  описване  на  сложността на  алгоритмите. В 
 

    On    
 

разглеждания  пример  сложността  на  алгоритъма  е 4  ,  или  че  времето за    
 

 On       
 

решение е от порядъка 
4  

. „О-нотацията“ пренебрегва по-малките величини,    
  

както и пропорционални фактори. Може да се случи, че при малки величини на 
входа, неефективният алгоритъм може да бъде по-бърз от ефективния алгоритъм. 
Практически, сравнението на алгоритмите, базирано на "О-нотация" е практично 

само за големи входни величини. Например алгоритъмът, чиято сложност е О(n
2
), 

е по-добър от алгоритъма, чиято сложност е О(n
3
).  

Много от задачите в реалния живот могат да бъдат решени с алгоритми, 

чието време на реализация нараства като полиномна функция на размера. Такива 
алгоритми се наричат алгоритми за полиноми. Проблемите, които могат да бъдат 

решени чрез полиномни алгоритми, се считат за лесни проблеми. В повечето 
случаи лесните проблеми могат да бъдат разрешени в „разумни“ компютърни 

времена, като се използва подходящ алгоритъм и „бърз“ компютър.  

Всички проблеми при оптимизацията могат да бъдат класифицирани в две 

групи. С P се означава набора от проблеми, които могат да бъдат решени с 

полиномни алгоритми. Всички други проблеми, чието решение е трудно или 

невъзможно, принадлежат към групата, която се нарича NP-допълнение. Не са 

създадени алгоритми за проблемите, които принадлежат към тази група. 

Полиномните алгоритми са „добри“ алгоритми [напр. алгоритми, чиято сложност 

е О(n2), О(n5) или О(n6)]. Алгоритъмът, чиято сложност е On logn също 
 

принадлежи към класа на полиномните алгоритми, тъй като 

  

n logn 
  

е ограничено 
 

от (n
2
). Разработването на подходящ полиномен алгоритъм може в някои случаи 

да бъде трудно, отнема време и е скъпо.  

Неполиномните алгоритми [напр. алгоритмите, чиято сложност е О(3n) или 

O(n!)] не са „добри“ алгоритми. Когато сложността на алгоритмите е, например 

О(3n), се вижда, че функцията в скобите е експоненциална на n. Възниква въпроса: 

„Може ли по-бърз компютър да помогне да се решат „сложните“ задачи“? 
Разработването на по-бързи компютри в бъдеще ще позволи да се решат в по-голяма 
степен такива задачи; но, няма индикации, че в тези случаи ще може да се намерят 
оптимални решения. Всеки конкретен проблем трябва да бъде внимателно изучен. В 
някои случаи не е лесно да се разпознае „лесния“ проблем и 
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да се вземе решение по отношение на решенията (оптимизация или евристика). 

Всички евристични алгоритми се оценяват съобразно качеството на създадените 

решения, както и компютърното време, необходимо за достигане до решението. С 

други думи, добрият евристичен алгоритъм трябва да генерира качествени 

решения в приемливо компютърно време. Опростеността и лекотата при 
внедряването на тези алгоритми са допълнителните критерии, които трябва да 

бъдат взети под внимание при оценката на конкретен евристичен алгоритъм.  

Евристичните алгоритми не гарантират откриването на оптимално решение. 

Колкото създаденото решение е по-близо до оптималното, толкова по-добър е 

алгоритъмът. Обичайна практика е да се извърши „Worst Case Analysis“, както и 

„Average Case Analysis“ за всеки разглеждан евристичен алгоритъм. Worst Case 

Analysis предполага генериране на специални цифрови примери (които се срещат 
рядко в реалния живот), които могат да покажат най-лошите резултати, 

генерирани от предложения евристичен алгоритъм.[10,12] Например, можем да се 

направи извода, че най-лошото решение, генерирано от предложения евристичен 

алгоритъм е с 5% отклонение от оптималното решение. При Average Case Analysis 

обикновено се генерират и анализират типични резултати. Чрез извършването на 

статистически анализ, свързан с генерираните решения, се правят изводи за 

качеството им, генерирани чрез „average case“. Колкото по-реални примери се 

тестват, толкова по-лесно е да се оцени конкретен евристичен алгоритъм.  

Произволни оптимизационни техники  

Много евристични техники, които са разработени, са способни да разрешават 

само специфичен проблем, докато метаевристиките могат да се определят 

като общи комбинаторни оптимизационни техники. Тези техники са 

предназначени за решаване на много различни комбинаторни оптимизационни 

задачи. Разработените метаевристики се основават на техники за местно 

проучване или на техники за проучване на населението. Метаевристиките за 

местни търсения (Simulated Annealing - Симулирано закаляване, Tabu Search – 

Табу търсене т.н.) се характеризират с изследване на пространството на 

решенията в съседство с настоящото решение. Всяка стъпка в тези метаевристики 

представлява преход от сегашното решение към друго потенциално добро 

съседно решение.[8] В случай на проучване на населението, за разлика от 

традиционните техники за проучване, търсенето се провежда успоредно с 

отговорите на населението. Тези решения се комбинират и се генерира ново 

решения. Всяко ново решения се очаква да бъде „по-добро“ от предишното.  

Симулирано закаляване  

Техниката симулирано закаляване е един от методите, които често се 
използват при решаването на сложни комбинаторни проблеми. Този метод се 

основава на аналогията с някои проблеми от статистическата механика. Терминът 
симулирано закаляване идва от аналогията с физическите процеси. Процесът на 
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закаляване се състои в намаляване на температурата на материала, който в 

началото на процеса е в разтопено състояние, докато се достигне най-ниското 

енергийно състояние. В определени точки по време на процеса се достига така 

нареченото термично равновесие. В случай на физични системи стремежа е да се 

установи реда на частиците, които имат най-ниското енергийно състояние. Този 

процес изисква температурите, при които материалът се оставя за известно време 

да са предварително определени.  

Основната идея за симулираното закаляване се състои в извършване на 

малки смущения (малки изменения в позициите на частиците) по произволен 

начин и изчисляване на енергийните промени между новата и старата 

конфигурация на частиците, ΔE. В случая, когато E  0 , може да се заключи, че 

новата конфигурация на частиците има по-ниска енергия. След това новата 

конфигурация се превръща в нова първоначална конфигурация за извършване на 
 

малки смущения. Случаят, когато E  0 означава, че новата конфигурация има 
по-висока енергия. В този случай новата конфигурация не трябва да бъде 
автоматично изключена от възможността да стане нова първоначална 
конфигурация. Във физическите системи са възможни „скокове“ от ниски към по-
високи енергийни нива.[10] Системата има по-голяма вероятност да „скочи“ на 
по-високо енергийно ниво, когато температурата е по-висока. Когато 
температурата намалява, вероятността за такъв „скок“ ще намалее. Вероятността 
P, че при температура Т енергията ще се увеличи с Е е равна на: 
 

 
 
E 

 

P  e 
  

T 
 

 
 

  
 

 

Решението дали нова конфигурация от частици, за която E  0 трябва да 
бъде приета като нова първоначална конфигурация, се прави при генерирането на 

произволно  число  r  в  интервала [0,  1].  Генерираното  произволно  число  е 
 

равномерно разпределено. Ако r  P , новата конфигурация се приема като нова  

 
  

първоначална конфигурация. В обратния случай генерираната конфигурация на 
частиците не се разглежда.  

По този начин се постига успешна симулация на достигане на термично 

равновесие при определена температура. Термичното равновесие се счита за 
постигнато, когато след редица случайни смущения значително намаляване на 

енергията не е възможно. След като се постигне термично равновесие, 
температурата се понижава и описаният процес се повтаря при нова температура.  

Описаната процедура може да се използва и при решаване на комбинирани 

оптимизационни решения. Конкретната конфигурация на частиците може да се 

тълкува като едно възможно решение. По същия начин енергията на физическата 

система може да се разглежда като целева функция, докато температурата поема 

ролята на контролен параметър. Следва псевдокод за алгоритъм на симулирано 

закаляване: 
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Избира се начално състояние i S ;  

Избира се начална температура T  0 ; 

Настройва се брояча за промяна на температурата  

Повтаря се        
 

Поставя се брояча за повторение n  0 ; 
 

Повтаря се        
 

Задава се състояние j, съседно на i;  
 

Изчислява се E  f  j  f i     
 

Ако E  0 то j  i      
 

    E    
 

Ако е изпълнено 0,1 exp    тогава i  j ;   
 

  

T 

 

       
 

  Incn;      
 

докато n  N t ;       
 

Inct         
 

T  T t        
 

 
 
 

 

t 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

0 

 
 
 
 

; 

 

докато критерия за спиране е достигнат. 

където: 

S – ограничен набор от решения; 

i – предишно решение; 

j – следващо решение;  

f(x) – решение за стойност x; 

N(t) – брой на измененията при същата температура. 

 

Обичайна практика е, че по време на изпълнението на алгоритъма за 

симулирано закаляване най-доброто решение, получено досега, винаги се 

запомня. Алгоритъма за симулирано закаляване се различава от общите техники 

за локално търсене, тъй като позволява приемането на подобряващи се, както и не 

подобряващи изменения. Ползата от приемането на неподобряващи изменения е, 

че търсенето непреждевременно се доближава до локален оптимум и може да 

изследват различни части на възможното пространство. 

 

Генетични алгоритми  

Генетичните алгоритми представляват техники за изследване, базирани на 

механиката на природата, използвани при решаването на сложни комбинаторни 

оптимизационни задачи. Тези алгоритми са разработени по аналогия с теорията за 

еволюцията на Дарвин и основният им принцип е „оцеляването на най-силните“. 

За разлика от традиционните техники за изследване, при генетичните алгоритми 

изследването се провежда успоредно за поредица решения. В първата стъпка се 

генерират различни решения на разглеждания проблем за максимизиране (или 
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минимизиране). В следващата стъпка се прави оценка на тези решения, т.е. 

оценката на целевата функция. Някои от „добрите“ решения, които дават по-

добра „фитнес“ (целева функция), се разглеждат допълнително. Останалите 

решения се отстраняват от изследването. Избраните решения преминават през 

фазите на възпроизвеждане, кръстосване и мутация. След това се произвежда  

ново поколение решения, които да бъдат последвани от ново и т.н. Всяко ново 

поколение се очаква да бъде „по-добро“ от предишното. Производството на нови 

поколения се прекратява, когато е изпълнено предварително определено условие 

за спиране. Окончателното решение на разглеждания проблем е най-доброто 

решение, генерирано по време на изследването. При генетични алгоритми се 

използва кодиран набор от параметри. Най-често се използва двоичен код. 

Наборът от променливи за решение за даден проблем е кодиран в битов низ 

(хромозома, индивид). Нека се обясни понятието кодиране в случай на намиране 
 

 f x x  
 

на максимална стойност на функция 
3 

в интервала на областта от х в 
 

 
  

диапазона от 0 до 15. Чрез бинарно кодиране наблюдаваните 
променлива x могат да бъдат представени в низ с дължина 4 (като 2 
3 показва 16 реда със съответни декодирани стойности. 

 

 
4 

 

стойности на 

 16 ). Таблица 

 
 

Таблица 3. Кодирани стойности на променливата x  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предполага се, че на първата стъпка са генерирани произволно следните 
четири реда: 0011, 0110, 1010 и 1100. Тези четири реда формират първоначалната 
популация P(0). За да се направи оценка на генерираните редове, е необходимо да 

се  декодират.  След  декодирането  се получават  следните  четири  стойности  на 
 

 f x x  
 

променливата x: 3, 6, 10 и 12. Съответните стойности на функцията 3 са   
  

равни на f 3 27 , f 6 216 ,  f 101000 и f 121728. Както може да се види, 
 

низ 1100 има най-добрата фитнес стойност.  
Генетичните алгоритми са процедура, при която редове с по-добри фитнес 

стойности е по-вероятно да бъдат избрани за кръстосване. Означава се с fi 

стойността на целевата функция (фитнес) на реда i. Вероятността pi за ред i, която 
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ще бъде избрана за кръстосване, е равна на съотношението на fi към сумата от 
целеви функции на всички редове в популацията: 

p
i  


 

fif j 
 

j 
 

Този тип възпроизвеждане, т.е. подборът за кръстосване, представлява 
пропорционален избор, известен като „селекция на принципа на рулетката“ 

(секциите на рулетката са пропорционални на вероятностите pi.). В допълнение 

към „селекция на принципа на рулетката“, в литературата са предложени няколко 
други начина на подбор за кръстосване. За да генерира следващата популация 
P(1), се прилагат другите два генетични оператора към редовете, избрани за 
кръстосване. Кръстосаният оператор се използва за комбиниране на генетичния 
материал. В началото двойки редове (родители) се избират произволно от набор 
от предварително избрани редове. По-късно за всяка избрана двойка мястото за 
кръстосване се избира произволно. Всяка двойка родители създава две потомства 
(фиг. 11).  
 
 
 
 
 

 

Фиг. 11. Оператор за кръстосване с една точка: a) двама родители; б) 

случайно избраното местонахождение е преди последния бит; c) два 

поколения 

 

След завършване на кръстосване се използва мутацията на генетичния 

оператор. В случая на двоичен код, мутацията на определен брой гени се отнася 

до промяната в стойността от 1 до 0 или обратно. Трябва да се отбележи, че 

вероятността от мутация е много малка (от порядъка на 1/1000). Целта на 

мутацията е да се предотврати невъзстановима загуба на генетичния материал в 

даден момент по протежение на реда. Например, в цялата популация може да 

липсва особено значима част от информацията (например никои от редовете няма 

0 на седмо място), което може значително да повлияе върху определянето на 
оптималното или почти оптималното решение. Без мутация никои от редовете във 

всички бъдещи популации не може да има 0 на седмо място. Никои от другите два 

генетични оператора не могат да помогнат за преодоляване на дадения проблем. 

След като се генерира популация Р(1) [която има същия брой членове като 

популацията Р(0)], се използва възпроизвеждането, кръстосването и мутацията на 

операторите за генериране на последователност от популации P(2), P(3) и така 

нататък. Въпреки промените, които могат да възникнат в някои генетични 

алгоритми (по отношение на начина, по който се избират редовете за 
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възпроизвеждане, начина на извършване на кръстосване, размера на популацията, 
което зависи от проблема, които се оптимизира и т.н.), следните стъпки могат да 
бъдат дефинирани в рамките на всеки генетичен алгоритъм:  

Стъпка 1: Кодира се проблема и се задават стойностите на параметрите 
(променливи за вземане на решение).  

Стъпка 2: Създава се началната популация P(0), състояща се от n низове. 
(Стойността на n зависи от оптимизационната задача.) Прави се оценка на 
фитнеса на всеки низ.  

Стъпка 3: Като се има предвид, че вероятността за избор е пропорционална 
на фитнеса, се избират n родители от сегашната популация.  

Стъпка 4: Избира се случайна двойка родители за кръстосване. Създава се 
две поколения, като се разменят редовете с кръстосване в една точка. На всяко от 

създадените потомства се прилага мутация, кръстосване и мутация, докато се 
създадат n потомство (нова популация).  

Стъпка  5:  Заменя  се  старата  популация  на  редовете  с  нова  популация. 

Оценява се фитнеса на всички членове в новата популация.  

Стъпка 6: Ако броят на поколенията (популациите) е по-малък от 
максималния предварително зададен брой поколения, се отива на стъпка 3. В 
противен случай се спира алгоритъма. За окончателното решение се избира най-

добрия низ, открит по време на проучването. 

 

Размита логика при управлението на товарните превози. 

Основни елементи на размитите множества и системи  

В класическата теория на множествата много точни граници отделят 
елементите, които принадлежат на определен набор от елементите извън 
множеството. Например, ако се означи с A множеството от сигнализирани 
кръстовища в град, се стига до заключението, че всяко пресичане под наблюдение 
принадлежи на множеството А, ако има сигнал. Елемента x от множеството А се  

описва в класическата теория на множествата от прилежащата функция A x, 
както следва: 

 1, ако  x  A

 A  
x

 

0, ако  x  A



 

Много множества, които се срещат в действителност, нямат точно 

дефинирани граници, които разделят елементите в множеството от тези, които са 

извън множеството. По този начин може да се каже, че времето за чакане на 

кораба в определено пристанище е „дълго“. Ако се обозначи с А множество от 

„дълго време чакащите в пристанището“, възниква логичния въпрос за границите 

на така дефинираното множество. С други думи, трябва да се установи кой 



27 

 

елемент принадлежи на това множество. Влиза ли 25 часа време за изчакване в 
това множество? Какво ще се каже за 15 часа или 90 часа?  

Прилежащата функция на размитото множество може да има някаква 

стойност от затворения интервал [0, 1]. Размитото множество А се дефинира като 

множество от подредени двойки A  x,  A x , където A x е степента на членство 

на елемента x в множеството А. Колкото по-голямо е A x, толкова по-голяма е 

истинността на твърдението, че елемент х принадлежи на множеството А.  

Размитите множества често се дефинират чрез прилежащи функции, така че 

на всеки елемент се дава съответна степен на принадлежност в размитото 

множество. Нека да отбележим размитото множество с С. Прилежащата функция, 

която определя степента на членство на отделните елементи x в размитото 

множество С, трябва да удовлетворява следното неравенство: 
 

0   C x1 
 

   

 
 

x  X 

 
 

Нека се отбележи размитото множество А, което се определя 

пътуване от приблизително 30 часа“. Прилежащата функция 

субективно определена, е показана на Фигура 12. 
 

  

като „време за 

A t , която е 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фиг. 12 Прилежащата функция 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 A t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

на размитото множество А 
 

 

Времето за пътуване от 30 часа има степен на членство 1 и принадлежи към 

множеството „време за пътуване от приблизително 30 часа“. Всички времена за 

пътуване в рамките на 25-35 часа също са в това множество, тъй като 

прилежащата им функция е по-голяма от нула. Времето за пътуване извън този 

интервал има прилежаща функция равна на нула.  

Нека се означат с А и В размитите множества, които са дефинирани около 
множеството Х. Размитите множества A и B са равни (A = B), ако и само ако  

 A x  B x за всички елементи от множеството Х.
 

Размитото множество A е подмножество на размитото множество B, ако и 

само ако A x  B x за всички елементи x на множеството X. С други думи, A  B 

ако за всяко х, степента на принадлежност в размитото множество А е по-малка 

или равна на степента на принадлежност в размитото множество В. 
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Сечението на размитите множества А и В се означаваме с A  B и се 
дефинирана като най-голямото размито множество, съдържащо се в двете размити 
множества А и В. Сечението съответства на операцията „и“. Характеристичната 

функция AB x на сечението A  B се дефинира по следния начин:   
 

 AB x   
A x,  

B x   
 

       

Обединението  на  размитите  множества А  и  В  се  означават  с A  B се 
 

дефинирана като най-малкото размито множество, съдържащо се в двете размити 

множества А и В.. Характеристичната функция AB x на обединението A  B се 
 

дефинира по следния начин:  

x   

 

x,  

 

x 

  
 

 AB A B   
 

        

 

Размитите логически системи произтичат от желанието да се моделира 

човешкия опит, интуицията и поведението при вземането на решения. Размитата 

логика (приблизителни разсъждения, размити разсъждения) се основава на идеята 

за възможността за вземане на решение въз основа на неточни, качествени данни 

чрез съчетаване на описателни лингвистични правила.[5] Неточните правила 

включват описателни изрази, като малки, средни или големи, използвани за 

категоризиране на езиковите (размити) входни и изходни променливи. 

Множеството от неточни правила, описващи стратегията за контрол на оператора 

(вземащ решения), формира алгоритъм за неточен контрол, т.е. приблизителен 

алгоритъм на разсъждения, докато езиковите изрази се представят и се определят 

количествено от размити множества. Основните елементи на всяка размита 

логическа система са правилата, фузиране, изводите и дефузиране. Входните 

данни са най-често ясни стойности. Задачата на размиващото устройство е да 

пресметне точните стойности в размитото множество. Размитите правила могат 

удобно да представят знанията на опитни оператори, използвани при контрола. 

Правилата могат да бъдат формулирани и чрез използване на наблюдаваните 

решения (входящи / изходящи цифрови данни) на оператора. Неточните правила 

(размити изводи) имат следната форма: 

 

Ако x е A, тогава y е B 

 

където А и B представляват лингвистични стойности, количествено 

определени от размити множества, дефинирани върху пространствата на дискурса 

X и Y. Първата част от правилото „х е А“ е предпоставката или условието, 

предхождащо втората част на правилото „y е B“, което представлява последствие 

или заключение. Нека се разгледат множество от неопределени правила, 

съдържащи три входни променливи x1, x2 и x3 и една изходна променлива y. 



29 

 

Правило 1: Ако x1 е P11 и x2 е P12 и x3 е P13, тогава y е Q1, 
или  

Правило 2: Ако x1 е P21 и x2 е P22 и x3 е P23, тогава y е Q2, 
или  

Правило k: Ако xk е Pk1 и x2 е Pk2 и x3 е Pk3, тогава y е Qk,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фигура 13 Графично тълкуване на разединителната система от правила. 

 

Дадените правила са взаимосвързани от връзката или. Такова множество от 

правила се нарича разединителна система от правила и предполага 

удовлетворението на поне едно правило. Предполага се, че характеристичните 

функции на размитите множества Pk1 и Pk3 (k = 1, 2, ..., K) са с триъгълна форма, 

докато характеристичните функции на размитите множества Pk2 и Qk (k = 1, 2, ... , 
K) са с трапецовидна форма. На фигура 13 е представена нашата разделителна 
система от правила.  

Нека са известни стойностите i1, i2 и i3, взети от входните променливи x1, x2 и 
x3. В разглеждания случай стойностите i1, i2 и i3са ясни. Фигура 13 също така 
представя характеристичната функция на изхода Q. Тази характеристична 
функция има следната форма: 

Q y  maxminPK1 i1 , PK 2 i2 , PK 3 i3  k  1,2,...K 
k 

 

докато размитото множество Q, което представлява изхода, всъщност е 
размито сечение на всички допустими правила Y1, Y2, ..., Yk, което е: 
 

Q  Y1 Y2 ... Yk 

Ясно е, че:  

Q y  maxY 1 y, Y 2 y,...Yk y 
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Разглежда се правило 1, което гласи:  

Ако x1 е P11 и x2 е P12 и x3 е P13, тогава y е Q1,  

Стойността P11 i1  показва степента на достоверност на твърдението, че i1 е 

равно на P11. По подобен начин, стойностите P12 i2  и P13 i3 , съответно, показват  

показва степента на достоверност на твърдението, че i2 е равно на Р12 и i3 е равно 

на Р13. Стойността w1, е равна на:           
 

w   min 
P11 

i ,  
P12 

i 
2 
,. 

P13 
i  

 

1 1    3  
  

показва степента на достоверност на твърденията, че едновременно i1 е равно на 
P11, i2 е равно на Р12 и i3 е равно на Р13.  

Тъй като извода съдържа толкова много истина като предварително условие, 

след като изчислим стойността w1, характеристичната функция на размитото 

множество Q1 трябва да бъде трансформирано. По този начин, размитото 

множество Q1 се трансформира в размитото множество Y1 (фиг. 13). Стойностите 

w2, w3, ..., wk се изчисляват по същия начин, което води до преобразуване на 

размитите множества Q2, Q3, ...., Qk в размити множества Y2, Y3, ...., Yk.  

Тъй като това е разделителна система от правила, приемайки 

удовлетворението на поне едно правило, характеристичната функция Q y на 
 

изхода представлява обвиваща на характеристичните функции на размитите 
множества Y1, Y2, ...., Yk. Крайната стойност y* на изходната променлива се  

получава при деразмиването, т.е. избирането на една стойност за изходната 

променлива.[2,6] В повечето приложения анализаторът или вземащият решение 

разглежда степента на принадлежност на отделните променливи и избира една от 

тях според следните критерии: „най-малката максимална стойност“, „най-

голямата максимална стойност“, „центъра на тежестта“ , „диапазон на 

максималните стойности“ и т.н. (фигура 14).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фиг. 14 Методи на дефузификация 
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Управление на товарния трафик чрез размита логика.  

Транспортните компании получават голям брой заявки всеки ден от клиенти, 

които искат да изпратят стоки до различни дестинации. Всяка заявка за превоз се 

характеризира с голям брой атрибути, като: вид на товара, количество на товара 

(тегло и обем), места за товарене и разтоварване, предпочитано време за товарене 

и/или разтоварване и разстоянието, на което да бъде транспортиран. 

Транспортните компании обикновено имат парк състоящи се от няколко различни 

вида превозни средства. В допълнение към на изискванията за превоз, при 

отпускането на специален тип превозно средство на конкретна заявка, диспечерът 

трябва също да има предвид общия брой налични превозни средства, наличния 

брой превозни средства по тип превозно средство, броя на превозни средства- за 

ремонт, и превозни средства, подложени на технически прегледи или планов 

преглед. Когато отговарят на изискванията за превоз, може да се използва едно 

или повече от същия тип превозни средства. В други случаи може да се използват 

няколко различни типа превозни средства. В зависимост от характера на 

изискванията за превоз и от начина, по който транспортната компания оперира, 

превозните средства по заявките могат да се извършват няколко пъти дневно, 

веднъж на ден, веднъж седмично и т.н. Без да се губи общото, ще се разгледа 

случая, когато диспечерното управление се извършва ежедневно на принципа 

„днес за утре“. С други думи, диспечерите разполагат с определено време (един 

ден), за да съвпаднат наличните превозни средства с транспортни задачи, които 

трябва да започнат на следващия ден. Определянето на превозни средства за 

планирани транспортни задачи е ежедневен проблем във всяка транспортна 

компания. В повечето случаи диспечерите, които отговарят за определянето на 

превозните средства, разчитат основно на опита и интуицията си в процеса на 

вземане на решения. Опитни диспечери обикновено имат изградени критерии 

(правила), които използват, за да определят определено количество товари, да 

бъдат изпратени на определено разстояние до дадено превозно средство с 

определени структурни и технически оперативни характеристики (капацитет, 

способност да превозва товари на определени разстояния, и т. н.). Добрият 

диспечер трябва да има способности и умения, а обучението му обикновено 

изисква дълъг период от време. Проблемът, който се разглежда не е такъв, който 

изисква управление в „реално време“ (което е необходимо за изпращане на 

линейки, пожарни, полицейски патрулни коли, таксита, и т.н.). Въпреки това, 

големият брой различни входни данни и ограниченото време за решаване на 

проблема с определянето на превозни средства по заявки със сигурност могат да 

създадат стресови ситуации за диспечера.[4] 
 

Формулиране на проблема  

Нека бъде разгледан проблема с определянето на превозното средство в 
рамките на следния сценарий. Предполага се, че транспортната фирма разполага с 
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няколко различни вида превозни средства. Броят на различните видове превозни 

средства се обозначава с n. Отделните видове превозни средства се различават 

помежду си по отношение на структурните и технико-оперативните 

характеристики. Предполага се също, че транспортната фирма разполага с депо, 

откъдето превозните средства заминават и до които се завръщат след 

приключване на пътуването. Нека се разгледа система за доставка, при която 

различни видове товари се доставят на различни възли. Предполага се също, че 

след обслужването на възела превозното средство се връща в депото. Причините 

за подобен план за доставка често са поради факта, че различни видове товари не 

могат да бъдат законно превозвани в едно и също превозно средство и че 

различни видове товари принадлежат на различни клиенти на транспортната 

фирма. Тъй като превозното средство се връща в депото след обслужване на 

възела се приема, че маршрутите, които превозното средство ще измине са 

известни.  

Както е показано на фигура 15, разглежда се набор от маршрути под формата 
на звезда, като всеки маршрут съдържа възел, който трябва да се обслужва.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фигура 15. Депо D и възли, които трябва да се обслужват 

 

Означава се с m общия брой заявки за транспортиране за следващия ден.  

Нека също се означи с Ti   i-тата заявка за превоз (i = 1, 2, ..., m). 
 

Всяко искане за транспортиране Ti   се характеризира с четири параметъра 
 

vi , Qi , Di , ni ,  

където:  

vi - е възел, където трябва да се доставят товари при изпълнение на искането 

за превоз Ti ; 
 

Qi   - e обема на товара, който трябва да се транспортира по заявка Ti ; 
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Di е разстоянието, на което товарът трябва да се транспортира при искане 

(разстоянието между депо D и възел v ); 
i 

  
Ti 

 

ni - е броят на пътуванията по маршрут { D, vi , D }, които могат да бъдат 

извършени от едно превозно средство през разглеждания период (един ден). 

За да се опрости задачата се приема, че броят на възможните пътувания n , i 
 

които могат да бъдат направени по маршрут { D, vi , D }, не зависи от типа превозно 

средство. Нека се означи с C j капацитета на типа превозно средство j, участващ в 

услугата (j = 1, 2, ..., n). Броят на наличните превозни средства тип j се означава с 

Nj. Също се предполага,че: 
 

n 
i  1 

 

   

  
` 

 
i  1,2,....m 
 

На базата на тези допускания превозното средство може да обслужва всеки 
възел в рамките на разглеждания географски регион поне веднъж дневно и да се 
върне в депото.  

В зависимост от стойностите на 

  
Di 

  

и 

  
 

Q 
i  

  

 

и капацитета 

  
 

C 
j  

 
 

 

на обслужващия 
  

възел 

  
vi 

 

, едно или повече пътувания ще бъдат направени по маршрут { 
  
D, vi , 

  
D 

 

} 
 

през разглеждания ден. Един вид или различни видове превозни средства могат да 

участват в доставката до възел vi . Нека първо се разгледа случая, когато само 
 

един тип превозно средство участва в обслужването на който и да е възел. По-

сложният случай, когато няколко различни вида превозни средства обслужват 

възел, се разглежда по-късно. Също така ще се отбележи, че в някои случаи 

съществува възможност транспортната фирма да не може да обслужва всички 

възли с наличните им транспортни възможности.  

Стандартният VRP (Vehicle routing problem – задачата за избор на маршрут) 

се състои от проектиране на маршрут, който трябва да се измине от превозните 

средства при обслужването на възлите. В повечето източници, посветени на 

проблема за избор на маршрути, се приема, че капацитетът на обслужващото 

превозно средство е по-голям или равен на търсенето във всеки възел. В нашия 

случай маршрутите, които трябва да се изминат от превозните средства, са 

известни (фиг. 15). Ще се означи с fij броя на пътуванията, които трябва да бъдат 
 

извършени от превозно средство тип j при изпълнение на искането за транспорт  

Ti . Ясно е, че fij   0  i 1,2,....m, j 1,2,3....n 
 

Проблемът, който се разгледа, е да се определи стойността на 

 
 
 

f ij  

 
   

i 1,2,....m, j 1,2,3....n 

 

така, че наличните превозни средства да бъдат причислени 
 

към планираните транспортни задачи по най-добрия възможен начин.  

Предложение за решение на проблема  

Общият брой превозни средства N, с които разполага диспечерът в момента, 
в който разпределя превозните средства, е 
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n 

N  Ni  
i1  

Както вече беше споменато, разглежданият проблем е разпределянето на N 
налични превозни средства на молби за превоз. Това е от категорията на OR 

(Operations Research - Операционни изследвания) проблеми, известни като задачи 
за назначаване (assignment problems).  

Някои искания за транспортиране са „по-важни“ от други. С други думи, 

някои клиенти са подписали дългосрочни договори за превоз, а други на случаен 

принцип искат транспорт, който ще ангажира транспортен капацитет за по-дълги 

или по-кратки срокове. В някои случаи няма точна информация за броя на 

отделните видове превозни средства, които ще бъдат готови за работа на 

следващия ден. Като се има предвид броят на опериращите превозни средства и 

броят на превозните средства, които се очаква да оперират на следващия ден, 

диспечерът субективно преценява общия брой на наличните превозни средства по 

вид. Някои видове превозни средства са по-подходящи за определени 

транспортни задачи, отколкото други. Разбира се, превозните средства с 

капацитет от 5 тона са по-подходящи за доставка в рамките на града, отколкото 

тези с капацитет от 25 тона. От друга страна, превозните средства от 25 тона са 

значително по-подходящи от тези с капацитет 5 тона или 7 тона за превоз на 

дълги разстояния.  

Както се вижда, проблемът с разпределянето на превозните средства често се 

характеризира с несигурност по отношение на входните данни, необходими за 

вземането на определени решения - субективната оценка на отделните параметри 

се различава от диспечер до диспечер, или от вземащия решение до вземащия 

решение. Броят на наличните превозни средства от определен тип може да е 

„достатъчен“ за един диспечер, докато друг диспечер може да смята този брои за 

„недостатъчен“ или „приблизително достатъчен“. Също така, един диспечер би 

могъл да разглежда определен тип превозно средство като „много подходящо“ за 

определено разстояние, докато други диспечери могат да считат този тип 

превозно средство за „подходящо“ или „относително подходящо“. Очевидно е, че 

редица параметри, които се появяват в задачата за определяне на превозни 

средства, се характеризират с несигурност, субективност, неточност и неяснота. 

Това поражда необходимостта при математическо моделиране на проблема да се 

използват методи, които могат задоволително да разглеждат несигурност, 

двусмисленост, неточност и субективност. Разгледаният приблизителен модел, 

представен в следващия раздел, е опит да се формализират знанията на диспечера, 

т.е. да се определят правилата, които диспечерите използват при определянето на 

превозни средства на заявките за транспорт. [1,3] 
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Разглеждане на примерен модел за изчисляване на предпочитанията на 

диспечера, когато само един вид превозно средство се използва за посрещане 

на всяка заявка за превоз  

Може да се каже, че всеки диспечер има субективно усещане за това кой тип 

превозно средство отговаря на някоя заявка за превоз. Това субективно усещане 

се отнася, както за пригодността на превозното средство по отношение на 

разстоянието, което трябва да бъде изминато, така и за капацитета на превозното 

средство по отношение на количеството превозвани товари.  

Диспечерите считат, че различните видове превозни средства са подходящи 

като „ниски“ (LS), „средни“ (MS) и „високи“ (HS) по отношение на даденото 

разстояние, на което трябва да се транспортира. Също така, използването на 

капацитета (съотношението между количеството на товара и декларирания 

капацитет на превозното средство, изразено като процент), често се определя от 

органа, вземащ решенията, като „ниско“ (LCU), „средно“ (MCU) и „високи“ 

(HCU).[9]  

Пригодността на определен вид превозно средство за превоз на товари на 
различни разстояния и използването му може да се третира или представя като 
размито множество (фиг. 16 и 17).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фиг. 16. Функции на прилежание на размитите множества: LS е ниска, MS е 

средна, а HS е висока пригодност по отношение на разстоянието. 
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Фиг. 17. функции на принадлежност на размитите множества: LCU е ниска, 

MCU е средно, HCU е високо използване на капацитета на превозното 

средство. 

 

Използването на капацитета на превозното средство е съотношението на 
количеството превозен товар от превозното средство към неговия капацитет. 

Функциите на прилежание на размитите множества, показани на фигури 16 и 17, 
трябва да бъдат определени поотделно за всеки вид превозно средство.  

Взимащият решение определя заявленията за превоз по отделни видове 

превозни средства, като се има предвид преди всичко разстоянието, което трябва 

да бъде изминато и използването на капацитета на конкретния вид превозно 

средство. При диспечерската дейност органът за вземане на решения и 

диспечерът действат по определени правила. Въз основа на разговори с 

диспечерите, които всеки ден се занимават с проблема с определянето на 

превозни средства, се стига до заключението, че вземащите решения имат 

определени предпочитания:  

„Много силно“ предпочитание се дава на решение, което ще удовлетвори 

искането с тип превозно средство, което има „висока“ пригодност по отношение 
на разстоянието и „високо“ използване на капацитета.  

или  

„Много слабо“ предпочитание се дава на решение, което ще отговори на 

искането с превозно средство, което има „ниска“ пригодност за разстояние и 
„ниско“ използване на капацитета.  

Силата на предпочитанията на диспечера може да бъде „много силна“, 

„силна“, „средна“, „слаба“ и „много слаба“. Диспечерите най-често използват 

пет термина, за да изразят силата на предпочитанията си по отношение на 

изпълнението на конкретна заявка за превоз с конкретен вид превозно средство. 

Тези пет категории на предпочитания могат да бъдат представени като 

съответстващи размити множества P1, P2, P3, P4 и P5. Функциите на прилежание 
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на размитите множества, използвани за описване на предпочитание, са показани 
на фигура 18.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фигура 18. Функции на прилежание на размитите множества: P1 е много 

силно, P2 е силно, P3 е средно, P4 е слабо, P5 е много слабо предпочитано 

 

Силата на предпочитание ще бъде посочена от индекса на предпочитанията 
PI, който е между 0 и 1, където намаляването на индекса на предпочитанията 

означава намаляване на „силата“ на решението на диспечера да определи за 
определена заявка за превоз определен вид превозно средство.  

За всеки вид превозно средство е разработен съответният приблизителен 
алгоритъм, за да се определи предпочитанието на диспечера по отношение на 
изпълнението на конкретна заявка за превоз с въпросния вид превозно средство.  

Приблизителните алгоритми за всеки вид превозно средство се различават 

един от друг по отношение на броя на правилата, които съдържат, и формите на 

функциите на прилежание за отделните размити множества. Например, за 

превозно средство с капацитет 14 тона, приблизителният алгоритъм е показан в 

таблица 4. 

 

Таблица 4. Приблизителен алгоритъм на разума за превозно средство с 
капацитет 14 тона  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Използвайки приблизителната обосновка по максимум - минимум на за всяка 

стойност на индекса на предпочитанията получава съответната степен на 
членство. Да се отбележи тази стойност от Pij. Тази стойност изразява „силата“ на 
предпочитанието на диспечера, че i-тата молба за превоз трябва да бъде 
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удовлетворена от вида превозно средство j. Подобни приблизителни алгоритми са 
разработени за другите видове превозни средства.  

Изчисляване на предпочитанията на диспечера, когато няколко 

вида превозни средства участват в заявките.  

Досега се разгледа задачата с определянето на превозното средство, когато 

един вид се използва за удовлетворяване на заявките за превоз. Някои 

транспортни компании често използват няколко различни вида превозни средства, 

за да отговорят на конкретна заявка за превоз. Когато отговаряте на заявки с 

няколко различни вида превозни средства, всяко искане може да бъде изпълнено 

по един или няколко различни начина. Например, ако на товара в i-тата молба е 

Qi = 18t и ако имаме два вида превозни средства, чийто капацитет е съответно 5t и 

7t, има четири възможни алтернативи за изпълнение на i-тата молба показан в 

таблица 5.  

Таблица 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Първата от възможните алтернативи за посрещане на всяка заявка за превоз е 

тази, при която се използва само един тип превозно средство - това с най-голям 

капацитет. Всяка друга алтернатива се различава от предходната до толкова, че 

има по-малък дял на превозните средства с по-голям капацитет и по-голям дял от 

превозните средства с по-малък капацитет. Последната възможна алтернатива 

използва превозни средства с най-малък капацитет.  

Да се отбележи с:  
Qijk - размерът на товара от i-тата заявка, транспортиран от типа превозно 

средство j, когато искането Ti е изпълнено, като се използва алтернатива k.  

Nijk – броят на превозните средства тип j, които участват в искането Ti, когато 
се използва алтернатива k.  

Ясно е, че общият товар Qi от искането за превоз Ti, който е изпълнен с 
алтернатива за транспорт k, е равен на сумата от товара за превозван от отделните 
видове превозни средства: 
 

n 
 Q 

 

Q 
 

ijk i 
 

i1  
  

Използването  на  капацитета  (изразен  в  проценти) ijk на  типа  превозно  

средство j, което участва в изпълнение на искането за превоз Ti, използващо 
алтернатива k, може да бъде определен: 
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Ако се отбележи с Рk, че диспечерът предпочита да използва алтернатива k, 

за да отговори на искането за транспорт Ti. Ясно е, че: 
 n        

 

  N 
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C n P 
 

    j   i ij 
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n        
 

k        
 

  N 
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   j   i  
 

 j 1       
  

Съответстващите предпочитания на диспечера Pij трябва да се изчисляват за 
всеки тип превозно средство j, участващи в изпълнението на искането за превоз 

Ti. Предпочитаните стойности Pij се изчисляват въз основа на приблизителни 

алгоритми. Въз основа последния израз за Рk, може да се изчисли 

предпочитанието на диспечера да изпълни искането за транспорт Ti с някоя от 
възможните алтернативи на услугата k.  

Евристичен алгоритъм за определяне на превозни средства по заявки за 

транспорт  

Основните характеристики на всяка заявка за превоз са размера на товара, 

който трябва да се транспортира и разстоянието, което трябва да бъде изминато. 

Затова исканията се различават по отношение на обема на транспортната работа 

(изразена в тонкилометри), която трябва да бъде изпълнена, както и по отношение 

на приходите и печалбите, които всяка заявка за превоз носи на транспортното 

предприятие. Вече беше подчертано, че дадена компания може да има 

дългосрочно сътрудничество с някои клиенти, докато други клиенти от време на 

време изискват услугите на транспортната компания.[7,11] Поради това някои 

искания за транспортиране могат да се разглеждат като „по-важни“ или „особено 

важни искания“, които имат „абсолютен приоритет в извършването“ и т.н. Всичко 

това показва, че преди да се определят превозни средства на заявки за превоз, 

първо трябва да бъдат сортирани заявките. Исканията могат да бъдат сортирани в 

низходящ ред по брой тонкилометри, които биха били реализирани, ако искането  

е било извършено, в низходящ ред на размера на товара във всяка заявка, в 

низходящ ред на „важността“ на исканията или по друг начин. Начинът, по който 

заявките се сортират, зависи от цялостната транспортна политика на компанията. 

Предполага се, че сортирането на заявките за превоз се извършва преди 

превозните средства да бъдат разпределени към заявленията за превоз.  
Евристичният алгоритъм за задаване на превозни средства на искания за 

транспортиране се състои от следните стъпки:  
Стъпка 1: Означават се с индекс i заявките за транспорт. Нека i = 1. 

Стъпка  2:  Генерират  се  всички  възможни  алтернативи,  за  да  изпълните 

искането за транспорт Ti. 
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Стъпка 3: Означават се с k(i) възможните алтернативи, за да се отговори на 

искането за превоз Ti. Нека k(i) = 1.  

Стъпка 4: Анализира се алтернативата k(i). Ако наличните ресурси (брой 

налични превозни средства от определен тип) позволяват алтернатива k(i), 
преминава се към Стъпка 5. В противен случай се преминава към Стъпка 7.  

Стъпка 5: Определя се предпочитанието за всеки тип превозно средство, 

което участва в прилагането на алтернатива k(i), като се използва приблизителна 
оценка за минимум - максимум.  

Стъпка 6: Изчислява се предпочитанието на диспечера да използва 

алтернатива k(i), за да отговори на искането за превоз Ti. Използва се израза: 
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n        
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за да се изчисли това предпочитание.  

Стъпка 7: Ако има неразкрити алтернативи, се увеличава стойност на 

индекса с 1 ( k(i)  k(i) 1) и се преминава към Стъпка 4. В противен случай се 

преминава към Стъпка 8. 
 

Стъпка 8: Ако никоя от алтернативите не е възможна поради липса на 

ресурси, искането за транспорт Ti не може да бъде изпълнено. Крайната стойност 
на предпочитанието на диспечера (когато има поне една алтернатива е възможно) 
се равнява на максималната стойност на изчислените предпочитания на 

разглежданите алтернативи. В този случай заявката Ti е изпълнена от 
алтернативата, която съответства на максималната стойност на предпочитанието.  

Стъпка 9: Намалява де броя на наличните превозни средства за типовете 

превозни средства, участвали в отговарянето на искането Ti, с броя на превозните 
средства, ангажирани с изпълнение на искането.  

Стъпка 10: Ако не се вземат предвид искания за транспорт, се увеличава 
индекса с i (i = i + 1) и се връща към Стъпка 2. 

 

Използвайки модела е възможно да се постигнат резултати, които са равни 

или по-големи от резултатите, постигнати от опитен диспечер. Тестването на 

голям брой диспечери и тестването на модела върху голям брой различни 

примери биха потвърдили дали моделът дава по-добри резултати от диспечера 

във всяка ситуация. 
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