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Περίληψη
Σε εφαρμογές κρισίμου χρόνου, όπως ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας, εμφανίζονται, χωρικές ερωτήσεις πάνω σε συνεχώς
μεταβαλλόμενα δεδομένα που συρρέουν από διάφορες πηγές, οι
οποίες απαιτείται να απαντηθούν στο λιγότερο δυνατό χρόνο. Ένα
παράδειγμα τέτοιας ερώτησης είναι: «βρες ένα μπλε αεροσκάφος
που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 χλμ., από ένα κόκκινο
που με τη σειρά του βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 10 χλμ.
από ένα γκρι αεροσκάφος και βόρεια από μπλε νησί». Το άρθρο αυτό
δείχνει ότι η επεξεργασία των παραπάνω ερωτήσεων, που καλούνται
χωρικές ερωτήσεις διάταξης, ανήκει στην κατηγορία των προβλημάτων εκπλήρωσης περιορισμών, προτείνει μια δομή δεδομένων για
την οργάνωση της ροής των πληροφοριών σχετικά με τις θέσεις των
παρακολουθούμενων αντικείμενων και στη συνέχεια παρουσιάζει
ένα ευρετικό αλγόριθμο που εκμεταλλεύεται αυτή τη δομή και δίνει,
όπως αποδεικνύεται πειραματικά, σχεδόν βέλτιστες λύσεις σε πολύ
μικρούς χρόνους.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μια χωρική ερώτηση διάταξης, όπως αυτή του παραδείγματος στην περίληψη, περιέχει δύο τουλάχιστον μεταβλητές, στις οποίες μπορούν να ανατεθούν σαν τιμές χωρικά
αντικείμενα από μία βάση δεδομένων ενός γεωγραφικού
συστήματος πληροφοριών. Τα αντικείμενα αυτά πρέπει να
πληρούν κάποιους περιορισμούς σχετικά με την τοπολογία
τους. Η συνήθης πρακτική για την επεξεργασία τέτοιων
ερωτήσεων είναι η υποβολή τους στη βάση δεδομένων, ή
οποία τις διαχειρίζεται σαν ερωτήσεις με πολλαπλές συνενώσεις (multiway joins).
Η διαδικασία όμως αυτή απαιτεί πολύ μεγάλο αριθμό
προσπελάσεων των δεδομένων και κατά συνέπεια χρόνο,
καθώς εκτελεί συστηματική έρευνα (δηλαδή εξετάζει όλο το
χώρο του προβλήματος) και δεν μπορεί να αποφανθεί παρά
μόνο για βέλτιστες λύσεις. Γίνεται λοιπόν απαγορευτική για
εφαρμογές κρίσιμου χρόνου, όπως ο έλεγχος της εναέριας
κυκλοφορίας, τα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης κρίσεων των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας και πολλές
άλλες.
Τα χωρικά αντικείμενα που αφορούν τις εφαρμογές
αυτές μπορεί να είναι είτε σημειακά (αεροσκάφη, άτομα)
είτε γεωγραφικές περιοχές όπως ζώνες ευθύνης, θέσεις χερσαίων μονάδων, ακτίνες δράσης οπλικών συστημάτων κλπ.

Το Σχήμα 1 παρουσιάζει μια εικόνα τέτοιων αντικειμένων.
Τα αντικείμενα Ο1, Ο2 και Ο4 αντιπροσωπεύουν αεροσκάφη
και την εμβέλεια των ραντάρ τους και θεωρούνται σαν περιοχές.
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Σχήμα 1: Τρέχουσα εικόνα χωρικών αντικειμένων
Figure 1: Current spatial objects image

Το κύρια χαρακτηριστικά των εφαρμογών αυτών είναι
ότι η ταχύτητα ροής των δεδομένων (datastream) είναι πάρα
πολύ μεγάλη - οι δε θέσεις των κινούμενων χωρικών αντικειμένων αλλάζουν πολύ γρήγορα. Μπορεί να υποβάλλονται
δεκάδες ερωτήσεις ταυτόχρονα οι οποίες και πρέπει να απαντηθούν άμεσα. Η κύρια απαίτηση είναι η ελαχιστοποίηση
του χρόνου απόκρισης.
Αν και συνήθως χρησιμοποιούνται βάσεις δεδομένων για
την αποθήκευση της ροής των δεδομένων, η επεξεργασία
των ερωτήσεων διάταξης απαιτεί τόσες προσπελάσεις των
δεδομένων που μπορεί να επιτευχθεί μόνο από δομές βασισμένες στη μνήμη. Οι δομές αυτές απαιτείται να εκτελούν
πολλές χιλιάδες ενημερώσεις τις θέσεως των αντικειμένων
το δευτερόλεπτο. Οι χωροχρονικές δομές είναι μάλλον
ακατάλληλες γιατί η ιστορικότητα των δεδομένων δεν έχει
ενδιαφέρον και γενικά έχουν κακή απόδοση στη διαχείριση
μεγάλου αριθμού αντικειμένων.
Στη συνέχεια του άρθρου θα κάνουμε πρώτα μια σύντομη αναφορά σε σχετική ερευνητική εργασία και στην
επόμενη παράγραφο θα οριστεί το πρόβλημα σαν εκπλήρωσης περιορισμών. Στην παράγραφο 4 θα παρουσιαστούν
τρεις ευρετικοί αλγόριθμοι που θα εφαρμοστούν πάνω στο
πρόβλημα, ενώ στην παράγραφο 5 προτείνεται ο Εξελικτικός Αλγόριθμος Μνημονικά Κατευθυνόμενης Αναζήτησης.
Όλοι οι αλγόριθμοι εκμεταλλεύονται μία χωρική δομή δεδο-
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μένων που περιγράφεται στην παράγραφο 6, ώστε να επιταχύνουν την αναζήτησή τους πάνω στη χωρική εικόνα. Στην
παράγραφο 7 γίνεται εκτεταμένη πειραματική αξιολόγηση
των τεσσάρων αλγορίθμων και το άρθρο καταλήγει με την
παράγραφο 8 όπου αναλύονται τα συμπεράσματά μας και
δίνονται κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα.

2. ΣΧΕΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ
Παραλλαγές του προβλήματος της ανάκτησης διατάξεων έχει απασχολήσει την ερευνητική κοινότητα των βάσεων
δεδομένων. Οι [1] πρώτοι ασχολήθηκαν με το πρόβλημα
για μικρές εικόνες όμως, που προκύπτουν σε εφαρμογές
CAD, προτείνοντας συστηματικούς αλγόριθμους χωρίς να
χρησιμοποιούν χωρικούς δείκτες. Αντίστοιχη δουλειά έχει
γίνει στο [2] όπου προτείνουν συστηματικούς αλγόριθμους
για ερωτήσεις διάταξης πάνω από χωρικούς δείκτες. Οι [3]
εξετάζουν βελτιστοποίηση της επεξεργασίας ερωτήσεων με
πολλαπλές χωρικές συνενώσεις και προτείνουν συστηματικούς και ευρετικούς αλγόριθμους για την επίλυση του. Οι
[4] προτείνουν την αντιστοίχηση εικόνων και ερωτήσεων σε
πολυδιάστατα σημεία που οργανώνονται σε R-δέντρα.
Άλλοι ερευνητές έχουν αναπτύξει τεχνικές, οι οποίες
μπορεί μεν να μην εκμεταλλεύονται πλήρως τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά ενός πεδίου, αλλά μπορούν να εφαρμοστούν σε ποικιλόμορφα προβλήματα. Για παράδειγμα οι [5]
χρησιμοποιούν προβολές συμβολικών αντικειμένων, κωδικοποιημένων σε διδιάστατες συμβολοσειρές (2D Strings),
καθώς και αλγόριθμους σύγκρισης συμβολοσειρών για την
ανάκτηση ομοίων διατάξεων.

3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
Όπως είδαμε στην εισαγωγή τα αντικείμενα μιας διάταξης θα πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη τοπολογία. Αυτή
διαμορφώνεται με βάση δυαδικές χωρικές σχέσεις (spatial
relations) μεταξύ των αντικειμένων, οι οποίες μπορούν γενικά να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις διαφορετικές κλάσεις
[6] [7]:
• Τοπολογικές σχέσεις όπως δίπλα, μέσα που είναι αμετάβλητες κάτω από τοπολογικούς μετασχηματισμούς όπως
περιστροφή και μεγέθυνση / σμίκρυνση.
• Σχέσεις κατεύθυνσης, όπως πάνω, κάτω, βόρεια, κλπ.
• Μετρικές σχέσεις ή σχέσεις απόστασης, όπως «απόσταση
μικρότερη από 10 χλμ.», «κοντινότερος γείτονας» κλπ.
Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις αυτές μπορούμε να δημιουργήσουμε δυαδικούς περιορισμούς, που πρέπει να
πληρούν οι μεταβλητές μιας ερώτησης (π.χ. το αντικείμενο
x1 να είναι βόρεια και 5 χλμ από το x2). Έτσι οι ερωτήσεις
διατάξεων μπορούν να διατυπωθούν σαν προβλήματα εκπλήρωσης περιορισμών (constraint satisfaction problems
- CSPs. Επίσημα ένα δυαδικό CSP ορίζεται ως [8]:

• Έστω ότι έχουμε μία ομάδα A από n μεταβλητές, x0, x1,
… ,xn-1
• Έστω ότι κάθε μεταβλητή xi έχει ένα πεπερασμένο πεδίο
ορισμού Di πιθανών τιμών
• Για κάθε ζεύγος μεταβλητών xi,xj ένα σύνολο δυαδικών περιορισμών Cij, όπου Cij είναι ένα υποσύνολο του Di x Dj.
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μία τρέχουσα εικόνα I, n
χωρικών αντικειμένων όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.Έστω η
ερώτηση:
“Ανάκτησε όλες τις διατάξεις όπου υπάρχει ένα αντικείμενο
x0, το οποίο βρίσκεται 3-5 μονάδες απόστασης βορειοδυτικά
από ένα αντικείμενο x1, που τέμνει και βρίσκεται βορειοανατολικά από ένα άλλο x2 το τέμνει το x3 και βρίσκεται βόρεια
από το κέντρο του. Επιπροσθέτως, η απόσταση ανάμεσα στα
κέντρα των x0 και x2 θα πρέπει να είναι 2-4 μονάδες απόστασης και η απόσταση μεταξύ των κέντρων του x3 και x2 θα
πρέπει να είναι 2-3 μονάδες”.
Αυτή η ερώτηση περιλαμβάνει τέσσερις μεταβλητές x0,
x1, x2, x3, των οποίων το πεδίο ορισμού είναι ένα σύνολο
αντικειμένων OI στην εικόνα I, τότε Di={o0,…,o4}. Για
κάθε ζεύγος διακριτών αντικειμένων, υπάρχουν σχέσεις
τοπολογικές, κατεύθυνσης και απόστασης (μερικές από τις
οποίες μπορεί να είναι καθολικές), έχοντας σαν αποτέλεσμα
ένα σύνολο από 3n(n-1) δυαδικούς περιορισμούς. Το Σχήμα
2 απεικονίζει τους περιορισμούς που προέρχονται από την
ερώτηση με τη μορφή τριών δικτύων, ένα για κάθε τύπο
περιορισμών (constraint networks).
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Σχήμα 2: Περιορισμοί μεταξύ των μεταβλητών της ερώτησης
Figure 2: Constraints between query variables

Επιπλέον μπορεί να εμφανιστούν περιορισμοί που αφορούν μόνο μια μεταβλητή (μοναδιαίοι – unary). Αυτοί μπορεί να προσδιορίζουν ιδιότητες αντικειμένων (π.χ. το x0 είναι
ένα κόκκινο), μεγέθη (π.χ. το x1 είναι μεγάλο), σχήματα (π.χ.
το x2 είναι κυκλικό) κ.λ.π. Οι μοναδιαίοι όμως περιορισμοί
δεν επηρεάζουν τις μεθόδους επίλυσης του προβλήματος και
μπορούν να παραληφθούν χωρίς βλάβη τις γενικότητας. Ας
δούμε όμως τώρα πως ορίζουμε με λεπτομέρεια τους χωρικούς περιορισμούς.
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3.1. Περιορισμοί Κατεύθυνσης
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να οριστούν οι σχέσεις κατεύθυνσης μεταξύ δύο αντικειμένων. Μπορεί να βασίζονται
σε σημεία των αντικειμένων ή στα Ελάχιστα Περικλείοντα
Ορθογώνια1 (Minimum Bounding Rectangles – MBRs) τους.
Ακολουθούμε μια προσέγγιση που βασίζεται στο κέντρο του
αντικειμένου όπου η κατεύθυνση μεταξύ δύο αντικειμένων
ορίζεται από τη γωνία ανάμεσα στα κέντρα τους. Έστω οι 8
θεμελιώδεις σχέσεις κατεύθυνσης:
{Β, ΒΑ, Α, ΝΑ, Ν, ΝΔ, Δ, ΒΔ}
Κάθε μία από αυτές αντιστοιχεί σε μία γωνία που πρέπει
να έχει η ευθεία που περνάει από τα κέντρα των αντικειμένων με τον οριζόντιο άξονα. Για παράδειγμα για να είναι ένα
αντικείμενο βόρεια από ένα άλλο πρέπει η γωνία μεταξύ των
κέντρων τους να είναι 90Ί. Στην περίπτωση που είχε γωνία
70Ί θα έχει σχέση και βόρεια και βορειοανατολικά.
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Ένας περιορισμός απόστασης Ddi-dj προσδιορίζει ότι η
απόσταση ανάμεσα στα κέντρα δύο αντικειμένων πρέπει
να είναι στο διάστημα [di,dj]. Όπως και στην περίπτωση
περιορισμών κατεύθυνσης, χρησιμοποιούμε μια τραπεζοειδή συνάρτηση που δείχνει το πόσο πληρείται ο περιορισμός
απόστασης (Σχήμα 4).
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Προτείνουμε ασαφής συναρτήσεις που δίνουν σε πιο
βαθμό ικανοποιείται η κάθε μία από τις 8 θεμελιώδεις σχέσεις, για κάθε πιθανή γωνία μεταξύ των αντικειμένων, όπως
φαίνονται στο Σχήμα 3. Οι συναρτήσεις αυτές καλούνται
μέτρα ομοιότητας2. Θεωρούμε ότι για μικρή γωνία ±α ο περιορισμός ικανοποιείται πλήρως, ενώ ικανοποιείται μερικώς
στο διάστημα ±45°. Ας υποθέσουμε ότι η Ai είναι η σχέση
κατεύθυνσης και η θ μία δοσμένη γωνία (η γωνία μεταξύ
δύο αντικειμένων της βάσης). Το μέτρο ομοιότητας κατεύθυνσης σA ανάμεσα στο Ai και στο θ ορίζεται ως εξής:
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3.2. Περιορισμοί Απόστασης
Σαν μετρικές ονομάζονται οι σχέσεις που εμπεριέχουν
απόσταση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αντικειμένων. Διαφοροποιούνται από τον τρόπο ορισμού της απόστασης. Πιο
κλασική μέθοδος είναι η ευκλείδεια απόσταση μεταξύ των
κέντρων τους. Μπορούν επίσης να οριστούν μετρικές σχέσεις και μεταξύ των MBRs των αντικειμένων [9].

Τα MBRs χρησιμοποιούνται σαν ορθογώνιες προσεγγίσεις των
αντικειμένων και απεικονίζονται γύρω από τα αντικείμενα του
Σχήματος 1.
2
Γιατί όπως θα δούμε στη συνέχεια με βάση αυτές θα ποσοτικοποιήσουμε την ομοιότητα δύο διατάξεων.
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Σχήμα 4: Ασαφής μέτρο ομοιότητας απόστασης
Figure 4: Fuzzy distance similarity measure

Για μια μικρή απόσταση δ, το Ddi-dj ανταποκρίνεται
στον ασαφή αριθμό (di-δ, di, dj, dj+δ), ο οποίος παριστάνεται γραφικά στο Σχήμα 4. Ας υποθέσουμε ότι Ddi-dj είναι ο
περιορισμός απόστασης και d είναι μια δοθείσα απόσταση.
Το μέτρο ομοιότητας απόστασης σD ανάμεσα τους ορίζεται
ως εξής:

�����

Σχήμα 3: Ασαφής μέτρα ομοιότητας κατεύθυνσης
Figure 3: Fuzzy similarity measures
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3.3. Τοπολογικοί περιορισμοί
Αν και μπορεί να οριστούν πολλές τοπολογικές σχέσεις
μεταξύ δύο χωρικών αντικειμένων, στην προσέγγιση αυτή
δεν αποθηκεύονται τα πραγματικά αντικείμενα αλλά μόνο
το MBRs, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1 συνεπώς η μόνη σχέση που μπορούμε να αποφανθούμε είναι η τέμνει (intersects)
δηλαδή τα MBRs των δύο αντικείμενα να έχουν ένα τουλάχιστον κοινό σημείο. Το μέτρο ομοιότητας τοπολογικών
περιορισμών είναι:
��(MBR1, MBR2) =

�1, if � MBR1 � MBR2 � �,
�
�0,�otherwise

3.4. Αξιολόγηση λύσεων
Με βάση τον προηγούμενο ορισμό του προβλήματος,
ο σκοπός είναι να βρεθούν αναθέσεις των μεταβλητών της
ερώτησης για τα αντικείμενα της εικόνας τέτοιες ώστε οι
δοθέντες περιορισμοί να ικανοποιούνται στο μέγιστο βαθμό. Θεωρείστε τη δυαδική ανάθεση {xi←ok, xj←ol}, όπου η
μεταβλητή xi έχει ανατεθεί σε ένα αντικείμενο της εικόνας
ok και η xj στο ol. Υποθέστε για παράδειγμα την ερώτηση
του παραδείγματος και τη δυαδική ανάθεση {x0¬o0, x1¬o1}
στην εικόνα (β) στο Σχήμα 5. Ο βαθμός ικανοποίησης για
τους δυαδικούς περιορισμούς που περιλαμβάνουν τα x0 και
x1 είναι: σT(x0,x1) = 1 (αφού ο τοπολογικός περιορισμός δεν
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προσδιορίζεται - κάθε τέτοια σχέση τον ικανοποιεί πλήρως),
σA(NW(x0,x1), 165.96(o0,o1)) = 0.351, και σD(D3-5(x0,x1),
4.12(o0,o1)) = 1.
Έχοντας τους βαθμούς ικανοποίησης των ανεξάρτητων
περιορισμών, η ομοιότητα S μιας πλήρους λύσης {x0← op,
…, xn-1 ← or} μπορεί να υπολογιστεί σαν:

�� (C ( x , x ), T (o , o )) � � (C ( x , x ),� (o , o )) � � (C ( x , x ), d (o , o ))
T

S=

T

i

j

k

l

A

A

i

j

k

l

D

D

i

j

k

l

�ij , 0�i , j � n

3n(n � 1)

όπου {xi ← ok, xj ← ol}
Το Σχήμα 5α απεικονίζει μία ιδανική λύση του ερωτήματος του παραδείγματος. Λόγω των περιορισμών του ερωτήματος, μόνο οι σημειωμένες γωνίες και οι αποστάσεις ανάμεσα στα κέντρα, και οι τοπολογικές σχέσεις ανάμεσα στα
x0 και x2, και ανάμεσα στα x2 και x3 είναι σημαντικές στον
προσδιορισμό της ομοιότητας. Το Σχήμα 5β απεικονίζει την
ανάθεση {x0← o0, x1← o1, x2← o2, x3← o3} χρησιμοποιώντας την εικόνα στο Σχήμα 1. Μολονότι, όπως είδαμε πριν,
οι βαθμοί ικανοποίησης των περιορισμών ανάμεσα στα x0
και x1 είναι σχετικά υψηλοί (σT= 1, σA = 0.351, και σD=1),
η συνολική ομοιότητα S είναι χαμηλή γιατί οι περισσότεροι
περιορισμοί ανάμεσα στα άλλα ζεύγη παραβιάζονται. Το
Σχήμα 5γ απεικονίζει μια άλλη ανάθεση από την ίδια εικόνα, {x0← o1, x1← o4, x2← o3, x3← o2}, η οποία ικανοποιεί
σχεδόν όλους τους τοπολογικούς και τους περισσότερους
περιορισμούς κατεύθυνσης και απόστασης.
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Σχήμα 5: Παραδείγματα αναθέσεων
Figure 5: Instantiation examples

4. ΕΥΡΕΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
Έχει δειχθεί πειραματικά ότι η εύρεση της βέλτιστης
λύσεως σε αντίστοιχα προβλήματα είναι διαδικασία αυστηρά εκθετική (hard exponential) συνεπώς χρειάζεται
πολύ υπολογιστικό χρόνο. Η κύρια απαίτηση όμως είναι η
ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης και υποχρεώνει τη
χρήση ευρετικών τεχνικών που δίνουν καλές λύσεις πολύ
γρήγορα. Στην παράγραφο αυτή περιγράφονται εν συντομία

τρεις γνωστοί ευρετικοί αλγόριθμοι αναζήτησης που εφαρμόστηκαν στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Οι δύο πρώτοι είναι
προσαρμοσμένοι όμως να εκμεταλλεύονται τη χωρική δομή
δεδομένων σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται
στην παράγραφο 6.
4.1. Αλγόριθμος Τοπική Έρευνας
Η Τοπική Έρευνα - ΤΕ (Local Search) εκτελεί τυχαίες διαδρομές ξεκινώντας από μια τυχαία λύση S, βασισμένες σε
ένα καθορισμένο μηχανισμό μετάβασης. Σε κάθε βήμα της
μπορεί να αλλάξει την ανάθεση μίας μεταβλητής. Μία τέτοια κίνηση ονομάζεται ανοδική (uphill), αν οδηγεί σε λύση
με μεγαλύτερη ομοιότητα. Μια λύση που δεν μπορεί να οδηγήσει σε ανοδικές κινήσεις είναι ένα τοπικό μέγιστο (local
maximum). Όταν φτάσει σε τοπικό μέγιστο, ο αλγόριθμος
ξαναρχίζει από μία νέα τυχαία λύση. Στους αλγόριθμους
αυτούς [10] προτείνεται η επαναανάθεση των «χειρότερων»
μεταβλητών. Η χειρότερη μεταβλητή είναι αυτή που παραβιάζει τους αριθμητικά περισσότερους περιορισμούς.
4.2. Αλγόριθμος Μνημονικά Κατευθυνόμενης Έρευνας
Ο αλγόριθμος Μνημονικά Κατευθυνόμενης Έρευνας
– ΜΚΑ (Memory Guided Search) έχει προταθεί στα [3].
Χρησιμοποιεί ποινές για να αποφύγει τα τοπικά μέγιστα
που έχει ήδη επισκεφθεί. Οι ποινές συσχετίζονται με το
στοιχειώδες τμήμα μιας λύσης, δηλαδή με την ανάθεση
μίας συγκεκριμένης τιμής σε μία συγκεκριμένη μεταβλητή. Για την αποθήκευσή τους χρησιμοποιείται ο πίνακας p
μεγέθους nxN. Σε κάθε τοπικό μέγιστο το οποίο συναντά ο
αλγόριθμος, αυξάνει τις ποινές των ζευγαριών μεταβλητών
– αντικειμένων.
Οι ποινές χρησιμοποιούνται προκειμένου να τροποποιήσουν την συνάρτηση μέτρησης της ομοιότητας που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος αντί για αυτή που αναφέρθηκε στην
προηγούμενη παράγραφο, η οποία ονομάζεται συνάρτηση
φθίνουσας ομοιότητας (lesser similarity function). Η συνάρτηση φθίνουσας ομοιότητας μιας λύσης S, f’(S), βασίζεται
στη συνάρτηση ομοιότητας f(S):
n

f ' ( s ) � f ( s ) � � � � p ( xi �oi )
i �1

H τιμή του p(xi←oj) είναι η ποινή της ανάθεσης xi←
oj. Η παράμετρος βαρύτητας ποινών λ είναι μια σταθερά
που ρυθμίζει την σχετική σπουδαιότητα των ποινών όσον
αφορά το βαθμό ομοιότητας της λύσης. Πρακτικά ελέγχει
την επίδραση της μνήμης στη διαδικασία αναζήτησης. Η
τιμή της πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες του συγκεκριμένου προβλήματος. Το επιπλέον υπολογιστικό κόστος
της συνάρτησης φθίνουσας ομοιότητας είναι μικρό, αφού
χρειαζόμαστε μόνο n επιπρόσθετες επαναλήψεις προκειμένου να υπολογίσουμε τις ποινές των συνδυασμών. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο ΜΚΑ δεν αυξάνει όλες τις ποινές
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των αναθέσεων ενός τοπικού μεγίστου, αλλά τις μικρότερες
από αυτές.
4.3. Εξελικτικός Αλγόριθμος (ΕΑ)
Οι Εξελικτικοί Αλγόριθμοι παρουσιάστηκαν από τον
[11]. Γενικά θεωρούν ένα οικοσύστημα με διάφορους οργανισμούς, στο οποίο υπάρχει μια δυναμική διαδικασία όπου
επιβιώνουν, μεταλλάσσονται και εξελίσσονται τελικά, οι
ισχυρότεροι οργανισμοί. Σε ένα καλά ορισμένο χώρο προβλήματος, εφαρμόζουν τέσσερις «γενετικές» λειτουργίες,
αξιολόγηση (evaluation) , επιλογή (selection), διασταύρωση
(crossover), και μετάλλαξη (mutation) ώστε να μεταβάλλουν ένα αρχικό πληθυσμό υποψήφιων λύσεων. Πρόκειται
βέβαια για απλές υπολογιστικές διαδικασίες που απλά έχουν
εμπνευστεί από τις αντίστοιχες πραγματικές διαδικασίες της
εξέλιξης. Σκοπός τους είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του πληθυσμού έως ότου φτάσουν σε πλήρης λύση του
προβλήματος.
Στην εκκίνηση ενός τέτοιου αλγορίθμου δημιουργείται
τυχαία ένας πληθυσμός P λύσεων, που αποτελεί την πρώτη
γενιά του αλγορίθμου. Οι τέσσερις «γενετικές» λειτουργίες
εφαρμόζονται παράγοντας μία νέα γενιά λύσεων με βελτιωμένα χαρακτηριστικά (υψηλότερη ομοιότητα στην περίπτωση μας). Οι λειτουργίες θα εφαρμοστούν ξανά στη γενιά που
προέκυψε, και θα συνεχίζεται η διαδικασία αυτή μέχρι να
ικανοποιηθεί ένα κριτήριο τέλους.
Αξιολόγηση:

Κάθε λύση Si αξιολογείται από τη συνάρτηση ομοιότητας f δίνοντας μια τιμή fi. Αν η τιμή αυτή είναι καλύτερη από
αυτή που έχει βρεθεί μέχρι τότε, αποθηκεύεται.

Μετάλλαξη:

Η μετάλλαξη αποσκοπεί στο να ανανεώσει το «υλικό»
των λύσεων του πληθυσμού, που πρακτικά σημαίνει να
οδηγήσει την έρευνα σε νέα μονοπάτια. Με πιθανότητα μm
αναθέτει στην μεταβλητής μιας λύσης την τιμή που δίνει
λύση με μεγαλύτερη ομοιότητα – αλλιώς αναθέτει μια τυχαία τιμή.

5. ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
������������������µ�����������µ�������������� (������� Q,
������ I, �������� K )
��� i:=1 ��� P �������� Si:= ������ ����;
2
��� ��� (��������_������) { /* ���� ������*/
3

4

5
6
7

8

9
10
11

12

13
14

15

16
17

Επιλογή:

Στη συνέχεια δημιουργείται ένας νέος πίνακας λύσεων S’ που θα περιέχει τις λύσεις που θα αποτελέσουν την
επόμενη γενιά. Η λειτουργία της επιλογής θα αποφασίσει
ποιες από τις λύσεις θα «επιβιώσουν», με βάση την αξιολόγηση. Έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές όπως κατάταξη
(ranking), αναλογική επιλογή (proportional selection) [11],
διαγωνισμός (tournament) και άλλες. Στο [12] προτείνεται
σαν καλύτερη ο διαγωνισμός, κατά τον οποίον κάθε λύση
εικονικά αναμετράται με ένα πλήθος T λύσεων, οι οποίες
επιλέγονται τυχαία μεταξύ των υπολοίπων και αυτή με τη
μεγαλύτερη ομοιότητα επιλέγεται.
Διασταύρωση:

Επιλέχθηκε η διασταύρωση δύο σημείων, όπου ανταλλάσσονται οι αναθέσεις μεταξύ δύο τυχαίων σημείων. Η
διαδικασία εκτελείται με πιθανότητα μc. Να σημειωθεί ότι
πρέπει να γίνει έλεγχος ότι δεν εμφανίζεται η ίδια τιμή σε περισσότερες από μία μεταβλητές στις προκύπτουσες λύσεις.

11

18
19
20

21
22
23

24

25
26
27
28
29
30
31

��� i:=1 ��� P �������� { /* ����������
����������� */
������_������� := ������;
��� ��� (������_�������) {
Var := ������� µ�������� ��� �������� Q ���
�������
Value := ������� ��� ��µ� ��� ��� Var µ� ���� ��
��������� g(Si)
EAN Value = � ���� ��������
Si := Si µ� ������������� { Var � Value }
��� ���µ�� �µ�������� f(Si) = 100%
���� ���������
��� ��������� �� �������� ������� ��������
���� ������_������� := ������
} /* ����� ��� */
��� ���� µ�������� i ��������
util[I]:=1 / (1 + p[i][oi])
��� ���� µ�������� i ��������
EAN util[i] = max(util)
���� p[i][oi]:= p[i][oi] + 1
fi := f(Si)
��� fi > target
����
���������� ��� Si ��� ����� ��� K ���������
������
��� fi = 100% ���� ���������
} /* ����� ����������� */

��� i:=1 ��� P �������� { /* ����������
�������� */
Si:= ��������µ�� µ����� T ������
} /* ����� �������� */

��� ���� ������ Si , Sj �������� { /*
���������� ������������ */
�� ���������� �c �������� ����������� ���
��µ���� µ����� Si ��� Sj
} /* ����� ������������ */

��� i:=1 ��� P �������� { /* ����������
���������� */
�� ���������� �m �������� Si := ������ ����
} /* ����� ���������� */
��� i:=1 ��� P �������� Si := SI
���
���������
��
��������
������
����
��������_������ := ������
} /* ����� ������ */

Σχήμα 6: Εξελικτικός Αλγόριθμος Κατευθυνόμενης Αναζήτησης
Figure 6: Evolutionary Guided Search Argorithm
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Υλοποιήσαμε ένα μηχανισμό που θα του επέτρεπε από
τη μία να μένει αρκετούς κύκλους σε μια «γειτονιά» που περιέχει καλές λύσεις (όπως κάνει ο ΜΚΑ), αλλά παράλληλα
να εξερευνήσει και καινούργιες (όπως κάνει ο ΕΑ). Υλοποιείται με την εφαρμογή ενός εξελικτικού αλγόριθμου πάνω
από τον ΜΚΑ, που θα ρυθμίζει προς τα που θα κινηθεί η
έρευνα. Ο πληθυσμός δεν θα αποτελείται από απλές λύσεις,
αλλά από εκτελέσεις του ΜΚΑ που αρχίζουν από συγκεκριμένες αναθέσεις.
Αρχικά λοιπόν δημιουργείται ένας πληθυσμός P τυχαίων
αναθέσεων. Η διαδικασία αξιολόγησης αυτών των αναθέσεων, μπορούμε να πούμε ότι είναι η βαθμολόγηση των
τοπικών μεγίστων που καταλήγουν οι αρχικές αναθέσεις,
όταν εκτελεστεί ο ΜΚΑ, με την συνάρτηση φθίνουσας
αξιολόγησης. Προκύπτει έτσι ένας πληθυσμός τοπικών μεγίστων που χρησιμοποιώντας τις εξελικτικές διαδικασίες, θα
δώσουν της εναρκτήριες αναθέσεις για την επόμενη γενιά
του αλγορίθμου. Πριν προχωρήσει ο αλγόριθμος θα πρέπει
να δώσει ποινές στα μέγιστα αυτά, οι οποίες καταχωρούνται
σε ένα κοινό πίνακα ποινών p. To Σχήμα 6 περιέχει τον ψευδοκώδικα αλγορίθμου, ενώ οι εξελικτικές διαδικασίες που
εφαρμόζει παρουσιάζονται αναλυτικά παραπάνω.
Αξιολόγηση:`

Κάθε ένα από τα P τοπικά μέγιστα που βρέθηκαν, Si, αξιολογείται από τη συνάρτηση ομοιότητας f δίνοντας μια τιμή
fi (Βήμα 5). Αν η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη από αυτή της
Kης καλύτερης λύσης τότε αποθηκεύεται (Βήμα 6), αν είναι
πλήρης λύση ο αλγόριθμος σταματάει (Βήμα 7). Οι ποινές
δίνονται μετά τον τερματισμό κάθε τοπικής έρευνας (Βήματα 14-15) αλλά δεν αποτελούν τμήμα της αξιολόγησης.
Επιλογή:

Η ομοιότητα του τοπικού μέγιστου αποτελεί το κριτήριο
επιλογής των λύσεων. Εφαρμόζουμε και εδώ τη μέθοδο του
διαγωνισμού μεταξύ T λύσεων.
Διασταύρωση:

Όπως και στον EA εφαρμόζουμε μία διαδικασία διασταύρωσης δύο σημείων. Με πιθανότητα μc ανταλλάσσονται οι αναθέσεις μεταξύ δύο τυχαίων μεταβλητών. Αν
βρεθούν όμοιες τιμές στην ίδια λύση τότε η διαδικασία
επαναλαμβάνεται.
Μετάλλαξη:

Δεν θα είχε νόημα να αλλάξουμε μόνο μία μεταβλητή
της λύσης, όπως στους προηγούμενους εξελικτικούς αλγορίθμους, γιατί αυτό θα το κάνει η διαδικασία της τοπικής
έρευνας κατά την αξιολόγηση. Αυτό που είναι προτιμότερο
είναι με πιθανότητα μm, μία λύση να αντικαθίσταται από μία
εντελώς τυχαία. Έτσι οδηγείται ο αλγόριθμος σε εντελώς

νέες «γειτονιές» του γράφου αναζήτησης.

6. ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
Όλοι οι παραπάνω αλγόριθμοι έχουν ένα κοινό βήμα:
όταν αλλάζουν την τιμή μιας μεταβλητής ψάχνουν το πεδίο
τιμών της, δηλαδή την χωρική εικόνα στην περίπτωση μας,
ώστε να βρουν την τιμή που αν ανατεθεί στη μεταβλητή θα
δώσει την λύση με την μεγαλύτερη ομοιότητα. Με χρήση
μιας χωρικής δομής δεδομένων μπορεί να μειωθεί ο χώρος
έρευνας, μόνο στις περιοχές εκείνες της εικόνας, όπου υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν καλές αναθέσεις, σύμφωνα με
τις υπόλοιπες αναθέσεις της τρέχουσας λύσης. Στον ΤΕ και
ΜΚΑ η αναζήτηση γίνεται όταν έχει επιλεγεί η χειρότερη
μεταβλητή και ψάχνουμε αν υπάρχει ανοδική κίνηση. Στον
ΕΑ χρησιμοποιείται στην φάση της μετάλλαξης όπου αλλάζει την ανάθεση μιας τυχαίας μεταβλητής με άλλη που δίνει
μεγαλύτερη ομοιότητα. Στον ΕΑΜΚΑ γίνεται στο βήμα 8,
δηλαδή μέσα στο τρέξιμο του ΜΚΑ. Η παράγραφος αυτή
περιγράφει τη χωρική δομή που επιλέγουμε και αναλυτικά
αυτή τη διαδικασία που είναι εντελώς όμοια και για τους
τέσσερις αλγορίθμους.
Η πιο δημοφιλής δομή για την οργάνωση χωρικών δεδομένων είναι το R-δέντρο. Πρόκειται για μια ιεραρχική
δομή δευτερεύουσας μνήμης (disk-based) που παρουσιάζει
πολύ καλή απόδοση σε ερωτήσεις περιοχής (range queries)
[13] με δεδομένη την τεράστια αύξηση της κύριας μνήμης
κατά 60% το χρόνο και της ταχύτητας της RAM κατά 10%,
είναι αποδοτικότερη η χρήση του R-δέντρου υλοποιημένου
ως δομή πρωτεύουσας μνήμης. Ένα άλλο πρόβλημα του Rδέντρου είναι ότι είναι ισοζυγισμένο (balanced), επομένως
σε τακτά διαστήματα στην εισαγωγή – ενημέρωση εγγραφών πρέπει να αναδιοργανώνεται. Στην κλάση αυτών των
εφαρμογών προτείνουμε την χρήση μη ισοζυγισμένων R-δέντρων [14][15] που μεν καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο
στη μνήμη αλλά είναι πολύ γρηγορότερα στην εισαγωγή και
ενημέρωση.
Ας υποθέσουμε ότι κατά το τρέξιμο ενός από τους
αλγορίθμους που προαναφέραμε, έχουμε μία μεταβλητή
xi που έχει ανατεθεί σε ένα αντικείμενο ok και θέλουμε να
αναθέσουμε μια δεύτερη xj. Μεταξύ των δύο μεταβλητών
θα υπάρχουν τρεις σχέσεις, μια σχέση απόστασης, μία κατεύθυνσης και μία τοπολογική σχέση. Αναζητούμε τα αντικείμενα στην εικόνα που να ικανοποιούν τους περιορισμούς
σε μεγαλύτερο βαθμό από κάποιο όριο target, που σχετίζεται
με τον τύπο αναζήτησης. Με εκμετάλλευση της υπάρχουσας
ανάθεσης μπορεί να οριστεί μία περιοχή όπου θα περιέχει
όλα τα αντικείμενα που είναι ικανά να ικανοποιούν της σχέσεις μεταξύ xi και xj. Αυτή η περιοχή ονομάζεται παράθυρο
τιμών (domain window). Η χωρική δομή δεδομένων χρησιμοποιείται για την ανάκτηση των αντικείμενα στο παράθυρο
τιμών. Αφού ανακτηθούν τα υποψήφια αντικείμενα ανατίθενται ένα-ένα στη μεταβλητή xi, και υπολογίζονται οι σχέσεις
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και η μερική ομοιότητα με τις υπόλοιπες αναθέσεις, για να
συνεχίσει ο αλγόριθμος. Οι [2] προτείνουν: αν υπάρχουν
περισσότερες αναθέσεις η περιοχή αυτή επεκτείνεται ώστε
περιλάβει τα επιμέρους παράθυρα τιμών που αντιστοιχούν
στην κάθε ανάθεση. Η ένωση των επιμέρους παραθύρων
τιμών δημιουργεί αρκετό άχρηστο χώρο, που μεταφράζεται
σε πολλά επιπλέον αντικείμενα.
Για να το αντιπαρέλθουμε δημιουργήσαμε μία νέα διαδικασία ερωτήσεων στο δέντρο. Στόχος είναι η επίσκεψη
όσο το δυνατόν λιγότερων κόμβων. Η συνήθης διαδικασία
απάντησης ερωτήσεων ορθογωνίων περιοχών, κατεβαίνει
κάθε κόμβο του δέντρου, μόνο αν έχει κοινά σημεία με το
παράθυρο τιμών. Για κάθε ανάθεση που εξετάζεται, δημιουργούμε ένα σύνολο 4 παραθύρων τιμών που ανάλογα
με την σχέση που έχουν με τον κόμβο, αποφασίζεται αν η
έρευνα θα τον επισκεφθεί η όχι. Αν έχουμε 5 μεταβλητές
που ήδη έχουν ανατεθεί και ψάχνουμε μία 6η, θα γίνουν 20
έλεγχοι αντί για ένας, που θα αυξήσουν το υπολογιστικό
κόστος, αλλά θα περιορίσουν τελικά τους κόμβους που θα
επιλεχθούν. Τα δύο πρώτα παράθυρα τιμών για κάθε σχέση
αφορούν σχέσεις απόστασης και τα ονομάζουμε μέγιστο
μετρικό παράθυρο τιμών (greater metric domain window)
και ελάχιστο μετρικό παράθυρο τιμών (lesser metric domain
window), το τρίτο αφορά τις σχέσεις κατεύθυνσης και λέγεται κατευθυντήριο παράθυρο τιμών (directional domain
window) και το τελευταίο αφορά τις τοπολογικές.
Με τις συνθήκες αυτές βλέπουμε τελικά πόσους περιορισμούς με τις υπάρχουσες αναθέσεις παραβιάζονται σίγουρα
από τα παιδιά ενός κόμβου. Αν το πλήθος αυτό είναι μεγαλύτερο από 1-target τότε η έρευνα δεν συνεχίζει προς αυτή
την κατεύθυνση.
Ας δούμε τώρα πως ορίζουμε τα παράθυρα τιμών για
μία ανάθεση. Ανατρέχουμε πάλι στο παράδειγμα της παραγράφου 3, όπου έστω ότι έχουμε την ανάθεση {x2¬o3} και
θέλουμε να αναθέσουμε την μεταβλητή x3. Σύμφωνα με την
ερώτηση μας υπάρχει μόνο μία μετρική σχέση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, αυτή με την x2 όπου τα αντικείμενα τους
πρέπει να έχουν απόσταση από 2 έως 3 χλμ. Στη μεταβλητή
x2 έχει ανατεθεί το o3. Σύμφωνα τον ορισμό στην παράγραφο
3.4 για την ομοιότητα απόστασης, όσα αντικείμενα έχουν
το κέντρο τους σε απόσταση μεγαλύτερη από 3+δ χλμ., δεν
θα ικανοποιούν τον περιορισμό. Στο Σχήμα 7 είναι η περιοχή που περιέχεται από τον κύκλο. Έστω ότι d0 η ελάχιστη
απόσταση του περιορισμού, d1 η μέγιστη, minX και maxX
το ελάχιστο και το μέγιστο της ως προς τον άξονα των X
χωρικής εικόνας και minY και maxY το ελάχιστο και το
μέγιστο της ως προς τον άξονα των Y. Ορίζουμε το μέγιστο
μετρικό παράθυρο τιμών σαν την τομή του τετραγώνου που
περικλείει την κυκλική περιοχή με τα όρια της εικόνας (η
γκρι περιοχή στο Σχήμα 7):
Mmax = max( minX, cx – d1 - δ ), max( minY, cy – d1 - δ ) )
– ( min( maxX, cx + d1 +δ ), min( maxY, cy + d1 +δ ) )

Δηλαδή η περιοχή με συντεταγμένες (0.9, 0) – (7.1,
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5.1) στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Από τις ιδιότητες του
δέντρου ξέρουμε ότι όποιος κόμβος είναι τοπολογικά ξένος
ή συναντά αυτή την περιοχή δεν θα έχει διαδόχους που θα
μπορούν να πληρούν τον περιορισμό απόστασης περιορισμό μεγαλύτερο από 3χλμ. Ο περιορισμός αυτός δεν είναι
αρκετά σφιχτός ώστε να αποκλειστούν όλα τα αδιάφορα
αντικείμενα σε επίπεδο κόμβου, αλλά σε επόμενο έλεγχο σε
επίπεδο φύλλου.
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Σχήμα 7: Μέγστο Μετρικό Παράθυρο Τιμών
Figure 7: Maximum Metric Window

Υπάρχει όμως και ο περιορισμός της ελάχιστης απόστασης, που λέει ότι μηδενικό βαθμό θα πάρουν όλα τα αντικείμενα με κέντρα σε απόσταση μικρότερη από 2-δ χλμ., όσα
δηλαδή περικλείονται από τον κύκλο στο Σχήμα 8. Έστω
ότι d0 η ελάχιστη απόσταση του περιορισμού. Ορίζουμε
σαν ελάχιστο μετρικό παράθυρο τιμών MMin την τομή του
εγγεγραμμένου στον κύκλο αυτό τετραγώνου με τα όρια της
εικόνας, δηλ αν β η μισή πλευρά του τετραγώνου αυτού θα
είναι:
��

d0 � �
2

MMin = ( max( minX, cx - β ), max( minY, cy - β ) )
– ( min( maxX, cx + β ), min( maxY, cy - β ) )

Το MMin είναι η μέγιστη ορθογώνια περιοχή που μπορούμε να πάρουμε ώστε σίγουρα, όσοι κόμβοι τοπολογικά
περιέχονται, καλύπτονται ή είναι ίσοι με αυτό, θα έχουν παιδιά που θα απορρίπτουν τον περιορισμό. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση η γκρίζα περιοχή στο Σχήμα 8 με διαστάσεις
(2.66, 0) – (4.34, 3.34) .
Για κάθε σχέση απόστασης λοιπόν μπορούμε να εξάγουμε δύο τοπολογικές σχέσεις εξασφαλίζοντας ότι ο κάθε
κόμβος που δεν τις ικανοποιεί αποκλείεται να έχει διαδόχους
που να την ικανοποιούν.
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Σχήμα 8: Περιοχή Ελάχιστου Μετρικού Περιορισμού
Κόμβων
Figure 8: Minimum Metric Exclude Area

Αντίστοιχα υπολογίζουμε περιορισμούς σε επίπεδο κόμ-

14

Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IIΙ, τεύχ. 1-2 2002, Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1-2

βου για της σχέσεις κατεύθυνσης. Όπως φαίνεται στο Σχήμα
9 η σχέση που πρέπει να έχει το ζητούμενο αντικείμενο με
το o3, είναι βόρεια. Με βάση πάλι τα όσα είπαμε στην παράγραφο 3.4 για να μην παραβιάζει τελείως τον περιορισμό θα
πρέπει η ευθεία που διέρχεται από το κέντρο του ζητούμενου
αντικειμένου και του o3 να σχηματίζει γωνία με τον οριζόντιο άξονα μεταξύ 45° και 135° μοιρών. Η περιοχή αυτή
περιορίζεται από τα όρια, της εικόνας δίνοντας πολυγωνικές
περιοχές όπως αυτή που απεικονίζεται με σκούρο γκρι χρώμα στο Η ελάχιστη ορθογώνια περιοχή που την περικλείει
απεικονίζεται με ανοιχτό γκρι χρώμα.
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BOOLEAN NodeSimilaritySearch(�������� i, �������
V, R*-������ R )
��� ���� µ�������� xj � V �������� /* ��� ���� ���
µ��������� �������������*/
��������� �� �������� ��µ�� MMinj , Mmaxj, Dj µ�����
xi ��� xj � ok
NodeSimilarity(���� ��� R, MMin, Mmax, D, i, V,)
���������

1

1

*

6

minY=0
minX=0

αρνητικού αποτελέσματος η έρευνα συνεχίζει στο επόμενο
παιδί. Ειδάλλως καλεί τον εαυτό της με όρισμα τώρα τον
διάδοχο.
Αν τώρα φτάσει σε φύλλο, για κάθε χωρικό αντικείμενο
που περιλαμβάνεται υπολογίζεται η μερική ομοιότητα που
προκύπτει αν ανατεθεί αυτό στη ζητούμενη μεταβλητή
σύμφωνα με τη συνάρτηση ομοιότητας f(S). Θα πρέπει να
υπολογιστούν η απόσταση, η κατεύθυνση και η τοπολογική
σχέση του αντικειμένου με τις αναθέσεις των μεταβλητών
ενδιαφέροντος. Αν η μερική ομοιότητα μπορεί να υπερβεί το
target και θεωρείται μία επιτυχημένη ανάθεση και αλγόριθμος τερματίζει. Η διαδικασία παρουσιάζεται στο Σχήμα 10.
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Σχήμα 9: Κατευθυντήριο Παράθυρο Τιμών για τη σχέση
βόρεια
Figure 9: Directional Window for North

Για την κατεύθυνση βόρεια η περιοχή αυτή θα είναι η
τομή της χωρικής εικόνας με το ελάχιστο ορθογώνιο που
περικλείει το τρίγωνο ABC. Δεδομένου ότι το ύψος του
τριγώνου είναι maxY-cy, το κατευθυντήριο παράθυρο τιμών
θα είναι:
DN = ( max( minX, cx - ( maxY – cy ) ), cy ) ( min( maxX, cx + ( maxY – cy ) ), maxY – cy )

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το κατευθυντήριο παράθυρο θα είναι (0, 2) – (10, 8). Ομοίως υπολογίζονται τα
παράθυρα για τις υπόλοιπες κατευθύνσεις.
Για τις 4 βασικές σχέσεις βόρεια, νότια, ανατολικά και
δυτικά έχουμε αρκετό άχρηστο χώρο, έως και 50%. Στις
υπόλοιπες όμως προσεγγίζουμε ακριβώς τη ζητούμενη περιοχή.
Για τις τοπολογικές σχέσεις δεν απαιτείται ο υπολογισμός νέων περιοχών σαν παράθυρο τιμών. Είναι προφανές
ότι το παράθυρο τιμών θα είναι το MBR του αντικειμένου
που έχει ανατεθεί στην μεταβλητή που υπάρχει τοπολογικός
περιορισμός.
Βασιζόμενοι στη διαδικασία ερώτησης περιοχής του Rδένδρου, δημιουργήθηκε μία νέα διαδικασία έρευνας για την
ανάθεση τιμών. Μέσα σε αυτή συγχωνεύθηκε και η διαδικασία υπολογισμού της μερικής ομοιότητας των εξεταζόμενων
λύσεων. Στην αρχικοποίησή της, υπολογίζονται τα παράθυρα τιμών για τις μεταβλητές ενδιαφέροντος. Ξεκινάει από με
όρισμα τη ρίζα του δέντρου, και ελέγχει κάθε κόμβο - παιδί
της και μια τιμή κατωφλίου target που είναι η ομοιότητα της
καλύτερης λύσης που έχει βρεθεί έως τώρα.
Αν τα παιδιά είναι ενδιάμεσοι κόμβοι, τότε ελέγχονται
ως προς την τοπολογική τους σχέση με τα 4 ανά μεταβλητή
παράθυρα τιμών. Μετά κάθε έλεγχο αξιολογείται το αποτέλεσμα ανάλογα με τον τύπο αναζήτησης. Σε περίπτωση
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void NodeSimilarity ( ��µ��� �, �������� MMin, MMax, D,
�������� i, ������� V)
��� ���� ������� ��� �, nm {
new_similarity := 0
EAN o N ����� ����� ���� {
��� ���� µ�������� xj � V �������� { /* ���
���� ��� µ��������� �������������*/
new_similarity := new_similarity + �(Cij,R(nm ,
current_instantiations[j]))
��� new_similarity ��� µ����� �� ������� �� target
/* ��������� ��� ��� ���� ���������� */
���� �������� /* ���� ���µ��� ������� */
} /* ����� ��� ���� */
�� �������µ��� nm ����� �������� �������
} /* ����� ��� */
������ {
��� ���� µ�������� xj � V �������� { /* ���
���� ��� µ��������� �������������*/
new_similarity := new_similarity + �T(tlut[CT(xi,
xj)], T(nm, current_instantiations[j]))
EAN �T(O�V�I�B�C�E, T(nm,MMaxj))>0
TOTE
new_similarity := new_similarity +
�T(O�V�D�M�C, T(nm,MMinj))
new_similarity := new_similarity +
�T(O�V�I�B�C�E, T(nm,Dj))
��� new_similarity ��� µ����� �� ������� �� target
���� �������� /* ���� ���µ��� ������� */
} /* ����� ��� ���� µ��������*/

NodeSimilarity(nm, MMin, MMax, D, i, V)
} /* ����� ������ */
} /* ����� ��� ���� ������� */
���������

Σχήμα 10: Διαδικασία Ομοιότητας Κόμβων
Figure 10: Node Similarity Process

7. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Για να αξιολογήσουμε τη λειτουργία των αλγόριθμων
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χρησιμοποιήσαμε πραγματικά γεωγραφικά δεδομένα πάνω
στα οποία προσθέσαμε τυχαίες περιοχές με uniform κατανομή. Έτσι δημιουργήσαμε εικόνες με 500, 5000 και 50000
αντικείμενα. Αντίστοιχα δημιουργήθηκαν 5 σετ των 10
ερωτήσεων με 5,10,15,20 και 25 μεταβλητές η κάθε μία. Οι
ερωτήσεις αυτές έχουν μία μόνο βέλτιστη λύση, διότι έχει
αποδειχθεί [16], ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι πιο δύσκολο
να επιλυθούν από αυτές που έχουν πολλές ή καμία λύση :Τα
πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε μηχανές Pentium IV 3,06
GHz, με 1 GΒ RAM, και λειτουργικό σύστημα Windows
2000.
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πρέπει να προσαρμοστούν τόσο η παράμετρος βαρύτητας
ποινών λ, όσο και οι παράμετροι του εξελικτικού κομματιού
P, T, μm, μc. Η προσαρμογή έγινε όπως και στην προηγούμενη παράγραφο σε δύο γύρους. Στον πρώτο γύρο ξεκινήσαμε
από τις τιμές που βρήκαμε από τον ΜΚΑ και ΕΑ, δηλαδή λ
=10-13, P=12, T= 2, μm=0.3, μc=0.1 και βρέθηκε ότι η μέγιστη
απόδοση επιτυγχάνεται για τιμές λ =10-14-10-6, P =5-11, T= 2
– 3, μm=0.4 – 0.5, μc=0.1 –0.2
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Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται η ακολουθία των
πειραμάτων για την προσαρμογή των παραμέτρων των
ΜΚΑ, ΕΑ και ΕΑΜΚΑ. Σε όλα τα πειράματα εκτελέστηκαν
10 φορές οι ερωτήσεις των 10 μεταβλητών, πάνω σε 5 εικόνες των 50.000 αντικειμένων, για 1 δευτερόλεπτο ανά εκτέλεση. Όλα τα γραφήματα παρουσιάζουν την μέση ομοιότητα
της καλύτερης λύσης που βρήκε ο εξεταζόμενος αλγόριθμος
σε κάθε εκτέλεση.
Για την προσαρμογή της παραμέτρου βαρύτητας ποινών
λ του ΜΚΑ, δοκιμάσαμε σαν τιμές τις δυνάμεις του 10 από
10-15 έως 10 και για κάθε μία ακολουθήθηκε η παραπάνω
διαδικασία. Στο Σχήμα 11α παρατηρούμε ότι παρουσιάζει τη
μεγαλύτερη απόδοση του για τιμή λ = 10-13 ενώ μετά το 10-7
η απόδοση του μειώνεται σημαντικά.
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Σχήμα 11: Απόδοση των ΜΚΑ και ΕΑΜΚΑ ως προς λ
Figure 11: Performance of MGS and EMGS according to λ

Στον ΕΑ εφαρμόστηκαν δύο γύροι πειραμάτων για να
προσαρμοστούν οι παράμετροι P, T, μm, μc. Κάθε γύρος
θεωρεί ένα πλαίσιο τιμών για όλες τις μεταβλητές προς
προσαρμογή, και για κάθε μία από αυτές δοκιμάζει πιθανές
τιμές που μπορεί να πάρει, κρατώντας την τιμή των άλλων
μεταβλητών σταθερή. Ο πρώτος γύρος ξεκίνησε από τις «εμπειρικές» τιμές P=110, T= 6, μm=0.4, μc=0.1 και κατέληξε
στο ότι ένα σύνολο παραμέτρων με ικανοποιητική απόδοση
είναι: P=4-35, T= 2 – 3, μm=0.3 – 0.5, μc=0.0 – 0.1 . Στο Σχήμα 12 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου
των πειραμάτων όπου παρατηρούμε ότι η βέλτιστη απόδοση
παρουσιάζεται για P=12, T= 2, μm=0.3, μc=0.1.
Για να επιτύχει τη μέγιστη απόδοσή του ο ΕΑΜΚΑ, θα
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Σχήμα 12: Προσαρμογή παραμέτρων ΕΑ
Figure 12: EA Parameter Tuning

Στον δεύτερο γύρο Θεωρήσαμε ότι οι μεταβλητές του
ΕΑΜΚΑ είναι λ =10-16, P=6, T= 3, μm=0.4, μc=0.1 και
αλλάζαμε μόνο μία ανά πείραμα. Για την προσαρμογή της
παραμέτρου βαρύτητας ποινών λ, δοκιμάσαμε σαν τιμές τις
δυνάμεις του 10 από 10-15 έως 10. Στο Σχήμα 11β παρουσιάζεται ο μέσος όρος της μέγιστης ομοιότητας, ανά τιμή της λ.
Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη
απόδοση του για την τιμή 10-6 ενώ μετά από την 10-1 «αποπροσανατολίζεται».
Για τον προσδιορισμό του πληθυσμού των λύσεων,
έγιναν πειράματα για τους πληθυσμούς από 2 έως 140.
Το Σχήμα 13α παρουσιάζει τη μέση ομοιότητα που βρήκε ο
αλγόριθμος ανά πληθυσμό. Η μέγιστη τιμή εμφανίζεται για
την πληθυσμό 5 και 6. Αυτό είναι λογικό σε σχέση με τον
πληθυσμό των 12 του προηγούμενου αλγορίθμου δεδομένου
ο κύριος μηχανισμός έρευνας δεν είναι ο εξελικτικός αλγόριθμος αλλά ο ΜΚΑ. Περισσότερες λύσεις θα δημιουργούν
περιττό υπολογιστικό κόστος και επίσης θα κάνουν τον αλγόριθμο να ξεκινάει από μια καλή λύση πάρα πολλές φορές
στην επόμενη γενεά.
Για το πλήθος των λύσεων Τ που λαμβάνει μέρος κάθε
φορά στο διαγωνισμό, δοκιμάσθηκαν οι τιμές από 1 έως 6.
Από το Σχήμα 13β παρατηρούμε ότι η τιμή 2 έχει τη μεγαλύτερη απόδοση. Σαν πιθανότητα διασταύρωσης μc δοκιμάσθηκαν τιμές από 0 έως 0.9, δίνοντας το γράφημα του Σχήμα
13γ, όπου για πιθανότητα 0.1 παρουσιάζεται η μεγαλύτερη
απόδοση. Αντίστοιχα με το προηγούμενο πείραμα εφαρμόστηκαν οι τιμές από 0 έως 0.9 για την πιθανότητα μετάλλαξης μm. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο Σχήμα 13δ όπου
η μέγιστη ομοιότητα εμφανίζεται για μm=0.4.
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Σχήμα 13: Προσαρμογή παραμέτρων ΕΑΜΚΑ
Figure 13: EMGS Parameter Tuning

7.2. Σύγκριση των μη συστηματικών αλγορίθμων
Για να συγκριθούν οι 4 αλγόριθμοι μεταξύ τους, εκτελέστηκαν για τις 50 ερωτήσεις από 100 φορές για 1 δευτερόλεπτο για εικόνες των 500, 5000 και 50000 αντικειμένων.
Οι μεταβλητή λ για τον MGS είναι 10-13, ενώ για τον EA
εφαρμόστηκαν P=12, T=2, μc=0.1 και μm=0.3. Για τον ΕΑΜΚΑ ελήφθησαν λ = 10-13, P=6, T=2, μc=0.1 και μm=0.4. Το
Σχήμα 14 παρουσιάζει την μέση ομοιότητα που πέτυχε ο
καθένας ανά μέγεθος ερώτησης.
Οι αλγόριθμοι κατευθυνόμενης έρευνας έχουν πολύ
καλύτερη απόδοση ιδίως όταν αυξάνουν οι μεταβλητές της
ερώτησης. Ο ΕΑΜΚΑ είναι ο καλύτερος. Η μεγάλη διαφορά
φαίνεται στις ερωτήσεις των 25 μεταβλητών όπου οι ΕΑΜΚΑ και ΜΚΑ παρουσιάζουν λύσεις με 20% μεγαλύτερη
ομοιότητα. Το ίδιο φαίνεται και στο Σχήμα 15 που παρουσιάζει την επίδοση των αλγορίθμων σε σχέση με τα μεγέθη
των εικόνων. Ο MKA έχει σταθερά καλύτερη απόδοση, ο
ΕΑ βρίσκεται παντού κάπου στη μέση ενώ ο ΤΕ είναι σταθερά ο χειρότερος.

5000

50000

Σχήμα 15: Απόδοση μη συστηματικών αλγορίθμων ανά
μέγεθος εικόνας
Figure 15: Non-systematic algorithm performance per
image size

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στο άρθρο αυτό εξετάσαμε την βελτιστοποίηση χωρικών
ερωτήσεων σε εφαρμογές κρισίμου χρόνου. Εστιάσαμε σε
ερωτήσεις με δύο ή περισσότερες μεταβλητές τις οποίες και
κατατάξαμε στην οικογένεια των προβλημάτων εκπλήρωσης
περιορισμών. Για την επίλυσή τους, συγκρίναμε τρεις ευρετικούς αλγορίθμους, τον αλγόριθμο Τοπικής Έρευνάς, τον
αλγόριθμο Μνημονικά Κατευθυνόμενης Αναζήτησης και
τον Εξελικτικό Αλγόριθμο, που προσαρμόστηκαν ώστε να
εκμεταλλεύονται χωρικές δομές δεδομένων και προτείναμε
έναν τέταρτο τον Εξελικτικό Αλγόριθμο Μνημονικά Κατευθυνόμενης Αναζήτησης. Ο τελευταίος φαίνεται να έχει τα
καλύτερα αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση. Τα πειράματα
δείχνουν ότι πρόκειται για πολύ ισχυρό εργαλείο έρευνας,
που βρίσκει σχεδόν βέλτιστες λύσεις σε 1 δευτερόλεπτο
όταν εφαρμόζεται σε βάσεις με 50.000 χωρικά αντικείμενα.
Οι νέες τάσεις της έρευνας επικεντρώνονται σε ροές
δεδομένων και συνεχή ερωτήματα (continuous queries).
Μια επέκταση αυτής της εργασίας θα μπορούσε να είναι ο
συνδυασμός της με συνεχή ερωτήματα διάταξης, για παράδειγμα «Ενημέρωσε με όταν ένα μπλε αεροσκάφος που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 5 χλμ., από ένα κόκκινο
που με τη σειρά του βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των
10 χλμ. από ένα γκρι» που θα είχε πολύ μεγάλη εφαρμογή σε
συστήματα έγκαιρης αυτοματοποιημένης προειδοποίησης.
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Σχήμα 14: Απόδοση μη συστηματικών αλγορίθμων
σε μεγάλες βάσεις ανά μέγεθος ερώτησης
Figure 14: Non-systematic algorithm performance
per query size
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Abstract
In Time-Critical applications such as the Air-Traffic Control,
appear spatial queries, which are executed on constantly changing data collected from a variety of sources. An example query
is “Find a blue aircraft at a distance less than 50Km than a red
aircraft which in turn is at a distance less than 10Km from a gray
aircraft and north of a blue island”. This paper shows that the
processing of such spatial configuration queries belongs to the
Constraint Satisfaction Problem family and defines a spatial data
structure for the organization of the positioning data stream of the
relevant objects. A heuristic algorithm that takes advantage of the
data structure is proposed and retrieves, as shown by experimental
evaluation, almost optimal solutions in minimal time.

1. INTRODUCTION
A spatial configuration query such as the one of the example in the abstract consists of at least two variables, which
can be instantiated from spatial objects of a GIS database.
These objects must satisfy some conditions concerning their
topology. The usual practice for the processing of such queries is to submit them to the database, which deals with them
as multiway spatial joins. This process is generally slow and
inappropriate for time-critical applications.
Figure 1 shows a snapshot of such an application’s spatial database. Objects can either be points or regions. In such
applications the datastream flow is huge and certain objects
(aircrafts) change position rapidly. The main objective is the
minimization of the response time.
Spatial configuration query processing demands heavy
data access and can only be timely by using main memory
data structures which can perform thousands of position updates per second

2. RELATED WORK
Variations of the spatial configuration retrieval have been
approached by [1] where non-indexed systematic algorithms
for small images have been proposed. [2] have proposed
systematic algorithms using spatial indexes. [3] have opti-

mized multiway spatial join queries using both systematic
and heuristic algorithms. [4] suggest mapping images and
queries into high dimensional points which are then indexed
by R-trees. [5] encode the arrangement of objects on each
dimension into sequential structures. Every database image
is indexed by a 2D string. Queries are also transformed in
2D strings and similarity retrieval is performed by applying
appropriate string matching algorithms.

3. SPATIAL CONFIGURATION QUERIES
AS CONSTRAINT SATISFACTION
PROBLEMS
Objects consisting a configuration must adhere to a
certain topology that is defined by binary spatial relation
between them. Those relations can be classified as [6][7]:
• Topological relations like inside or adjacent.
• Directional like up or north.
• Metric or distance relations like nearest neighbor or less
than 10Km.
Using these relations’ binary constraints between query
variables can be defined. In this way spatial configuration
queries are mapped to binary CSPs [8].
3.1. Directional constraints
The direction between two objects is defined by the angle
of their centers and the x-axis. The 8 basic relations that are
used are:
{N, NE, E, SE, S, SW, W, NW}
Each of them corresponds to a certain angle and for a
small angle ±α the constraint is satisfied fully. The constraint
is partially satisfied for the range of ±45° (as shown in Figure
3). Thus, a fuzzy metric function occurs:

�A(Ai ,�) =

�
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3.2. Distance constraints
We consider the Euclidian distance between the objects’
centroids as the distance metric. A distance constraint Ddi-dj
defines that the distance between the centroids of the two objects must fall in [di,dj]. Similar to the directional constraints
we consider a trapezoid fuzzy function (Figure 4):
3.3. Topological constraints
Since all spatial data structures use Minimum Bounding
rectangle (MBR) object approximations the only meaningful
relation is intersects:
�1, if � MBR1 � MBR2 � �,
�
�0,�otherwise

��(MBR1, MBR2) =
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These penalties diminish the similarity function:
n

f ' ( s ) � f ( s ) � � � � p ( xi �oi )
i �1

λ determines the importance of penalties according to the
similarity function. It is domain depended and needs experimental fine-tuning.
4.3. Evolutionary algorithm
Evolutionary algorithms [11] start with a population of
P random solutions. In each turn four processes are applied
(evaluation, selection, crossover, mutation) to upgrade the
solutions of the next generation

3.4. Solution evaluation

Evaluation:

Our goal is the quantification of constraints that are satisfied by a current configuration with the use of the following
accumulative function:

Each solution Si is evaluated by the similarity function
and if it is better than the best already found it is stored.

S=

�� (C ( x , x ), T (o , o )) � � (C ( x , x ),� (o , o )) � � (C ( x , x ), d (o , o ))
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Selection:

�ij , 0�i , j � n

3n(n � 1)

where {variable xi is instantiated to object ok, and xj to ol}

4. HEURISTIC ALGORITHMS

Each of the P solutions will survive to the next step if its
similarity is higher than the similarities of T random solutions.
Crossover:

Early studies have shown that CSPs are hard exponential
therefore, finding optimal solutions requires time. Since our
main objective is the minimization of the response time we
experimented with three heuristic algorithms modified to use
spatial indexes as described in section 6.

Given a probability μc each solution is crossover with
another random solution. Two random points are selected
and the variables between them exchange instantiations. The
same value must not be assigned to more than one variable
in the resulting solutions.

4.1. Local Search (LS)

Mutation:

Local Search performs random walks based on a deterministic transition mechanism, starting from a random
instantiation. Each step modifies the variable’s instantiation
that violates the most constraints. If this leads to a solution
of greater similarity, it is an uphill move. If no further move
is possible then the algorithm has reached a local maximum.
When reaching a local maximum, the algorithm starts again
with another random instantiation.

Given a probability μm a variable in each solution is instantiated to a value that gives a higher similarity. If not such
a value exists a random one is selected.

4.2. Memory Guided Search Algorithm (MGS)
The Memory Guided Search Algorithm [3] employs penalties to avoid local maxima that have been already visited.
Penalties are related to the elementary solution part: the assignment of a value to the variable. To maintain the penalties
a matrix p of variable x domain size is used. At each local
maximum the algorithm increases the penalty of the (variable, value) pairs.

5. EVOLUTIONARY MEMORY GUIDED
SEARCH ALGORITHM (EMGS)
We implemented an algorithm based on a mechanism
that would allow it to stay long enough to a “|neighborhood”
containing a good solution like MGS while on the other hand
being able to explore new regions. We applied the evolutionary procedure over MGS executions starting from specific
instantiations. Initially a population of P random solutions
is created and MGS is executed starting from each one of
them giving a population of local maxima. Evolutionary
procedures will be applied on this population in order to
give the initial solution for the algorithm’s next turn. Figure
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6 shows EMGS pseudocode. The evolutionary procedures
for EMGS are:
Evaluation:

Each of the P local maxima is evaluated by the similarity function and if it is better than the best already found it
is stored.
Selection and Crossover are similar to the EA Selection
and Crossover.
Mutation:

Given a probability μm a local maximum is replaced by
a random solution.

6. INTEGRATION WITH SPATIAL
INDEXES
All the above-discussed algorithms have a common step
when seeking to replace the instantiation of a variable with
another with higher similarity. Spatial indexes are employed
to prune the search space only to regions that a good instantiation is possible to be found.
The most popular spatial index is the R-tree. It is a
hierarchical balanced data structure primarily designed for
secondary storage operation. We use memory based unbalanced R-trees that although they require more RAM than
traditional R-trees, they perform much faster object position
updates.
If the variable to be replaced has a distance relation [d0,
d1] to a variable instantiated to an object having centroid coordinates cx, cy, we estimate a domain region that contains
objects satisfying the constraint. This region lies between
two homocentric squares (Mmax, Mmin) with coordinates:
Mmax = max( minX, cx – d1 - δ ), max( minY, cy – d1 - δ ) )
– ( min( maxX, cx + d1 +δ ), min( maxY, cy + d1 +δ ) )
��

d0 � �
2

MMin = ( max( minX, cx - β ), max( minY, cy - β ) )
– ( min( maxX, cx + β ), min( maxY, cy - β ) )

where minX, minY, maxX, maxY are the image boundaries and δ is the fuzzy distance factor mentioned in section
3.1.
For a directional constraint ie. North all objects should be
in the region defined by cx,cy and to the North ±45°. Since
we only examine rectangular regions the domain window
will be:
DN = ( max( minX, cx - ( maxY – cy ) ), cy ) ( min( maxX, cx + ( maxY – cy ) ), maxY – cy )

For a topological constraint the domain window will be

the object’s MBR.
Based on the range query process of the R-tree, we created a new process evaluation that searches the spatial image
for better instantiations. Initially, the domain windows for
all instantiated variables are calculated. The process begins
form the tree root having as an argument a threshold similarity value target referring to the best solution already found.
If the queried nodes are intermediate nodes, the number of
intersected domain windows is calculated. The process will
traverse this node iff this number is greater than target.
If it reaches a leaf node, the similarity function is calculated and if it is greater than target the process ends. Figure
10 describes the algorithm in pseudocode.
7. Experimental evaluation
In order to evaluate the algorithm’s performance we used
real data sets on top of which we added uniformly random
objects creating images with 500, 5000 and 50000 objects.
Additionally, 5 query sets with 5, 10 , 15, 20 and 25 variables
respectively . The experiments were performed on Pentium
IV 3,06 GHz machines with 1 GΒ RAM, running Windows
2000.
7.1. Experimental Algorithm Parameter Adjustment
The first set of experiments aimed to fine-tune the algorithm parameters and after a series of tests it concluded:
• for MGS: λ = 10-13
• for EA: P=12, T= 2, μm=0.3, μc=0.1.
• and EMGS: λ = 10-13, P=6, T=2, μc=0.1 και μm=0.4
7.2. Comparison of heuristic algorithms
In order to compare the four algorithms, they were executed for the 50 questions a 100 times each for 1 second
for the three data sets using the above parameters. Figure 14
shows the average similarity that each of them achieved per
query size.
EMGS is overall the best performing algorithm. This
is shown clearly in the 25-variable queries where it returns
20% higher similarity than EA and LS. Figure 15 illustrates
the algorithm’s performance according to the image size.
Again EMGS outperforms the three others.

8. CONCLUSIONS
In this article we examined the spatial query optimization
in time-critical applications. We focused on multivariable
queries, which we classified to CSPs. In order to solve them
we integrated three heuristic algorithms with a spatial index.
Furthermore, we proposed a fourth algorithm, EMGS that
experiments show it outperforming the other three.
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As the new trends of research focus on datastreams and
continuous queries, a possible extension of this work is the
development of algorithms and indexes suitable for continu-
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ous spatial configuration queries i.e. “alert me when a red
aircraft is less than 10 km from a gray aircraft and more than
50 km from a blue one” .

DINOS ARKOUMANIS, N.T.U.A. Dr Electrical Engineer
YIORGOS ADAMOPOULOS, N.T.U.A. candidate Dr Electrical Engineer
PANOS XEROS, N.T.U.A. candidate Dr Electrical Engineer
Knowledge and Data Base Systems Laboratory, National Technical University of Athens

