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1. Bevezetés 

Az optimalizálás az élet minden területén megjelenő feladat. Alapvető célkitűzés, hogy a 

különféle folyamatokat úgy alakítsuk, hogy azok műszakilag és ezen keresztül gazdaságilag is 

optimálisan viselkedjenek. Az optimalizálás célja a lehetőségek közül a legjobb megoldás 

kiválasztása. 

A diszkrét optimalizálási feladatok közül az Utazó Ügynök Probléma (TSP) számít az egyik 

legklasszikusabb problémának, amit Körutazási Problémának is szoktak nevezni. A TSP-t 

Karl Menger fogalmazta meg az 1930-as években. A feladat a következő: egy ügynök 

feladata, hogy a cég központjából elindulva látogassa meg az összes célállomást, majd térjen 

vissza a kiinduló helyre úgy, hogy közben a legkisebb költségű útvonalat tette meg [33]. Bár a 

feladat könnyen értelmezhető, egyszerűnek tűnik, de megoldása már néhány százas méret 

esetén is nehézzé válik Népszerűségét a kutatók körében annak köszönheti, hogy elméleti 

fontossága mellett gyakorlati szempontból is jelentős, számos területen merülnek fel TSP-

jellegű feladatok (logisztika, ütemezés, mikrochip-gyártás, röntgen krisztallográfia stb.).  

A TSP kezelése leghatékonyabban heurisztikus módszerekkel lehetséges, amelyek 

elfogadható futásidőn belül képesek optimális vagy közel-optimális megoldásokat produkálni. 

Az 1970-es években bevezetett evolúciós algoritmusok a biológiai evolúció által inspirált 

problémamegoldó sémák, metaheurisztikák, térhódításukat a számítógépek teljesítményének 

drasztikus növekedése tette lehetővé [42]. Az evolúció optimalizált vagy közel optimalizált 

folyamatokat eredményez, ezért érdemes a természetben lejátszódó folyamatokra mintaként 

tekinteni. Az evolúciós algoritmusok bizonytalan és pontatlan információs környezetben is 

eredményesen alkalmazhatók, így számos alkalmazási területük van, mint például az 

optimalizálás, klaszterezés, adatbányászat, szoftverfejlesztés. Az evolúciós algoritmusok 

továbbfejlesztett, egyre elterjedtebben alkalmazott ágát a memetikus algoritmusok jelentik, 

amelyek a hagyományos Evolúciós Algoritmusok lokális keresési megoldásokkal kiegészített 

változatai [112]. 

Az irodalomkutatás elvégzése után megállapítottam, hogy ugyan a TSP kezelésére vannak 

igen hatékony módszerek (mint például a Helsgaun által módosított és javított Lin-Kernighan 

heurisztika [68], amely több százezres méret esetén is jó minőségű megoldásokat biztosít), de 

ezek hatékonyságukat valamely bennük alkalmazott feladatspecifikus műveletnek 
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köszönhetik, így más, akár a TSP-vel rokon feladatokra sem lesznek hatékonyan 

alkalmazhatók.  

Megállapítottam azt is, hogy a legjobb egzakt megoldó, a Concorde algoritmus [8] illetve a 

leghatékonyabb heurisztika, a Helsgaun-féle Lin-Kernighan heurisztika [68] esetén egy 

ismeretlen feladat megoldásához szükséges futásidő nem jósolható előre a feladat méretének 

ismeretében, mert az erősen függ a feladat topológiájától. Az algoritmusok 

alkalmazhatóságának szempontjából a futásidő jósolhatósága igen fontos, ezért javaslatot 

tettem ennek figyelembevételére az algoritmusok hatékonyságának értékelésekor.  

Vizsgálataim során célkitűzésem olyan általánosan használható populáció alapú evolúciós 

módszer kifejlesztése volt, amely teljesíti az alábbi feltételeket: 

- a TSP-re illetve a TSP módosított, kiegészített változataira egyaránt hatékonyan 

alkalmazható, és a szakirodalomban található legjobb módszerekkel összehasonlítva is 

versenyképesnek bizonyul 

- a futásidő legyen viszonylag jól előre jósolható a feladatméret ismeretében 

Vizsgálataim során az Utazó Ügynök Problémával (Traveling Salesman Problem TSP) [33] és 

négy további, a TSP-vel rokon, de annál jóval bonyolultabb feladattal, az Időablakos Utazó 

Ügynök Problémával [88], az Időfüggő Utazó Ügynök Problémával [23], az Utazó Szerelő 

Problémával [32], valamint az Egy Árucikk Felvétel-Kiszállítás Utazó Ügynök Problémával 

(1-PD TSP) [70] foglalkoztam. A problémák kezelésére a Bakteriális Evolúciós Algoritmus 

(BEA) diszkretizált memetikus továbbfejlesztését [49] illetve ennek általam lényegesen 

felgyorsított változatát használtam. A BEA algoritmust eredetileg Nawa és Furushashi 

publikálták fuzzy rendszerek optimális paramétereinek meghatározására [109]. Választásom 

azért esett a BEA-re, mert Balázs és társai megmutatták [17], hogy folytonos optimalizálási 

problémák esetén hatékonyabb az Evolúciós Algoritmusok területén általánosan alkalmazott 

Genetikus Algoritmusnál [75], de az igen jó Részecske-raj Optimalizálásnál is [81]. 
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2. A problémakör bemutatása 

Az élet számos területén előfordulnak optimalizálási feladatok, például az iparban, 

gazdaságban, átszövik a mindennapokat. 

Az optimalizálás alapfeladata egy adott függvény maximalizálása vagy minimalizálása egy 

adott értelmezési tartományon előre kiszabott feltételek mellett. Adott egy  

célfüggvény, az optimalizálás során pedig azt az  megoldást keressük, amelyre  

függvény maximális vagy minimális. 

Az optimalizálási problémák különböző szempontok szerint csoportosíthatók. Az 

optimalizálási problémákat a bennük szereplő változók tulajdonsága szerint folytonos és 

diszkrét feladatokra lehet osztani. A célfüggvények száma szerint a feladatok egy 

célfüggvényes illetve több célfüggvényes optimalizálási problémák csoportjába sorolhatók. 

Attól függően, hogy a változókra vonatkoznak –e korlátozó feltételek vagy nem az 

optimalizálási problémák feltételesek vagy feltétel nélküliek lehetnek. 

A logisztika területén számos diszkrét optimalizálási feladat fordul elő (például webáruházak 

áruinak házhozszállítása, szerelők elromlott készülékekhez való kiszállása stb.). A felmerülő 

problémák célja közös, az adott feltételeknek megfelelő optimális (legkisebb költségű) 

útvonal megtalálása. Az egyik legismertebb ilyen jellegű alapprobléma, az Utazó Ügynök 

Probléma [33], amelynél a minimális költségű Hamilton-kör megtalálása a feladat. Hamilton-

körnek nevezünk egy kört egy gráfban, ha a gráf összes csúcsán pontosan egyszer halad át  

[52]. 

Disszertációmban az Utazó Ügynök Problémát, valamint ennek négy továbbfejlesztett, az 

Utazó Ügynök Problémánál jóval bonyolultabb változatát vizsgáltam. A vizsgált problémák 

mindegyike nehezen kezelhető algoritmikusan. Ezek a feladatok a Hamilton-kör problémánál 

nehezebbek, az NP-nehéz osztályba tartoznak, ezért gyakorlati fontosságuk mellett elméleti 

szempontból is jelentős problémák. 

Kutatásom során a célkitűzésem olyan általánosan használható populáció alapú evolúciós 

módszer kifejlesztése volt, amellyel az Utazó Ügynök Probléma és különböző változatai 

egyaránt hatékonyan kezelhetők. 

A következő fejezetben részletes áttekintem az NP-nehéz problémák megoldására 

leggyakrabban használt módszereket. Az egzakt megoldó módszerek nagy számításigényük 
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miatt csak kis (néhány tízes-százas) feladatméret esetén használhatók. Az NP-nehéz osztályba 

tartozó problémák kezelésére nagy feladatméret esetén heurisztikák, metaheurisztikák 

használata javasolt. Mindegyik általam vizsgált probléma kezelésére a Diszkrét Bakteriális 

Memetikus Evolúciós Algoritmus általam továbbfejlesztett változatát alkalmaztam. Az ezzel 

kapcsolatos eredményeket a 5-6. fejezetek tartalmazzák. A 7. fejezetben az értekezés téziseit 

foglaltam össze.  

2.1. Algoritmusok bonyolultsága 

A feladatok bonyolultságán az algoritmikus bonyolultság fogalmát értjük, amelynek 

vizsgálatával a bonyolultságelmélet foglalkozik. 

Az algoritmusok jellemzésénél gyakorlati szempontból az a legfontosabb, hogy milyen 

összefüggés van a probléma mérete és a megoldásához szükséges idő- és tárigény között [5]. 

Az időkomplexitás egy nagyságrendi becslés a megoldáshoz szükséges műveletek számára a 

problémaméret függvényében. A tárkomplexitás pedig a probléma megoldásához szükséges 

memória nagyságrendi becslése. Ha az algoritmus során végrehajtandó műveletekhez 

szükséges idő egységesen azonos (így az időkomplexitás a futásidőről ad információt), akkor 

uniform, ellenkező esetben logaritmikus bonyolultságról van szó. Az idő- és tárkomplexitás 

kifejezésére az aszimptotikus komplexitást alkalmazzuk, amit az ún. nagy ordó jelöl. 

Definíció: f és g két függvény: R+. Azt mondjuk, hogy ( ) ( )  akkor és csak 

akkor, ha létezik két olyan pozitív konstans c és n0 úgy, hogy ( )  minden 

-ra [87]. 

Bonyolultsági osztályok 

Az egyes problémák bonyolultságuk alapján osztályokba sorolhatók, a legfontosabb 

bonyolultsági osztályok a következők [59]: 

-  P osztály 

- NP osztály 

- NP-teljes osztály 

- NP-nehéz osztály 

A P osztályba tartozó problémák polinom időben megoldhatók, tehát létezik rájuk polinom 

idejű algoritmus, amelynek n méretű bemeneten futási ideje a legrosszabb esetben is , 

valamely k konstanssal [59].  
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A problémák másik fontos osztálya az NP osztály, a nemdeterminisztikus polinom idejű 

problémák osztálya. Azok a problémák tartoznak ebbe az osztályba, amelyek polinom időben 

ellenőrizhetők [59]. 

Bármely P-beli probléma az NP osztályba is beletartozik ( ), hiszen a megoldó 

algoritmus bizonyítja azt is, hogy a megoldás helyes [59]. 

Az NP osztály alosztálya az NP-teljes osztály, amelyben az NP osztály legnehezebb 

problémái találhatók meg. Egy probléma az NP-teljes osztályba tartozik, ha minden NP-beli 

probléma visszavezethető rá, valamint a probléma maga is eleme NP-nek [59].  Jelen 

tudásunk szerint a NP-teljes problémák polinom időben nem megoldhatók. Ha viszont 

sikerülne bármelyik NP-teljes problémára polinom idejű algoritmust adni, akkor minden NP-

teljes probléma megoldható lenne polinom időben, következésképpen a P és NP osztályok 

megegyeznének. A probléma jelentőségét mutatja, hogy 2001-ben a Clay Intézet 1 millió 

dolláros jutalmat ajánlott fel a  vagy   igazolására, mindazonáltal a mai napig 

senkinek sem sikerült bizonyítania. 

Egy probléma az NP-nehéz osztályba tartozik, ha minden NP-beli probléma visszavezethető 

rá, de a probléma nem eleme NP-nek. Az NP-nehéz problémák tehát egyrészt nem 

megoldhatók polinom időben, másrészt a megoldásuk sem ellenőrizhető polinom időben [59]. 

2.2. Nevezetes gráfkeresési problémák 

Kutatásom során az Utazó Ügynök Problémával (Traveling Salesman Problem TSP) [33] és 

négy TSP-ből származó, de annál jóval bonyolultabb változatával, az Időablakos Utazó 

Ügynök Problémával [88], az Időfüggő Utazó Ügynök Problémával [23], az Utazó Szerelő 

Problémával [32], valamint az 1-PD TSP-vel [70] foglalkoztam. Ezen feladatok mindegyike a 

gráfkeresési problémák közé tartozik. Ebben a részben néhány nevezetes optimalizálási 

problémát mutatok be a különböző bonyolultsági osztályokra. 

Definíció: Legrövidebb Út Probléma 

Legyen adott egy  irányított gráf a ,  élsúlyokkal. 

Feladat: meghatározni egy adott u pontból egy másik adott v pontba vezető legrövidebb utat. 

A G gráf egy u-t v-vel összekötő (nem feltétlenül egyszerű) irányított útjának a hossza az úton 

szereplő élek súlyainak összege. 
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A Legrövidebb Út Probléma a P-osztályba tartozik, tehát polinom időben megoldható 

(például Dijkstra algoritmus [39], Bellman-Ford algoritmus [19]). Az 1. ábra az A és L 

csúcsok közötti legrövidebb utat mutatja. 

 

1. ábra Legrövidebb Út Probléma [140] 

Definíció: Feszítőfa 

Legyen   irányítatlan, összefüggő, véges gráf. A G egy körmentes, összefüggő 

 részgráfját a G egy feszítőfájának nevezzük. 

Definíció: Minimális költségű feszítőfa [52] 

Legyen   irányítatlan, összefüggő, élsúlyozott, véges gráf a  

költségfüggvénnyel. Ekkor  feszítőfa a G egy minimális költségű feszítőfája, ha 

költsége ( ) ∑ minimális a G feszítőfái között. 

A definíció alapján a feszítőfa tehát olyan fa, ami a gráf összes csúcsát tartalmazza és élei az 

eredeti gráf élei közül valók. A minimális költségű feszítőfa pedig a gráf feszítőfái közül a 

legkisebb költségű. A 2. ábra egy gráfot, valamint a hozzá tartozó minimális költségű 

feszítőfát ábrázolja. 

A TSP esetében a minimális költségű feszítőfa segítségével egy alsó korlátot lehet kiszámolni 

(1-fa 5.1.4.2. fejezet). Ezt a feladatot gyorsan meg lehet oldani polinom idejű algoritmus 

segítségével (például Kruskal-algoritmus [86] vagy Prim-algoritmus [116]), hiszen ez a 

feladat a P-osztályba tartozik. 

A minimális költségű feszítőfa meghatározása a legjobb TSP-heurisztikában, a Helsgaun-féle 

Lin-Kernighan heurisztikában [68], valamint a legjobb approximációs algoritmusban, a 

Christofides algoritmusban [31] is megjelenik feladatként. 
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2. ábra Minimális költségű feszítőfa [140] 

Definíció: kör 

A kör élek olyan egymáshoz csatlakozó sorozata ( ,..., ), amely 

- legalább 1 hosszúságú 

- élek egynél többször nem szerepelhetnek 

- csúcsok egynél többször nem szerepelhetnek 

- a kiindulási pont megegyezik a végponttal  

Definíció: Hamilton-kör [52] 

Egy G gráfban Hamilton-körnek nevezünk egy kört, ha a gráf összes pontját tartalmazza. 

A Hamilton-kör probléma az NP-teljes osztályba tartozik, megoldására nincs polinom idejű 

algoritmus, viszont egy körről polinom időben meg tudjuk mondani, hogy Hamilton-kör –e. 

A különböző ládapakolási feladatok a TSP-hez hasonlóan az NP-nehéz osztályba tartoznak, 

valamint szintén a logisztika a fő alkalmazási területük. 

 

Definíció: egydimenziós ládapakolás (1D Bin Packing) 

A feladat a következő: Adott n darab tárgy, ezek méretei a  pozitív értékek, 0 és 1 

közötti racionális számok. Azt keressük, hogy ezen tárgyakat hogyan lehet a lehet a 
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legkevesebb ládába pakolni úgy, hogy bármely ládába legfeljebb egy összméretű tárgyak 

pakolhatók [84]. 

A kétdimenziós ládapakolás [96] szintén NP-nehéz feladat: adott n db négyszögletes tárgy a 

magassági (hj) és szélességi (wj) értékekkel. Ezeket a tárgyakat elhelyezni a lehető 

legkevesebb azonos magasságú (H) és szélességű (W) tárolóban.  

2.3. Determinisztikus modell hiányából eredő bizonytalanság 

modellezése 

A valóság pontosabb leírásához az optimalizálási problémák bemeneti adatainak 

pontatlanságát és bizonytalanságát is figyelembe kell venni. A bizonytalanságot okozhatja 

például egyszerű mérési hiba. Az adatok reprezentálhatnak jövőre vonatkozó információt 

(például termék jövőbeli ára, kereslete), ekkor szintén számolni kell a bizonytalansággal. 

A bizonytalanság modellezésére felhasználhatók az alábbi matematikai eszközök: 

- fuzzy halmazok (fuzzy sets) [142]: A fuzzy halmazok alapötlete Zadeh-től származik. 

A fuzzy halmazt egyértelműen le tudjuk írni tagsági függvénnyel, amely valamely 

crisp alaphalmaz minden eleméhez az értékkészletéből egy 0 és 1 közötti tagsági 

értéket rendel. 

*〈 ( ) 〉| +     (1) 

 

- intervallumértékű fuzzy halmazok (interval values fuzzy sets) [143]: Az alaphalmaz 

egyes elemeihez pontos tagsági érték helyett egy intervallum van hozzárendelve, 

amely megadja az adott elem tagsági értékének alsó és felső korlátját. 

- 2-es típusú fuzzy halmazok (type-2 fuzzy sets) [143]: Az intervallumértékű fuzzy 

halmazok tovább általánosíthatók, ha az intervallumoknak fuzzy értéket is 

megengedett felvenniük. Eszerint minden intervallum maga is lehet egyszerű fuzzy 

halmaz, ezáltal egy fuzzy halmaz minden eleméhez egy másik fuzzy halmazt 

rendelünk tagsági értékként.  

Az  tagsági függvénnyel rendelkező fuzzy halmazokat 2-es típusú fuzzy 

halmazoknak nevezzük, ahol , - a , - halmazon definiálható fuzzy halmazok 

halmaza. 

- intuicionista fuzzy halmazok (Intuitionistic fuzzy sets) [15]: Az intuicionista fuzzy 

halmazok ötlete Atanassov-tól származik. A crisp alaphalmaz minden eleméhez a 
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tagsági érték (membership value) melett egy nem tagsági értéket (non-membership 

value) is megadunk. A két érték összegének 1-től való eltérése jelenti a hezitációt. 

*〈 ( ) ( )〉| +  
, -      

 (2) 
, - 

( )  

Az elmúlt egy évben Ruba Almahasneh-el, valamint témavezetőimmel olyan TSP-modellek 

kidolgozásán kezdtünk el dolgozni, amelyek a determinisztikus modellek hiányából eredő 

bizonytalanságot is figyelembe veszik. Az Időfüggő Utazó Ügynök Problémának már több 

fuzzy modelljét is publikáltuk [S12, S13], ezen modellek kezelésére szintén a Diszkrét 

Bakteriális Memetikus Algoritmust alkalmaztuk, amely korábbi eredményeink alapján 

hatékonyan képes megoldani a TSP különféle változatait. 

A bizonytalanságot is figyelembe vevő TSP-modellek bemutatása túlmutat a disszertációm 

keretein, ebben csak a nem fuzzy TSP-feladatokkal kapcsolatos eredményeimet mutatom be. 
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3. Módszerek NP-nehéz optimalizálási feladatok kezelésére 

Az NP-nehéz optimalizálási feladatok kezelésére alkalmazott módszereket három nagy 

csoportra lehet osztani: 

- egzakt megoldó módszerek 

- approximációs algoritmusok 

- heurisztikus módszerek, metaheurisztikák 

3.1. Egzakt megoldó módszerek 

Ezen módszerek garantálják a feladat optimális megoldását, viszont nagy méretű feladatok 

megoldására nem használhatók hatékonyan, túl sok időbe telne az optimális megoldást 

megtalálása. A disszertációmban vizsgált útvonal-optimalizálási problémák pontos 

megoldására leggyakrabban a Szétválasztás és Korlátozás (Branch and Bound) módszer [89] 

vagy a Dinamikus Programozás [20] különféle megvalósításait alkalmazzák. Mindkét 

módszer a feladatot részfeladatokra bontja, és a részfeladatok optimumait felhasználva állítja 

elő a megoldást. 

3.1.1. Szétválasztás és korlátozás (branch and bound)  

Gyakran alkalmazott eljárást jelent különböző optimalizálási problémák megoldására. A 

következő lépésekből áll [133]: 

1. a megengedett megoldások halmazát, illetve ennek az eljárás során keletkező 

részhalmazait felbontjuk részekre 

2. minden újonnan keletkező részhalmazon kiszámítjuk a célfüggvény felső korlátját 

3. elhagyjuk azokat a részhalmazokat, amelyek a korlát alapján bizonyíthatóan nem 

tartalmaznak jobb megengedett megoldást a már ismertnél 

4. 1-3. lépéseket addig folytatjuk, amíg valamennyi, az eljárás során keletkező 

részhalmazt el nem hagytuk 

A módszerhez egy döntési fát tudunk megadni, amelynek gyökere reprezentálja az eredeti 

problémát, a fa csúcsai az eredeti probléma részproblémáit, illetve a részproblémák 

részproblémáit jelentik. 

3.1.2. Dinamikus programozás 

A dinamikus programozás elnevezés egy probléma-megoldási módszert jelöl. A módszer 

lényege, hogy a kiindulási problémát részproblémákra bontjuk, és a részproblémák 



11 
 

megoldásaival fejezzük ki a megoldást. Akkor alkalmazható hatékonyan, ha a részproblémák 

nem függetlenek, azaz vannak közös részproblémák. Minden egyes részfeladatot és annak 

minden részfeladatát pontosan egyszer oldja meg, az eredményt egy táblázatban tárolja, 

ezáltal elkerülve az ismételt számítást, ha a részfeladat megint felmerül. Bár a megoldást 

rekurzívan fejezzük ki, azonban a tényleges kiszámítás nem rekurzív módon, hanem táblázat-

kitöltéssel történik. 

A megoldás lépései: 

1. Az optimális megoldás szerkezetének jellemzése 

2. A megoldás értékének (jóságának) rekurzív módon való definiálása 

3. Az optimális megoldás értékének (jóságának) kiszámítása alulról felfelé történő 

módon 

3.2. Approximációs (közelítő) algoritmusok 

Olyan polinom idejű eljárások, amelyek az optimumhoz közeli megoldásokat garantálnak. 

Gyorsaságuk miatt akkor célszerű őket használni, ha igen rövid időn belül szeretnénk kapni 

egy viszonylag jó megoldást. Az approximációs algoritmusok hatékonyságát az 

approximációs hányadossal lehet megadni [141].   

Approximációs hányados: Minimumot meghatározó problémák esetén az algoritmus 

approximációs hányadosa C, ha minden σ inputra: A(σ) ≤ C · OPT (σ)  

ahol  A(σ) az algoritmus által szolgáltatott megoldás célfüggvény értéke a σ inputra  

OPT (σ) az optimális megoldás a σ input esetében  

Például a metrikus TSP esetén a legjobb approximációs algoritmus a Christofides algoritmus 

1.5 értékű approximációs hányadossal rendelkezik, amely annyit jelent, hogy függetlenül a 

bemeneti gráf topológiájától a kapott megoldás legrosszabb esetben az optimális megoldás 

1.5-szerese [31]. 

3.3. Heurisztikus módszerek, metaheurisztikák 

Az NP-nehéz optimalizálási problémák nagy számítási komplexitásuk miatt (különösképpen 

nagy feladatméret esetén) heurisztikus, metaheurisztikus módszerekkel kezelhetők 

hatékonyan. Ezen módszerek közös jellemzője, hogy ugyan nem garantálják az optimális 

megoldást (az egzakt megoldókkal ellentétben) mégis elfogadható időn belül tudnak optimális 

vagy közel-optimális megoldásokat adni még nagy feladatméret esetén is. Ennek 



12 
 

köszönhetően az ilyen módszerek kifejlesztése az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb 

figyelmet kapott a kutatók részéről, népszerű területté vált. 

A metaheurisztika kifejezés két görög szóból tevődik őssze: meta (magasabb szint) és 

heuriskein (megtalálni). A következő definíciót adták rá [138]: A metaheurisztika egy iteratív 

mester folyamat, amely az alárendelt heurisztikák műveleteit módosítja és irányítja minőségi 

megoldások megtalálása érdekében. Minden iterációban a módosítás történhet egyetlen teljes 

(vagy nem teljes) vagy több megoldáson. Az alárendelt heurisztikák lehetnek magas (vagy 

alacsony) szintű eljárások, lokális keresések, vagy megoldást konstruáló módszerek.  

A Tabu Keresés [55], a Szimulált Hűtés [82], az Evolúciós Számítási (Evolutionary 

Computation) [42], az Iterált Lokális Keresési (Iterated Local Search) [97], Változó Szomszéd 

Keresési (Variable Neighborhood Search) [63] és GRASP (Greedy Randomized Adaptive 

Search Procedures) [43] módszerek is a metaheurisztikák közé sorolhatók. 

3.3.1. Evolúciós számítási módszerek 

Az Evolúciós számítási módszerek esetében az inspiráció a természetből származik. Az 

alapötlet a következő: a természet megoldásait használjuk fel komplex problémák kezelésére, 

hiszen a természet gyakran hatékonyan oldja meg a felmerülő problémákat. Ez az ötlet már az 

1940-es években felmerült, de az Evolúciós Számítási módszerek térhódítása az 1960-as 

évektől kezdődött az Evolúciós Algoritmusok különböző irányzatainak megjelenésével.  

3.3.1.1. Evolúciós algoritmusok 

Az evolúciós algoritmusok olyan véletlent is felhasználó optimalizálási módszerek, amelyek a 

Darwini evolúciót modellezik. Az evolúciós algoritmusok mindenhol alkalmazhatók, ahol a 

feladat sok lehetséges megoldása közül a legjobbat kell megkeresni egy rátermettségi 

függvény alapján. Populáció alapú eljárások, a megoldások egy populációját tartják fenn, azaz 

egyszerre több megoldással dolgoznak. Az aktuális populációból minden lépésben egy újabb 

populációt állítanak elő az alkalmazott műveletek segítségével. 

Az evolúciós algoritmusoknak több irányzata is elterjedt. A legelső evolúciós algoritmusok az 

Evolúciós Programozás (Evolutionary Programming) [48] köréből kerültek ki, amelyet 

programkódok kifejlesztésére használtak a kódrészletek mutálódása és szelektálása által. A 

Genetikus Algoritmusok (Genetic Algorithm) alapötlete Holland nevéhez fűződik, amely 

manapság is az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer különféle optimalizálási problémák 

kezelésére [75]. A Genetikus Algoritmus az emlősök evolúciós fejlődésén alapuló iteratív 
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populáció alapú módszer. Minden iterációban a szelekciós operátor által kiválasztott 

legrátermettebb egyedeken  keresztezés és mutációs operátorokat alkalmaz. Az alapgondolat 

az, hogy mivel általában minden populáció az előzőnél rátermettebb elemeket tartalmaz, a 

keresés folyamán egyre jobb megoldások állnak majd rendelkezésre. A Genetikus 

Algoritmusok egy speciális formája a Genetikus Programozás (Genetic Programming) [85]. 

Az Evolúciós Stratégiát (Evolutionary Strategy) Rechenberg és Schwefel alkotta meg, 

áramlástani tulajonságok javítására [120]. Az egyedek javítására mutációt alkalmaz. 

3.3.1.2. Bakteriális Evolúciós Algoritmus 

A Bakteriális Evolúciós Algoritmus (Bacterial Evolutionary Algorithm BEA) közvetlen 

elődjének az 1997–ben Nawa és társai által bemutatott Pszeudo-Bakteriális Genetikus 

Algoritmus tekinthető, melyet fuzzy logikai vezérlők generálására alkottak meg [108]. A 

Genetikus Algoritmushoz képest annyi változtatást eszközöltek, hogy a mutációs operátor 

helyett bevezették a bakteriális mutáció műveletét. 

A Bakteriális Evolúciós Algoritmust Nawa és Furuhashi publikálták 1999-ben, amit fuzzy 

rendszerek optimális paramétereinek meghatározására használtak [109]. Az algoritmus a 

baktériumok evolúciós fejlődésén alapszik. A Pszeudo-Bakteriális Genetikus Algoritmusnál 

alkalmazott bakteriális mutáción felül egy génátadás (géntranszfer) operátort is bevezettek, 

amely a populáción belüli információcserét hivatott szolgálni. 

Azóta számos optimalizálási probléma megoldására alkalmazták az algoritmus különböző 

módosított változatait. 2002-ben Inoue és társai egy ápoló beosztási optimalizációs probléma 

megoldására használták a BEA-t [79]. 2005-ben Botzheim és társai az algoritmust a 

Levenberg-Marquardt módszerrel kombinálva fuzzy szabálykinyerésre alkalmazták [27]. 

2009-ben Das és társai egy klaszterező algoritmust publikáltak, amely a BEA-n alapszik [35]. 

Földesi és társai a BEA memetikus változatát a TSP fuzzy változatára alkalmazták, ahol a 

csúcsok közötti élek időfüggőek, valamint inprecízek, fuzzy számokkal vannak megadva [49]. 

Dányádi és társai a BEA egy változatát a háromdimenziós Ládapakolás feladat megoldására 

alkalmazták [37]. 

3.3.2. Lokális keresés 

A Lokális Keresési módszerek a jelenlegi megoldás környezetében keresve javítják azt. A 

lokális elnevezés arra utal, hogy lépésenként a jelenlegi megoldásnak csak kis része módosul.  

A Lokális Keresés általános pszeudo-kódját a 3. ábra tartalmazza. A keresés addig tart, amíg a 
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lokális optimumot el nem értük. A lokális optimum azt jelenti, hogy az aktuális megoldás 

környezetében nincsen jobb megoldás.  

 

3. ábra A Lokális Keresés általános pszeudo-kódja [44] 

A folytonos és diszkrét térben alkalmazott lokális keresési módszerek között a keresési tér 

különbözősége miatt lényeges különbségek vannak. Míg folytonos térben a lehetséges 

megoldások száma végtelen, nem felsorolható, addig diszkrét térben véges számú megoldása 

van a feladatnak.  

Diszkrét térben egyszerűen meg tudjuk mondani, hogy az adott megoldás lokális optimum –e. 

Ehhez az egy lépésben elérhető megoldásokat kell megvizsgálni. Ha ezek száma polinomiális 

a problémamérettel, és a célfüggvény is kiszámítható polinom időben, akkor ez a vizsgálat 

szintén elvégezhető polinom időben. 

Folytonos térben egy pont lokális optimum, ha  

      (3) 

minden  pontra, amely teljesíti  

A lokális keresési módszerek a következőképpen csoportosíthatók [112]: 

- keresés természete alapján: 

o sztochasztikus 

o determinisztikus 

- megoldások száma alapján: 

o egy megoldás 

o több megoldás 

- pivot szabály alapján: 
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o Legmeredekebb Lejtő (Steepest Descent): megvizsgálja az össze lehetséges 

megoldást, majd végül kiválasztja a legjobbat közülük 

o greedy: amint talál egy jobb megoldást, újrakezdi a keresést 

Népszerű lokális keresési módszernek számít a Hegymászó (Hill Climbing) Algoritmus, 

valamint a Tabu Keresés (Tabu Search) is [55]. 

3.3.3. Iterált Lokális Keresés 

Az Iterált Lokális Keresési módszerek iteratív módon alkalmaznak valamilyen lokális 

keresést [97].  

Az Iterált Lokális Keresés általános pszeudo-kódját a 4. ábra tartalmazza.  Minden iterációban 

végrehajtanak egy perturbációt (3. sor) a lokális keresés előtt (4. sor), amely változtatást hajt 

végre a megoldáson. Ezen a perturbált megoldáson végzik el ismét a lokális keresést. A 

perturbáció nagyságának megválasztása kulcsfontosságú: kis perturbáció azt eredményezheti, 

hogy visszakapjuk a lokális keresés után a kezdeti megoldást, túl nagy perturbáció esetén az 

algoritmus úgy viselkedik mintha véletlenszerűen előállított megoldásokon hajtottuk volna 

végre a lokális keresést. Elfogadási kritériumként (5. sor) általában a Szimulált Hűtésnél is 

használt elgondolást alkalmazzák: ha  ( ) ( ), akkor mindenképpen elfogadjuk a lokális 

keresés megoldását a következő iteráció kiindulásaként, ha nem igaz, akkor csak egy 

meghatározott, a megoldás jóságától is függő valószínűséggel fogadjuk el. Az algoritmus 

futtatása során kapott legjobb megoldás lesz az algoritmus kimenete. 

 

4. ábra Az Iterált Lokális Keresés általános pszeudo-kódja [44] 
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3.3.4. Változó Szomszédsági Keresési (Variable Neighborhood Search) módszerek 

A Változó Szomszédsági Keresési (Variable Neighborhood Search) módszerek egyszerű, 

kevés paramétert tartalmazó kétfázisú heurisztikák, amelyek ennek ellenére gyakran jó 

közelítő megoldásokat tudnak adni különböző folytonos vagy diszkrét optimalizálási 

problémákra [63]. 

A módszer pszeudo-kódja az 5. ábrán olvasható. A módszer igen hasonlít az Iterált Lokális 

Kereséshez, hiszen ugyanabból a két fázisból, perturbációs fázis és lokális keresés áll, viszont 

az Iterált Lokális Kereséssel ellentétben itt adaptív perturbációt alkalmaznak, valamint az 

elfogadási kritérium szigorú, tehát rosszabb megoldásokat nem fogadnak el a következő 

iteráció kezdeti megoldásaként. A perturbáció adaptivitását a k paraméter biztosítja. Az x 

kezdeti megoldásból a perturbációs fázisban létrehoznak egy x’ megoldást, amelyek 

különbözőségét a k paraméter értéke befolyásolja. Ha a k értéke kicsi, akkor x és x’ hasonló, 

ha k értéke nagy akkor jobban különböznek. Majd ezen a x’ megoldáson hajtják végre a 

lokális keresést. Ha az előálló x” megoldás jobb, mint a kezdeti x, akkor x” megoldás lesz a 

következő iteráció kiinduló megoldása, Ha nem jobb, akkor k értékét megnövelik, amellyel 

nagyobb perturációt hoznak létre. 

 

5. ábra A Változó Szomszédsági Keresés általános pszeudo-kódja [44] 
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3.3.5. GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedures) módszerek 

A GRASP módszerek szintén kétfázisú heurisztikák: az első fázisban egy érvényes megoldást 

hoznak létre a problémára, majd a második fázisban az első fázisban létrehozott megoldást 

javítják lokális kereséssel [43]. A módszer peszudo-kódja a 6. ábra tartalmazza. A módszert 

iteratív módon hajtjuk végre nyilvántartva az addig elért legjobb megoldást. Ha a 

véletlenszerűsített mohó algoritmussal előállított megoldás (3. sor) nem érvényes, akkor egy 

helyreállító eljárással (5. sor) érvényessé kell tenni mielőtt alkalmaznánk a lokális keresést (7. 

sor). 

 

6. ábra A GRASP módszerek általános pszeudo-kódja [44] 

3.3.6. Memetikus algoritmusok 

Az elnevezés Moscato-tól származik. Moscato ötlete az volt, hogy kombináljuk a 

rendelkezésünkre álló algoritmikus módszereket, az így előálló hibrid módszerekkel a 

megoldandó komplex problémák hatékonyabban kezelhetőkké válnak [105]. A kutatási 

eredmények Moscato feltevését igazolják. Balázs és társai evolúciós algoritmusokat, illetve 

memetikus változataikat vizsgálták függvényoptimalizálási problémákra. A memetikus 

algoritmusok jobban teljesítettek a hagyományos evolúciós módszereknél [17].  

A memetikus algoritmusok a hagyományos evolúciós algoritmusok lokális keresési 

megoldásokkal kiegészített változatai [112]. Az evolúciós algoritmusok a globális térben 

keresnek, képesek a keresési tér legjobb régióinak megtalálására. A lokális keresés pedig egy 
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adott megoldás környezetének feltérképezését végzi. A kettő kombinálásával csökken a 

lokális optimumba való korai beragadás valószínűsége. Hatékonyságuk miatt az utóbbi 

években egyre népszerűbbé válnak az Evolúciós Számítások területén. 

A memetikus algoritmusok általános pszeudo-kódját a 7. ábra tartalmazza. Első lépés a 

kezdeti populáció létrehozása (3. sor), amely gyakran random megoldásokból szokott állni. A 

tapasztalatok szerint viszont abban az esetben, ha a kezdeti populáció néhány heurisztikával 

vagy lokális kereséssel előállított megoldást is tartalmaz a keresés gyorsabb lesz. Ezután egy 

iteratív folyamat ismétlődik a leállási feltétel teljesüléséig: 

1. Cooperate eljárás (5. sor): A populáció elemei közötti műveletek elvégzését jelenti, ez 

tipikusan a populáció elemei közül történő kiválasztást, valamint a kiválasztott elemek 

közötti rekombinációt jelenti. 

2. Improve eljárás (6. sor): A populáció tagjai végzett lokális keresési művelete(ke)t 

jelentik. 

3. Compete eljárás (7. sor): A régi populáció elemeiből, illetve a Cooperate és Improve 

eljárások után kapott javított elemekből valamilyen stratégia szerint (csak a legjobb 

elemek megtartása, régi és javított elemek megtartása stb.) megalkotjuk az új 

populációt.  

4. Restart eljárás (9. sor): A populáció változatosságát mérjük valamilyen mérőszámmal 

(például Shannon entrópiával), ha ez bizonyos szint alá csökken, akkor célszerű 

néhány random egyedet hozzáadni a populációhoz, hogy a diverzitást ismét 

biztosítsuk. 

 

 

7. ábra A memetikus algoritmusok általános pszeudo-kódja [112] 
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4. A Diszkrét Bakteriális Memetikus Evolúciós Algoritmus 

bemutatása 

Ebben a fejezetben a Diszkrét Bakteriális Memetikus Evolúciós Algoritmus (DBMEA) 

folyamatát mutatom be. A DBMEA a Bakteriális Evolúciós Algoritmus diszkretizált és 

memetizált változata [52]. A DBMEA-t öt diszkrét optimalizálási probléma megoldására 

alkalmaztam, az eredményeket a 5-6. fejezetek tartalmazzák. 

A DBMEA a memetikus algoritmusok csoportjába tartozik, hiszen a BEA-t diszkrét 2-opt, 

illetve 3-opt lokális keresésekkel (lásd 4.3. fejezet) kombinálja. A memetikus algoritmusok 

általában hatékonynak (közel-optimális megoldásokat produkálnak elfogadható időn belül) 

bizonyulnak különböző NP-nehéz optimalizálási problémák kezelésére, hiszen az evolúciós 

módszerek és a lokális keresés kombinálásával eliminálják azok gyengeségeit, az evolúciós 

módszerek lassú konvergenciáját és a lokális keresések lokális minimumba való gyakori 

beragadását [105]. 

A DBMEA algoritmus a következő lépésekből áll (8. ábra): 

 A kezdeti populáció létrehozása 

Minden iterációban, amíg a leállási kritérium nem teljesül: 

 Bakteriális mutáció 

 Lokális keresés 

 Génátadás 

 

8. ábra A DBMEA folyamata 
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4.1. A kezdeti populáció létrehozása 

A populáció egyedek egy csoportját jelenti, amelyek mindegyike megoldást jelent a vizsgált  

problémára. Az általam megvizsgált öt probléma mindegyikénél az egyedek egy-egy 

lehetséges útvonalat reprezentálnak. Az egyedek n-1 hosszúságú kódok, amelyben minden 

csúcs sorszáma egyszer szerepel. Mivel a kezdő csúcs (0 indexű) fix, ezért ez nem szerepel a 

kódban. A kód azt a sorrendet mutatja meg, ahogy a kiinduló csúcsból az egyes csúcsok meg 

lesznek látogatva (9. ábra). 

 

9. ábra Útvonalak kódolása 

4.2. Bakteriális mutáció 

A bakteriális mutációs operátor az egyes baktériumokon hajtódik végre. A bakteriális 

mutációhoz az egyedeket szegmensekre kell osztani, amelyre kétféle technika került 

alkalmazásra, a koherens és a laza szegmens felosztás. A koherens szegmens felosztás esetén 

az egyed kódjában szomszédos elemek alkotják a szegmenseket, a laza szegmens felosztás 

esetén a szegmens elemeinek nem szükséges, hogy szomszédos legyenek a kódban. 

A bakteriális mutáció folyamata a következő lépésekből áll (10. ábra): 

 Előre meghatározott számú (Nclones) klón készítése az eredeti baktérium tartalmát 

lemásolva 

A következő lépések ismétlődnek minden szegmens esetén addig, amíg az összes szegmenset 

meg nem vizsgáltuk: 

 Véletlenszerűen kiválasztunk egy még nem vizsgált szegmenst 

 A klónokban véletlenszerűen megváltoztatjuk az adott szegmens elemeinek sorrendjét, 

az első klón kivételével, ahol fordított sorrendet alkalmazunk 

 Az így kapott mutált klónok költségének kiszámítása 

 A legjobb (legkisebb költségű) klón kiválasztása  
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 A legjobb klón szegmensét bemásoljuk az összes többi klónba  

 Végül az eredeti baktériumot lecseréljük a legjobb klónnal, ha annak költsége kisebb nála 

 

 

10. ábra Bakteriális mutáció 

A bakteriális mutáció jellemző tulajdonsága, hogy nem ronthat az egyedeken, csak javíthat 

rajtuk. 

4.3. Lokális keresés 

A lokális keresési technikák a jelenlegi megoldás környezetében keresnek a megoldás 

javításának érdekében. A DBMEA kétféle lokális keresést alkalmaz a következőképpen: 

Először 2-opt kereséssel javítjuk az útvonalat. Ha 2-opt segítségével nem lehet tovább 

javítani, akkor a 3-opt keresés alkalmazása következik. 

2-opt lokális keresés esetén úgy javítjuk iteratívan az útvonalat, hogy két élt (AB, CD) másik 

két élre (AC, BD) cseréljük, ha a csere csökkenti az útvonal hosszát (11. ábra).  

 

11. ábra 2-opt lokális keresés 

3-opt lokális keresés esetén három élt cserélünk ki másik három éllel, ha a csere az útvonal 

hosszának csökkenését eredményezi. 3-opt lokális keresés esetén nyolcféleképpen lehet 
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összekapcsolni a részútvonalakat (ebből négy 2-opt lépés), hogy körutat eredményezzen (12. 

ábra). Ezek közül a legrövidebb lesz az új megoldás. 

 

12. ábra 3-opt lokális keresés 

4.4. Génátadás 

A génátadás a populáción belül az egyedek közötti információcserét biztosítja. A génátadás 

folyamata a következő lépésekből áll (13. ábra): 

 Az egyedek útvonalhossz alapján növekvő sorrendbe állítása 

 A populáció két részre osztása (egyik rész tartalmazza a jobb (rövid útvonalhosszú) 

egyedeket, a másik a rosszabb (hosszú útvonalú) egyedeket) 

Ninf alkalommal a következő lépések ismétlődnek: 

 egy-egy egyed véletlenszerűen kiválasztása a populáció mindkét feléből (forrás- és 

célbaktérium)  

 a forrásbaktérium a megoldásának egy meghatározott hosszú (Itransfer), véletlenszerűen 

kiválasztott részét átadja a célbaktériumnak  

 A kétszeres előfordulások eliminálása a célbaktérium kódjában: A célbaktériumban a 

bemásolt rész egy az egyben megőrződik, az ismétlődések a többi helyen törlésre 

kerülnek. Az elgondolás azon alapszik, hogy a kimásolt megoldásrész egy jobb 

megoldásból származik, így célszerű lehet egyben megtartani. 

 A módosult célbaktérium bekerül a sorba rendezett populációba 
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13. ábra A Génátadás folyamata  
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5. Az új kutatási eredmények bemutatása 

A 4. fejezetben bemutatott DBMEA-t öt diszkrét optimalizálási probléma ((Utazó Ügynök 

Probléma, Időablakos Utazó Ügynök Probléma, Időfüggő Utazó Ügynök Probléma, Utazó 

Szerelő Probléma, 1-PD TSP) megoldására alkalmaztam. Ezzel kapcsolatos kutatási 

eredményeimet ezen fejezet tartalmazza. 

5.1. Az Utazó Ügynök Probléma (Traveling Salesman Problem) 

5.1.1. A probléma bemutatása 

Az Utazó Ügynök Problémát (TSP) Karl Menger osztrák matematikus és közgazdász 

formalizálta az 1930-as években és a mai napig az egyik legtöbbet kutatott optimalizálási 

probléma a kombinatorikus optimalizálás területén. A probléma népszerűségét tovább növelte 

a Procter & Gamble felhívása 1962-ben, amely 10000 dolláros jutalmat ajánlott fel annak, aki 

meghatározza egy 33 csúcsból álló feladat optimális megoldását (14. ábra). Bár a későbbiek 

során kiderült, hogy többen az optimális megoldást küldték be, de egyikük sem tudta 

bizonyítani, hogy a beküldött megoldás optimális. Az összes lehetséges megoldás végig 

számolása (  még a mai számítástechnikai háttérrel sem lehetséges, a 129600-as magos 

IBM Roadrunner Cluster szuperszámítógép számára is 28 billió évig tartana [33]. 

A TSP jelenlegi tudásunk szerint az NP-nehéz osztályba tartozik, ami annyit jelent, hogy 

nincs rá polinom idejű megoldó algoritmus. 

A TSP a következőképpen fogalmazható meg: egy ügynök feladata, hogy a cég központjából 

elindulva látogassa meg az összes célállomást, majd térjen vissza a kiinduló helyre úgy, hogy 

közben a legkisebb költségű útvonalat tette meg [33]. A 15. ábra egy 14 csúcsból álló feladat 

optimális megoldását mutatja. 

A TSP és különböző változatai nem csak elméleti szempontból érdekesek, hanem gyakorlati 

szerepük is jelentős, számos területen alkalmazhatók, mint például a logisztika, közlekedés, 

ütemezés stb. Már a legegyszerűbb klasszikus TSP is sok helyen használható, számos érdekes 

permutációs probléma írható le TSP problémaként: 

 Nyomtatott áramköri lapok fúrása [61]: A fúró optimális mozgási sorrendjének 

megkeresése TSP-feladat. 
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 Számítógépek összekötése [90]: Számítógépek gyűrű topológiába való összekötése 

esetén mindegyik számítógép két másikhoz csatlakozik. Cél a számítógépek azon 

sorrendjének megtalálása, amely a minimális kábelezési költséget eredményezi. 

 Rendelt termékek csomagjának összeállítása a raktárban [119]: A megrendelt 

termékek a raktár különböző részein találhatók. A feladat azt a sorrendet megtalálni, 

amellyel a csomag a legrövidebb idő alatt összeállítható. 

 Munkák sorrendjének meghatározása: Tegyük fel, hogy n munkát kell végrehajtani 

egy gépen szekvenciálisan. A munkák közötti váltási idők adottak. A feladat 

meghatározni a munkák sorrendjét, amely a legkisebb költségű. Egy dummy munka 

bevezetésével a feladat TSP-ként formalizálható. 

 Röntgen krisztallográfia [25]: kristályos szerkezetű anyagok szerkezetének 

megállapítására alkalmas. Ehhez nagy számú mérés szükségeltetik, a kristályon 

elvégzett mérések optimális sorrendjével a mérési idő jelentősen csökkenthető. Az 

optimális sorrend megtalálása TSP-feladat. 

 

14. ábra A Procter & Gamble által kitűzött feladat [33] 
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15. ábra A 14 csúcsból álló feladat optimális megoldása 

A TSP gráfkeresési problémaként írható le élsúlyokkal: 

 

* + {( )| }  (4)

  

 

V a gráf csúcsainak, E a gráf éleinek halmaza 

C a költségmátrix, ahol cij az i és j csúcs közötti távolságot jelenti 

A cél a legkisebb költségű Hamilton-kör megtalálása. Másképpen megfogalmazva a csúcsok 

azon ( ) permutációjának megtalálása, amely az összköltséget minimalizálja: 

(∑ )     (5)

   

A DBMEA algoritmust metrikus instanciákon teszteltem. A metrikus tulajdonság alábbi két 

feltétel teljesülése esetén valósul meg:  

1. Szimmetrikus költségmátrix:      (6) 

2. Háromszög egyenlőtlenség:       (7) 

Metrikus TSP esetén az optimális megoldásban minden csúcs egyszer fordul elő. 
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5.1.2. Approximációs algoritmusok a TSP-re 

5.1.2.1.  Christofides algoritmusa 

A heurisztikát Christofides publikálta 1976-ban, és máig a legjobb elméleti korlátot adó 

algoritmus [31] metrikus instanciák esetében. 

A továbbiakban két, a TSP-re alkalmazható approximációs algoritmus, a dupla-fa valamint a 

Christofides algoritmus folyamatát mutatom be, amihez két még nem ismertetett fogalom 

bevezetése szükséges. 

Definíció: Euler-kör [52] 

A G gráf Euler-köre olyan zárt élsorozat, mely G összes élét pontosan egyszer tartalmazza. 

Definíció: Teljes párosítás [52] 

Adott gráfon belül közös csúccsal nem rendelkező élek halmaza, amely a gráf összes csúcsát 

lefedi. 

A dupla-fa algoritmus 2-es approximációs hányadossal rendelkezik, az alábbi lépésekből áll: 

1. Keressük meg a G gráf T minimális feszítőfáját! 

2. Duplázzuk meg T éleit! 

3. Az így előálló gráfban keresünk Euler-kört! 

4. Transzformáljuk az Euler-kört Hamilton-körré oly módon, hogy minden csúcsnak egy                  

előfordulását tartjuk meg az Euler-körben! 

Christofides a dupla-fa algoritmust javította fel, jobb, 1-5.szörös approximációs hányadost 

garantálva. Az algoritmus lépései a következők:  

Legyen G = (V, c) teljes gráf, ahol minden élhez egy c költség van hozzárendelve.  

1. Keressük meg a G gráf T minimális feszítőfáját!  

2. O legyen azon csúcsok halmaza, amelyek páratlan fokszámúak a T minimális  

feszítőfában. A kézfogás-lemma alapján páros számú csúcsnak van páratlan fokszáma.   

3. A páratlan fokszámú csúcsok által feszített részfában keressünk M minimális súlyú  

teljes párosítást!  

4. M és T éleiből hozzuk létre a H multigráfot, melyben minden csúcs fokszáma páros 

lesz.  
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5. Hozzuk létre H Euler-körét!  

6. Hozzunk létre Hamilton-kört az Euler-körből az ismétlődő csúcsok törlésével! Minden 

csúcsnak az első látogatása kerül be a körútba. 

5.1.3. Egzakt megoldó módszerek a TSP-re 

Lineáris programozást elsőként Dantzig, Fulkerson és Johnson alkalmaztak a TSP 

megoldására 1954-ben [34]. Az általuk publikált vágási módszer hatékonyságát egy 49 

csúcsból álló feladat megoldásával igazolták, amely akkoriban komoly eredménynek 

számított. A módszer lényege, hogy megoldjuk a lineáris programozási feladatot egész 

feltételek nélkül (akkoriban még nem voltak algoritmusok az egészértékű lineáris 

programozási feladat megoldására). Ha az x* megoldás egész, akkor megkaptuk az optimális 

megoldást, ha viszont nem, akkor minden iterációban új feltételek bevezetésével (x*-ot egy 

hipersíkkal levágjuk a lehetséges megoldások poliéderéről, ami egy új egyenlőtlenség 

hozzáadását jelenti a feltételekhez) egészen addig oldjuk meg a feladatot, amíg egész értékű 

megoldást nem kapunk. 

A Dantzig és társai által leírt egészértékű lineáris programozási feladat: 

minimalizáljuk ∑       (8) 

feltételek: ∑ +∑  

∑ | | | |   

 

Helyette egy folytonos lineáris programozási feladatot oldunk meg, amely kezdetben az 

alábbi formában írható le: 

minimalizáljuk        (9) 

feltételek:  minden  élre 

∑  minden v csúcsra 

A TSP több LP-változatai is található a szakirodalomban, amely formulákban a feltételek 

számát csökkentették ([38, 102]). 
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A Dantzig, Fulkerson és Johnson által publikált TSP algoritmus számos továbbfejlesztett 

változatát publikálták ([62, 80]). Applegate és társai a vágási módszer egy változatát 

nagyméretű TSP-feladatok kezelésére alkalmazták, amellyel nagy, 1 millió csúcsú feladatra is 

jó alsó korlátot tudtak adni [7]. 

A másik eltejedt módszer az egészértékű problémák megoldására a Szétválasztás és 

Korlátozás (branch and bound) módszere. A TSP megoldására számos ilyen típusú módszer 

található a szakirodalomban [16, 22, 64, 65, 66, 94, 137]. 

Dinamikus programozási megközelítéseket először egymástól függetlenül Held és Karp [67], 

valamint Bellman [21] alkalmazott 1962-ben. Az algoritmust Bellman-Held-Karp 

algoritmusnak szokták nevezni, a mai napig ez az egzakt algoritmus rendelkezik a legjobb 

worst-case futásidővel [8]. 

5.1.3.1. Concorde megoldó 

Jelenleg a Concorde megoldó számít a leghatékonyabb egzakt TSP megoldó algoritmusnak, 

amelyet ANSI C programozási nyelven készítettek el. A megoldó iteratív módon működik, a 

vágási módszert használja, iteratívan megoldja az előálló LP (lineáris programozás) 

relaxációkat, amíg az optimális útvonal elő nem áll. 

A Concorde algoritmus első lépése egy jó kezdeti megoldás előállítása. A Concorde 

Szétválasztás és Korlátozás keresési stratégiát alkalmaz, egy jó kezdeti megoldással a keresési 

tér nagyobb részét eliminálni lehet, így gyorsítva a keresést. A Concorde alapbeállításként 

láncolt Lin-Kernighan heurisztikát alkalmaz a kezdeti megoldás előállítására. 

1000 csúcsnál kisebb feladatokon hatékonyan alkalmazható, az összes vizsgált feladatot 1 

percen belül megoldotta egy 2.4 GHz ADM Opteron processzor segítségével [8]. Jelenleg a 

legnagyobb probléma, amit megoldottak a Concorde segítségével egy 85900 csúcsból álló 

VLSI feladat [9]. 

5.1.4. Heurisztikák a TSP-re 

Nagyobb problémaméret esetén heurisztikus, metaheurisztikus módszerek használata ajánlott. 

A hatékony heurisztikák jellemzője, hogy ugyan nem garantálják a pontos megoldást, viszont 

nagyobb problémák esetén is közel optimális megoldást produkálnak elfogadható futásidőn 

belül. A TSP-heurisztikák két nagy csoportba sorolhatók: 



30 
 

 útépítő (tour construction) eljárások 

 útvonalat javító (tour improvement) eljárások 

5.1.4.1. Útépítő (tour construction) eljárások 

Minden lépésben egy-egy újabb csúcs hozzáadásával építik fel az útvonalat. Ezek a 

heurisztikák egyszerűségük miatt igen gyorsan adnak viszonylag jó megoldásokat. 

Legközelebbi szomszéd (Nearest Neighbor) heurisztika 

A heurisztikát Rosenkrantz és társai publikálták 1977-ben [123]. Egy önkényesen 

megválasztott kezdőcsúcsból kiindulva minden lépésben a legelőnyösebb döntést hozza oly 

módon, hogy az adott csúcshoz legközelebbi még az útvonalban nem szereplő csúcsot 

választja ki. A heurisztika lépései a következők: 

1. Kiindulási pont kiválasztása 

2. Keressük meg azt az r pontot, amely a legközelebb esik az útvonalunk végéhez 

3. Vissza 2. lépéshez, amíg nem érintettünk minden pontot 

4. Zárjuk be a kört, összekötve az utolsó elemet az elsővel 

A heurisztika időkomplexitása . A heurisztika azon változata, amely az összes csúcsot 

megvizsgálja kiindulási pontként ( ) időkomplexitású. 

Legközelebbit beillesztő (Nearest Insertion) heurisztika 

A heurisztikát szintén Rosenkrantz és társai publikálták 1977-ben [123]. Az algoritmus 

lépései a következők: 

1. Kiindulási pont kiválasztása 

2. Keressük meg azt az r pontot, amellyel a legkisebb költségű lesz a kezdő körutunk  

3. (Kiválasztás) Keressük meg r pontot, amely nem szerepel már az útvonalban, és bármely 

útvonalponthoz a legközelebb esik 

4. (Beillesztés) Keressük meg azt az (i,j) élet az útvonalon, ahol  minimális, 

illesszük be ide a pontot 

5. Vissza 3. lépéshez, amíg nem érintettünk minden pontot 

A heurisztika időkomplexitása , a szolgáltatott úthossz legrosszabb esetben az optimális 

úthossz kétszerese. 
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Legolcsóbbat beillesztő (Cheapest Insertion) heurisztika 

A heurisztikát szintén Rosenkrantz és társai publikálták 1977-ben [123]. Az algoritmus 

lépései a következők: 

1. Kiindulási pont kiválasztása 

2. Keressük meg azt az r pontot, amellyel a legkisebb költségű lesz a kezdő körutunk  

3. Keressük meg azt az (i,j) élet az útvonalon és r pontot (nem az útvonalon), ahol 

  minimális, illesszük be ide a pontot 

4. Vissza 3.lépéshez, amíg nem érintettünk minden pontot 

A heurisztika időkomplexitása , a szolgáltatott úthossz legrosszabb esetben az 

optimális úthossz kétszerese. 

5.1.4.2. Útvonalat javító (tour improvement) eljárások 

Ezen heurisztikák közös jellemzője, hogy egy érvényes útvonalból indulnak ki, és azt javítják 

k-opt algoritmus 

A k-opt a 2-opt lépés általánosítása: k db él kerül törlésre az útvonalból, helyettük k db új él 

kerül az útvonalba úgy, hogy érvényes útvonalat kapjunk [92]. A k érték növelésével egyre 

jobb megoldásokat lehet kapni, viszont a számítási idő is jelentősen megnövekszik, így a 

gyakorlatban a k értéke 2, 3 esetleg 4 szokott lenni. 

Eredeti Lin-Kernighan heurisztika  

 Lin és Kernighan által kifejlesztett lokális optimalizáló eljárás, amely a k-opt lokális keresés 

hátrányát küszöböli ki [93]. Nem kell előre meghatározni k értékét, hanem azt minden 

iterációban az algoritmus határozza meg. Minden k-opt lépést 2-opt lépések sorozataként 

valósítja meg, lépésenként növeli k-t és ellenőrzi minden lépés után, hogy a csere rövidebb 

körúthoz vezet-e. Csak szekvenciális cserék megengedettek, amely azt jelenti, hogy az  és 

 éleknek rendelkezniük kell közös végponttal csakúgy, mint az  és  éleknek is (16. 

ábra). Az algoritmus akkor áll le, ha további útvonaljavulás már nem lehetséges.  
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16. ábra A szekvenciális csere menete 

Az algoritmus lépései: 

1. Kezdjünk egy véletlenszerűen választott túrával. 

2. Legyen . Válasszuk ki  -et! 

3. Válasszuk meg  -et, eleme  

4. Válasszunk mellé egy -et, ( ) nem eleme ,  (nyereség) 

Ha nem lehetséges ilyet találni menjünk a 12. lépésre! 

5. Legyen  

6. Válasszuk meg  -t, ( )eleme , hogy 

 ha  csatlakozik -hez, akkor a kapott konfiguráció egy túra lesz. 

  minden s < i-re. 

7. Válasszuk meg  -t, ( ) nem eleme  úgy, hogy 

  

  minden s ≤ i-re. 

  létezik 

Ha  nem létezik, menjünk az 5. lépésre! 

8. Ha van még kipróbálatlan alternatíva -re akkor legyen  és menjünk a 7. lépésre! 

9. Ha van még kipróbálatlan alternatíva  -re akkor legyen  és menjünk a 6. lépésre! 

10. Ha van még kipróbálatlan alternatíva  -re akkor legyen  és menjünk a 4. lépésre! 

11. Ha van még kipróbálatlan alternatíva  -re akkor legyen  és menjünk a 3. lépésre! 

12. Ha van még kipróbálatlan alternatíva -re akkor menjünk a 2. lépésre! 

13. Álljon meg az algoritmus! 

Ahhoz, hogy az algoritmust hatékony legyen csak azokat az éleket célszerű vizsgálni, 

amelyek nagy valószínűséggel az útvonal rövidülését eredményezik. Lin és Kernighan az 

alábbi finomításokat alkalmazta a keresés gyorsítására: 
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 Az útvonalba bekerülő ( )  él keresése  öt legközelebbi szomszédjára 

korlátozódik. 

  esetén egy  él nem vethető el, amennyiben az egy kisebb számú megoldás 

útvonalban szerepel. 

 A keresés befejeződik, hogyha az aktuális útvonal megegyezik az előző útvonallal. 

A Lin-Kernighan heurisztika javított Helsgaun-féle változata  

Keld Helsgaun az eredeti Lin-Kernighan heurisztikában kiindulva, annak gyenge pontjait 

kiküszöbölve igen hatékony algoritmust alkotott, amely jelenleg a leghatékonyabb 

módszernek tekinthető a metrikus TSP megoldására [68].  

α-mérték bevezetése 

A Lin-Kernighan heurisztika legnagyobb hiányossága, hogy a keresés csak az öt legközelebbi 

szomszédos csúcsra korlátozódik. nagyobb, több ezres csúcsszám esetén ez túl nagy 

korlátozást jelent, amelynek köszönhető az algoritmus gyakran nem is találhatja meg az 

optimális megoldást (ha az optimális megoldásban van olyan él, melynek végén szereplő 

csúcsok egyike sincs a másik csúcshoz legközelebb eső 5 csúcs között). Az érték megfelelő 

megnövelésével biztosíthatnánk az optimális útvonal megtalálásának lehetőségét, viszont ez 

jelentős futásidő-növekedést is eredményezne. Helsgaun abból a megfigyelésből indult ki, 

hogy minél rövidebb egy él, annál nagyobb annak valószínűsége, hogy az optimális útvonal 

tartalmazni fogja azt. Ezt kihasználva vezette be Helsgaun az α-mérték fogalmát, mely 

minimális feszítőfákat felhasználó érzékenységvizsgálaton alapszik. 

Definíció: 1-fa: Egy (V, E) gráf 1-fája, a V\{1} csúcsok feszítőfája kiegészítve két 1-es 

csúcspontból menő éllel.  

Definíció: minimális 1-fa: Azon 1-fa, amely minimális költségű. 

A 17. ábra egy 1-fát ábrázol. 

Könnyen belátható, hogy: 

- az optimális útvonal egy minimális 1-fa, amelyben minden csúcs fokszáma 2 

-  ha a minimális 1-fa útvonal, akkor az optimális is. 

Következésképpen a TSP a következőképpen fogalmazható meg: találjunk egy minimális 1-

fát, amelyben minden csúcs fokszáma 2. 
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17. ábra 1-fa [68] 

Megfigyelhető, hogy az optimális útvonal általában a minimális 1-fa éleinek 70-80%-át 

tartalmazza. Ennek megfelelően azon élek, melyek „távol állnak attól”, hogy a minimális 1-fa 

részei legyenek, kis valószínűséggel fordulnak elő az optimális útvonalban, így ezeket 

figyelmen kívül hagyhatjuk a lokális keresés során. 

Egy adott él minimális 1-fától való távolságának mérése az alábbiak szerint történik: 

Legyen T egy ( ) hosszúságú minimális 1-fa, valamint  egy minimális 1-fa, amely 

tartalmazza az (i, j) élet. Ekkor az (i, j) él α-mértékét a következő képlettel tudjuk 

meghatározni: 

( ) ( ( ))       (10) 

Az α-mérték tehát azt fejezi ki, hogyha adott egy 1-fa hossza, mennyivel fog megnőni az 1-fa 

hossza, ha az élet beillesztjük az 1-fába. 

Alap lépések 

Helsgaun az α-mérték használata mellett a másik fő változtatást az alap lépések 

módosításában eszközölte. Az eredeti Lin-Kernighan heurisztikában csak olyan r-opt lépéesek 

engedélyezettek, amelyek egy kezdeti 2- vagy 3-opt lépés, majd azt követő 2-opt lépések 

sorozataként állnak elő. Ettől két esetben lehet eltérni: egy speciális esetben a kezdeti lépés 

lehet szekvenciális 4-opt, valamint, ha az útvonal már szekvenciális lépésekkel tovább nem 

javítható, akkor nem-szekvenciális 4-opt lépésekkel próbáljuk tovább javítani. Ezzel szemben 

a Hesgaun-féle implementációban az alap lépés a szekvenciális 5-opt lépés vagy azok 

sorozata. Egy lépés végrehajtása azonban megszakad, hogyha azt vesszük észre, hogy az 
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útvonalat lezárva jobb megoldást kapunk. 5-opt lépések sorozatával a keresés kiszélesedik 

növelve a jó útvonalak megtalálásának esélyét. Nyilván az 5-opt lépések időigényesebbek 

mint az eredeti heurisztikában alkalmazott 2-opt, illetve 3-opt lépések, viszont az α-mérték 

használatával le tudjuk csökkenteni a lokális keresés során számításba vett élek számát, 

ezáltal a futásidő csak kis mértékben növekedett az eredeti heurisztika lokális lépéseihez 

képest. 

Láncolt Lin-Kernighan heurisztikák 

A Láncolt Lin-Kernighan heurisztikák (Chained Lin-Kernighan heuristics) a Lin-Kernighan 

heurisztika iteratív változatai. A kapott lokálisan optimális megoldáson perturbációt 

alkalmaznak, majd újra végrehajtják a perturbált útvonalon a heurisztikát. Az első láncolt Lin-

Kernighan heurisztikát Martin és társai publikálták, perturbációra double bridge lépést 

alkalmaztak, amelynek során négy él törlésével előálló részútvonalakat a 18. ábrán látható 

módon kapcsolják össze [101]. 

 

18. ábra Double bridge lépés [101] 

A Láncolt Lin-Kernighan heurisztika különböző változatait sikeresen alkalmazták nagyméretű 

(10 ezres, 100 ezres) TSP instanciákon, gyorsan adnak viszonylag jó megoldásokat [10, 11]. 

5.1.4.3. Összetett heurisztikák 

Az összetett heurisztikák az útvonalat létrehozó, valamint útvonalat javító eljárások 

kombinációi. 

CCAO heurisztika 

A heurisztikát az Euklideszi TSP kezelésére alkották meg [57].  Az Euklideszi TSP azon jól 

ismert tulajdonságát használja ki, hogy az csúcsok sorrendje az optimális megoldásban 

megegyezik az összes csúcs konvex burkának csúcsainak sorrendjével [46].  
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A heurisztika lépései a következők: 

1. A csúcspontok konvex burkának meghatározása, amely a kezdeti, részleges útvonal lesz 

2. Minden k csúcsra, amely még nem szerepel az útvonalban meghatározzuk azt a két 

szomszédos és  csúcsot az útvonalban, amelyek közé beillesztve a  

költség minimális 

3. Kiválasztjuk azt a k* csúcsot, amely maximalizálja a és  közötti szöget az 

útvonalon, és beillesztjük a két csúcs közé 

4. Megismételjük a 2. és 3. lépést, amíg Hamilton-kört nem kapunk 

5. Az útvonal javítása az Or-opt heurisztikával (lásd 5.4.4.2. fejezet, 49. ábra) [114]  

Evolúciós módszerek 

A szakirodalomban rengeteg evolúciós módszer található a szakirodalomban. Ezek közös 

jellemzőjük, hogy a Helsgaun-féle Lin-Kernighan heurisztikával [68] összehasonlítva kevésbé 

hatékonyak, általában csak jóval kisebb feladatok kezelésére alkalmasak. 

A Kennedy és Eberhart által kifejlesztett Részecske-raj Optimalizálás (Particle Swarm 

Optimization) [81] több változatát alkalmazták a TSP-re [69, 128, 139]. Mindegyik változatot 

csak kis, 100 alatti feladatokon tesztelték, sok esetben még azoknál sem találták meg az 

optimális megoldást. 

A Dorigo és társai által publikált Hangyakolónia Optimalizálás (Ant Colony Optimization) 

[40] különböző változatait szintén alkalmazták a TSP kezelésére, de mindegyiket csak kis 

méretű 100 csúcs alatti problémákon tesztelték [131, 144]. 

A Genetikus Algoritmus (Genetic Algorithm) [75] egy általánosan alkalmazott módszer 

optimalizálási problémák megoldására, amelyet természetesen a TSP megoldására is 

alkalmaztak [95, 132]. Freisleben és Merz a Genetikus Algoritmust a Lin-Kernighan lokális 

kereséssel kombinálta, így ezres méretű feladatokon is közel-optimális megoldásokat értek el, 

viszont az eredmények elmaradnak a DBMEA eredményeitől [51]. 

Néhány hatékony memetikus algoritmus is megtalálható a szakirodalomban a TSP kezelésére, 

amelyek a Helsgaun-féle Lin-Kernighan heurisztikához hasonló eredményeket produkálnak 

pontosságban és futásidőben egyaránt 10 ezres méretű problémákon is közel-optimális 

megoldásokat produkálva [107, 111]. Ezek jellemzője, hogy hatékonyságukat valamilyen 
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feladatspecifikus műveletnek köszönhetik, aminek köszönhetően más problémákra nem 

lesznek jól alkalmazhatók. 

A szakirodalomban találhatók hibrid módszerek is, amelyek több evolúciós módszert 

kombinálnak. Mahi és társai a Részecske-raj Optimalizálást a Hangya Kolónia Algoritmussal, 

valamint 3-opt lokális kereséssel kombinálták [99]. Az algoritmus a DBMEA-nál 

egyértelműen gyengébben teljesített, már 200-as feladatméret esetén sem találta meg az 

optimális megoldást. Gong és Ruan a Genetikus Algoritmust a Hangyakolónia Algoritmussal 

kombinálta szintén a DBMEA-nál gyengébb eredményeket produkálva [60]. 

5.1.5. Futtatási eredmények a DBMEA algoritmus esetén 

A DBMEA algoritmusnál a kezdeti populáció a random egyedek mellett tartalmaz három 

determinisztikus egyedet is, mivel a determinisztikus egyedek javítják az algoritmus 

hatékonyságát. A kezdeti populáció determinisztikus egyedei a következők heurisztikákkal 

lettek előállítva:  

 Legközelebbi Szomszéd Heurisztika: Az útvonal úgy áll elő a kezdő pontból kiindulva, 

hogy mindig a legközelebbi még nem meglátogatott csúcs kerül be az útvonalba.  

 Második Legközelebbi Szomszéd Heurisztika: Minden lépésben a 2. legközelebbi még 

meglátogatatlan csúcs kerül be az útvonalba. 

 Váltakozó legközelebbi és Második Legközelebbi Szomszéd Heurisztika: Ez az előző 

kettő heurisztikát kombinálja, tehát váltakozva hol a legközelebbi, hol a 2. legközelebbi 

még meglátogatatlan csúcs adódik hozzá az útvonalhoz. 

A DBMEA algoritmus 15 referenciaproblémán volt tesztelve a TSPLIB [121] és a VLSI 

adatbázisból [134]. A referenciaproblémák mindegyike szimmetrikus, a csúcsok közötti 

távolságok euklidesziek. 

A DBMEA algoritmus eredményeit a szakirodalomban megtalálható legjobb heurisztikával és 

egzakt megoldóval hasonlítottam össze (Helsgaun-féle Lin-Kernighan heurisztika [68] és 

Concorde algoritmus [8]). A tesztekhez Intel Pentium Dual CPU T2390 1.86 GHz, 2GB RAM 

gépet használtam, mindhárom algoritmust ugyanezen a gépen futtattam. A 5.1.5. fejezetben 

ismertetett eredményeimet az [S1, S3] publikációim tartalmazzák. 

A vizsgálat során nagy hangsúlyt fektettem az algoritmus paramétereinek megfelelő 

beállítására, összesen 243 paraméter-konfiguráció került tesztelésre az xql662 instancián: 
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- a populáció mérete (Nind =50, 100, 200) 

- a klónok száma a bakteriális mutációban (Nclones = 10, 25, 50) 

- az infekciók száma a génátadásban (Ninf = 20, 40, 60) 

- a kromoszómák hossza a bakteriális mutáció során (Iseg = ncities/10, ncities/20, ncities /50) 

- az átadott szegmensek hossza a génátadás során (Itrans = ncities/5, ncities/10, ncities/20) 

Egy olyan paraméter-konfiguráció lett kiválasztva, amelyek jó kompromisszumot biztosított a 

futásidő és a 

megoldás pontossága között. 

- a populáció mérete (Nind=100) 

- a klónok száma a bakteriális mutációban (Nclones= 25) 

-  az infekciók száma a génátadásban (Ninf= 40) 

- a kromoszómák hossza a bakteriális mutáció során (Iseg= ncities/50) 

- az átadott szegmensek hossza a génátadás során (Itrans=ncities/10) 

- leállási feltétel: az egyedek legjobb 50 %-a azonos 

5.1.5.1. Úthosszok összehasonlítása 

Korábban a csúcsok közötti távolságokat egészekre kerekítették az egyszerűbb számítás miatt, 

ezért a Concorde [8] és a Lin-Kernighan heurisztika Helsgaun-féle változata [68] is kerekítést 

alkalmaz. Régebben indokolt volt ez az egyszerűsítés, manapság viszont a valós élhosszok 

használata már nem jelent nagymértékű többlet futásidőt, ezért javaslom a kerekítés 

elhagyását a csúcsok közötti távolságok kiszámításánál. A Concorde algoritmust [8] és a 

Helsgaun-féle Lin-Kernighan heurisztikát [68] is úgy módosítottam, hogy valós élhosszokat 

számoljon.  

Az 1. táblázat tartalmazza a futtatási eredményeket. A DBMEA az összes ezres méret alatti 

problémára megtalálta az optimális megoldást, amelyet a Concorde algoritmus [8] futtatásával 

kaptunk. 

1. táblázat Úthosszok összehasonlítása 

név legjobb megoldás DBMEA 
optimális megoldás 

módosított Concorde 

berlin52 7 544.37 7 544.37 

lin105 14 383 14 383 
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pr107 44 301.68 44 301.68 

ch130 6 110.72 6 110.72 

XQF131 566.42 566.42 

ch150 6 530.9 6 530.9 

XQG237 1 029.18 1 029.18 

PMA343 1 387.51 1 387.51 

LIN318 42 042.54 42 042.54 

PKA379 1 344.41 1 344.41 

XQL662 2 551.59 2 551.59 

DKG813 3 245.9 3 245.9 

DKA1376 4 741.02 4 736.87 

DCA1389 5 165.7 5 152.69 

DCC1911 6 497.38 6 486.68 

5.1.5.2. Futásidők összehasonlítása 

A 2. táblázat tartalmazza a futásidőket a DBMEA, a Helsgaun-féle Lin-Kernighan heurisztika 

[68] és a Concorde algoritmus [8] esetén. A három algoritmus közül a Hesgaun-féle Lin-

Kernighan heurisztika [68] a leggyorsabb, a DBMEA volt a leglassabb, kivéve a DCA1389 

esetet, ahol a Concorde [8] volt a leglassabb. 

2. táblázat Futásidők összehasonlítása 

Név futásidő DBMEA 
futásidő Helsgaun-

féle Lin-Kernighan 
futásidő Concorde 

berlin52 5.1 s 0.04 s 0.13 s 

lin105 31.46 s 0.1 s 0.22 s 

pr107 68.13 s 0.1 s 0.41 s 

ch130 105.06 s 0.1 s 0.74 s 

XQF131 113.65 s 0.07 s 0.85 s 

ch150 232.61 s 0.4 s 1.45 s 

XQG237 1 229.64 s 0.12 s 4.46 s 

LIN318 1 325.81 s 2 s 3.92 s 

PMA343 2 221.67 s 4.07 s 9.65 s 



40 
 

PKA379 2 364.82 s 3.28 s 15.08 s 

XQL662 6 648.34 s 19.87 s 157.27 s 

DKG813 18 315.21 s 13.68 s 2 031.11 s 

DKA1376 85 232.52 s 5.96 s 807.11 s 

DCA1389 368 320.2 s 84.84 s 380 155.1 s 

DCC1911 187 079.07 s - 16 825.37 s 

 

A heurisztikák hatékonyságának vizsgálatakor két tényezőt szoktak figyelembe venni, az 

eredmény pontosságát és a futásidőt. Harmadik tényezőként javaslom a futásidő 

becsülhetőségét is figyelembe venni az algoritmusok értékelésekor, amely szintén fontos 

szempont a gyakorlatban (például egy logisztikai cégnél tudják előre, hogy az útvonalterv 

várhatóan mikor fog a rendelkezésükre állni). A heurisztikák esetén a hatékonyságra az alábbi 

definíciót vezetem be: 

Definíció: Egy heurisztika akkor mondható hatékonynak, ha teljesíti az alábbi 

követelményeket mindegyikét: 

1. Elfogadható futásidővel bír nagy számú referenciaproblémán tesztelve 

2. A futásidő viszonylag jól előre jósolható, korreláció mutatkozik a 

problémaméret és a futásidő között 

3. Közel optimális megoldásokat biztosít 

A definíció értelmében a Concorde algoritmus [8] nem tekinthető hatékonynak, hiszen s 

futásidő jósolhatósága szempontjából rosszul teljesít, mivel a futásideje nagymértékben függ a 

vizsgált feladat topológiájától. Például a DCA1389 átlagos futásideje 471-szer nagyobb, mint 

a DKA1379-é, habár a problémaméret közel azonos (19. ábra). A DBMEA esetén ez az arány 

jóval kisebb (20. ábra). A http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/vlsi/index.html oldalon [134] 

megtalálható futtatási eredményekből egyértelműen látszik, hogy a Concorde a DKG813 és a 

DCA1389 instanciákat sokkal lassabban oldotta meg, mint a hozzájuk hasonló méretű 

feladatokat. 
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19. ábra A futásidő ábrázolása Condorde esetében 

A DBMEA viszont teljesíti a definíció mindhárom feltételét: elfogadható időn belül produkál 

optimális vagy közel-optimális megoldásokat, valamint a futásidő is jól becsülhető előre. 

 

20. ábra A futásidő ábrázolása DBMEA esetében 

5.1.6. Futtatási eredmények javított DBMEA algoritmus esetén 

A tesztek azt mutatták, hogy a lokális keresés a DBMEA algoritmus legidőigényesebb része, 

ezért az algoritmus hatékonyságának javításához a lokális keresés gyorsítása szükséges. 
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Három lokális keresést gyorsító módszert vizsgáltam [76] és alkalmaztam a javított DBMEA 

algoritmusban. A három technika együttes alkalmazásával jelentős (18-35-szörös) javulást 

értem el a futásidőben az eredeti DBMEA algoritmushoz képest úgy, hogy az útvonalak 

jósága nem romlott általuk. 

Az alábbi három gyorsító megoldás alkalmaztam a lokális keresés javítására: 

 megvizsgálandó csúcsok listája (candidate list): Minden csúcshoz létrehozunk egy 

listát, amely az adott csúcshoz legközelebbi csúcsok sorszámát tartalmazza. A lokális 

keresés során nem vizsgáljuk meg az összes élt útvonalcsökkenést keresve (ezzel kizárva 

azt, hogy a nagyon hosszú élek szerepeljenek az útvonalban), hanem csak azokat, amelyek 

a listában szerepelnek. 

 don’t look back bitek alkalmazása: Minden egyes csúcshoz egy bitet rendelünk hozzá, 

amelyek kezdetben 0 értékűek. Ha a keresés során egy adott csúcshoz nincs olyan élcsere, 

amely az úthossz javulását eredményezné, akkor a csúcshoz tartozó bit értékét 1-re 

állítjuk, és a következő keresési lépésben már nem vizsgáljuk meg ezt a csúcsot javulást 

keresve. Azoknak a bitjét, amelyek részt vettek az élcserében az iteráció végén 1-re 

állítjuk. 

 rögzített sugarú keresés: 2-opt esetén egy ui csúcs új uv szomszédjának keresése egy 

rögzített sugáron belül történik, ahol a sugár az ui csúcs jelenlegi egyik szomszédjától mért 

távolság. 3-opt esetén két rögzített sugarú keresést kell végrehajtani.   

A javított DBMEA algoritmust VLSI referenciaproblémákon teszteltem, mindegyik 

problémára 10 futtatást végeztem el. A tesztekhez Intel Pentium Dual CPU T2390 1.86 GHz, 

2GB RAM gépet használtam. Referenciaként ebben az esetben is a Concorde [8] és a 

Helsgaun-féle Lin-Kernighan heurisztika [68] szolgáltak. A korrekt összehasonlíthatóság 

végett ezen két módszer tesztelését is ugyanazon a gépen végeztem el. Az algoritmus 

paraméterei az előző alfejezetben ismertetett értékek maradtak. Az új paraméterként 

megjelenő candidate lists hossza a csúcsok számának négyzetgyöke, mivel ez az érték nem 

eredményezett romlást az útvonalak hosszát illetően. A 5.1.6. fejezetben ismertetett 

eredményeimet az [S2, S5] publikációk tartalmazzák. 

5.1.6.1. Úthosszok összehasonlítása 

Az úthosszokra vonatkozó eredményeket a 3. táblázat tartalmazza. Öt olyan feladat volt, 

amelyet a Concorde algoritmus [8] 3 CPU nap alatt sem tudott megoldani, a kétezer csúcs 
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feletti feladatokból csupán egyet volt képes megoldani az időkorlát alatt. A DBMEA a 

vizsgált két, ezer csúcs alatti feladat esetében megtalálta az optimális megoldást mind a 10 

futtás során. Az ezernél nagyobb problémák esetén is igen jó, közel-optimális megoldásokat 

produkált, még a legnagyobb vizsgált feladat (xqd4966) esetén is 0.2 % alatt van a különbség 

a Helsgaun-féle Lin-Kernighan heurisztika [68] által talált legjobb megoldáshoz képest. 

3. táblázat Úthosszok összehasonlítása 

Instancia 
DBMEA 

Helgaun féle Lin-

Kernighan 
Concorde különbség 

DBMEA 

[%] legjobb átlag legjobb átlag optimális 

xql662 2 550.84 2 550.84 2 550.84 2 550.92 2 550.84 0 

dkg813 3 243.41 3 243.41 3 243.41 3 243.68 3 243.41 0 

dka1376 4 738.61 4 743.20 4 736.87 4 736.87 4 736.87 0.04 

dca1389 5 156.43 5 158.06 5 152.69 5 153.08 5 152.69 0.07 

dja1436 5 332.19 5 335.93 5 328.21 5 329.01 5 328.21 0.07 

icw1483 4 467.22 4 472.12 4 465.88 4 465.94 4 465.88 0.03 

rbv1583 5 446.09 5 449.99 5 444.67 5 444.91 5 444.67 0.03 

rby1599 5 589.13 5 592.02 5 584.16 5 585.20 5 584.16 0.09 

dea2382 8 154.34 8 160.93 8 146.94 8 148.87 - 0.09 

pds2566 7 774.91 7 781.57 7 766.71 7 766.89 7 766.71 0.1 

bch2762 8 376.18 8 380.63 8 368.56 8 370.33 - 0.09 

fdp3256 10 104.36 10 108.69 10 091.29 10 092.15 - 0.13 

dkc3938 12 715.99 12 723.46 12 704.22 12 704.31 - 0.09 

xqd4966 15 554.91 15 560.49 15 530.82 15 531.00 - 0.16 

 

5.1.6.2. Futásidők összehasonlítása 

A futásidőkre vonatkozó eredményeket a 4. táblázat tartalmazza. A Helsgaun-féle Lin-

Kernighan heurisztika [68] volt minden esetben a leggyorsabb. A lokális keresés gyorsításával 

három esetet leszámítva (xql662, icw1483, rbv1583) a javított DBMEA algoritmus a 

Concorde algoritmusnál [8] gyorsabbá vált. 
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4. táblázat Futásidők összehasonlítása 

Instancia 

DBMEA Helgaun féle Lin-Kernighan Concorde 

átlag [s] terjedelem [s] 

átlag 

[s]. terjedelem [s] átlag [s] 

xql662 287.35 256.77 - 321.59 19.87 6.83 - 51.13 157.27 

dkg813 513.49 474.11 - 534.53 13.68 0.43 – 51.34 2 031.11 

dka1376 4 640.81 3 934.12 - 5 494.63 5.96 0.59 - 21.6 807.11 

dca1389 5 018.35 4 729.46 - 5 491.89 84.84 8.62 - 161.41 60 601.22 

dja1436 4 951.08 4 528.02 - 5 305.59 135.29 105.33 – 171.01 12 603.50 

icw1483 6 118.88 5 686.68 - 6 589.64 31.19 9.52 – 53.84 1 491.61 

rbv1583 6 553.3 5 993.29 - 6 956.67 110.91 27.32 – 197.70 756.63 

rby1599 7 810.28 7 177.69 - 8 541.25 90.70 49.78 – 159.14 30 555.69 

dea2382 11 385.53 
10 456.87 - 13 

211.99 
296.56 159.84 - 390.87 - 

pds2566 13 456.76 
12 177.71 - 

15 946.74 136.13 36.41 – 251.46 55 808.8 

bch2762 15 058.32 

13 890.67 - 16 

411.52 273.86 134.77 - 560.17 
- 

fdp3256 19 274.44 

17 235.71 - 24 

014.76 541.35 322.23 - 1 219.77 
- 

dkc3938 28 325.26 

25 372.49 - 31 

871.54 691.99 566.13 - 904.31 
- 

xqd4966 42 246.95 

40 029.88 - 44 

691.3 5790.2 3 863.83 - 7 666.99 
- 

 

A 21. ábrán jól látszik, hogy habár a Lin-Kernighan heurisztika [68] ugyan a Concorde-nál [8] 

jobb tulajdonságokat mutat a futásidő jósolhatóságának szempontjából, de a futásidő kevésbé 

becsülhető előre, mint a DBMEA esetében. 
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21. ábra Futásidők összehasonlítása 

5.1.7. Javított DBMEA algoritmus párhuzamosítása 

Elkészítettem a DBMEA algoritmus párhuzamosított változatát is OpenMP segítségével. A 

párhuzamos algoritmus folyamatábrája két szálon történő futtatása esetén a 22. ábrán látható. 

Minden generációban az első lépés a populáció két félre osztása oly módon, hogy a páros 

sorszámú egyedek kerülnek az egyikbe, a páratlan sorszámúak a másik félpopulációba. Mivel 

a génátadás művelete tartalmaz egy sorba rendezést, ezért így biztosítva van mindkét 

félpopuláció diverzitása, mindegyikbe kerülnek „jó”, illetve „rossz” egyedek is. A két félre 

osztás után a bakteriális mutáció, a lokális keresés és a génátadás kerül párhuzamosan 

végrehajtásra. A 5.1.7. fejezetben található eredményeimet az [S6] publikáció tartalmazza. 

1,00

10,00

100,00

1000,00

10000,00

100000,00

1000000,00

0 1000 2000 3000 4000 5000

Id
ő

 [
s]

 

Méret 

Futásidők összehasonlítása 

Helsgaun féle Lin-Kernighan

DBMEA

Concorde



46 
 

 

22. ábra Párhuzamosított DBMEA folyamata 

Az 5-6. táblázatok tartalmazzák a futtatási eredményeket. A futtatásokat a javított DBMEA-

nál használt paraméterekkel végeztem el. Hasonló úthosszokat kaptam, mint a javított 

DBMEA esetén, tehát a populáció két félre osztása nem rontotta el a megoldások jóságát. A 

futásidők tekintetében viszont a párhuzamosításnak köszönhetően jelentős (1.54-1.89-szeres) 

javulást értem el.  

5. táblázat Úthosszok összehasonlítása 

Név 

legrövidebb 

útvonal 

hossza a 

javított 

DBMEA 

algoritmus 

esetén 

átlagos útvonal 

hossza javított 

DBMEA algoritmus 

esetén 

optimális 

útvonal 

hossza 

eltérés az 

optimális 

útvonaltól 

[%] 

xql662 2 550.84 2 551.63 2 550.84 0 

dkg813 3 243.41 3 243.41 3 243.91 0 

dka1376 4 738.61 4 742.29 4 736.87 0.04 

dca1389 5 156.56 5 157.34 5 152.69 0.07 

dja1436 5 333.84 5 335.56 5 328.21 0.1 

icw1483 4 470.57 4 473.83 4 465.88 0.1 
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rbv1583 5 446.09 5 449.01 5 444.67 0.03 

rby1599 5 591.06 5 595.8 5 584.16 0.12 

pds2566 7 774.91 7 781.57 7 766.71 0.1 

 

6. táblázat Párhuzamosítással nyert gyorsulás 

Név 
Párhuzamosítással 

nyert gyorsulás 

xql662 1.54 

dkg813 1.69 

dka1376 1.75 

dca1389 1.78 

dja1436 1.85 

icw1483 1.85 

rbv1583 1.75 

rby1599 1.89 

pds2566 1.82 

 

5.1.8. A futásidők vizsgálata görbeillesztés segítségével 

Görbeillesztés segítségével három modell illesztésével statisztikailag elemeztem a TSP-re 

használt módszerek átlagos futásidejeit. Az alábbi három modellt alkalmaztam a 

vizsgálatokhoz:  

- polinomiális: , -( )         (11) 

- exponenciális: , -( )        (12) 

- négyzet-gyök exponenciális: , -( ) √      (13) 

A szakirodalomban a futásidők vizsgálatával csak néhány publikáció foglalkozik a TSP 

esetében. Applegate és társai azt a megállapítást tették, hogy a Concorde exponenciális 

függvénnyel közelíthető legjobban [8]. Hoos és Stützle a Concorde algoritmust vizsgálta 

olyan instanciák esetén, ahol a csúcsok véletlenszerűen vannak elhelyezve (Random Uniform 

Euclidean RUE). Az ilyen feladatoknál a négyzetgyök exponenciális modell bizonyult a 

legpontosabbnak [77]. Mu és társai megállapították, hogy RUE instanciáknál a Helsgaun-féle 
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Lin-Kernighan heurisztika görbéje a polinomiális és a négyzetgyök exponenciális között 

helyezkedik el [106]. 

A fent említett három modell illesztését vizsgáltam meg a futtatás során kapott átlag 

futásidőkhöz három módszer, a javított DBMEA, a Helsgaun-féle Lin-Kernighan heurisztika 

[68] valamint a Concorde algoritmus [8] esetében [S10]. 

 A 3. és 4. táblázatban szereplő futtatási eredményeimet kiegészítettem nagyobb méretű 

instanciák 20 ezer csúcsig vizsgálatával. A Concorde algoritmus [8] az 5000 csúcs feletti 

feladatok egyikét sem tudta megoldani 3 CPU napon belül. A DBMEA ezen nagyobb méretű 

feladatok esetén is jó eredményeket produkált, a Helsgaun-féle Lin-Kernighan heurisztikához 

[68] képest bőven 1 %-on belül vannak a kapott útvonalak (7. táblázat). 

7. táblázat Úthosszok összehasonlítása 5000 csúcs felett 

Név DBMEA Helsgaun-féle Lin-

Kernighan 

Concorde Különbség 

DBMEA 

[%] legjobb átlagos legjobb átlagos optimális 

fqm5087 13 230.21 13 237.87 13 193.20 13 194.00 - 0.33 

xsc6880 21 965.24 21 981.22 21 901.80 21 902.82 - 0.36 

bnd7168 22 193.6 22 198.00 22 126.25 22 127.98 - 0.30 

dga9698 28 273.84 28 276.25 28 187.15 28 189.48 - 0.31 

frh19289 57 062.65 57 083.45 56 649.11 56 655.91 - 0.73 

 

A modellek paraméterei úgy lettek meghatározva, hogy a görbe és az átlag futásidők közötti 

RMSE (Root Mean Square Error) hiba minimális legyen. A legkisebb b paraméter értékeket a 

Helsgaun-féle Lin-Kernighan heurisztika [68] esetén kaptam, amely azt jelzi, hogy nagy több 

százezres feladatoknál valószínűleg ez a módszer lesz a leggyorsabb (8. táblázat). 

8. táblázat A modellek paramétereinek értékei, valamint az RMSE és R
2
 értékek 

  a b RMSE R
2
 értékek 

Concorde polinomiális 0.00326 2.12018 18 314.6 0.38 

exponenciális 2 996.51 1.00114 18 391.9 0.3748 

négyzetgyök 

exponenciális 

375.1996 1.10373 18 332.2 0.3788 

Helsgaun-féle 

Lin-

Kernighan 

polinomiális 0.00034 1.81815 1547.7 0.9268 

exponenciális 693.3861 1.00018 1535.4 0.9280 

négyzetgyök 139.8174 1.03706 1483.9 0.9327 
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exponenciális 

DBMEA polinomiális 0.00190 1.98134 7 726.17 0.9965 

exponenciális 16 247.52 1.00018 20 618.07 0.9753 

négyzetgyök 

exponenciális 

2 981.33 1.03883 12 335.27 0.9911 

 

A RMSE valamint az R
2
 értékek határozzák meg a görbeillesztés pontosságát. A Concorde [8] 

rosszul teljesít, az R
2
 értékek mindhárom modell esetén alacsonyak. A legnagyobb, közel 1 

értékű R
2
 értékeket a DBMEA algoritmus esetén kaptam, amely igazolja azt a 

megállapításunkat, hogy a DBMEA a futásidő jósolhatósága szempontjából jobb, mint a 

Concorde algoritmus [8] és a Helsgaun-féle Lin-Kernighan heurisztika [68] (8. táblázat). A 

DBMEA esetén a legjobb illeszkedést a polinomiális modell biztosítja, amely közel négyzetes 

függvény ( ). 

Az 23-25. ábrák tartalmazzák az egyes modellekhez tartozó görbéket algoritmusonként. 

 

 

23. ábra Görbeillesztés Concorde 
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24. ábra Görbeillesztés Helsgaun-féle Lin-Kernighan heurisztika 

 

25. ábra Görbeillesztés DBMEA 

5.1.9. Az 5.1. fejezet kutatási eredményeinek összefoglalása 

Az alábbiakban tézisek formájában összefoglalom az 5.1. fejezet kutatási eredményeit. 

5.1.9.1. 1. tézis: Algoritmusok hatékonyságának vizsgálata 

Az algoritmusok hatékonyságának vizsgálatára új feltételrendszert vezettem be [S3]. 

Valamely algoritmust hatékonynak tekintünk, ha az alábbi követelmények mindegyikét 

teljesíti: 
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1. Nagy számú referenciaproblémán tesztelve mindig elfogadható futásidőt mutat 

2. Közel optimális megoldásokat biztosít 

3. A futásidő jól előre jósolható, korreláció mutatkozik a problémaméret és a 

futásidő között 

A 3. tulajdonság a szakirodalomban tipikusan nem szerepel, és ez az algoritmus hatékonyság 

újszerű megfogalmazásához vezet. 

A fenti új hatékonysági definíciót szem előtt tartva olyan algoritmuscsalád kifejlesztést tűztem 

ki célul, amely mindhárom kritériumnak nagy mértékben megfelel. 

5.1.9.2. 2. tézis: Az Utazó Ügynök Probléma vizsgálata 

Korábban már meghatározásra került a Bakteriális Evolúciós Algoritmus diszkrét változata, 

amely azonban az 1. tézisben megfogalmazott hatékonysági kritériumoknak csak részlegesen 

felelt meg. Kutatásaim egy mindhárom értelemben hatékony DBMEA kifejlesztésére 

irányultak, amelyeket sikerült megvalósítani. 

2.1. altézis: A DBMEA algoritmus hatékonyságának növelése 

A korábban publikált DBMEA algoritmus javítására az 1. tézis értelmében történő 

hatékonyság növelése céljából olyan módosító javaslatokat tettem, amelyek az eredetinél 

lényegesen hatékonyabb új DBMEA algoritmushoz vezettek [S2, S5]. 

Javaslatot tettem három, a lokális keresést gyorsító technika alkalmazására, amelyekkel 

jelentős (18-35-szörös) javulást értem el a futásidőben az eredeti DBMEA algoritmushoz 

képest úgy, hogy az útvonalak optimálistól való eltérése ezáltal nem változott [S2, S5].  

A javasolt párhuzamosítási megoldással további, 1.54-1.89-szeres gyorsulást értem el az 

algoritmust két szálon futtatva [S6]. 

2.2. altézis: Az Utazó Ügynök Problémára alkalmazott módszerek 

hatékonyságának vizsgálata az 1. tézisben megadott hatékonysági fogalom alapján 

A futtatási eredmények alapján megállapítható, hogy az eredeti DBMEA algoritmus bizonyos 

mértékig [S1, S3], a javított lokális keresést alkalmazó új algoritmus [S2, S5] fokozottan 

teljesíti az 1. tézisben megfogalmazott hatékonysági követelményeket: 

- Statisztikailag igazoltam, hogy a javított DBMEA algoritmus futásideje jól becsülhető, 

ezzel teljesíti a definícióban szereplő 3. feltételt. A javított DBMEA esetén az átlagos 
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futásidőkre illesztett görbék R
2 

értékei 1-hez közeliek. Az R
2 

értékek alapján 

megállapítható, hogy a javított DBMEA futásidő jósolhatósága szempontjából lényegesen 

jobban teljesít, mint a Concorde [8] és a Helsgaun-féle Lin-Kernighan heurisztika [68] 

[S10]. 

- A javított DBMEA algoritmus esetén közel 20 ezres feladatméret esetén is 1%-on belüli 

van a megtalált megoldás a legjobb ismerthez képest, tehát a definíció 3. feltétele is 

teljesül [S10].  

A Concorde algoritmusról [8] megállapítható, hogy nem tekinthető hatékony algoritmusnak a 

TSP kezelésére, hiszen nem teljesíti a definícióban szereplő követelményeket [S10]:  

-  a 2000 csúcs feletti feladatokat egy kivétellel nem tudta megoldani 3 CPU nap alatt 

- a futásidő jósolhatósága szempontjából is igen rosszul viselkedik, az átlagos futásidőkre 

illesztett görbék R
2 
értékei 0.5 alattiak  
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5.2. Az időablakos Utazó Ügynök Probléma (Traveling Salesman 

Problem with Time Windows) 

5.2.1. A probléma bemutatása 

Az időablakos Utazó Ügynök Probléma (TSPTW) az Utazó Ügynök Probléma időablakokkal 

kiegészített változata.  

Minden csúcshoz egy-egy időablak van megadva (legkorábbi és legkésőbbi érkezési idő), a 

szállítónak a vevőket a hozzájuk tartozó időablakon belül kell kiszolgálni. Ha a szállító a 

megadott időablak kezdete előtt érkezik, akkor várakoznia kell az időablak kezdetéig. Az 

időablak letelte utáni érkezés nem megengedett. A cél az optimális érvényes útvonal 

megtalálása: a vevők azon sorrendjének meghatározása, amely a legkisebb költségű az 

időablakok által meghatározott feltételek teljesülése mellett. A legutolsó vevő kiszolgálása 

után a szállító visszatér a kiindulási helyre, amely rendszerint a cég központja.  

A probléma a TSP-hez hasonlóan szintén megfogalmazható gráfkeresési problémaként:   

 

* + {( )| } 

   (14) 

 

 

V a gráf csúcsainak, E a gráf éleinek halmaza 

 a kiinduló pont 

C a költségmátrix, ahol cij az i. vásárló kiszolgálási idejének és az i. és j. vásárló közötti út 

költségének összege 

 az i. csúcshoz tartozó időablak kezdete 

 az i. csúcshoz tartozó időablak vége 

Cél a csúcspontok azon érvényes (amely az időablakokra vonatkozó összes feltételt teljesíti) 

permutációjának megtalálása ( ), amely minimális költségű.  

Minimalizáljuk (∑ )       (15) 
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Tekintettel arra, hogy  minden vásárló esetén  

 

 

Távozási idő   vásárlónál 

 Érkezési idő   vásárlónál 

A gyakorlatban számos területen merülnek fel az időablakos Utazó Ügynök Problémához 

hasonló feladatok (például logisztika, közlekedés, banki és postai szállítás), ezért a probléma 

gyakorlati hasznosíthatósága jelentősnek mondható.  

5.2.2. Pontos megoldást adó módszerek 

A pontos megoldást adó algoritmusok közös jellemzője, hogy a probléma NP-nehéz volta 

miatt csak kis problémaméret esetében lehet őket használni, ez jellemzően néhány tízes 

problémaméretet jelent.  Savelsbergh bizonyította, hogy nem csak az optimális, hanem már 

egy érvényes (az időablakos feltételeknek eleget tevő) megoldás megtalálása is NP-nehéz 

feladat [126].  

A Langevin és társai által publikált egészértékű lineáris programozási formulával maximum 

40 csúcsú feladatokat tudtak megoldani [88]. Dumas és társai dinamikus programozást 

alkalmaztak, a módszerrel képesek voltak megoldani instanciákat 200 csúcspontig kisebb (40) 

időablakok esetén [41]. Focacci és társai korlát programozást optimalizálási technikákkal 

kombinálták. A módszert kis méretű (maximum 44 csúcsú) instanciákon tesztelték [47]. 

5.2.3. Heurisztikus módszerek  

A pontos megoldást adó megoldásokkal szemben a heurisztikus módszerek nagyobb 

problémaméret esetén is hatékonyan alkalmazhatók, mivel elfogadható időn belül adnak 

optimális vagy közel optimális megoldásokat. A szakirodalmi áttekintés során 

kiválasztottam a két leghatékonyabb heurisztikus módszert (Általános Változó Szomszédsági 

Kereső Heurisztika [36] és Komprimált Hűtés [113]) a probléma megoldására, amelyek a 

korábbi legjobb ismert megoldásoknál számos instancia esetén találtak új legjobbakat. Ez a 

két módszer szolgál referenciaként a DBMEA-val elvégzett tesztek során.  
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A szakirodalomban található egyéb heurisztikus módszerek ennél a kettőnél gyengébb 

eredményeket produkáltak. A Gendreau és társai által publikált heurisztika a szimmetrikus 

TSP-re alkalmazott GENIUS algoritmus [53] időablakos TSP-re átalakított változata [54]. Az 

első fázisban egy érvényes megoldást állítanak elő, majd a poszt-optimalizálási fázisban ezt 

javítják. Carlton és Barnes egy Tabu Keresés alapú módszert alkalmaztak az időablakos TSP 

kezelésére [29]. Calvo heurisztikája részútvonalakból épít érvényes megoldást, majd azt 3-opt 

heurisztikával javítja [28]. 

5.2.3.1. Általános Változó Szomszédsági Kereső Heurisztika (General Variable 

Neighborhood Search Heuristic) 

A heurisztikát da Silva és társa publikálta 2010-ben [36]. Először egy előfeldolgozást végez, 

meghatározza azokat az i, j csúcspárokat, amelynél . Azok az útvonalak, 

amelyeknél i megelőzi j-t nem érvényesek, nem felelnek meg a feltételeknek, hiszen j a hozzá 

tartozó időablak lejárta után kerül meglátogatásra. Ezen párokat az algoritmus felhasználja 

gyorsítva a keresést.  

 

26. ábra Általános Változó Szomszédsági Kereső Heurisztika pszeudo-kódja [36] 

Ezután az algoritmus egy két fázisból álló folyamatot ismétel (26. ábra):  

1. Érvényes útvonal létrehozása (27. ábra): Egy véletlen megoldásból indul ki, és 

amíg nem talál érvényes megoldást iterációnként perturbációt és lokális eltolást 

alkalmaz. Az 1-lokális eltolás (Local1Shift) egy csúcs más pozícióba történő 

áthelyezését vizsgálja (A célfüggvény az összkésés minimalizálása). A vizsgálat az 

alábbi sorrendben történik:  

 Az időablakot megsértő csúcs előrébb mozgatása  

 Az időablak feltételt teljesítő csúcs hátrébb mozgatása  
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 Az időablak feltételt teljesítő csúcs előrébb mozgatása  

 Az időablakot megsértő csúcs hátrébb mozgatása  

 

27. ábra Konstruktív fázis pszeudo-kódja [36] 

2. Optimalizálási fázis: Az első fázisban létrehozott kezdeti érvényes megoldás 

javítása történik ebben a fázisban. Folyamata a 28. ábrán látható. Iterációnként 2 

lépést alkalmaz: először perturbációt a pillanatnyi legjobb megoldásra, majd a 

Változó Szomszédsági Keresés (Variable Neighborhood Search) egy változatát, 

amely először az 1. fázisban is alkalmazott 1-lokális eltolást, majd 2-opt lokális 

keresést alkalmaz.  
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28. ábra Optimalizálási fázis pszeudo-kódja [36] 

5.2.3.2. Komprimált Hűtés (Compressed Annealing) 

Az Ohlmann és társa által publikált Komprimált Hűtés módszer a Szimulált Hűtés algoritmus 

egy változata, amely a fémek edzésének folyamatán alapszik, amelynek során a fém lassú, 

kontrollált hűtés során közel optimálisan rendezett atomi szerkezetet vesz fel [113]. Az 

algoritmus folyamatát a 29. ábra mutatja. Az algoritmusnak két beállítandó paramétere van, a 

kezdeti hőmérséklet és a kezdeti nyomás, amelyek az 30. ábra szerinti módon változnak az 

algoritmus előrehaladásával. A hűtési és a kompressziós függvény beállítása egy (  illetve 

három paraméter (̂ ) segítségével történik. A kezdeti útvonal létrehozása után 

iterációnként véletlenszerűen módosítja a jelenlegi útvonalat, majd meghatározott 

valószínűséggel megtörténik a csere. Ez a valószínűség a hőmérséklet csökkenésével csökken, 

valamint függ az útvonal és a módosított útvonal hosszától is a tényleges úthosszhoz az 

esetleges büntetést (az időablakokhoz képesti késések összege) is hozzáadva oly módon, hogy 

egy rossz irányba elmozdulás kisebb valószínűséggel következik be. Ha az eddigieknél 

rövidebb érvényes útvonalat talál az algoritmus, akkor az feljegyzésre kerül. A leállási feltétel 

teljesülése esetén az algoritmus kimenete a megtalált legkisebb költségű érvényes útvonal 

lesz. 

A hűtési profil képlete:         (16) 

A kompressziós profil képlete: ̂
̂

̂       (17) 
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29. ábra Komprimált Hűtés pszeudo-kódja [113] 

 

30. ábra A hőmérséklet és a nyomás alakulása [113] 
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5.2.4. Változtatások a DBMEA algoritmus célfüggvényének kiértékelésében 

5.2.4.1.  A kezdeti populáció előállítása 

Az időablakos TSP esetén a kezdeti populáció egyedei véletlenszerűen vannak előállítva ezzel 

biztosítva az egyedek diverzitását. Ebben az esetben a TSP-nél alkalmazott három útépítő 

heurisztika (5.1.5. fejezet) alkalmazása nem javította, sőt rontotta a keresés hatékonyságát, 

mivel érvénytelen megoldásokat eredményeznek, így a populáció nem tartalmaz 

determinisztikus egyedeket. 

Minden egyed n-1 hosszúságú, mivel a kiinduló pont (depo) minden esetben fix, tehát az 

egyed kódjában nem szükséges szerepelnie. 

5.2.4.2. Bakteriális mutáció 

A bakteriális mutáció a 4.2. fejezetben leírt módon történik. Az előálló klónok kiértékelése a 

következő módon hajtódik végre: 

 Ha található érvényes, az időablakokat mindegyikét teljesító megoldás a klónok 

között, akkor az érvényes megoldások közül a legrövidebb úthosszú kerül 

kiválasztásra a többi klón mutálásához.  

 Ha a klónok között nincs érvényes megoldás, akkor a legkisebb késéssel bíró (az 

érkezési idő és az időablak végső idejének pozitív különbségeinek összege) megoldást 

választjuk ki. Ha több azonos legkisebb késésű megoldás van, akkor ezek közül a 

legkisebb úthosszú kerül kiválasztásra. 

5.2.4.3. Lokális keresés 

A TSP-nél alkalmazott gyorsítási megoldások használatának lehetőségét ezen probléma 

esetén is megvizsgáltam, viszont itt nem bizonyultak alkalmazhatónak: a futásidőt ugyan 

csökkentették, de ezzel egyidejűleg a megoldások pontosságán is rontottak. 

Először 2-opt lépéseket hajtunk végre, majd, ha 2-opt segítségével az útvonal már nem 

javítható tovább, akkor 3-opt műveletre váltunk.  

Az útvonalak kiértékelését két esetre kell bontani: 

 ha az útvonal nem érvényes, akkor lokális kereséssel a késések összegét csökkentjük 
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  ha az útvonal érvényes, akkor lokális kereséssel az útvonal hosszát csökkentjük 

megtartva az útvonal érvényességét 

5.2.4.4. Génátadás 

A génátadás a 4.4. fejezetben leírt módon történik A populáció egyedeinek sorba rendezése 

két szinten történik: 

 Rangsorolás az útvonal érvényessége alapján: az egyedeket az összkésés nagysága 

alapján rendezzük sorba 

 Az azonos összkésésű egyedek sorba rendezése úthossz alapján 

5.2.5. Futtatási eredmények 

A DBMEA algoritmust a Gendreau és társai által megalkotott feladatokon teszteltem [54]. 

Ezen feladatok mindegyike metrikus, tehát minden csúcs egyszer szerepel az optimális 

megoldásban.  A teszthalmaz 140 instanciát tartalmaz 28 tesztesetre (a csúcsok számában 

és/vagy az időablak méretében különböznek) bontva [54]. Azért erre a teszthalmazra esett a 

választásom, mert nagy időablak méretű (60-200) feladatokat tartalmaz. A nagyobb időablak 

méretű instanciák megoldása nehezebb, alkalmasabbak az algoritmusok hatékonyságának 

összehasonlítására, mint a kis időablakos feladatok, amelyek akár egzakt módszerekkel is 

megoldhatók. 

A tesztelés során számos paraméterkonfigurációt kipróbáltam, az alábbi paraméterekre esett a 

választásom a futásidőt és a megoldás pontosságát szem előtt tartva: 

- a populáció mérete (Nind=20) 

- a klónok száma a bakteriális mutációban (Nclones= 20) 

-  az infekciók száma a génátadásban (Ninf= 10) 

- a kromoszómák hossza a bakteriális mutáció során (Iseg=5) 

- az átadott szegmensek hossza a génátadás során (Itrans=ncustomer/10) 

- leállási feltétel: maximum 50 generáció után 

A 5.2.5. fejezetben ismertetett eredmények az [S4, S5] publikációkból származnak. A futtatási 

eredmények a 9. táblázatban találhatók. A DBMEA algoritmust a szakirodalom két 

pillanatnyilag leghatékonyabb heurisztikájával, az Általános Változó Szomszédsági Kereső 

Heurisztikával (General Variable Neighborhood Search Heuristic) [36] és Komprimált 

Hűtéssel (Compressed Annealing) [113] hasonlítottam össze. A DBMEA tesztelését Intel 
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Pentium Dual CPU T2390 1.86 GHz, 2GB RAM gépen végeztem esetenként 10 futtatást 

csinálva. Az Általános Változó Szomszédsági Kereső Heurisztika [36] teszteléséhez Pentium 

4 2.40 GHz processzor, 1 GB RAM memóriájú, a Komprimált Hűtés [113] esetén Pentium 4 

2.66 GHz processzor, 1 GB RAM memóriájú gépet használtak. 

9. táblázat Futtatási eredmények 

Instancia  DBMEA 
általános VNS 

heurisztika 
Komprimált Hűtés 

 

n 

 

w 

legjobb 

ismert 
legjobb átlag 

átl. 

idő 

[s] 

legjobb átlag 

átl. 

idő 

[s] 

legjobb átlag 

átl. 

idő 

[s] 

20 

120 265.6 265.6 265.6 0.2 265.6 265.6 0.3 265.6 265.6 3.1 

140 232.8 232.8 232.8 0.2 232.8 232.8 0.3 232.8 232.8 3.9 

160 218.2 218.2 218.2 0.2 218.2 218.2 0.3 218.2 218.2 4 

180 236.6 236.6 236.6 0.2 236.6 236.6 0.4 236.6 236.6 4 

200 241 241 241 0.2 241 241 0.4 241 241 4.1 

40 

120 377.8 377.8 377.8 0.6 377.8 377.8 0.8 377.8 378.1 6 

140 364.4 364.4 364.4 0.7 364.4 364.4 0.8 364.4 364.7 6 

160 326.8 326.8 326.8 0.7 326.8 326.8 0.9 326.8 327.1 6 

180 330.4 330.68 330.68 1.1 330.4 331.3 1 332 333.9 6.2 

200 313.8 314.98 314.98 1.7 313.8 314.3 1 313.8 315 6.3 

60 

120 451 451 451 1.3 451 451 1.5 451 452.9 8.3 

140 452 452 452 1.4 452 452.1 1.7 452.4 454 8.6 

160 464 464.4 464.58 1.9 464 464.5 1.6 464.6 465.4 8.4 

180 421.2 421.2 421.82 3.6 421.2 421.2 2.2 421.6 425.2 8.6 

200 427.4 427.4 427.4 2.7 427.4 427.4 2.4 427.4 430.8 8.4 

80 

100 578.6 578.6 578.6 1.4 578.6 578.7 2.3 579.2 581.6 11.5 

120 541.4 541.4 542.24 6.9 541.4 541.4 2.7 541.4 544 11.5 

140 506 506 506.88 6.4 506 506.3 3.2 509.8 513.6 11.3 

160 504.8 505.2 506.14 6.7 504.8 505.5 3.3 505.4 511.7 11.2 

180 500.6 502 502.8 7.4 500.6 501.2 3.7 502 505.9 11.4 

200 481.4 481.8 482.86 7.5 481.4 481.8 4.2 481.8 486.4 11.1 

100 

80 666.4 666.4 667.1 7.4 666.4 666.6 3.1 666.4 668.1 15.9 

100 642 642 642.86 10.4 642 642.1 3.7 642.2 645 14.6 

120 597.2 598.2 600.1 15.1 597.2 597.5 4.1 601.2 603.7 15 

140 548.4 548.4 548.66 8.8 548.4 548.4 4.4 579.2 582.5 14.9 

160 555 555 556.22 12.8 555 555 5.1 584 588.8 15 

180 561.6 562 562.7 14.1 561.6 561.6 6.3 561.6 566.9 14.9 

200 550.2 551.2 552.84 15.0 550.2 551 6.8 555.4 562.3 14.9 
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Az esetek nagy részében (19 a 28 esetből) a DBMEA megtalálta a legjobb ismert megoldást, a 

többi esetben az általános VNS heurisztika kicsivel jobb eredményt produkált. A legkisebb 20 

csúcs feladatok esetén mindhárom módszer megtalálta a legjobb ismert megoldást az összes 

futtatás során (átlagos értékek is megegyeznek a legjobb ismert megoldással), viszont a 

Komprimált Hűtés [113] jóval lassabb volt, mint a másik két módszer. A Komprimált Hűtés 

[113] 40-es csúcsméretnél nagyobb problémák esetén csak ritkán találta meg a legjobb ismert 

megoldást. Kisebb méretű problémákon (20-60) a DBMEA és az általános VNS heurisztika 

[36] hasonló futásidőket produkált, viszont a méret növekedésével a VNS heurisztika [36] 

gyorsabbá vált, mint a DBMEA. Mindegyik problémaméret esetén a Komprimált Hűtés [113] 

volt a leglassabb (31. ábra). 

Összegezve megállapítható, hogy a DBMEA az időablakos Utazó Ügynök Probléma 

kezelésére a szakirodalomban pillanatnyilag fellelhető legjobb módszerekkel összevetve is 

hatékonynak bizonyult. A DBMEA a Komprimált Hűtésnél [113] kisebb futásidővel jobb 

megoldásokat produkált. Kis feladatméret (20-60) esetén hatékonysága megegyezik az 

általános VNS heurisztikáéval [36], nagyobb feladatméret (80-100) esetén az általános VNS 

heurisztika [36] gyorsabb és néhány esetben jobb megoldást is adott, ezért nagy feladatméret 

esetén ezen módszer alkalmazása javasolt. 

 

31. ábra Futásidők összehasonlítása 
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5.2.6. A futásidők vizsgálata görbeillesztés segítségével 

A három modell (polinomiális, exponenciális, négyzetgyök exponenciális) átlagos 

futásidőkhöz való illesztését az időablakos TSP esetén is elvégeztem [S11]. 

A 10. táblázat tartalmazza a modellek paramétereit az időablakos TSP-re használt módszerek 

esetén. Meglepő módon a legkisebb b paraméter értékeket a Komprimált Hűtés [113] esetén 

kaptam, ami azt jelenti, hogy nagyobb, több százas méretű problémákon lehetséges, hogy 

gyorsabbá válik a másik két módszernél, habár a kis méretű problémákon lassabb volt. Az 

RMSE és R
2 

 értékeket a 10. táblázat tartalmazza. Az R
2 

 értékek a mintapontok alacsony 

száma miatt mindenhol közel 1 értékűek, tehát a módszerek prediktabilitás szempontjából 

történő összehasonlításához további futtatások szükségesek nagyobb méretű feladatokon. A 

Komprimált Hűtés [113] a négyzetgyök exponenciális, a DBMEA és az Általános VNS 

heurisztika [36] a polinomiális modellel közelíthető legjobban, de az R
2 

 értékek közötti 

különbségek minimálisak. 

10. táblázat A modellek paramétereinek értékei, valamint az RMSE és R
2
 értékek az 

időablakos TSP esetén 

  a b RMSE R
2
 értékek 

Komprimált 

Hűtés 

 

polinomiális 0.185 0.9474 0.608 0.9856 

exponenciális 3.194 1.016 0.4023 0.9937 

négyzetgyök 

exponenciális 
1.246 1.282 0.1303 0.9993 

Általános 

VNS 

heurisztika 

polinomiális 0.001216 1.798 0.05104 0.9994 

exponenciális 0.3791 1.026 0.2732 0.983 

négyzetgyök 

exponenciális 
0.06556 1.538 0.1301 0.9962 

DBMEA 

polinomiális 6.885e-06 3.12 0.2312 0.9983 

exponenciális 0.2379 1.04 0.4322 0.994 

négyzetgyök 

exponenciális 
0.01133 2.007 0.2556 0.9979 
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5.3. Az Időfüggő Utazó Ügynök Probléma (Time Dependent Traveling 

Salesman Problem) 

5.3.1. A probléma bemutatása 

Időfüggő Utazó Ügynök Probléma (TDTSP) az Utazó Ügynök Probléma egy változata, 

amelynél a csúcsok közötti távolságok függenek az időtől.  A TDTSP szintén NP-nehéz 

probléma, a TSP-nél nehezebben kezelhető. A TSP-nél gyakran alkalmazott heurisztikák 

(például k-opt) könnyen nem adoptálhatók a TDTSP-re, hiszen nem csak a cserélt élek 

hosszát kell figyelembe venni, hanem más élek hossza is változhat az időfüggés miatt. Az 

Euklideszi TSP optimális megoldásának két alábbi tulajdonsága sem teljesül a TDTSP 

esetében: 

- az optimális útvonal élei nem metszik egymást 

- konvex burok egyértelműen meghatározható  

Az ütemezés területén gyakran találkozunk időfüggő TSP-szerű feladatokkal. Picard és társai 

időfüggő beállítási költséggel rendelkező gyártási munkák ütemezésére használták [115]. Fox 

és társai szintén ütemezési feladat során használták a TDTSP egy változatát [50]. Simchi-Levi 

és Berman szintén egy sorrendfüggő beállítási költséggel rendelkező ütemezési feladatot 

oldottak meg Branch and Bound algoritmussal [130]. 

Malandraki és Daskin az Időfüggő Szállításszervezési Problémát (Time Dependent Vehicle 

Routing Probléma) vizsgálta [100]. Ennek a speciális esete a TDTSP, amelynél egy jármű van 

végtelen kapacitással. 

Schneider a közlekedési helyzet szimulálására használta a TDTSP-t [23, 127]. Vizsgálatom 

során a TDTSP általa kidolgozott modelljét használtam. Schneider a bier127 probléma 

(Augsburg 127 sörözőjének elhelyezkedését tartalmazza) esetén definiált egy központi régiót 

(bal csúcspont koordinátája (7080, 7200), a régió szélessége 6920, magassága 9490 egység), 

amely a 32. ábrán látható. A szállító munkás reggel 9 és délután 3 óra között dolgozik. A 

forgalmas órák déli 12 óra és 3 óra között vannak. Ebben a periódusban a központi régióban 

elhelyezkedő pontok közötti távolságok egy szorzófaktorral vannak megszorozva, tehát a 

központi régióban levő élek két értéket vehetnek fel attól függően, hogy csúcsidőben vagy 

azon kívül érintették –e őket. A szállító sebessége az optimális TSP úthossz (118293.524) és a 

szállító munkaóráinak (6 óra) hányadosa. 
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32. ábra A bier127 probléma a központi régióval [91] 

A módszer a valós közlekedési körülményeket ugyan jobban modellezi, mint az eredeti TSP 

probléma (ahol az élhosszok konstansok), de számos túlzott egyszerűsítést alkalmaz: 

- az élhosszok csak két értéket vehetnek fel 

- csak akkor növekszik meg az élhossz csúcsidőben, ha mindkét csúcsa a régióban 

helyezkedik el, ha csak az egyik akkor nem változik meg az élhossz 

A Schneider által bemutatott modell finomítására szerzőtársaimmal több fuzzy modellt is 

kidolgoztunk [S12, S13].  

5.3.2. Módszerek az Időfüggő TSP megoldására 

A TDTSP nehezen kezelhetősége miatt egzakt megoldó módszerekkel csak néhány tízes 

méretű feladatokat lehet megoldani [2, 24, 135]. 

Approximációs algoritmusokat a TDTSP kezelésére nem találtam a szakirodalomban. 

A probléma jelentős gyakorlati hasznosíthatósága ellenére csupán néhány heurisztika található 

a szakirodalomban a TDTSP típusú feladatok kezelésére [98, 136]. A Schneider által 

megadott feladat megoldására három módszert alkalmaztak, a Szimulált Hűtés algoritmust 
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[23, 127], a Li és társai által publikált RTR algoritmust [91] valamint a Ban által publikált 

kétfázisú heurisztikát [18]. 

5.3.2.1. Szimulált Hűtés 

A Szimulált Hűtés algoritmus a fémek viselkedésének leírásából fejlődött ki. A fémek 

edzésének analógiájára épül, amelynek során a fém lassú hűtés során közel optimálisan 

rendezett atomi szerkezetet vesz fel [82]. 

Schneider minden iterációban Lin-2-Opt valamint Lin-3-Opt lépéseket használt (33. ábra) [23, 

127]. A Lin-2-Opt esetén az útvonal egy részében megfordítják a csúcsok sorrendjét, Lin-3-

Opt esetén pedig két szomszédos szegmens sorrendját cserélik meg. Ha a lépés javítja a 

megoldást, akkor elfogadja, ha ront, akkor is elfogadja egy a 18. képlet szerint meghatározott 

valószínűséggel. A rontó lépések elfogadásának valószínűsége a T hőmérséklettől, valamint a 

régi és az új megoldás költségének különbségétől függ.  

( ) {     (18) 

ahol ( )  a régi és új megoldás költségének különbsége 

A hőmérséklet a 19. képlet szerint csökken. 

       (19) 

ahol  a hűtési paraméter, 1-nél kisebb szám 

 

33. ábra Lin-2-Opt valamint Lin-3-Opt lépések [23] 
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5.3.2.2. RTR (record-to record) algoritmus 

Az algoritmus két fázisból áll: kezdeti megoldás létrehozása, majd annak iteratív javítása [91]. 

Az útvonal javító fázist négy kezdeti megoldáson alkalmazza, amelyeket a módosított Clarke-

Wright algoritmus [58] különböző  paramétereivel hoz létre (34. ábra). 

Az útvonal javító fázis pszeudo-kódját a 36. ábra tartalmazza. Először iteratív módon 2-opt 

(36. ábra) és 1-pontos (37. ábra) lépéseket hajt végre, ekkor az útvonalat rontó lépéseket is 

megengedettek. A 2-opt lépés két darab él cseréjét jelenti az útvonalban. Az 1-pontos lépés 

egyetlen csúcs más helyre történő áthelyezését végzi. Majd végezetül csak olyan 2-opt illetve 

1-pontos lépések hajtódnak végre, amelyek javítják a pillanatnyi útvonalat. 

 

34. ábra RTR algoritmus pszeudo-kódja [91] 

 

35. ábra Útvonal javító fázis (record-to-record travel) [91] 



68 
 

 

36. ábra 2-opt lépés [91] 

 

37. ábra 1-pontos lépés [91] 

5.3.2.3.  Ban metaheurisztikája 

Az algoritmus pszeudo-kódját a 38. ábra tartalmazza [18]. Az első lépésben egy kezdeti 

megoldást hoz létre a Legközelebbit Beillesztő (Nearest Insertion 5.1.4.1. fejezet) vagy a 

Legolcsóbbat Beillesztő (Cheapest Insertion 5.1.4.1. fejezet) heurisztika segítségével. Majd, 

amíg a megállási feltétel nem teljesül négy lépés (step 2-5) ismétlődik.  
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38. ábra Ban metaheurisztikája [18] 

A 2. lépésben Változó Szomszédsági Keresési módszereket használ a pillanatnyi megoldás 

lokális környezetének feltérképezésére 8 lokális keresési módszer alkalmazásával: 

- remove-insert: a csúcsot az útvonal végére helyezi át 

- swap-adjacent: két, az útvonalban szomszédos csúcs megcserélése 

- swap neighborhood: két csúcs pozíciójának megcserélése az útvonalban 

- move-down: i. pozíciójú csúcs j<i pozícióban mozgatása 

- move-up: i. pozíciójú csúcs j>i pozícióban mozgatása 

- 2-opt: két él helyettesítése másik két éllel 
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- move-forward-k-vertices: k db szomszédos csúcsból álló szegmens áthelyezése az 

útvonalban a j. pozícióból az i<j pozícióba 

- move-backward-k-vertices: k db szomszédos csúcsból álló szegmens áthelyezése az 

útvonalban a j. pozícióból az i>j pozícióba 

Egy tabu lista is nyilván van tartva, amely a korábban bejárt állapotokba való visszalépést 

tiltja. Ha a 2. lépésben előállított megoldás hossza közel van a pillanatnyi legjobb megoldás 

hosszához, akkor hozzáadjuk az ígéretes megoldások (promising solutions list LT) listájához. 

A 2. lépést addig ismételgeti, amíg ez az LT lista 5 elemű nem lesz.  

A 4. lépésben a 2. lépésben használt lokális keresési módszereket használja egy LT listából 

vett kezdeti útvonalból kiindulva azzal a különbséggel, hogy itt nem használ tabu listát. 

Az 5. lépésben a következő ciklus kezdeti megoldást állítja elő. Az LT listából véletlenszerűen 

választ egy útvonalat, amelyen k alkalommal két véletlenszerűen kiválasztott csúcs cseréjét 

hajtja végre. 

5.3.3. Változtatások a DBMEA célfüggvényének kiértékelésében 

5.3.3.1.  A kezdeti populáció előállítása 

A kezdeti populáció random egyedeket illetve három determinisztikus egyedet tartalmaz. A 

determinisztikus egyedeket három heurisztikával (Legközelebbi Szomszéd Heurisztika, 2. 

Legközelebbi Szomszéd Heurisztika, Váltakozó legközelebbi és 2. Legközelebbi Szomszéd 

Heurisztika) állítjuk elő. 

5.3.3.2.  Lokális keresés 

A lokális keresés 2-opt, majd 3-opt lépésekből áll. Az Időfüggő TSP esetén a lokális keresés 

több számítást igényel, mint a TSP esetén, hiszen ebben az esetben az élcserék azon élek 

hosszát is módosíthatják (bekerülhetnek a csúcsforgalmú időszakba vagy kikerülhetnek 

onnan), amelyek nem vettek részt a cserében. 

A teszteredmények azt mutatták, hogy a TSP esetében használt három lokális keresés gyorsító 

technika (5.1.6. fejezet) az Időfüggő TSP esetén is jól használható, így alkalmaztam őket az 

algoritmusban. 
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5.3.4. Futtatási eredmények 

A DBMEA algoritmus a bier127, illetve két általam generált, 250 pontból álló problémán volt 

tesztelve. Az ebben a fejezetrészben ismertetett eredmények az [S7] publikációban találhatók. 

Az eredményeket három módszerrel, a Schneider által publikált Szimulált Hűtés algoritmussal 

[23, 127], az Li és társai által publikált RTR algoritmussal [91] valamint Ban kétfázisú 

metaheurisztikájával [18] hasonlítottam össze a bier127 problémán.  

A két általam generált probléma 250-250 pontból áll. Az s250_1 esetében a pontok 70%, az 

s250_2 esetében a pontok 50% található a központi régión belül, a pontok koordinátáit 

egyenletes eloszlással lettek generálva. 

A DBMEA algoritmus több különböző paraméter-beállítással is tesztelve lett, a következő 

biztosította a legjobb kompromisszumot a futásidő és a megoldás jósága között: 

 a populáció egyedeinek száma (Nind=100) 

 a klónok száma a bakteriális mutáció során (Nclones= ncities/10) 

 az infekciók száma a génátadás során (Ninf= 40) 

 a bakteriális mutáció szegmenshossza (Iseg= ncities/20) 

 az átadott szegmens hossza a génátadás során (Itrans=ncities/10) 

 a lokális keresés során megvizsgálandó csúcsok listájának (candidate list) hossza 

(problémaméret négyzetgyöke)  

Az algoritmus egy Intel Core i7-7500U 2.7 GHz, 8GB paraméterű gépen volt tesztelve Linux 

Mint 18.2 alatt. Minden futtatást 10 alkalommal végeztem el. 

A 11. táblázat a DBMEA eredményeit tartalmazza a Schneider féle Szimulált Hűtéssel [23, 

127] illetve a Li féle RTR algoritmussal [91] összehasonlítva a bier127 problémán különböző 

szorzófaktorok esetén. A DBMEA az összes esetben megtalálta a legjobb ismert megoldást a 

Szimulált Hűtéshez hasonlóan. Az RTR algoritmus sok esetben nem volt képes a legjobb 

megoldást megtalálni. A futásidők nem összehasonlíthatók, hiszen a Szimulált Hűtés esetén 

[23, 127] ezek nem kerültek publikálásra, az RTR algoritmus [91] esetében pedig egy jóval 

lassabb hardveren végezték a futtatásokat. 
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11. táblázat Futtatási eredmények bier127 probléma 

szorzófaktor 

DBMEA 
Szimulált 

Hűtés 

RTR 

algoritmus 

legjobb 

úthossz 

átlagos 

úthossz 

átlagos 

futásidő [s] 

legjobb 

úthossz 

legjobb 

úthossz 

1.00 118293.524 118293.524 26.878 118293.524 118293.524 

1.03 118749.356 118749.356 21.993 118749.356 118796.154 

1.04 118901.300 118901.300 20.237 118901.300 119971.191 

1.05 119053.244 119053.244 18.802 119053.244 119503.279 

1.06 119153.582 119189.167 49.288 119153.582 119857.323 

1.10 119313.720 119313.720 36.190 119313.720 119957.387 

1.20 119714.065 119714.065 40.395 119714.065 119714.065 

1.30 120114.410 120130.594 38.964 120114.410 120637.093 

1.38 120434.687 120438.749 48.904 120434.687 120434.687 

1.39 120453.554 120453.554 34.028 120453.554 120453.554 

1.50 120571.743 120571.743 37.150 120571.743 120617.178 

1.60 120679.186 120821.535 52.399 120679.186 121108.329 

1.70 120786.630 120866.307 47.350 120786.630 120898.269 

1.80 120894.074 120966.040 43.558 120894.074 121195.816 

1.90 121001.518 121102.499 52.044 121001.518 121148.519 

2.00 121125.195 121125.195 24.668 121125.195 121298.538 

3.00 121125.195 121125.195 15.839 121125.195 122222.204 

10.00 121125.195 121125.195 26.750 121125.195 121167.051 

100.00 121125.195 121125.195 45.636 121125.195 122280.886 

2000.00 121125.195 121125.195 42.277 121125.195 121417.575 

A 12. táblázatban a DBMEA eredményei Ban kétfázisú metaheurisztikájával [18] vannak 

összehasonlítva. Ban módszere három szorzófaktor esetén nem találta meg az ismert legjobb 

megoldást. A DBMEA a legtöbb szorzófaktor esetén (14-ből 10 esetben) gyorsabb volt 

nagyjából hasonló erősségű hardveren futtatva (Intel Core i7 2.93 GHz, 8GB vs. Intel Core i7 

2.7 GHz, 8GB). 
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12. táblázat Futtatási eredmények Ban metaheurisztikájával összehasonlítva 

szorzófaktor 

DBMEA Ban kétfázisú metaheurisztikája 

legjobb 

úthossz 

átlagos 

úthossz 

átlagos 

futásidő [s] 

legjobb 

úthossz 

átlagos 

úthossz 

átlagos 

futásidő 

[s] 

1.00 118293.524 118293.524 26.878 118293.524 118293.524 32.02 

1.03 118749.356 118749.356 21.993 118749.356 118749.356 37.59 

1.04 118901.300 118901.300 20.237 118901.300 118901.300 32.66 

1.05 119053.244 119053.244 18.802 119053.244 119053.244 36.79 

1.10 119313.720 119313.720 36.190 119957.387 119957.387 39.30 

1.20 119714.065 119714.065 40.395 119714.065 119714.065 43.13 

1.30 120114.410 120130.594 38.964 120637.093 120637.093 39.63 

1.50 120571.743 120571.743 37.150 120617.178 120617.178 41.61 

1.60 120679.186 120821.535 52.399 120679.186 120679.186 30.51 

1.80 120894.074 120966.040 43.558 120894.074 120894.074 32.77 

1.90 121001.518 121102.499 52.044 121001.518 121001.518 36.25 

3.00 121125.195 121125.195 15.839 121125.195 121125.195 32.65 

10.00 121125.195 121125.195 26.750 121125.195 121125.195 34.74 

2000.00 121125.195 121125.195 42.277 121125.195 121125.195 37.08 

 

A 13. táblázat tartalmazza az eredményeket a két általam generált feladat (s250_1, s250_2) 

esetén. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a DBMEA ezeket a feladatokat is jól 

megoldotta: nagyobb szorzófaktorok esetén is alig eredményezett hosszabb úthosszokat, mint 

1-es szorzófaktor (TSP feladat) esetén. 

13. táblázat Futtatási eredmények az általam generált feladatok esetén 

szorzófaktor 

DBMEA 

s250_1 s250_2 

legjobb 

úthossz 

átlagos 

úthossz 

átlagos 

futásidő [s] 

legjobb 

úthossz 

átlagos 

úthossz 

átlagos 

futásidő [s] 

1.00 5593.721 5598.908 385.005 5883.419 5888.389 364.514 

1.01 5602.693 5606.621 333.424 5886.761 5889.916 308.640 
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1.02 5607.850 5612.466 332.826 5887.832 5894.831 298.073 

1.03 5614.172 5619.788 346.240 5888.904 5894.328 310.768 

1.04 5618.168 5621.647 374.396 5889.975 5895.813 343.722 

1.05 5618.168 5621.516 320.237 5891.047 5896.819 310.488 

1.1 5618.168 5623.638 277.473 5896.389 5907.867 311.524 

1.2 5618.168 5626.335 309.946 5904.205 5921.092 310.449 

1.3 5618.168 5627.508 327.514 5912.021 5936.651 328.916 

1.5 5618.168 5631.149 303.666 5922.831 5938.454 319.962 

2.00 5618.168 5630.845 317.846 5943.707 5948.585 324.703 

 

Az s250_1 probléma esetén négy különböző legjobb útvonalat kaptam a szorzófaktortól 

függően (39.-42. ábra). Ha a szorzófaktor 1.04 vagy annál nagyobb, akkor a központi régióban 

található pontok már a forgalmas órák kezdete, déli 12 óra előtt meglátogatásra kerülnek (42. 

ábra). 

 

39. ábra Legjobb útvonal (s250_1, szorzófaktor=1.00) 
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40. ábra Legjobb útvonal (s250_1, szorzófaktor=1.01) 

 

41. ábra Legjobb útvonal (s250_1, szorzófaktor=1.02-1.03) 
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42. ábra Legjobb útvonal (s250_1, szorzófaktor≥1.04) 
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5.4. Az Utazó Szerelő Probléma (Traveling Repairman Problem, 

Minimum Latency Problem) 

5.4.1. A probléma bemutatása 

A feladatot elsőként Conway és társai fogalmazták meg 1967-ben Minimum Latency Problem 

néven ütemezési feladatként, ahol a feldolgozási idők az elvégzett munkák sorrendjétől 

függenek [32]. 

Az Utazó Szerelő Probléma (Traveling Repairman Problem TRP) a TSP egyik változata, 

amely a célfüggvényben különbözik tőle. Míg a TSP esetén a csúcsok azon sorrendjét kell 

megtalálni, amely a minimális távolságú Hamilton-kört eredményezi, aaddig a TRP esetén 

olyan Hamilton-kör megtalálása a cél, amelynél a kumulált távolságösszeg (minden csúcsnál 

kiszámítjuk a kiinduló helyről az addig megtett utat összegezzük őket) minimális. Sahni és 

Gonzales megmutatta, hogy a feladat a TSP-hez hasonlóan szintén NP-nehéz [124]. 

Gyakorlati alkalmazhatósága széleskörű, számos területen találkozunk hasonló feladatokkal 

(ütemezés, logisztika, vásárló központú útvonaltervezés). Az Utazó Szerelő Probléma 

elnevezés jól szemlélteti az egyik lehetséges alkalmazását. A szerelőnek rendelkezésre áll az 

ügyfelek listája címmel, akik igénybe szeretnék venni a szolgáltatását. Kérdés: Milyen 

sorrendben szolgálja ki őket, hogy a legnagyobb elégedettséget érjük el z ügyfelek 

szemszögéből? A válasz az, hogy olyan sorrendet keressünk, amely az ügyfelek legkisebb 

összvárakozását eredményezi. Ezt pedig pontosan egy TRP-feladat. Háborúval vagy 

természeti katasztrófával súlytott települések élelmiszer szállítmányokkal való ellátásánál, 

mentési feladatainál szintén kulcsfontosságú, hogy minél gyorsabban odaérjen a segítség a 

településekre. Az optimális sorrend megtalálása ebben az esetben is egy TRP-feladat 

megoldása jelenti. 

A TRP felírható egy gráfkeresési probléma formájában:  

( ) 

* +     (20) 

{( )| } 

 

V a gráf csúcsainak, E a gráf éleinek halmaza 
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 a kiinduló hely 

C a költségmátrix, ahol cij az i és j csúcs közötti távolság  

A cél a csúcsok egy olyan permutációjának megkeresése ( ), amely a 

kumulált távolságösszeget minimalizálja (Csum). 

The pi csúcsig megtett távolság: ∑   i=1…n    (21) 

és a minimalizálandó célfüggvény: ∑      (22) 

5.4.2. Egzakt megoldó módszerek 

A TRP metrikus térben az NP-nehéz osztályba tartozik. A TRP néhány speciális esete 

polinom időben megoldható (például vonal-TRP [3], súlyozatlan fa [26]). 

Az egzakt megoldó módszerek a TRP esetén is csak kis méretű problémák esetében 

használhatók. Fischetti és társai egy egészértékű lineáris programozási formulát adtak meg a 

problémához. Már százas feladatnagyságnál is voltak olyan példák, amelyeket a formulával 

48 óra alatt nem tudtak megoldani [45]. Abeledo és társai az általuk publikált Szétválasztás-

Vágás-Árazás (Branch-Cut-and-Price) algoritmussal maximálisan 107 csúcsú feladatot tudtak 

megoldani [1]. 

5.4.3. Approximációs algoritmusok 

A TRP kezelésére a szakirodalomban számos approximációs algoritmus található [12, 13, 14, 

26, 30, 56]. Metrikus esetben pillanatnyilag a Chaudhuri és társai által publikált algoritmus 

adja a legjobb approximációs arányt 3.59 értékkel [30]. Összehasonlításképpen az TSP 

esetében a legjobb approximációs arány 1.5 értékű. Ez a nagy eltérés jól szemlélteti a 

probléma megoldásának nehézségét. A TRP súlyozatlan esetére Koutsoupias és társai 

publikáltak egy 1.662 approximációs arányú algoritmust [83]. 

5.4.4. Heurisztikus módszerek 

A probléma NP-nehéz volta miatt nagyobb, több százas, ezres méretű feladatok esetén a 

heurisztikus módszerek használata indokolt. A szakirodalomban számos ilyen típusú módszer 

található a feladat kezelésére [4, 6, 103, 110, 118, 125, 129]. Ezek közül a három 

leghatékonyabb módszert választottam ki, amelyeket a következőkben részletesen bemutatok. 
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A DBMEA hatékonyságának értékelésekor a kiválasztott három heurisztikát használtam 

referenciaként. 

5.4.4.1. GILS-RVND heurisztika 

A Silva és társai által publikált metaheurisztika három különböző módszert, a GRASP 

módszert (3.3.5. fejezet), az Iterált Lokális Keresést, valamint az RVND (Variable 

Neighborhood Descent with Random neighborhood ordering) módszert kombinálja [129].  

A metaheurisztika pszeudo-kódját a 43. ábra tartalmazza. A kezdeti megoldások előállítása a 

GRASP módszerekre jellemző módon véletlenszerűsített mohó algoritmussal történik. A 

mohóság szintjét az  paraméter értéke határozza meg, amely véletlenszerűen van kiválasztva 

a lehetséges értékek közül. A kezdeti megoldást iteratív módon javítja egy RVND procedúra 

valamint perturbáció (double bridge  lépést hajtanak végre) alkalmazásával. A javító fázis 

akkor áll le, ha egymás után ILS ciklusban nem változik a kapott pillanatnyilag legjobb 

megoldás (s’). A perturbációt mindig az addig kapott pillanatnyi legjobb s’ megoldáson hajtja 

végre. 

 

43. ábra A GILS-RVD heurisztika pszeudo-kódja [129] 
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A kezdeti megoldást előállító algoritmus pszeudo-kódja a 44. ábrán olvasható. Az algoritmus 

egy útépítő heurisztika, lépésként 1-1 csúcsot ad hozzá az útvonalhoz. Mivel a kiindulási pont 

fix, ezért először a 0 sorszámú csúcs kerül be az útvonalba. Nyilván tart egy listát (candidate 

list), amely az útvonalból még hiányzó csúcsokat tartalmazza. Ez a lista kezdetben az összes 

csúcsot tartalmazza kivéve a kiinduló csúcsot. Minden lépésben a lista rendezve lesz a 

legutoljára az útvonalhoz hozzáadott r csúcstól mért távolság alapján. Majd a listát szűkítésre 

kerül, csak a lista  r csúcshoz legközelebb eső  paraméterrel megadott százalékát megtartva. 

Végül ebből a szűkített listából lesz egy csúcs véletlenszerűen kiválasztva, és hozzáadva az 

útvonalhoz. 

 

44. ábra A kezdeti megoldás előállításának pszeudo-kódja [129] 

Az RVND eljárásban az alábbi 5 lokális keresési módszert használják: 

- Swap: két csúcs egymással való cseréje az útvonalban 

- 2-opt: két él cseréje másik két éllel az útvonalban 

- Reinsertion: egy csúcs másik pozícióban mozgatása az útvonalban 

- Or-opt2: két az útvonalban szomszédos csúcsból álló szegmens áthelyezése az 

útvonalban  

- Or-opt3: három az útvonalban szomszédos csúcsból álló szegmens áthelyezése az 

útvonalban  
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Az RVND  eljárás pszeudo-kódja a 45. ábrán látható. A lokális keresési módszerek 

alkalmazási sorrendje véletlenszerűen történik. Ha egy lokális keresési módszer nem javít a 

pillanatnyilag talált legjobb s megoldáson, akkor egy másik lokális keresési módszer kerül 

kiválasztásra. Az eljárás akkor áll le, ha egyik lokális keresési módszer sem javít az s 

megoldáson. 

 

45. ábra Az RVND eljárás pszeudo-kódja [129] 

5.4.4.2.  Salehipour és társainak módszere 

A Salehipour és társai által publikált módszer a GRASP (3.3.5. fejezet) valamint a VNS/VND 

(3.3.4. fejezet) módszert kombináló kétfázisú heurisztika [125]. 

Az első fázisban a GRASP módszereknek megfelelően véletlenszerűsített mohó algoritmussal 

egy kezdeti megoldást hoz létre. Minden lépésben egy-egy csúcsot ad hozzá az útvonalhoz, 

amelyet a legutoljára hozzáadott csúcshoz legközelebbi csúcs közül választ ki 

véletlenszerűen (46. ábra). 
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46. ábra Kezdeti megoldás előállítása [125] 

A második fázisban a kezdeti megoldást javítják VNS (Variable Neighborhood Search) vagy 

VND (Variable Neighborhood Descent) módszer segítségével. A VND módszer (48. ábra) 

abban különbözik a VNS-től (47. ábra), hogy nem tartalmaz perturbációt. 

A VNS és VND módszerben 5 szomszédsági struktúrát alkalmaznak: 

- csere (swap): két csúcsot felcserél az útvonalban, a többi csúcs helyzete nem változik 

- szomszédok cseréje (swap-adjacent): az útvonalban két szomszédos csúcs 

felcserélésé 

- 2-opt: két él törlése, majd a részútvonalak összekötése érvényes útvonallá 

- Or-opt: három élt töröl az útvonalból, majd oly módon köti össze, hogy a 

részútvonalak orientációja nem változik (49. ábra) 

- Eltávolít-beilleszt (remove-insert): a csúcsot más pozícióba helyezi át az útvonalban 

Ha egy lokális keresési módszerrel már nem javítható az útvonal, akkor a sorban következő 

módszert alkalmazzák az útvonal javítására. A lokális keresések javítására két gyorsítási 

technikát javasoltak: 

- Véletlenszerűen kiválasztottak egy csúcsot, majd csak azokat a lépéseket vizsgálták, 

amelyekben a kiválasztott csúcs szerepel 

- A közeli csúcsok egy jó útvonalban is közel (pozíció tekintetében) helyezkednek el, így 

érdemes csak azokat a csúcsokat figyelembe venni a lokális keresésnél, amelyek 

megadott pozíción belül vannak egymáshoz képest az útvonalban. 
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47. ábra VNS pszeudo-kódja [125] 

 

48. ábra VND pszeudo-kódja [125] 

 

49. ábra Or-opt [125] 

5.4.4.3.  Ngueveu és társainak memetikus algoritmusa 

Ngueveu és társai elsősorban a Kumulált Kapacitással rendelkező Szállításszervezési 

Problémát (Cumulative Capacitated Vehicle Routing problem) vizsgálták [110]. Ennél a 

problémánál több jármű áll rendelkezésre, amelyek adott kapacitással rendelkeznek. A cél 
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azon szállítási útvonalak megtalálása, amelyek a vásárlók minimális összvárakozási idejét 

eredményezik. Ennek a problémának a speciális esete a TRP, ahol egy jármű van végtelen 

kapacitással. 

Az általuk alkalmazott Memetikus Algoritmus pszeudo-kódja a 50. ábrán látható, a következő 

lépésekből áll: 

- Kezdeti populáció létrehozása 

Amíg a maximális iterációszámot el nem érik: 

- Két szülő (A és B) kiválasztása a keresztezés művelethez pár-verseny szelekcióval 

(binary tournament selection): Két egyed kiválasztása véletlenszerűen, a kettő közül a 

jobb lesz az A szülő, majd a folyamatot megismétlik a B szülő kiválasztásához 

- Gyerek egyedek létrehozása a szülő egyedekből rendezett keresztezéssel (order 

crossover) a következő módon (51. ábra) [117]: 

o Két vágási hely (i és j) véletlenszerű kiválasztása 

o ( ) ( ) részszegmens bemásolása a C1 gyerekbe ( ) ( ) 

o Az C1 gyerek üres helyeinek feltöltése cirkulárisan a j+1 pozíciótól a 

( ) ( ) részből hiányzó csúcsokkal ( )-től kezdve a vizsgálatot 

A másik gyerek (  ugyanezzel az eljárással kapható a P1 és P2 szülők szerepeit 

felcserélve.  

Ebben az algoritmusban a rendezett keresztezéssel összesen 8 gyerek egyedet 

generálnak a két eredeti szülőn kívül egy-egy, illetve mindkét szülő fordított 

sorrendjének eseteit is használva. 

- A legjobb gyerek egyeden lokális keresések végrehajtása pls valószínűséggel. Három 

lokális keresési módszert alkalmaznak: 2-opt, két csúcs felcserélése, egy csúcs más 

pozícióban mozgatása 

- A lokális kereséssel javított egyed helyettesít egy a populáció rosszabbik feléből 

véletlenszerűen kiválasztott egyedet, ha a 18. sorban található feltételek valamelyike 

teljesül 



85 
 

 

50. ábra Memetikus Algoritmus pszeudo-kódja [110] 

 

51. ábra Rendezett keresztezés [117] 
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5.4.5. Változtatások a DBMEA algoritmus célfüggvényének kiértékelésében 

5.4.5.1.  A kezdeti populáció előállítása 

A kezdeti populáció három determinisztikus egyedből, valamint véletlenszerűen előállított 

egyedekből áll. A determinisztikus egyedeket három heurisztikával (Legközelebbi Szomszéd 

Heurisztika, 2. Legközelebbi Szomszéd Heurisztika, Váltakozó legközelebbi és 2. 

Legközelebbi Szomszéd Heurisztika 5.1.5. fejezet) állítjuk elő. 

5.4.5.2. Lokális keresés 

A lokális keresés a többi TSP-változathoz hasonlóan 2-opt, illetve 3-opt lépésekből áll. A 

TSP-hez képest a lokális keresés a TRP esetén időigényesebb feladat. Míg TSP esetén az új 

úthossz kiszámításához elegendő a törölt, illetve új élek hosszát figyelembe venni, addig a 

TRP esetén az új útvonal költségének gyors kiszámítása érdekében nyilván kell tartani az 

egyes csúcsokig a kezdőcsúcsból megtett távolságot, valamint az addig megtett távolságok 

összegét is, majd minden útvonalat módosító lokális lépés után frissíteni is kell ezeket az 

értékeket. 

2-opt 

2-opt esetén az útvonal három szegmensre esik szét: 1. szegmens a kiinduló csúcstól az A 

csúcsig, a 2. szegmens a B csúcstól a C csúcsig, a 3. szegmens a D csúcstól vissza a kiinduló 

pontig (52. ábra). Az egyes csúcsokig a kezdőcsúcsból megtett távolságok, valamint az addig 

megtett távolságok összege nyilván vannak tartva, és minden lokális javítás után frissítésre 

kerülnek, így ezen értékek felhasználásával az új útvonal költsége ( ) műveletek 

segítségével kiszámolható, mivel a számítás csak korlátos értékek szorzását és összegzését 

igényli: 

∑ ∑ .∑ / ∑ ∑    (23) 

        (24) 

( )( ) ∑ ∑     (25)
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52. ábra 2-opt 

3-opt  

3-opt esetén az élcsere után előálló útvonalak költsége hasonlóképpen számítható mint 2-opt 

esetében azzal a különbséggel, hogy itt az útvonal a három él törlése után négy szegmensre 

esik szét (53. ábra). 

 

  53. ábra 3-opt 

5.4.6. Futtatási eredmények 

Ahhoz, hogy igazoljam a DBMEA algoritmus hatékonyságát a TRP-feladatok kezelésében az 

algoritmust számos szakirodalmi referenciaproblémán teszteltem, és a DBMEA eredményeit a 

szakirodalomban található leghatékonyabb három módszerrel, a GILS-RVND heurisztikával 

[129], a Salehipour és társai [125], valamint  Ngueveu és társai által [110] publikált 

módszerrel hasonlítottam össze. Az itt ismertetett eredmények az [S8] és [S14] 

publikációkból származnak. 
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Az egyes heurisztikák az alábbi hardver konfigurációkkal voltak tesztelve: 

- DBMEA: Intel Core i7-7500U 2.7 GHz, 8GB RAM memória, Linux Mint 18.2 

- GILS-RVND: Intel Core i7 2.93 GHz, 8 GB RAM memória, GNU/Linux Ubuntu 

10.04 

- Salehipour és társai heurisztikája: Pentium 4, 2.4 GHz, 512 MB RAM memória  

- Ngueveu és társainak metaheurisztikája: Pentium D 3.40 GHz, 1GB RAM memória, 

Windows XP 

A DBMEA algoritmus több különböző paraméter-beállítással is tesztelve lett, a következő 

beállítás jó kompromisszumot mutatott a sebesség és a megoldás jósága között: 

 a populáció egyedeinek száma (Nind=100) 

 a klónok száma a bakteriális mutáció során (Nclones= ncities/15) 

 az infekciók száma a génátadás során (Ninf= 40) 

 a bakteriális mutáció szegmenshossza (Iseg= ncities/20) 

 az átadott szegmens hossza a génátadás során (Itrans=ncities/20) 

 a lokális keresés során megvizsgálandó csúcsok listájának (candidate list) hossza 

(problémaméret négyzetgyöke)  

A DBMEA algoritmust Windows 7 Professzional (Visual Studio 2017, Release kód, 64 bit, 

/O2, kiegészítő utasításkészlet nincs beállítva, Microsoft C++ Compiler) és Liux Mint 18.2 

operációs rendszer (g++ compiler, c++11, -o2 flag) alatt is teszteltem ugyanazon hardver 

konfiguráció esetén néhány kisebb referenciaproblémán. Linux esetén a futásidők 

alacsonyabbak voltak, de a különbség nem jelentős (14. táblázat). A nagyobb méretű 

feladatok (táblázat 17-23) futtatását Linux Mint 18.2 operációs rendszer alatt végeztem. 

14. táblázat Linux és Windows összehasonlítása 

Név 

DBMEA+2-opt+3-

opt+cl+dlb 

Átlagos. 

Linux Mint 

18.2 [s] 

Átlagos  

Windows 7 

Professional 

[s] 

berlin52 0.73 0.94 
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st70 1.55 2.05 

lin105 5.15 6.24 

kroA100 3.66 4.41 

kroB100 6.34 8.43 

 

Megvizsgáltam, hogy a TSP esetén alkalmazott lokális keresés gyorsító technikák (5.1.6. 

fejezet) hatékonyan alkalmazhatók –e a TRP esetén. Futtatásokat végeztem az TSPLIB-ben 

található referenciaproblémákon a DBMEA különböző változataival (15. táblázat). A lokális 

keresés gyorsításával kiegészített DBMEA-változatok szintén minden esetben megtalálták az 

optimális megoldást (amelyeket Abeledo és társai Szétválasztás-Vágás-Árazás algoritmusával 

határoztak meg [1]), emellett a futásidőn is jelentősen javítottak. A megvizsgálandó csúcsok 

listája és a don’t look back bitek együttes alkalmazása 3.35-10.72 közötti gyorsulást 

eredményezett. A nagyobb méretű (17-23. táblázat) feladatok esetén már csak a javított 

DBMEA-változatot (DBMEA_best néven szerepel a későbbiekben) futtattam, mivel az 

eredmények egyértelműen azt igazolják, hogy érdemes a lokális keresést gyorsító technikákat 

alkalmazni. 

15. táblázat Futtatási eredmények különböző lokális keresési változatok esetén 

Név optimális 

DBMEA+2-opt+3-opt DBMEA+2-opt+3-opt+cl DBMEA+2-opt+3-opt+cl+dlb 

legjobb átlag 
átlag 

[s] 
legjobb átlag 

átlag 

[s] 
arány legjobb átlag 

átlag 

[s] 
arány 

dantzig42 12528 12528 12528 0.56 12528 12528 0.19 2.95 12528 12528 0.15 3.73 

swiss42 22327 22327 22327 0.33 22327 22327 0.13 2.54 22327 22327 0.07 4.71 

att48 209320 209320 209320 2.80 209320 209320 0.76 3.68 209320 209320 0.48 5.83 

gr48 102378 102378 102378 1.81 102378 102378 0.57 3.18 102378 102378 0.42 4.31 

hk48 247926 247926 247926 1.04 247926 247926 0.38 2.74 247926 247926 0.31 3.35 

eil51 10178 10178 10178 3.24 10178 10178 1.01 3.21 10178 10178 0.75 4.32 

berlin52 143721 143721 143721 3.07 143721 143721 1.13 2.72 143721 143721 0.73 4.21 

brazil58 512361 512361 512361 1.96 512361 512361 0.56 3.50 512361 512361 0.50 3.92 

st70 20557 20557 20557 9.25 20557 20557 2.26 4.09 20557 20557 1.55 5.97 

eil76 17976 17976 17976 10.59 17976 17976 2.01 5.27 17976 17976 1.45 7.30 

pr76 3455242 3455242 3455242 7.54 3455242 3455242 1.64 4.60 3455242 3455242 0.99 7.62 

rat99 57986 57986 57986 64.30 57986 57986 10.28 6.25 57986 57986 9.99 6.44 

kroA100 983128 983128 983128 39.22 983128 983128 5.24 7.48 983128 983128 3.66 10.72 

kroB100 986008 986008 986008 53.92 986008 986008 6.92 7.79 986008 986008 6.34 8.50 

kroC100 961324 961324 961324 37.47 961324 961324 4.83 7.76 961324 961324 3.51 10.68 

kroD100 976965 976965 976965 40.70 976965 976965 5.73 7.10 976965 976965 4.55 8.95 

kroE100 971266 971266 971266 37.72 971266 971266 5.66 6.66 971266 971266 3.68 10.25 

rd100 340047 340047 340047 38.87 340047 340047 7.60 5.11 340047 340047 6.18 6.29 

eil101 27513 27513 27517.8 140.08 27513 27517.2 16.64 8.42 27513 27517.8 14.70 9.53 

lin105 603910 603910 603910 46.24 603910 603910 7.59 6.09 603910 603910 5.15 8.98 
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pr107 2026626 2026626 2026626 36.74 2026626 2026626 6.41 5.73 2026626 2026626 3.92 9.37 

 

A DBMEA_best által produkált eredményeket a GILS-RVND heurisztikával [129] 

hasonlítottam össze (16. táblázat). Az eredmények azon mutatják, hogy kis méretű (100 csúcs 

körüli) feladatok esetén mindkét algoritmus megtalálja az optimális megoldást, viszont 

futásidő tekintetében a DBMEA_best 21-ből 14 alkalommal gyorsabb volt, mint a GILS-

RVND heurisztika noha azt erősebb hardveren tesztelték (Intel Core i7 2.93 GHz vs. Intel 

Core i7 2.7 GHz). Kis méretű problémák esetén tehát a DBMEA alkalmazása javasolt 

gyorsasága miatt. 

16. táblázat DBMEA és GILS-RVND összehasonlítása TSPLB instanciákon 

Név optimális 
DBMEA+2-opt+3-opt+cl+dlb GILS-RVND 

legjobb átlag átlag [s] legjobb átlag átlag [s] 

dantzig42 12528 12528 12528 0.15 12528 12528 0.16 

swiss42 22327 22327 22327 0.07 22327 22327 0.16 

att48 209320 209320 209320 0.48 209320 209320 0.32 

gr48 102378 102378 102378 0.42 102378 102378 0.33 

hk48 247926 247926 247926 0.31 247926 247926 0.3 

eil51 10178 10178 10178 0.75 10178 10178 0.49 

berlin52 143721 143721 143721 0.73 143721 143721 0.46 

brazil58 512361 512361 512361 0.50 512361 512361 0.78 

st70 20557 20557 20557 1.55 20557 20557 1.65 

eil76 17976 17976 17976 1.45 17976 17976 2.64 

pr76 3455242 3455242 3455242 0.99 3455242 3455242 2.31 

rat99 57986 57986 57986 9.99 57986 57986 11.27 

kroA100 983128 983128 983128 3.66 983128 983128 8.59 

kroB100 986008 986008 986008 6.34 986008 986008 9.21 

kroC100 961324 961324 961324 3.51 961324 961324 8.17 

kroD100 976965 976965 976965 4.55 976965 976965 8.46 

kroE100 971266 971266 971266 3.68 971266 971266 8.31 

rd100 340047 340047 340047 6.18 340047 340047 8.52 

eil101 27513 27513 27517.8 14.0 27513 27513 12.76 

lin105 603910 603910 603910 5.15 603910 603910 8.42 

pr107 2026626 2026626 2026626 3.92 2026626 2026626 10.89 

 

A DBMEA a Salehipour és társai által kiválasztott TSPLIB instanciákon is tesztelve lett (17. 

táblázat).  

A DBMEA által produkált megoldásokat az alábbi módon hasonlítottam össze a másik 

két módszerrel: 
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    (26) 

 

    (27) 

A DBMEA két instanciát leszámítva (lin318 és pr439) megtalálta a legjobb ismert megoldást 

(ami megegyezik a GILS-RVND heurisztika [129] által produkálttal), valamint a vizsgált 

legnagyobb probléma esetén (att532) új legjobb megoldást talált. Az átlagos költségek is 

kisebbek vagy egyenlők a DBMEA esetén a GILS-RVND heurisztikával [129] 

összehasonlítva, ami azt jelenti, hogy a DBMEA egyetlen futtatásból nagy valószínűséggel 

jobb eredményt produkál, mint a GILS-RVND heurisztika. [129] Az att532 esetén például a 

DBMEA átlagosan 0.23 %-kal jobb eredményt produkált. 

Salehipour és társai által publikált heurisztika [125] egy esetet leszámítva (ahol egyenlők 

voltak) rosszabb megoldásokat talált, mint a DBMEA és a GILS-RVND [129]. Salehipour és 

társainak módszere nem csak a megoldás pontosságában, hanem a futásidőben is jelentősen 

lemaradt. A leggyorsabb mindegyik feladat esetén a DBMEA volt, a vizsgált 10 feladat 

esetében átlagosan kb. 30 %-kal gyorsabb volt a GILS-RVND heurisztikánál [129], 

Salehipour és társai módszerénél [125] pedig több mint hatszor gyorsabb volt. A futásidők 

összehasonlítása a 54. ábrán látható. 

Néhány instancia a 16. és 17. táblázatban is szerepel, viszont az eredmény különböző. Ennek 

az az oka, hogy a két táblázatban különbözik a célfüggvény számítási módja. A 2. esetben az 

útvonal utolsó állomásától a kiindulási ponthoz való visszaérkezés nincs beleszámítva a 

célfüggvénybe.  

17. táblázat Futtatási eredmények 

Név 
legjobb 

ismert 

DBMEA-best GILS-RVND 
Salehipour 

et. al. 

Eltérés [%] 

GILS-RVND 

Eltérés 

[%] 

Salehipour 

et. al. 

legjobb átlag legjobb átlag legjobb legjobb átlag legjobb 

st70 19215 19215 

 

 

 

 

 

19215 19215 19215 19553 0.00 0.00 -1.73 

rat99 54984 54984 54984 54984 54984 56994 0.00 0.00 -3.53 

kroD100 949594 949594 949594 949594 949594 976830 0.00 0.00 -2.79 

lin105 585823 585823 585823 585823 585823 585823 0.00 0.00 0.00 
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pr107 1980767 1980767 1980767 1980767 1980767 1983475 0.00 0.00 -0.14 

rat195 210191 210191 210284.3 210191 210335.9 213371 0.00 -0.02 -1.49 

pr226 7100308 7100308 7100308 7100308 7100308 7226554 0.00 0.00 -1.75 

lin318 5560679 5562148 5566344.8 5560679 5569820 5876537 0.03 -0.06 -5.35 

pr439 17688561 17693137 17710528 17688561 17734922 18567170 0.03 -0.14 -4.70 

att532 5581240 5579113 5584915.3 5581240 5597867 -  -0.04 -0.23 - 

 

 

54. ábra Futásidők összehasonlítása 

A DBMEA algoritmust a Salehipour által generált teszthalmazon [125] is futtattam. A 

teszthalmaz 7 különböző méretű feladatot (10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000) tartalmaz 

méretenként 20-20 instanciával. A csúcspontok koordinátáit egyenletes eloszlással generálták. 

Kisméretű (10-50) feladatok esetén a DBMEA a GISL-RVND heurisztikához [129] 

hasonlóan megtalálta az optimális megoldást (18. táblázat). 

18. táblázat Futtatási eredmények (10-50 méretű feladatok) 

Név 
DBMEA-best optimális 

S10 S20 S50 S10 S20 S50 

TRP-Sn-R1 1303 3175 12198 1303 3175 12198 

TRP-Sn-R2 1517 3248 11621 1517 3248 11621 

TRP-Sn-R3 1233 3570 12139 1233 3570 12139 

TRP-Sn-R4 1386 2983 13071 1386 2983 13071 

TRP-Sn-R5 978 3248 12126 978 3248 12126 

TRP-Sn-R6 1477 3328 12684 1477 3328 12684 

TRP-Sn-R7 1163 2809 11176 1163 2809 11176 

TRP-Sn-R8 1234 3461 12910 1234 3461 12910 
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TRP-Sn-R9 1402 3475 13149 1402 3475 13149 

TRP-Sn-R10 1388 3359 12892 1388 3359 12892 

TRP-Sn-R11 1405 2916 12103 1405 2916 12103 

TRP-Sn-R12 1150 3314 10633 1150 3314 10633 

TRP-Sn-R13 1531 3412 12115 1531 3412 12115 

TRP-Sn-R14 1219 3297 13117 1219 3297 13117 

TRP-Sn-R15 1087 2862 11986 1087 2862 11986 

TRP-Sn-R16 1264 3433 12138 1264 3433 12138 

TRP-Sn-R17 1058 2913 12176 1058 2913 12176 

TRP-Sn-R18 1083 3124 13357 1083 3124 13357 

TRP-Sn-R19 1394 3299 11430 1394 3299 11430 

TRP-Sn-R20 951 2796 11935 951 2796 11935 

 

Az 500 csúcsú feladatok esetén a DBMEA sokkal jobban teljesített, mint a GILS-RVND 

heurisztika [129]: 13 tesztfeladatra új legjobb megoldást talált, valamint egy esetet leszámítva 

az átlagos megoldás is jobb volt. A legjobb megoldás átlagosan 0.06%-kal, az átlagos 

megoldás átlagosan 0.35%-kal volt jobb, mint a GILS-RVND heurisztikánál [129]. A futásidő 

tekintetében is az esetek többségében a DBMEA volt a gyorsabb (19. táblázat). 

19. táblázat Futtatási eredmények 500-as méretű feladatok esetén 

Instance 

DBMEA-best GILS-RVND 
Gap [%] GILS-

RVND 

legjobb átlagos idő [s] legjobb átlagos idő [s] legjobb átlagos 

TRP-S500-R1 1843642 1846154 1530.15 1841386 1856018.7 1738.48 0.12 -0.53 

TRP-S500-R2 1819357 1820603.3 1363.97 1816568 1823196.9 1476.13 0.15 -0.14 

TRP-S500-R3 1825944 1826183.3 1421.18 1833044 1839254.2 1557.48 -0.39 -0.72 

TRP-S500-R4 1807676 1809097 1657.47 1809266 1815876.4 1597.06 -0.09 -0.37 

TRP-S500-R5 1823243 1823943 1496.96 1823975 1834031.7 1530.94 -0.04 -0.55 

TRP-S500-R6 1785596 1789337.5 1535.24 1786620 1790912.4 1576.91 -0.06 -0.09 

TRP-S500-R7 1846547 1846915 1521.77 1847999 1857926.6 1584.67 -0.08 -0.60 

TRP-S500-R8 1819792 1820467 1505.08 1820846 1829257.3 1565.01 -0.06 -0.48 

TRP-S500-R9 1731478 1731810.7 1196.69 1733819 1737024.9 1409.23 -0.14 -0.30 



94 
 

TRP-S500-R10 1761221 1763814.8 1297.97 1762741 1767366.3 1621.85 -0.09 -0.20 

TRP-S500-R11 1797758 1799535.8 1603.76 1797881 1801467.9 1530.98 -0.01 -0.11 

TRP-S500-R12 1775801 1776487 1404.47 1774452 1783847.1 1554.75 0.08 -0.41 

TRP-S500-R13 1865528 1869326.3 1540.7 1873699 1878049.4 1598.46 -0.44 -0.47 

TRP-S500-R14 1804917 1806526.8 1588.03 1799171 1805732.9 1701.9 0.32 0.04 

TRP-S500-R15 1786699 1790030.7 1370.71 1791145 1797532.9 1623.79 -0.25 -0.42 

TRP-S500-R16 1808327 1813399.5 1590.09 1810188 1816484 1583.7 -0.10 -0.17 

TRP-500-R17 1820921 1823962.3 1619.62 1825748 1834443.2 1549.8 -0.27 -0.57 

TRP-S500-R18 1829993 1831120.3 1445.56 1826263 1833323.7 1620.02 0.20 -0.12 

TRP-S500-R19 1777407 1778580.3 1480.87 1779248 1782763.9 1602.87 -0.10 -0.24 

TRP-S500-R20 1822243 1822325 1346.66 1820813 1830483.3 1507.96 0.08 -0.45 

 

Az ezres méretű tesztfeladatok esetén szintén jobb volt a DBMEA mint a GILS-RVND 

heurisztika [129]: egy esetet leszámítva új legjobb megoldásokat talált, valamint az átlagos 

megoldás minden esetben jobb volt (20. táblázat). Futásidő tekintetében a DBMEA 

jelentősen, közel kétszer gyorsabb volt (55. ábra). 

20. táblázat Futtatási eredmények ezres méretű feladatok esetén 

Instancia 

DBMEA-best GILS-RVND 
Gap [%] GILS-

RVND 

legjobb átlagos idő [s] legjobb átlagos idő [s] 
leg-

jobb 
átlagos 

TRP-S1000-R1 5082586 5089863 13203.51 5107395 5133698.3 31894.51 -0.49 -0.86 

TRP-S1000-R2 5081789 5091883.8 15705.61 5106161 5127449.4 30881.19 -0.48 -0.70 

TRP-S1000-R3 5089622 5103438.2 15734.9 5096977 5113302.9 30184.15 -0.14 -0.19 

TRP-S1000-R4 5100544 5112470 15125.82 5118006 5141392.6 29951.12 -0.34 -0.57 

TRP-S1000-R5 5085208 5088281.4 14953.62 5103894 5122660.7 30129.51 -0.37 -0.68 

TRP-S1000-R6 5116794 5122238.8 15130.3 5115816 5143087.1 28161.57 0.02 -0.41 

TRP-S1000-R7 4968048 4993075 15199.74 5021383 5032722 25945.41 -1.07 -0.79 



95 
 

TRP-S1000-R8 5102829 5118066.4 15249.06 5109325 5132722.6 26572.71 -0.13 -0.29 

TRP-S1000-R9 5025037 5032504.8 14349.58 5052599 5073245.3 26330.4 -0.55 -0.81 

TRP-S1000-R10 5056106 5063444 14816.43 5078191 5093592.6 25676.31 -0.44 -0.60 

TRP-S1000-R11 5033519 5047486.3 14915.43 5041913 5066161.5 26235.63 -0.17 -0.37 

TRP-S1000-R12 5010741 5030020 15029.06 5029792 5051235.2 27910.11 -0.38 -0.42 

TRP-S1000-R13 5081275 5092837.4 15300.22 5102520 5131437.5 28475.89 -0.42 -0.76 

TRP-S1000-R14 5067053 5080584.8 15659.94 5099433 5118980.6 27639.81 -0.64 -0.76 

TRP-S1000-R15 5130957 5155507 15281.32 5142470 5174493.2 27633.07 -0.22 -0.37 

TRP-S1000-R16 5039840 5046737.8 14878.18 5073972 5090280.5 26653.16 -0.68 -0.86 

TRP-S1000-R17 5048305 5057721 15124.37 5071485 5084450.4 27503.43 -0.46 -0.53 

TRP-S1000-R18 4998682 5014361.7 15483.35 5017589 5037094 28808.09 -0.38 -0.45 

TRP-S1000-R19 5054659 5058987.7 14927.27 5076800 5097167.6 29637.49 -0.44 -0.75 

TRP-S1000-R20 4968394 4989050.3 1322.53 4977262 5002920.6 27499.24 -0.18 -0.28 

 

 

55. ábra Futásidők összehasonlítása (500-1000 méretű feladatok) 

Salehipour tesztfeladatait Ngueveu és társai [110] illetve Salehipour és társai [125] is 

vizsgálták, viszont cikkeikben nem adták meg minden tesztfeladatra a talált megoldásukat, 

hanem feladatméretenként az átlag százalékos eltérést adták meg a felső korláthoz képest, 

amely a Legközelebbi Szomszéd heurisztikával van meghatározva (21. táblázat). Ngueveu 

[110] és Salehipour módszerei [125] már 20-as feladatméret esetén sem tudták megtalálni az 
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optimális megoldást, az 500-as feladatméret esetén már nem csak a megoldás pontosságában, 

hanem futásidőben is jelentősen elmaradtak.   

21. táblázat Futtatási eredmények összehasonlítása a Selehipour és társai által generált 

feladatok esetében 

Méret 

DBMEA-best GILS-RVND Ngueveu et al. Salehipour et al. 

Felső 

korlát 

[%] 

idő [s] 

Felső 

korlát 

[%] 

idő [s] 

Felső 

korlát 

[%] 

time [s] 

Felső 

korlát 

[%] 

idő [s] 

10 -2.44 0.00 -2.44 0.00 -2.43 0.00 -2.44 0.00 

20 -10.28 0.02 -10.28 0.02 -10.11 0.01 -9.86 0.04 

50 -11.01 0.69 -11.01 0.55 -9.36 1.44 -9.74 3.54 

500 -15.45 1475.85 -15.16 1576.6 -13.85 16208.7 -9.71 10381.36 

1000 -15.95 15069.51 -15.47 28186.14 - - - - 

 

5.4.7. A futásidők vizsgálata görbeillesztés segítségével 

A három modell (polinomiális, exponenciális, négyzetgyök exponenciális) átlagos 

futásidőkhöz való illesztését a TRP esetén is elvégeztem. 

A 22. táblázat tartalmazza a modellek paramétereit TRP esetén a Salehipour által generált 

instanciákat (10-1000 méret) vizsgálva. A b paraméter értékei a DBMEA esetén kisebbek, 

amely azt jelenti, hogy a DBMEA az ezernél nagyobb feladatok esetén is gyorsabb lesz, mint 

a GILS-RVND heurisztika [129], ha mindkettő tartja a tendenciáját. A kis számú mintapont 

miatt az R
2
 értékek közel egy értékűek, további futtatások szükségesek ahhoz, hogy a futásidő 

jósolhatóságával kapcsolatban következtetéseket lehessen levonni (22. táblázat). 

22. táblázat A modellek paramétereinek értékei, valamint az RMSE és R
2
 értékek a TRP 

esetén 

  a b RMSE R
2
 

GILS-RVND 

polinomiális 9.44*10
-9

 4.1583 18.81 1 

exponenciális 77.77089 1.00591 139.5 0.99999 

négyzetgyök 

exponenciális 
1.4661 1.366 28.71 1 

DBMEA polinomiális 0.00000138 3.3458 29.03 1 
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exponenciális 114.2444 1.00489 176.3 0.999 

négyzetgyök 

exponenciális 
5.1519 1.2871 42.41 0.999 

5.4.8. Az 5.4. fejezet kutatási eredményeinek összefoglalása 

Az alábbiakban tézis formájában összefoglalom a 5.4. fejezet kutatási eredményeit. 

5.4.8.1. 3. tézis: A DBMEA futtatási eredményeinek értékelése az Utazó Szerelő 

Probléma esetében 

Az Utazó Szerelő Probléma (Traveling Repairman Problem, Minimum Latency Problem) 

esetén a DBMEA a szakirodalomban szereplő módszerekkel összehasonlítva mindegyiknél 

hatékonyabbnak bizonyult, és jelenleg a legjobb módszernek tekinthető [S8, S14]. Ezt 

alátámasztják a következők: 

a. Futásidő tekintetében gyorsabb volt a szakirodalmi módszereknél, az 1000 

méretű feladatoknál már közel kétszeres sebességkülönbség mutatkozott a 

DBMEA javára. 

b. A DBMEA TSPLIB instanciákon tesztelve az att532 problémára új legjobb 

megoldást talált gyorsabb futásidő mellett, valamint a többinél a lin318 

kivételével megtalálta a legjobb ismert megoldást. 

c. A Salehipour és társai által generált tesztfeladatok [125] esetén a 10, 20 és 50-es 

méretek mindegyikénél megtalálta az optimális megoldást. Az 500 csúcsú 

feladatok esetén a DBMEA húszból 13 tesztfeladatra új legjobb megoldást talált, 

valamint (egy eset kivételével) az átlagos megoldás is jobb volt, mint a korábban 

legjobbnak számító GILS-RVND heurisztika [129]. Az 1000 csúcsú feladatok 

esetén a DBMEA a 20 tesztesetből 19-re új legjobb megoldást talált, valamint az 

átlagos megoldások is jobbak.   
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5.5. Egy Árucikk Felvétel-Kiszállítás Utazó Ügynök Probléma (One-

Commodity Pickup-and-Delivery Traveling Salesman Problem) 

5.5.1. A probléma bemutatása 

Az Egy Árucikk Felvétel-Kiszállítás Utazó Ügynök Probléma (1-PDTSP) a klasszikus Utazó 

Ügynök Probléma egy kibővített változata, amelyet Hernández-Pérez és Salazar-González 

fogalmazta meg 2004-ben [70]. 

A problémában a meglátogatandó helyek, a köztük lévő költségek, valamint az útvonal 

kiinduló pontja (depot) adottak. A feladat során egyetlen típusú árucikket szállítanak egyetlen 

járművel, amelynek a kapacitása ismert. A szolgáltatást igénybe vevők két csoportra 

oszthatók: vannak, akik adott mennyiséget igényelnek az árucikkből (vásárlók), másik 

megadott mennyiséget szeretnének elszállítani belőle (elszállíttatók). A cél azon érvényes 

útvonal megtalálása, amely a legkisebb költségű. 

A feladat gráfkeresési problémaként írható le, az alábbi módon: 

( ) 

* + {( )| }     (28) 

( )  

, ( )  

V a gráf csúcsainak, E a gráf éleinek halmaza 

 a kiinduló hely 

C a költségmátrix, ahol cij   az i és j csúcs közötti költség  

Egy nem-nulla  mennyiségi érték van hozzárendelve minden csúcshoz. Ha , akkor 

árut igényelnek, különben elszállítanak onnan.  A kiindulási hely  értéke a többi csúcs  

értékéből számítódik ( ∑ ). Ha , akkor a jármű kezdeti terhelését jelenti, 

különben pedig a jármű végső terhelését az út végén. 

A probléma szintén NP-nehéz feladat, ha a jármű kapacitását elég nagyra választjuk, akkor az 

Utazó Ügynök Problémát kapjuk. Már egy érvényes megoldás megtalálása is NP-nehéz 

feladat [70]. 



99 
 

5.5.2. Egzakt megoldó módszerek 

Hernández-Pérez és Salazar-González abban a cikkben, ahol először definiálták a problémát 

egy Szétválasztás-Vágás (branch-cut) algoritmust is megadtak a probléma megoldására. Az 

algoritmussal 10 általuk generált instanciát oldottak meg, mindegyik 25 csúcsot tartalmazott 

[70]. A Szétválasztás-Vágás (branch-cut) algoritmussal később 50 csúcsig oldottak meg 

feladatokat [71]. Új egyenlőtlenségek branch-cut framework-be való integrálásával képesek 

voltak néhány százas méretű feladat megoldására is [72].  

5.5.3. Heurisztikus módszerek 

Nagyobb, több százas feladatokat egzakt módszerekkel elfogadható időn belül már nem lehet 

megoldani, ezért esetükben heurisztikus, metaheurisztikus módszerek használata indokolt. A 

szakirodalomban található heurisztikus módszerek közül [73, 74, 78, 104, 122, 145] 

kiválasztottam a három leghatékonyabbat, amelyek folyamatát részletesen bemutatom. 

5.5.3.1. GRASP/VND heurisztika 

A Hernández-Pérez és társai által publikált algoritmus egy hibrid módszer, a GRASP (3.3.5. 

fejezet) és a VND (Variable Neighborhood Descent) módszereket kombinálja [74].  

Az algoritmus pszeudo-kódját az 56. ábra tartalmazza. A heurisztika három fázisból áll: 

- Kezdeti megoldás létrehozása (construction phase): A GRASP módszereknél alkalmazott 

véletlenszerűsített mohó algoritmussal történik Minden lépésben egy-egy csúcsot ad hozzá az 

útvonalhoz, egyet véletlenszerűen kiválasztva az RCL listában (restricted candidate list) 

szereplő csúcsok közül. Az RCL lista nagyságát egy p paraméterrel lehet beállítani, azok a 

csúcsok szerepelnek benne, amelyek a legutoljára hozzáadott csúcshoz legközelebb 

találhatók, és az útvonalhoz hozzáadva megtartják az érvényességet. Ha nincs ilyen csúcs, 

akkor az RCL lista a legutoljára hozzáadott csúcshoz legközelebb p számú csúcsot 

tartalmazza. A csúcsok közötti távolság meghatározásánál figyelembe veszik a csúcs típusát is 

(vásárló vagy elszállíttató). Az azonos típusokat büntetik a 29. képlet szerint, hiszen, ha 

különböző típusú csúcsok vannak egymás mellett az útvonalban, akkor nagyobb a 

valószínűsége, hogy az útvonal érvényes lesz. 

{
( | |) | |

   (29) 
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ahol   az i és j csúcs közötti távolság 

 Q a jármű kapacitása 

 ∑  

 n a csúcsok száma 

 ∑ ∑  

- Javítási fázis (improvement phase): Ebben a fázisban 2-opt, illetve 3-opt lokális keresést 

alkalmaznak. A keresés az egyes csúcsokhoz legközelebb √  csúcsra korlátozódik. A 

keresés során talált alacsonyabb költségű S útvonalat elfogadnak, ha érvényes vagy a hozzá 

tartozó érvénytelenségi érték ( ( ) , ahol Q a jármű 

kapacitása, az l értékek a jármű terhelései az S útvonal során) t küszöbérték alatt van 

( ) . A t küszöbérték kezdetben
∑ ∑

, ha a talált új 

megoldás érvényes, akkor a küszöbérték lecsökken közel nullára .  

- Optimalizálás utáni fázis (post-optimization phase): Két lokális keresési módszerrel 

megpróbálják tovább javítani a javítási fázis által szolgáltatott megoldást. Először a move-

forward (i. pozíciójú csúcs j>i pozícióban mozgatása), majd a move-backward (i. pozíciójú 

csúcs j<i pozícióban mozgatása) operátor alkalmazzák. 

 

56. ábra A GRASP/VND heurisztika pszeudo-kódja [74] 
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5.5.3.2. Genetikus Algoritmus 

A Zhao és társai által alkalmazott Genetikus Algoritmus pszeudo-kódját az 57. ábra 

tartalmazza. Az algoritmus a memetikus algoritmusok közé sorolható, hiszen a globális 

keresés mellett lokális keresést (2-opt) is tartalmaz [145]. 

A kezdeti populáció egyedeinek előállítására az alábbi megoldást alkalmazzák: Minden 

lépésben 1-1 csúcsot adnak hozzá az útvonalhoz. Egy listában eltárolják a legutoljára 

hozzáadott csúcshoz legközelebb eső, még az útvonalban nem szereplő csúcsokat, amelyeket 

hozzáadva az útvonalhoz az érvényes marad. A listában szereplő csúcsok közül azt adják 

hozzá az útvonalhoz, amelyiknek a legnagyobb a q értéke. Ha nincs olyan csúcs, amelyik 

érvényes részútvonalat eredményez, akkor 0.9 valószínűséggel a legutoljára hozzáadotthoz 

legközelebbi még az útvonalban nem szereplő csúcs lesz az útvonalhoz hozzáadva, 0.1 

valószínűséggel pedig véletlenszerűen választanak egyet a maradék csúcsokból. 

 

57. ábra A Genetikus Algoritmus pszeudo-kódja [145] 

Az algoritmusban egy új, feromon alapú keresztezési operátort alkalmaznak az utódok 

előállítására. A keresztezéshez szükséges szülő egyedek kiválasztása a rulettkerék szabály 
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alapján történik, tehát egy rátermett egyed kiválasztásának valószínűsége nagyobb, mint egy 

rossz egyedé. A keresztezéssel a populációval felével egyező számú utódot hoznak létre. A 

keresztezés folyamatát az 58. ábra tartalmazza. Minden lépésben 1-1 csúcsot adnak hozzá az 

utód útvonalához, az első elemét véletlenszerűen választják ki. A legutoljára hozzáadott 

csúcsot megkeresik a szülőkben, majd feljegyzik azon szomszédjait, amelyek az útvonalban 

még nem szerepelnek és az útvonal érvényességét megtartják. Majd a lista elemei közül egyet 

véletlenszerűen kiválasztva hozzáadják az utód útvonalához. Ha a lista üres, akkor az alábbi 

képlet alapján választják ki az utód következő csúcsát a feromonértékek alapján: 

{
{ ( ) .

( )

| |
/ }

   (30) 

ahol  S az útvonalban még nem szereplő csúcsok halmaza 

Q a jármű kapacitása 

 ,  és  paraméterek 

   az i és k csúcs közötti távolság reciproka 

   az i és k csúcsok közötti élhez tartozó feromonérték a t időpillanatban  

lmax ,lmin a jármű maximális és minimális terhelése az eddig konstruált 

részútvonalon  

Ha a véletlenszerűen generált p érték a paraméter értékénél nagyobb, akkor az S-ben 

szereplő csúcsok közül választanak az alábbi valószínűségeket rendelve az S csúcsaihoz: 

{
 
 

 
 ( ) (

( )

| |
)

∑ ( ) (
( )

| |
)

    (31) 

Az élekhez rendelt feromonértékek generációként frissülnek a globálisan legjobb 

megoldásban szereplő élek feromonértékeit növelve, amivel biztosítják, hogy az abban 

szereplő élek nagyobb valószínűséggel fognak szerepelni a keresztezés során előálló 

utódokban: 

( ) ( )       (32) 
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ahol   0 és 1 közötti érték 

{  

 a talált globálisan legjobb megoldás költsége 

 

58. ábra A feromon alapú keresztezés pszeudo-kódja [145] 

A mutáció során véletlenszerűen három pozíciót kiválasztanak, és megcserélik a sorrendjüket. 

A létrejövő őt mutált egyedből a legjobbat választják ki. Ha mind az öt mutált egyed 

érvénytelen megoldás, akkor nem változik az eredeti egyed. 
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5.5.3.3.  Seq-GVNS (Sequential-General Variable Neighborhood Search) és Mix-

GVNS (Mix-General Variable Neighborhood Search) heurisztikák 

Mladenovic és társai két Változó Szomszédsági Keresés alapú módszert publikáltak az 1-

PDTSP kezelésére [104]. A GVNS heurisztika (59. ábra) a VNS (3.3.4. fejezet) kibővített 

változata, amelyben egynél több lokális keresési módszert használnak. 

 

59. ábra A GVNS heurisztika pszeudo-kódja [104] 

Az x kezdeti megoldás létrehozására a Zhao és társai által alkalmazott megoldást használták 

(5.5.3.2. fejezet) [145]. A 4. sorban található Shake operátor perturbációt hajt végre az x 

kezdeti megoldáson. Ebben az algoritmusban erre 3-opt és double-bridge (5.1.4.2. fejezet, 18. 

ábra) lépéseket alkalmaztak megtartva a megoldás érvényességét. A két publikált módszer 

(Seq-GVNS és Mix-GVNS) a lokális keresésben (5. sor) különbözik egymástól.  

A Seq-GVNS heurisztika esetében az alkalmazott lokális kereséseket sorrendben hajtják 

végre (60. ábra). Több lokális keresési módszer alkalmazásával növekszik a globális optimum 

megtalálásának valószínűsége. Ebben a heurisztikában a lokális keresések sorrendje az alábbi: 

1. 2-opt 

2. forward insertion (i. pozíciójú csúcs j>i pozícióban mozgatása) 

3. backward insertion (i. pozíciójú csúcs j<i pozícióban mozgatása) 

Ha valamelyik lokális keresési módszer javít a megoldáson, akkor a keresés azonnal 

újrakezdődik a talált jobb megoldásból kiindulva először a legkisebb sorszámú lokális 

keresést alkalmazva (61. ábra). 
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60. ábra A Seq-VND heurisztika pszeudo-kódja [104] 

 

61. ábra A lokális keresési módszerek sorrendi végrehajtása [104] 

A Mix-GVNS heurisztika esetében a lokális keresés során a Mix-VND módszert alkalmazták, 

amely a Nested-VND és a Seq-VND módszereket kombinálja (62. ábra). A b’ szinten 

( ) megszakítják a lokális keresések egymásba ágyazásának (nested) 

stratégiáját, és a lokális keresések sorrendi végrehajtására váltanak. Ha a b paraméter értéke 0, 

akkor a Seq-VND, ha pedig a lokális keresési módszerek számával egyenlő ( ) akkor 

a Nested-VND módszert kapjuk. 

A futtatási eredmények azt mutatták, hogy a Mix-GVNS heurisztika hatékonyabb, mint a Seq-

GVNS heurisztika, mivel alacsonyabb költségű útvonalakat produkált. 
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62. ábra A Mix-VND heurisztika pszeudo-kódja [104] 

5.5.4. Változtatások a DBMEA célfüggvényének kiértékelésében 

5.5.4.1.  A kezdeti populáció előállítása 

Az 1-PDTSP esetén a kezdeti populáció nem tartalmaz determinisztikus egyedeket, csak 

random egyedekből áll. Ebben az esetben a TSP-nél alkalmazott három útépítő heurisztika 

(5.1.5. fejezet) alkalmazása nem javította a keresés gyorsaságát, mivel alacsony költségű, de 

érvénytelen megoldásokat eredményeznek, ezért nem használtam őket. 

Minden egyed n-1 hosszúságú, mivel a kiinduló pont (depot) minden esetben azonos, tehát az 

egyed kódjában nem szükséges szerepelnie.  

5.5.4.2. Bakteriális mutáció 

A bakteriális mutáció a 4.2. fejezetben leírt módon történik. Az előálló klónok kiértékelése a 

következő módon történik: 

 Ha található érvényes, az igényekre vonatkozó feltételek mindegyikét teljesító 

megoldás a klónok között, akkor az érvényes megoldások közül a legrövidebb 

úthosszú kerül kiválasztásra a többi klón mutálásához.  
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 Ha a klónok között nincs érvényes megoldás, akkor a legkevesebb feltételt sértő 

megoldást választjuk ki. Ha több ilyen megoldás van, akkor ezek közül a legkisebb 

úthosszú kerül kiválasztásra. 

5.5.4.3. Lokális keresés 

A TSP-nél alkalmazott gyorsítási megoldások (5.1.6. fejezet) ezen probléma esetén is 

javították a keresés gyorsaságát, így alkalmaztam őket. 

Először 2-opt lépéseket hajtunk végre, majd, ha 2-opt segítségével az útvonal már nem 

javítható tovább, akkor 3-opt lépések következnek.  

Az útvonalak kiértékelését két esetre kell bontani: 

 ha az útvonal nem érvényes, akkor lokális kereséssel a megsértett feltételek számát 

csökkentjük 

  ha az útvonal érvényes, akkor lokális kereséssel az útvonal hosszát csökkentjük 

megtartva az útvonal érvényességét 

5.5.4.4. Génátadás 

A génátadás a 4.4. fejezetben leírt módon történik A populáció egyedeinek sorba rendezése 

két szinten történik: 

 Rangsorolás az útvonal érvényessége alapján: az egyedeket sorba rendezzük az 

alapján, hogy hány helyen nem teljesítik az adott csúcsra vonatkozó igényt  

 Az azonos számú feltételt sértő egyedek sorba rendezése úthossz alapján 

5.5.5. Futtatási eredmények 

A DBMEA-t a Hernández-Pérez és társai által generált referenciaproblémákon teszteltem. A 

kapott eredményeket a szakirodalomban a probléma megoldására adott leghatékonyabb három 

módszerrel, a Mix-GVNS heurisztikával [74], a Genetikus Algoritmussal [145] valamint a 

GRASP/VND módszerrel [104] vetettem össze. Mindegyik referenciafeladatnál 10-10 

futtatást végeztem. Az itt ismertetett eredmények az [S9] publikációban találhatók. 

Az egyes heurisztikák az alábbi hardver konfigurációkkal voltak tesztelve: 

- DBMEA: Intel Core i7-7500U 2.7 GHz, 8GB RAM memória, Linux Mint 18.2 

- Mix-GVNS: Intel Core 2 Duo T5800 2.0 GHz, 2 GB RAM, Linux 
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- GRASP/VND: Intel Core 2 CPU 2.4GHz, Windows XP 

A 23. táblázat tartalmazza a legjobb és átlagos költségek optimális értéktől vett százalékos 

eltérését, valamint a futásidőket 20-60 méretű instanciák esetében. Mindegyik méret-kapacitás 

páros 10-10 feladatot (A-J) tartalmaz, és erre a 10 feladatra határoztam meg az optimumoktól 

való százalékos eltérést. Az optimális értékek a Szétválasztás és Vágás (branch-and-cut) 

algoritmussal lettek meghatározva [72]. Három instancia kivételével (60D, 60G, 60I) a 

DBMEA mindig megtalálta az optimális megoldást. Az átlagos költségek optimumtól vett 

százalékos eltérése a DBMEA esetén kisebb, mint a Genetikus Algoritmus [145] és a 

GRASP/VND heurisztika [104] esetén.  A GRASP/VND heurisztika [104] a leggyorsabb, 

viszont kis, 10 értékű járműkapacitás esetén az átlagos megoldás eltérése az optimálistól jóval 

nagyobb, mint a többi módszernél, tehát kevés futtatásból kisebb valószínűséggel fog jó 

megoldást találni. 

A 24. táblázat tartalmazza a futtatási eredményeket a százas méretű és tízes kapacitási 

instanciák esetében. A Mix-GVNS heurisztika [74] produkálta a legjobb eredményeket mind 

a legjobb, mind az átlagos költségek vonatkozásában. A DBMEA a másik két vizsgált 

módszernél azonban jobban teljesített. Ugyan a GRASP/VND [104] ezen feladatokon is 

leggyorsabbnak bizonyult, de a legjobb megoldásai a Mix-GVNS heurisztikánál [74] átlagban 

1.88 %-kal, a DBMEA-nál 1.23 %-kal rosszabbak. 

23. táblázat Az optimumoktól vett százalékos eltérések 20-60 méretű referenciafeladatok 

esetén 

Méret Kapacitás 

DBMEA Mix-GVNS 
Genetikus 

algoritmus 
GRASP/VND 

leg-
jobb 

átla-
gos 

idő 

[s] 
leg-
jobb 

átla-
gos 

idő 

[s] 
leg-
jobb 

átla-
gos 

leg-
jobb 

átla-
gos 

idő 

[s] 

20 

10 0.00 0.00 0.08 0.02 0.68 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 

20 0.00 0.00 0.02 0.00 0.10 0.10     0.00 0.00 0.03 

40 0.00 0.00 0.01 0.00 0.28 0.04     0.00 0.00 0.02 

30 

10 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.01 0.33 

20 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.11     0.00 0.00 0.08 

40 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.04     0.00 0.00 0.05 

40 

10 0.00 0.00 2.01 0.00 0.00 1.95 0.00 0.04 0.00 0.40 0.80 

20 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.15     0.00 0.00 0.15 

40 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.18     0.00 0.00 0.09 

50 10 0.00 0.10 6.03 0.00 0.06 4.06 0.00 0.39 0.01 1.14 1.51 
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20 0.00 0.00 2.94 0.00 0.00 1.29     0.00 0.16 0.34 

40 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.83     0.00 0.00 0.17 

60 

10 0.12 0.41 8.37 0.00 0.11 7.02 0.00 0.74 0.15 2.03 2.40 

20 0.00 0.10 4.05 0.00 0.00 2.81     0.08 0.34 0.49 

40 0.00 0.01 0.94 0.00 0.00 0.88     0.00 0.01 0.26 

24. táblázat Futtatási eredmények százas méretű és tízes kapacitású instanciákon 

Név 

DBMEA Mix-GVNS 
Genetikus 

Algoritmus 
GRASP/VND 

leg-

jobb átla-gos 

idő 

[s] 

leg-

jobb átlagos 

idő 

[s] 

leg-

jobb átlagos 

leg-

jobb átlagos 

idő 

[s] 

n100q10A 11734 11916.7 27.678 11669 11702.45 25.90 11828 11922.60 11874 12087.60 8.48 

n100q10B 13057 13218.6 33.100 12938 12983.65 25.32 13114 13301.60 13288 13582.60 10.23 

n100q10C 13977 14069.7 29.644 13893 13900.55 23.44 13977 14095.20 14069 14421.30 10.27 

n100q10D 14305 14377.6 32.700 14245 14298.90 25.45 14253 14406.40 14542 14787.50 8.95 

n100q10E 11414 11473.3 28.599 11403 11422.40 19.71 11411 11436.40 11650 12502.60 6.13 

n100q10F 11641 11708.3 28.280 11609 11621.35 19.75 11644 11699.00 11734 12010.70 7.67 

n100q10G 11981 12101.1 32.338 11866 11912.45 22.36 12038 12120.20 12049 12366.90 7.82 

n100q10H 12737 12802.3 34.522 12647 12699.20 30.39 12818 12906.20 12892 13169.20 9.39 

n100q10I 13916 13983.4 33.978 13751 13863.40 20.35 14032 14137.20 14048 14390.20 7.94 

n100q10J 13234 13469.2 33.978 13165 13227.75 25.21 13297 13516.80 13430 13737.60 11.65 

Average 12799.6 12912.02 31.482 12718.6 12763.21 23.79 12841.2 12954.20 12957.6 13305.60 8.85 

5.5.6. A futásidők vizsgálata görbeillesztés segítségével 

A három modell (polinomiális, exponenciális, négyzetgyök exponenciális) átlagos 

futásidőkhöz való illesztését a 1-PDTSP esetén is elvégeztem [S11]. 

A 25. táblázat tartalmazza a modellek paramétereit az 1-PDTSP-re használt módszerek esetén. 

A b paraméter értékei a Mix-GVNS heurisztika [74] esetén a legkisebbek, amely azt mutatja, 

hogy nagy méretű feladatokon valószínűleg gyorsabb lesz, mint a másik két módszer, viszont 

a megoldások jósága tekintetében már a vizsgált százas feladatméret esetén is jelentősen 

elmaradt a GRASP/VND [104] valamint a DBMEA-tól (25. táblázat). Prediktabilitás 
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szempontjából a 1-PDTSP-nél sem lehet értékelni az algoritmusokat a kis számú mintapont 

miatt, ehhez további vizsgálatok szükségesek nagyobb több százas méretű instanciákon (25. 

táblázat). 

25. táblázat A modellek paramétereinek értékei, valamint az RMSE és R
2
 értékek az 1-

PDTSP esetén 

  a b RMSE R
2
 

Mix-GVNS 

polinomiális 1.146e-06 3.659 0.1277 0.9998 

exponenciális 0.1581 1.051 0.3732 0.9987 

négyzetgyök 

exponenciális 
0.004598 2.352 0.1886 0.9997 

GRASP/VND 

polinomiális 1.073e-07 3.958 0.1056 0.9992 

exponenciális 0.04253 1.055 0.0593 0.9998 

négyzetgyök 

exponenciális 
0.0009191 2.502 0.05486 0.9998 

DBMEA 

polinomiális 1.195e-06 3.71 0.4096 0.9991 

exponenciális 0.191 1.052 0.6863 0.9975 

négyzetgyök 

exponenciális 
0.005295 2.385 0.4908 0.9987 
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6. A DBMEA univerzalitása 

Az elvégzett futtatások alapján (5. fejezet) a DBMEA algoritmus mindegyik vizsgált 

probléma (a TSP és annak négy, az alapfeladatnál bonyolultabb változata) esetén hatékonynak 

bizonyult, így egy általánosan használható, univerzális módszernek tekinthető a TSP és vele 

rokon NP-nehéz optimalizálási feladatok kezelésére. Ezzel kapcsolatos megállapításaimat a 4. 

tézisben részletezem. 

6.1. 4. tézis: Algoritmusok univerzalitásának vizsgálata 

Új optimalizálási problémáknál általában nem ismert, hogy milyen metaheurisztikus 

eljárásokkal lehet őket hatékonyan kezelni. A bemutatott öt probléma mindegyikénél a 

feladatra kifejlesztett módszereket alkalmaznak legjobb eljárásként. Ezen eljárásokra 

jellemző, hogy tartalmaznak valamilyen feladatspecifikus elemet, amelynek köszönhetően az 

adott problémát igen hatékonyan meg tudják oldani, viszont ennek köszönhetően más 

problémákra egyáltalán nem, vagy nem hatékonyan alkalmazhatók. Kutatásom során a célom 

olyan algoritmus kifejlesztése volt, amely az Utazó Ügynök Probléma és vele rokon 

problémák hatékony kezelésére egyaránt alkalmas. 

6.1.1. 4.1. altézis: Algoritmusok hatékonyságának és univerzálisan 

alkalmazhatóságának feltételei 

A DBMEA mind az öt vizsgált optimalizálási problémánál jó eredményeket szolgáltatott, 

ezért az 1. tézisben megfogalmazott algoritmusok hatékonyságára vonatkozó definíciót plusz 

egy feltétellel kiegészítve bevezetem a hatékony és általánosan alkalmazható (efficacious) 

algoritmus fogalmát. 

Valamely algoritmust hatékony és általánosan alkalmazható  (efficacious) tekintünk, ha az 1. 

tézisben megfogalmazott három hatékonyságra vonatkozó feltétel teljesítése mellett adott 

széles problémaosztálynál előzetes tesztelés nélkül kimondható az algoritmusról, hogy 

várhatóan jó, közel-optimális megoldásokat tud produkálni.  

6.1.2. 4.2. altézis: A DBMEA algoritmus univerzalitása 

A DBMEA algoritmus teljesíti a 4.1 altézisben megfogalmazott hatékony és általánosan 

alkalmazható (efficacious) algoritmus követelményeit. 
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A DBMEA egy általánosan alkalmazható, univerzális módszernek tekinthető az Utazó 

Ügynök Probléma és különböző, az alapfeladatnál jóval nehezebb változatainak kezelésére, és 

a szakirodalomban található leghatékonyabb módszerekkel is versenyképesnek bizonyult, egy 

esetben pedig az ismert legjobb algoritmusnak bizonyult: 

a. Az Utazó Ügynök Probléma esetén – ugyan pontosságban és futásidőben is 

elmaradt a jelenleg leghatékonyabbnak számító Helsgaun-féle Lin-Kernighan 

heurisztikától [68] –, de közel 20 ezres feladatméret esetén is 1%-on belüli van a 

megtalált megoldás a legjobb ismerthez képest. Emellett viszont a futásidő 

becsülhetősége szempontjából jobban teljesített a Helsgaun-féle Lin-Kernighan 

heurisztikánál [68], valamint a Concorde algoritmusnál [8], az átlagos futásidőkre 

illesztett görbék R
2 
értékei egyhez közeliek [S10]. 

b. A DBMEA a megoldás pontossága, valamint a futásidő alapján a 2. legjobb 

módszernek tekinthető az időablakos Utazó Ügynök Probléma kezelésére [S4, 

S5]. 

c. Az időfüggő TSP-nél a bier127 problémára a DBMEA minden szorzófaktor 

esetén megtalálta a Schneider által publikált legjobb ismert megoldást [23, 127]. 

A megoldások jóságát tekintve egyértelműen jobb az RTR algoritmusnál [91], 

valamint Ban metaheurisztikájánál [18]. A DBMEA az általam generált két 

nagyobb, 250 csúcsú instanciákra is jó minőségű megoldásokat eredményezett 

[S7]. 

d. Az Utazó Szerelő Probléma esetén a DBMEA az összes szakirodalombeli 

módszernél hatékonyabbnak bizonyult. Ezzel kapcsolatos megállapításaim a 3. 

tézisben olvashatók [S8]. 

e. A DBMEA a megoldás pontossága, valamint a futásidő alapján a 2. legjobb 

módszernek tekinthető az Egy Árucikk Felvétel-Szállítás Utazó Ügynök 

Probléma (1-PDTSP) kezelésére [S9]. 
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7. Az értekezés tézisei összegzése 

1. tézis: Algoritmusok hatékonyságának vizsgálata 

Az algoritmusok hatékonyságának vizsgálatára új feltételrendszert vezettem be [S3]. 

Valamely algoritmust hatékonynak tekintünk, ha az alábbi követelmények mindegyikét 

teljesíti: 

1. Nagy számú referenciaproblémán tesztelve mindig elfogadható futásidőt mutat 

2. Közel optimális megoldásokat biztosít 

3. A futásidő jól előre jósolható, korreláció mutatkozik a problémaméret és a 

futásidő között 

A 3. tulajdonság a szakirodalomban tipikusan nem szerepel, és ez az algoritmus hatékonyság 

újszerű megfogalmazásához vezet. 

A fenti új hatékonysági definíciót szem előtt tartva olyan algoritmuscsalád kifejlesztést tűztem 

ki célul, amely mindhárom kritériumnak nagy mértékben megfelel. 

2. tézis: Az Utazó Ügynök Probléma vizsgálata 

Korábban már meghatározásra került a Bakteriális Evolúciós Algoritmus diszkrét változata, 

amely azonban az 1. tézisben megfogalmazott hatékonysági kritériumoknak csak részlegesen 

felelt meg. Kutatásaim egy mindhárom értelemben hatékony DBMEA kifejlesztésére 

irányultak, amelyeket sikerült megvalósítani. 

2.1. altézis: A DBMEA algoritmus hatékonyságának növelése 

A korábban publikált DBMEA algoritmus javítására az 1. tézis értelmében történő 

hatékonyság növelése céljából olyan módosító javaslatokat tettem, amelyek az eredetinél 

lényegesen hatékonyabb új DBMEA algoritmushoz vezettek [S2, S5]. 

Javaslatot tettem három, a lokális keresést gyorsító technika alkalmazására, amelyekkel 

jelentős (18-35-szörös) javulást értem el a futásidőben az eredeti DBMEA algoritmushoz 

képest úgy, hogy az útvonalak optimálistól való eltérése ezáltal nem változott [S2, S5]. 

A javasolt párhuzamosítási megoldással további, 1.54-1.89-szeres gyorsulást értem el az 

algoritmust két szálon futtatva [S6]. 
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2.2. altézis: Az Utazó Ügynök Problémára alkalmazott módszerek hatékonyságának 

vizsgálata az 1. tézisben megadott hatékonysági fogalom alapján 

A futtatási eredmények alapján megállapítható, hogy az eredeti DBMEA algoritmus bizonyos 

mértékig [S1, S3], a javított lokális keresést alkalmazó új algoritmus [S2, S5] fokozottan 

teljesíti az 1. tézisben megfogalmazott hatékonysági követelményeket: 

- Statisztikailag igazoltam, hogy a javított DBMEA algoritmus futásideje jól becsülhető, 

ezzel teljesíti a definícióban szereplő 3. feltételt. A javított DBMEA esetén az átlagos 

futásidőkre illesztett görbék R
2 

értékei 1-hez közeliek. Az R
2 

értékek alapján 

megállapítható, hogy a javított DBMEA futásidő jósolhatósága szempontjából lényegesen 

jobban teljesít, mint a Concorde [8] és a Helsgaun-féle Lin-Kernighan heurisztika [68] 

[S10]. 

- A javított DBMEA algoritmus esetén közel 20 ezres feladatméret esetén is 1%-on belüli 

van a megtalált megoldás a legjobb ismerthez képest, tehát a definíció 3. feltétele is 

teljesül [S10].  

A Concorde algoritmusról [8] megállapítható, hogy nem tekinthető hatékony algoritmusnak a 

TSP kezelésére, hiszen nem teljesíti a definícióban szereplő követelményeket [S10]:  

-  a 2000 csúcs feletti feladatokat egy kivétellel nem tudta megoldani 3 CPU nap alatt 

- a futásidő jósolhatósága szempontjából is igen rosszul viselkedik, az átlagos futásidőkre 

illesztett görbék R
2 
értékei 0.5 alattiak. 

3. tézis: A DBMEA futtatási eredményeinek értékelése az Utazó Szerelő 

Probléma esetében 

Az Utazó Szerelő Probléma (Traveling Repairman Problem, Minimum Latency Problem) 

esetén a DBMEA a szakirodalomban szereplő módszerekkel összehasonlítva mindegyiknél 

hatékonyabbnak bizonyult, és jelenleg a legjobb módszernek tekinthető [S8, S14]. Ezt 

alátámasztják a következők: 

a. Futásidő tekintetében gyorsabb volt a szakirodalmi módszereknél, az 1000 

méretű feladatoknál már közel kétszeres sebességkülönbség mutatkozott a 

DBMEA javára. 
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b. A DBMEA TSPLIB instanciákon tesztelve az att532 problémára új legjobb 

megoldást talált gyorsabb futásidő mellett, valamint a többinél a lin318 

kivételével megtalálta a legjobb ismert megoldást. 

c. A Salehipour és társai által generált tesztfeladatok [125] esetén a 10, 20 és 50-

es méretek mindegyikénél megtalálta az optimális megoldást. Az 500 csúcsú 

feladatok esetén a DBMEA húszból 13 tesztfeladatra új legjobb megoldást 

talált, valamint (egy eset kivételével) az átlagos megoldás is jobb volt, mint a 

korábban legjobbnak számító GILS-RVND heurisztika [129]. Az 1000 csúcsú 

feladatok esetén a DBMEA a 20 tesztesetből 19-re új legjobb megoldást talált, 

valamint az átlagos megoldások is jobbak.  

4. tézis: Algoritmusok univerzalitásának vizsgálata 

Új optimalizálási problémáknál általában nem ismert, hogy milyen metaheurisztikus 

eljárásokkal lehet őket hatékonyan kezelni. A bemutatott öt probléma mindegyikénél a 

feladatra kifejlesztett módszereket alkalmaznak legjobb eljárásként. Ezen eljárásokra 

jellemző, hogy tartalmaznak valamilyen feladatspecifikus elemet, amelynek köszönhetően az 

adott problémát igen hatékonyan meg tudják oldani, viszont ennek köszönhetően más 

problémákra egyáltalán nem, vagy nem hatékonyan alkalmazhatók. Kutatásom során a célom 

olyan algoritmus kifejlesztése volt, amely az Utazó Ügynök Probléma és vele rokon 

problémák hatékony kezelésére egyaránt alkalmas. 

4.1. altézis: Algoritmusok hatékonyságának és univerzálisan alkalmazhatóságának 

feltételei 

A DBMEA mind az öt vizsgált optimalizálási problémánál jó eredményeket szolgáltatott, 

ezért az 1. tézisben megfogalmazott algoritmusok hatékonyságára vonatkozó definíciót plusz 

egy feltétellel kiegészítve bevezetem a hatékony és általánosan alkalmazható (efficacious) 

algoritmus fogalmát. 

Valamely algoritmust hatékony és általánosan alkalmazható  (efficacious) tekintünk, ha az 1. 

tézisben megfogalmazott három hatékonyságra vonatkozó feltétel teljesítése mellett adott 

széles problémaosztálynál előzetes tesztelés nélkül kimondható az algoritmusról, hogy 

várhatóan jó, közel-optimális megoldásokat tud produkálni.  
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4.2. altézis: A DBMEA algoritmus univerzalitása 

A DBMEA algoritmus teljesíti a 4.1 altézisben megfogalmazott hatékony és általánosan 

alkalmazható (efficacious) algoritmus követelményeit. 

A DBMEA egy általánosan alkalmazható, univerzális módszernek tekinthető az Utazó 

Ügynök Probléma és különböző, az alapfeladatnál jóval nehezebb változatainak kezelésére, és 

a szakirodalomban található leghatékonyabb módszerekkel is versenyképesnek bizonyult, egy 

esetben pedig az ismert legjobb algoritmusnak bizonyult: 

a. Az Utazó Ügynök Probléma esetén – ugyan pontosságban és futásidőben is 

elmaradt a jelenleg leghatékonyabbnak számító Helsgaun-féle Lin-Kernighan 

heurisztikától [68] –, de közel 20 ezres feladatméret esetén is 1%-on belüli van a 

megtalált megoldás a legjobb ismerthez képest. Emellett viszont a futásidő 

becsülhetősége szempontjából jobban teljesített a Helsgaun-féle Lin-Kernighan 

heurisztikánál [68], valamint a Concorde algoritmusnál [8], az átlagos futásidőkre 

illesztett görbék R
2 
értékei egyhez közeliek [S10]. 

b. A DBMEA a megoldás pontossága, valamint a futásidő alapján a 2. legjobb 

módszernek tekinthető az időablakos Utazó Ügynök Probléma kezelésére [S4, 

S5]. 

c. Az időfüggő TSP-nél a bier127 problémára a DBMEA minden szorzófaktor 

esetén megtalálta a Schneider által publikált legjobb ismert megoldást [23, 127]. 

A megoldások jóságát tekintve egyértelműen jobb az RTR algoritmusnál [91], 

valamint Ban metaheurisztikájánál [18]. A DBMEA az általam generált két 

nagyobb, 250 csúcsú instanciákra is jó minőségű megoldásokat eredményezett 

[S7]. 

d. Az Utazó Szerelő Probléma esetén a DBMEA az összes szakirodalombeli 

módszernél hatékonyabbnak bizonyult. Ezzel kapcsolatos megállapításaim a 3. 

tézisben olvashatók [S8]. 

e. A DBMEA a megoldás pontossága, valamint a futásidő alapján a 2. legjobb 

módszernek tekinthető az Egy Árucikk Felvétel-Szállítás Utazó Ügynök 

Probléma (1-PDTSP) kezelésére [S9]. 
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8. Összegzés, a kutatás folytatásának lehetséges irányai 

Disszertációmban az Utazó Ügynök Problémát és négy abból származó, de bonyolultabb 

változatát (Időablakos Utazó Ügynök Probléma, Időfüggő Utazó Ügynök Probléma, Utazó 

Szerelő Problémával, valamint 1-PD TSP) vizsgáltam meg. Mindegyik probléma elméleti, 

valamint gyakorlati szempontból is jelentős. Fő alkalmazási területük a logisztika. Egy 

optimális vagy közel-optimális útvonal nem csak a szállítmányozó cég költségeit csökkenti, 

hanem a környezeti terhelést, káros anyag kibocsátást is. 

Kutatásom során a célkitűzés olyan populáció alapú evolúciós módszer megalkotása volt, 

amely az Utazó Ügynök Problémára és a vele rokon útvonaloptimalizálási feladatokra 

egyaránt hatékonyan alkalmazható. 

A vizsgált feladatok kezelésére az Diszkrét Bakteriális Memetikus Evolúciós Algoritmust és 

annak általam jelentősen felgyorsított változatát használtam.  

Az algoritmusok hatékonyságának vizsgálatára új feltételrendszert javasoltam, amely a 

megoldás pontossága és a futásidő mellett figyelembe veszi a futásidő jósolhatóságát is. 

Tesztekkel igazoltam, hogy a TSP esetén a DBMEA megfelel az algoritmusok 

hatékonyságára vonatkozó feltételeknek: nagy, tízezres feladatméret esetén is elfogadható 

időn belül biztosít közel-optimális útvonalakat, emellett a futásidő is jól becsülhető. 

Az Utazó Szerelő Probléma esetén a DBMEA a szakirodalomban található legjobb 

módszereknél is hatékonyabbnak bizonyult, a szakirodalomban vizsgált legnagyobb, ezres 

méretű tesztfeladatok szinte mindegyikénél új legjobb megoldást talált rövidebb futásidő alatt. 

A DBMEA algoritmus a szakirodalomban található legjobb módszerekkel összehasonlítva 

mindegyik vizsgált feladat kezelésére hatékonynak bizonyult, elfogadható időn belül 

eredményezett optimális vagy közel-optimális megoldásokat, így hatékony, univerzális 

módszernek tekinthető az Utazó Ügynök Probléma és vele rokon diszkrét optimalizálási 

problémák megoldására.  

A jövőben szeretném az Utazó Ügynök Probléma általánosításait, a különböző 

Szállításszervezési Problémákat (Vehicle Routing Problem) vizsgálni. Ezen feladatok közös 

jellemzője, hogy a szállításhoz egynél több jármű áll rendelkezésre. Továbbá szeretném 
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folytatni a bizonytalanságot leíró fuzzy TSP-modellek kidolgozásával és vizsgálatával 

kapcsolatos kutatásaimat is. 
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Summary, future research directions 

In my thesis 5 discrete optimization problems were examined: the Traveling Salesman 

Problem and four related, but more difficult problems. Each problem is significant in 

theoretical and practical terms. Logistics is their main application area. By finding an optimal 

or near-optimal tour not only the costs of the logistic company, but also the air pollutant 

emissions can be reduced. 

Main aim of my research was to develop population based evolutionary methods which can 

efficiently solve related routing optimization problems.  

The Discrete Bacterial Memetic Evolutionary Algorithm and my improved versions were 

used for solving the TSP and its extended versions.  

To investigate the efficiency of the algorithms, I proposed a new set of conditions which also 

takes into account the runtime predictability besides the accuracy of the solution and the 

runtime. 

Tests have shown that for the TSP the DBMEA meets all criteria of the new definition of the 

efficiency: it also provides near-optimal paths within a reasonable amount of time for 

instances with ten thousand of nodes and the runtime are well predictable. 

In the case of the Traveling Repairman Problem the DBMEA outperformed the state-of-the-

art heuristics in the literature. It found new best solutions for almost all instances with 1000 

nodes in less runtime. 

The test results show the DBMEA is able to solve efficiently this problems resulting in 

optimal or near-optimal solutions. It can be concluded that the DBMEA is an efficient and 

universal method for solving the TSP and closely related problems. 

In the future I would like to examine some generalizations of the TSP which are called 

Vehicle Routing Problems. The goal of this type of problems is to find optimal routes for 

multiple vehicles visiting a set of locations. Furthermore, I would like to develop further 

fuzzy TSP models which can handle the uncertainties.  
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