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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 közötti 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 [8]. 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 kezelésére alkalmazott módszereket három nagy csoportra lehet osztani: 

- egzakt megoldó módszerek 

- approximációs algoritmusok 

- heurisztikus módszerek, metaheurisztikák 

Az egzakt megoldó módszerek garantálják a feladat optimális megoldását, viszont 

nagy méretű feladatok megoldására nem használhatók hatékonyan, túl sok időbe 

telne a megoldást megtalálása. A disszertációban vizsgált problémák pontos 

megoldására leggyakrabban a Szétválasztás és Korlátozás (Branch and Bound)  

módszert [16] vagy Dinamikus Programozást [4] alkalmaznak. 

Az approximációs vagy közelítő algoritmusok olyan polinom idejű eljárások, 

amelyek az optimumhoz közeli megoldásokat garantálnak [23]. Gyorsaságuk miatt 



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

viszonylag jó megoldást az adott problémára. Az approximációs algoritmusok 

hatékonyságát az approximációs hányadossal jellemezzük. 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 [6]. 

A TSP és vele rokon feladatok 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 [9]. 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 [20]. Az elnevezés Moscato-tól származik. Moscato ötlete az volt, hogy 

ha a globális keresést lokális kereséssel egészítjük ki, akkor a megoldandó 

komplex problémák hatékonyabban kezelhetők válnak [18]. 

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 [11], amely több százezres méret esetén jó 

minőségű megoldásokat biztosít), de ezek hatékonyságukat valamely bennük 

alkalmazott feladatspecifikus műveletnek köszönhetik, így más, akár a TSP-vel 

rokon feladatokra sem lesznek hatékonyan alkalmazhatók.  



Megállapítottam azt is, hogy a legjobb egzakt megoldó, a Concorde algoritmus [1] 

illetve a leghatékonyabb heurisztika, a Helsgaun-féle Lin-Kernighan heurisztika 

[11] esetén egy ismeretlen feladat megoldásához szükséges futásidő nem jósolható 

előre a feladat méretének ismeretében, mert 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) [8] és négy további, a TSP-vel rokon, de annál jóval bonyolultabb feladattal, 

az Időablakos Utazó Ügynök Problémával [15], az Időfüggő Utazó Ügynök 

Problémával [5], az Utazó Szerelő Problémával [7], valamint az Egy Árucikk 

Felvétel-Kiszállítás Utazó Ügynök Problémával (1-PD TSP) [12] foglalkoztam. A 

problémák kezelésére a Bakteriális Evolúciós Algoritmus (BEA) diszkretizált 

memetikus továbbfejlesztését [10] illetve ennek általam lényegesen felgyorsított 

változatát használtam. A BEA algoritmust eredetileg Nawa és Furushashi 

publikálták fuzzy rendszerek optimális paramétereinek meghatározására [19]. 

Választásom azért esett a BEA-re, mert Balázs és társai megmutatták [2], hogy 

folytonos optimalizálási problémák esetén lényegesen hatékonyabb az Evolúciós 

Algoritmusok területén általánosan alkalmazott Genetikus Algoritmusnál [13], de 

az igen jó Részecske-raj Optimalizálásnál is [14].  



2. Tézisek 

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]. 

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 [1] és a Helsgaun-féle Lin-Kernighan heurisztika [11] [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 [1] 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. 

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 [21] 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 [22]. 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.  

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 [11] –, 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 [11], valamint a Concorde algoritmusnál [1], 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 [5]. A megoldások jóságát tekintve egyértelműen 

jobb az RTR algoritmusnál [17], valamint Ban metaheurisztikájánál [3]. 

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 kezelésére [S9].  



4. Összegzés, jövőbeli tervek 

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, amelyek a logisztikában előforduló útvonaloptimalizálási 

feladatokra 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 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 mindegyik 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 folytatni a bizonytalanságot leíró fuzzy TSP-

modellek kidolgozásával és vizsgálatával kapcsolatos kutatásaimat is. 
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