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Bevezetés

A ma embere rengeteget utazik, és rohanó világunkban elengedhetetlen, hogy eh-

hez a leggyorsabb utakat válassza. Éppen ezért a navigációs készülékek egyre in-

kább nélkülözhetetlenné válnak, ezzel párhuzamosan rohamos fejl®désnek indultak.

A dolgozat célja bemutatni az útvonalkeres® algoritmusok alapjait, az alkalmazható

matematikai modelleket.

Az úthálózatokat legegyszer¶bb gráfokkal modellezni. Az utakat éleknek, a ke-

resztez®déseket pedig pontoknak feleltetjük meg. Az els® fejezetben az utakon de-

terminisztikus áthaladási id®kkel számolunk, azaz adott egy valós érték¶, az éleken

értelmezett függvény, mely megadja, hogy mennyi az adott élen való áthaladás költ-

sége. Ezt tekinthetjük az útszakaszon való átjutás idejének. A célunk két adott pont

között a legrövidebb utat megtalálni. A probléma speciális eseteire közismert algo-

ritmusok születtek, az els® fejezetben ezeket ismertetjük.

Arra az esetre, ha nincsenek negatív költségértékek az éleken, Edsger Wybe Dijk-

stra adott algoritmust 1956-ban. Az algoritmus felgyorsítható, ha párhuzamosan

elindítjuk a kezd®, és végpontból is, ezt nevezik kétirányú Dijkstra algoritmusnak.

Ha a költségfüggvény valós érték¶, de nincs negatív összköltség¶ kör az adott

gráfban, akkor a Bellman-Ford algoritmus megoldja a feladatot. Richard Bellman

1958-ban, Lester Ford pedig 1956-ban egymástól függetlenül publikálta algoritmu-

sát. Ha a gráfban létezik negatív összköltség¶ kör, nem létezik legrövidebb út két

pont között, hiszen a negatív körön többször végigmenve az út összköltsége mindig

csökkenthet®.

El®fordulhat, hogy egy gráf valamennyi csúcspárjára szeretnénk megtudni a két

csúcs közti legrövidebb utat. Ez a probléma merül fel, ha például autóstérképek-

hez készítjük el a városok egymástól mért távolságainak táblázatát. Természetesen

alkalmazhatjuk minden pontpárra a korábban említett algoritmusokat. Ha a költség-

függvény nemnegatív, a Dijkstra algoritmus, ha negatív költségeket is megengedünk,

a Bellman-Ford algoritmus alkalmazható. Az utóbbi esetben hatékonyabb módszerek

is léteznek, a Floyd algoritmus a problémát dinamikus programozási feladatra vezeti
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vissza. Robert Floyd 1962-ben publikálta az algoritmus azon változatát, mely csak a

pontok közti legrövidebb út hosszát adja meg, az utat magát nem. Kis kiegészítéssel

az algoritmusból a legrövidebb utak is rekonstruálhatók.

Az A* (A csillag) algoritmus a Dijkstra algoritmus általánosítása, szintén pozitív

költségfüggvény esetén használható. Peter Hart, Nils Nilsson és Bertram Raphael

írta le el®ször 1968-ban. Az A* algoritmus heurisztikát használ a pontok cél ponttól

való távolságának becslésére. Például ha két város közt keressük a legrövidebb utat,

a heurisztika lehet a városok egymástól légvonalban mért távolsága. Az algoritmus a

gyakorlatban is nagyon hasznosnak bizonyult, széles körben alkalmazzák útkeresésre

és gráfbejárásra.

Ha azt szeretnénk, hogy valamely algoritmusunk nagy gráfok esetén is gyorsan

m¶ködjön, használhatjuk a kis szeparátorok módszerét. Ez nem egy önálló algorit-

mus, más determinisztikus útkeres® algoritmusokat lehet vele felgyorsítani. A gráf

kisebb részekre partícionálásával és az útvonalkeresést a részek közötti útvonalkere-

sésre redukálásával csökkenti a keresés idejét.

Az egyes útszakaszokon való átjutás ideje a valóságban nem determinisztikus

érték, függ a forgalmi körülményekt®l. A várható utazási id®re pontosabb becslést

kaphatunk, ha egy útszakaszon az átjutás idejét egy valószín¶ségi változóval model-

lezzük. A változó megadja, hogy mekkora valószín¶séggel mennyi id®be fog telni az

útszakaszon való átjutás. Tehát a modellünkben a gráf éleihez egymástól független

valószín¶ségi változókat rendelünk. Kevésbé világos, hogy mit jelent a sztochaszti-

kus legrövidebb út. A feladatunk már nem a leggyorsabb út megkeresése, hanem

a gyorsaság (várható érték) és a megbízhatóság (szórás) valamely kombinációjának

optimalizálása. Ez a kombináció az utazó preferenciáitól függ, ezért bevezetünk egy

C :R→R+ költségfüggvényt. Ha a határid®t elnevezzük a 0 id®pontnak, C(t) értéke

a t id®pontban való érkezés költségét adja meg. A második fejezetben a költségfügg-

vények néhány családját fogjuk tárgyalni.

Általában az utazó célja az, hogy bizonyos határid®re érjen adott helyre. Ha

például 5-kor indul a vonatom, mikor kell elindulnom otthonról, és melyik útvona-

lon kell haladnom, hogy elérjem és ne induljak el feleslegesen korán? Ha már úton

vagyok, melyik az optimális út az adott határid®höz? Azt gondolnánk, hogy a má-

sodik kérdés a könnyebb, azonban azt fogjuk tapasztalni, hogy az általunk vizsgált

költségfüggvények egy részére az els® kérdés megválaszolható, míg a második kérdés

NP-nehéz. Fontos különbséget tennünk a két probléma között, más indulási id®re

más út bizonyulhat optimálisnak. Tegyük fel például, hogy két út közül akarunk vá-

lasztani, és bizonyos határid®re szeretnénk megérkezni. Az els® úton való áthaladás
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idejének kisebb a várható értéke és a szórása, ez az út t¶nik jobbnak. Azonban, ha

röviddel a határid® el®tt indulunk el, a lassabb és nagyobb bizonytalanságú út a

hasznosabb, mert azon haladva nagyobb az esélye, hogy id®ben érkezünk.

A forgalom torlódása súlyos probléma, a [8] felmérés szerint nemzetközi szinten

évente 4.2 milliárd órát töltünk dugóban, és 2.9 milliárd gallon üzemanyagot vesz-

tegetünk el. Ez körülbelül 78 milliárd dollárt jelent évente. Ezért is nagyon fontos

az útvonaltervez® rendszerek fejlesztése, és az utazók megfelel® tájékoztatása.
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1. fejezet

Determinisztikus útvonaltervezés

Ebben a fejezetben bemutatjuk a legalapvet®bb útvonalkeres® algoritmusokat, me-

lyek az utakon determinisztikus áthaladási id®kkel számolva meghatároznak egy

legrövidebb utat két pont között. Az algoritmusok megfogalmazása során a [2]-ben

és a [7]-ben leírtakat vesszük alapul.

Az úthálózatot egy irányítatlan G=(V,E) grá�al szemléltetjük, melyben az élek

utaknak, a pontok pedig keresztez®déseknek felelnek meg. Az egyes útszakaszokon

való áthaladási id®t egy c : E → R költségfüggvény írja le, mely felvehet negatív

értékeket is. A továbbiakban a kiindulási pontot S-sel, míg a célállomást T -vel fogjuk

jelölni. Célunk tehát egy legrövidebb S−T út megtalálása. A továbbiakban legyen

|V |= n, |E|= e. A legrövidebb út megtalálását nehezíti a negatív élsúlyok jelenléte,

hiszen ha a gráf tartalmaz negatív kört, azon többször végigmenve tetsz®legesen olcsó

sétát tudunk találni. A bemutatott algoritmusok ezt a nehézséget a súlyfüggvényre

tett megkötésekkel küszöbölik ki.

1.1. Dijkstra algoritmus

A negatív körök kizárására az egyik lehet®ség, ha az élsúlyokat nemnegatívnak vá-

lasztjuk. Ha a modellben szerepl® költségfüggvény c :E→R+, Dijkstra algoritmusa

megtalálja a legrövidebb S−T utat, amennyiben az létezik. Valójában akár az összes

pontba meghatározza az S-b®l induló legrövidebb utat.

1.1.1. Lemma. Adott egy c : E → R+ súlyfügvénnyel súlyozott G = (V,E) gráf.

Legyen az S pontból T -be vezet® legrövidebb út P =S, u1, u2, ..., uk, T . Ekkor bármely

1≤i≤j≤k esetén a Pij=ui, ui+1, ..., uj részútja P -nek legrövidebb ui-ból vj-be vezet®

út.
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Mivel a legrövidebb S−T út részútja is legrövidebb út, így a lokális optimumok

választásával elérhet® a globális optimum.

Az algoritmushoz két halmazt használunk, az Elért, és az Eléretlen halmazokat,

valamint minden pontnak van egy ®se. Kezdetben az összes pont Eléretlen, az S

pont ®se önmaga, a többi pontnak nincs. Bevezetünk egy d(.) függvényt, ami min-

den pontra a pont aktuális távolságát jelzi S-t®l, kezdetben ez S-re 0, minden más

pontra végtelen. Az algoritmus mohó, minden lépésben az aktuálisan legjobbnak

t¶n® pontot választja. Egy általános lépésben kiválasztja azt az Eléretlen u pontot,

amelynek legkisebb a d(u) értéke, és azt vizsgálja. Minden olyan v szomszédjára,

ami még Eléretlen, kiszámít egy új távolságértéket, t(v) =d(u)+c(uv). Amennyiben

t(v) < d(v), d(v) := t(v), a v pont ®se pedig legyen u. Ezután az u pont Elért-é

válik. Amint T is Elért-é válik, az algoritmus véget ér. Amennyiben az összes pont

távolságára kíváncsiak vagyunk S-t®l, az algoritmus akkor ér véget, ha már nincs

Eléretlen pont.

Az algoritmus megvalósításához használhatunk rendezetlen tömböt, ekkor a m¶-

veletigény O(n2), vagy kupacot, ekkor O((n+ e) · log(n)). Mivel ebben az esetben

az élszámtól is függ a m¶veletigény, s¶r¶ gráfok esetén rendezetlen tömbbel, rit-

ka gráfok esetén kupaccal érdemes a pontokat és a hozzájuk tartozó d(.) értékeket

ábrázolni, hisz ekkor a m¶veletigény O(n · logn).

1.1.1. Kétirányú Dijkstra algoritmus

Ez az algoritmus a Dijkstra algoritmust futtatja párhuzamosan a kiindulási S és a

cél T pontból, ezzel felgyorsítva a keresést. Amint egy u pont mind a két irányból

Elértté válik, a legrövidebb út visszakereshet®.

Jelölje most ds(.) egy pont S-t®l való távolságát, dt(.) pedig a T -t®l való tá-

volságát. Ezeket az érétkeket úgy inicializáljuk, hogy ds(.) értéke S-re 0, minden

más pontra végtelen, dt(.) értéke T -re 0, minden egyéb pontra végtelen. Mind a

két irányú futtatáshoz tartozik egy-egy Elért, és Eléretlen halmaz, mindkét algorit-

mus csak a saját halmazait változtatja futás közben. Egy általános lépésben mind

a két algoritmus kiválasztja azt az Eléretlen us valamint ut pontot, amire a leg-

kisebb ds(us) illetve a dt(ut) távolság. Tegyük fel, hogy ds(us) ≤ dt(ut), ekkor us

pontot "kiterjesztjük" (bekerül a vizsgált pontok halmazába, és a szomszédaira új

távolságértékeket számítunk) a Dijkstra algoritmussal megegyez® módon. Minden v

szomszédjára kiszámítjuk a t(v)=ds(us)+c(usv) értéket, és ha ez kisebb mint ds(v),

akkor ds(v) := t(v) és v ®se legyen us. Végül a us pont átkerül az Elért halmazba.
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Hasonlóan járunk el ds(us) > dt(ut) esetén, ekkor a ut pontot terjesztjük ki. Az al-

goritmus véget ér, ha egy olyan w pont válik Elértté, amely a másik irányból már

Elért. Ekkor a legrövidebb S−T út nem feltétlenül tartalmazza w-t.

1.1.2. Állítás. A legrövidebb út S-b®l T -be

min ds(x)+c(xy)+dt(y) (1.1)

ahol x Elért S-b®l, y pedig Elért T -b®l.

Bizonyítás. A min ds(x)+c(xy)+dt(y) megtalálja a legrövidebb olyan utat, amely-

nek minden pontja benne van S vagy T Elért halmazában. Indirekt tegyük fel, hogy

a legrövidebb S−T útnak létezik legalább egy m pontja, ami mindkét irányból El-

éretlen. Ebben az esetben ds(w)≤ds(m) és dt(w)≤dt(m), különben m már bekerült

volna valamelyik Elért halmazba. Ez azt jelenti, hogy az m ponton átmen® S−T út

legalább ds(w)+dt(w) hosszú, vagyis nem rövidebb, mint az általunk talált út.

1.2. Bellman-Ford algoritmus

1.2.1. De�níció. Egy G = (V,E) gráf esetén a c:E → R költségfüggvényt konzer-

vatívnak nevezünk, ha a gráfban nincs negatív összköltség¶ kör.

1.2.2. De�níció. Egy G = (V,E) gráfban a P út egyszer¶, ha minden pontot leg-

feljebb egyszer érint.

Ha a modellünkben a költségfüggvény c : E → R konzervatív, a Bellman-Ford

algoritmust érdemes használni. Az algoritmus azon a meg�gyelésen alapszik, hogy

amennyiben létezik legrövidebb S−T út, létezik egyszer¶ legrövidebb is. Valóban,

kört elhagyva nem n®het az út költsége, mivel a súlyozás konzervatív. Egy n pontú

gráfban legfeljebb n−1 hosszú egyszer¶ út lehet.

Az algoritmus els® lépésben inicializálja a pontok távolságát S-t®l, melyet ismét

jelöljön d(.) (értéke minden pontra végtelen, S-re 0). Ezt követ®en felállít egy tet-

sz®leges sorrendet az éleken, és minden iterációban az adott sorrendben végigmenve

rajtuk próbál javítani. Legyen e egy uv él : ha d(v)>d(u)+c(e), akkor d(v) új értéke

d(u)+ c(e). Az n−1-edik lépésben az algoritmus már biztosan megtalálta a legrö-

videbb S−T utat, s®t, nemcsak egy T -re, hanem minden T -re. Ha az algoritmus

valamelyik lépésben egyáltalán nem tud javítani, akkor is befejez®dik. A lépésszáma

tehát legfeljebb ce(n−1).
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1.3. Floyd algoritmus

A Bellman-Ford algoritmus lépésszáma függ az élszámtól, ezért s¶r¶ gráf esetén a

futásideje nagy. Ha a feltételek azonosak, de nincs feltétlenül szükség a legrövidebb

útra, csak annak hosszára, a Floyd algoritmus gyorsabb. Floyd algoritmusa minden

u, v pontra meghatározza a legrövidebb u−v út hosszát. Sorszámozzuk meg a pon-

tokat tetsz®leges sorrendben. Jelölje tu,v(k) a legrövidebb u-ból v-be vezet® olyan

út hosszát, mely úton minden bels® pont sorszáma kisebb, mint k. Els® lépésként

elvégezzük az inicializálást:

tu,v(0) =


0 ha u= v,

c(e) ha e uv él,

∞ különben.

Ekkor könnyen látható, hogy ha minden pontra ismerjük a tu,v(k) értéket, akkor

tu,v(k+ 1) értéke vagy változatlanul tu,v(k), vagy egy út ami u-ból vk+1-be megy,

majd vk+1-b®l v-be. Mivel u és vk+1, valamint vk+1 és v között is csak k+ 1-nél

kisebb sorszámú pontokon haladhat át, és ezeket már ismerjük, tu,v(k+1) könnyen

számítható:

tu,v(k+1) :=min(tu,v(k); tu,vk+1
(k)+ tvk+1,v(k)).

Ekkor tu,v(n) adja a keresett érétket. Az algoritmus lépésszáma c ·n3.

Ha a legrövidebb utakra is szükség van, az algoritmus módosítható, ezzel lehe-

t®vé téve a meghatározott utak rekonstruálását. Nincs szükség arra, hogy minden

pontból minden más pontba eltároljuk az adott utat, elég eltárolni a legnagyobb

index¶ köztes csúcsot, melyen át kell haladni, ha egyik pontból el akarunk jutni egy

másikba. Ekkor a rekonstruáláshoz szükséges adatok eltárolhatóak egy K n×n mé-

ret¶ mátrixban, ahol K[u, v] a legnagyobb index¶ pont, melyen keresztül kell menni

az u-b®l v-be vezet® legrövidebb úton. Kezdetben K minden értéke 0. Ha az eredeti

algoritmus új legrövidebb utat talál két pont között, akkor a K mátrixot is frissíteni

kell. Végül a legrövidebb út u-ból v-be rekurzívan meghatározható: a legrövidebb út

u-ból K[u, v]-be, aztán a legrövidebb út K[u, v]-b®l v-be. Az 1.3 ábrán az algoritmus

látható, a tu,v(k) jelölés helyett a t[u][v] jelölést használva, a k érték jelölésére nincs

szükség, a mátrix tartalma mindig felülíródik, az aktuális értéket tárolja.
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1.1. ábra. Floyd algoritmus az utak rekonstruálásával

1.4. A* algoritmus

1.4.1. De�níció. Ha c : E→ R+ és h : V → R+, jelölje d(u, v) a legrövidebb uv út

költségét.

1.4.2. De�níció. A h :V →R+ heurisztika elfogadható, ha semmilyen u∈V esetén

nem becsüli túl a távolságot a céltól, vagyis ha d(u, T ) = k, akkor h(u)≤ k.

1.4.3. De�níció. A h : V → R+ heurisztika konzisztens, ha minden u, v pontra

h(u)≤ d(u, v)+h(v).

Ha a modellben szerepl® költségfüggvény c :E→R+ és h : V →R+ egy heurisz-

tika a pontok céltól való távolságára, az A* algoritmus alkalmazható. A heurisztika

lehet például egy térkép esetén a légvonalban mért távolság 2 pont között. Ha h

elfogadható és konzisztens, az A* algoritmus garantáltan befejez®dik, és optimális

eredményt ad.

Az algoritmus 2 halmazt használ, az egyik az Elért, a másik az Átvizsgált pontok

halmaza. Az f : V → R+ függvény egy becsült érték az adott ponton átmen® legrö-

videbb S−T út hosszára. Egy általános lépésben f(v) = t(v)+h(v), vagyis az S−v
út minimális hosszának és az v−T út becsült hosszának összege. Minél közelebb
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vagyunk tehát T -hez, annál jobb közelítést ad. Kiinduláskor az S pont van csak az

Elért halmazban, és f(S) := h(S).

Egy általános lépésben az algoritmus kiválasztja az Elért halmazból a legkisebb

f(u)-hoz tartozó pontot, majd u-t kiterjeszti, azaz u minden olyan v szomszédjára,

mely még nem Átvizsgált, kiszámítja a t(v)=t(u)+c(uv) valamint az f(v)=t(v)+h(v)

értékeket, majd a pontok átkerülnek az Elért halmazba. Ha az f(v) és t(v) kisebbek,

mint az eredetiek, felülíródnak, ha nem, akkor nem változik meg az értékük. Az

algoritmus véget ér, ha f(T ) értéke a legkisebb az Elért halmazban, ekkor t(T ) =

= f(T ). Ha a halmaz üres, de még nincs értéke a t(T )-nek, akkor nincs út S-b®l

T -be. Ez az algoritmus is mohó, hiszen minden lépésben a legjobbnak t¶n® pontot

választja. Ráadásul az A* algoritmus a Dijkstra egy általánosításának tekinthet®,

hiszen a h≡ 0 választással a Dijkstra algoritmust kapjuk vissza.

Ha az algoritmus véget ér, az azt jelenti, hogy talált egy utat, aminek a valós

hossza rövidebb, mint bármely másik még meg nem vizsgált útnak a becsült hossza.

Mivel a becslések optimisták, ezeket az utakat már nem szükséges vizsgálni. Az elfo-

gadhatósági kritérium miatt a megoldásként kapott út optimális. Az algoritmusnak

meg kell vizsgálnia minden utat, amelynek a becsült értéke egyenl® az aktuálisan

talált út hosszával.

Az A* felgyorsítható az optimalitás rovására az elfogadhatósági kritérium relaxá-

lásával. Ekkor a megoldásként talált út hossza nem lesz nagyobb, mint az optimális

út hosszának (1+ε)-szorosa. Ekkor a talált utat ε-elfogadhatónak nevezzük. A rela-

xált algoritmusnak különböz® változatai ismertek:

• A súlyozott A* algoritmus a h(v) heurisztika helyett a w(v) = εh(v) függvényt

használja, ahol ε > 1, és az új heurisztikával hajtja végre az A* lépéseit. Az

algoritmus így gyorsabb, kevesebb pontot vizsgál, a megoldás pedig maximum

ε-szorosa lesz az optimálisnak.

• A statikus súlyozású változatban az f(v) = g(v)+(1+ε)h(v) függvényt-t hasz-

nálja.

• A dinamikus súlyozású esetben f(v) = g(v)+(1+εk(v))h(v), ahol

k(v) =

{
1−d(v)/N ha d(v)<N

0 egyébként

A d(v) a v pont mélységét jelöli, N pedig egy becslés az S−T út hosszára.
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Az A* algoritmus a gyakorlatban is hasznosnak bizonyult, és nem csak az autók

navigációs rendszerei számára. A legtöbb RTS (real-time strategy) játékban használ-

ják a mesterséges intelligencia útkeres® algoritmusának, hiszen gyorsan talál jó utat

valós id®ben. Robotokat használnak csapdába esett, vagy sérült emberek megtalá-

lására, megmentésére, ezen gépek számára is hatékony az A* útkeres® algoritmus.

1.5. Kis szeparátorok

A kis szeparátorok módszere nem egy önálló algoritmus, más determinisztikus útke-

res® algoritmusokat lehet vele felgyorsítani. Az úthálózatokat megadó gráfok nagy

általánosságban síkgráfok, azaz az élek csak pontokban metszik egymást. Ezért a

síkgráfokra kifejlesztett technikák gyakran alkalmazhatók úthálózatokon is. Például

el®feldolgozással csökkenthet® az algoritmusok futásideje: O(nlog2n) helyet és el®-

feldolgozási id®t is számolva elérhetünk O(
√
nlogn) futásid®t irányított konzervatív

síkgráf esetén [3]. Több hasonló elméleti megközelítés létezik, de a gyakorlatban ezek

sokszor nehezen megvalósíthatóak, mert bonyolultak és nagy a tárigényük.

Egy gyakorlatban is jól hasznosítható megoldás az útvonalkeresés felgyorsítására

a G gráf partícionálása kisebb részekre pontok egy halmazának elhagyásával. Jelölje

az elhagyott pontokat V1, a megmaradt gráfot G0. Tekintsünk most egy G1=(V1, E1)

segédgráfot, amelynek az élei megfelelnek olyan G-beli legrövidebb utaknak, melyek

nem tartalmaznak V1-beli pontot. Ezek után az útvonalkeresés megszorítható a G1

gráfban történ® keresésre, ha S és T is komponensek. A módszer iterálható, több

szintet létrehozva. Korlátozza a lehet®ségeinket, hogy a segédgráf egyre s¶r¶bbé

válik az egyes szinteken, valamint nagy gráfokra költséges a legrövidebb utak és

szeparálók megtalálása.

1.6. F®útvonal hierarchia

A f®útvonal hierarchia az útvonaltervezés felgyorsítására szolgál. A célunk az, hogy

nagy gráfokon is gyorsan tudjunk útvonalat keresni. Ha például Nyugat-Európát

vesszük alapul, a gráfunk kb. 20.000.000 pontot fog tartalmazni. Ekkora gráf esetén

már nagyon sokáig tart az eddig ismertetett módszerekkel megvizsgálni a lehetséges

utakat. Az alapötlet az, hogy a legrövidebb út kis utakat általában csak lokálisan

használ a kiindulási és a végpont környékén. Az út maradék része f®útvonalakon

halad keresztül. Vezessünk be egy H hangolási paramétert, amely megadja, hogy

mennyire fogjuk csökkenteni a gráf méretét.
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1.6.1. De�níció. Egy e = (uv) élt f®útnak nevezünk, ha léteznek olyan S és T

pontok, hogy a legrövidebb S−T út keresztülmegy e-n és u nincs benne S-nek a H

sugarú környezetében, v pedig nincs benne T -nek a H sugarú környezetében.

Az algoritmus csoportosítja a pontokat és éleket a következ® két lépést váltogat-

va:

(1) Összevonás: Eltávolítja az összes pontot, melynek fokszáma legfeljebb 2, kiváltja

®ket újonnan bevezetett élekkel.

(2) Él elhagyás: Elhagyja a nem f®út éleket, vagyis azokat, amelyek legrövidebb

utakban csak a forrás vagy a célponthoz közel szerepelnek.

Így létrejön egy többszint¶ hierarchia, a gráf mérete minden szinten egyre kisebb

lesz. A f®útvonal hierarchia algoritmus volt az els® gyorsítási technika, ami a legna-

gyobb elérhet® gráfokra is milliszekundumokban mérhet® ideig keresett. A sikerének

kulcsa, hogy ugyan szükség van el®feldolgozásra, de minden pontban csak lokálisan,

ez pedig id® és helytakarékos.
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2. fejezet

Sztochasztikus útvonaltervezés

A determinisztikus modell egy élen való átjutás költségét �x értékként határozza

meg. Ez nem tökéletesen írja le a valóságot, egy adott úton különböz® id®pontokban

más és más lehet az átjutás ideje. Gondolhatunk például a hétköznapi csúcsforga-

lomra, mikor jelent®sen lelassul a forgalom. A legpontosabb becslést akkor kapjuk a

menetid®re, ha minden élhez a determinisztikus érték helyett valószín¶ségi változók

sorozatát rendeljük. Egy u élen az átjutás ideje t id®pontban indulva egy eloszlást

követ, amit a Yu,t valószín¶ségi változó határoz meg, ez minden t -re különböz® lehet.

Most egy ennél egyszer¶bb modellel fogunk foglalkozni. Legyen adott egy útháló-

zat, melynek megfeleltetünk egy G= (V,E) gráfot, és ismét optimális utat keresünk

adott S és T pontok között. Az el®bbiekt®l eltér®en most egy e ∈ E élen való átju-

tás ideje az indulási id®t®l függetlenül valamilyen eloszlást követ, melyet egy fe(.)

s¶r¶ségfüggvény¶ valószín¶ségi változó ad meg. Ebben a fejezetben a [4] [5] és [6]

cikkek eredményeit ismertetjük.

A legrövidebb út nem minden esetben a legjobb, ha a cél az utazási id® mini-

malizálása, vagy az id®ben való megérkezés valószín¶ségének a maximalizálása. Az

utazók célja általában az, hogy egy adott id®pont el®tt érjenek a célállomásra, le-

gyen ez a határid® a 0 id®pont. A felhasználó preferenciáit egy költségfüggvénnyel

írjuk le, melynek értéke a t id®pontban való érkezés esetén C(t) (t pozitív lesz késés

esetén, negatív korai érkezés esetén).

Legyen e ∈ E az utolsó él egy P úton, mely S-b®l T -be megy. Ezentúl az e élen

való áthaladás idejét megadó valószín¶ségi változót Y -nal jelöljük. A s¶r¶ségfügg-

vénye f , a várható értéke pedig µ lesz. Ekkor annak a várható költsége, hogy a t

id®pillanatban kezdünk el áthaladni rajta, megadható a következ® konvolúcióval :

ECe(t) =

∫ ∞
0

fe(y)C(t+y)dy.
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Legyen mostantól P = {e1, e2, ...en} tetsz®leges S−T út. Jelölje az ei élen való

áthaladás idejének s¶r¶ségfüggvényét fi, várható értékét µi, szórását pedig σi. Ha az

éleken való áthaladás idejét megadó valószín¶ségi változók egymástól függetlenek,

akkor egy t id®pontban indulva a P úton való végighaladás várható költsége:

ECP (t) =

∫ ∞
0

...

∫ ∞
0

[fe1(y1)...fen(yn)C(t+y1 + ...+yn)]dy1...dyn.

Több lehet®ségünk is van az éleken való áthaladás eloszlásának megválasztására,

ahogy a költségfüggvény is többféle lehet.

Tegyük fel, hogy minden élen az átjutás ideje normális eloszlást követ, valamint

hogy ezek egymástól függetlenek. Független normális eloszlású valószín¶ségi válto-

zók összege is normális eloszlású. Ekkor a P úton való átjutási id® tP ∼ N(µP , σP )

eloszlást követ, ahol µP =
∑n

i=1 µi és σP =
∑n

i=1 σi. A normális eloszlás hátránya,

hogy pozitív valószín¶séggel negatív az értéke, vagyis az utazási id® lehet negatív,

így nem modellezi tökéletesen a valóságot.

Ha tetsz®leges helyen egy autó megjelenését Poisson folyamatként modellezzük,

akkor az utazási id®k Gamma eloszlásúak lesznek. A Gamma eloszlás szigorúan nem-

negatív, ráadásul beállíthatunk alsó korlátot is az értékének a paraméterek megfelel®

megválasztásával.

A továbbiakban a C(t) költségfüggvény minimalizálása a célunk, ennek külön-

böz® változatait fogjuk vizsgálni. Minden esetben a következ® kérdésekre keressük a

választ:

(a) Mi az optimális út, és az optimális indulási id®?

(b) Mi az optimális út adott indulási id®re?

Az utóbbi kérdés egyszer¶bbnek t¶nik, de széles kör¶ azon költségfüggvények

családja, ahol ez a feladat NP-nehéz.

2.1. Optimalizálás adott indulási id® mellett

Ebben a részben megmutatjuk, hogy adott indulási id® mellett az optimális út meg-

találása nehéz. Szemléltetésül vegyünk egy olyan költségfüggvényt, melynek nagy az

értéke korai érkezés esetén. Ha az adott indulási id® is korán van, akkor az optimá-

lis út keresése ekvivalens a leghosszabb út keresésével, ami NP-nehéz. Kés®bb azt

is megmutatjuk, hogy ésszer¶bb indulási id®re és nem egyszer¶ útra is NP-nehéz

megtalálni az optimális utat.
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2.1.1. Tétel. Legyen a t id®pontban való érkezés költsége C(t). A függvény globális

minimumát jelölje tmin, több minimum esetén tmin legyen a legkisebb. Ekkor egy

legolcsóbb S−T út megtalálása adott indulási id® mellett NP-nehéz.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy minden él hossza 1. Ekkor t id®pontban indulva egy L

hosszú úton való áthaladás költség C(t+L). Legyen az indulási id® t = tmin− (n−
−nε). Tegyük fel, hogy létezik olyan út, melynek hossza n−nε. Ekkor az adott út
optimális, hiszen tetsz®leges L út esetén:

C(t+n−nε) = C(tmin)≤ C(t+L)

Mivel tmin a legkisebb globális minimum volt, bármely L < n−nε esetén szigorú

egyenl®tlenség áll fenn. Tegyük fel, hogy létezik egy algoritmus, ami megtalálja az

optimális utat, legyen a hossza L∗. Ekkor három eset lehetséges:

1. L∗ < n−nε Ekkor nincs n−nε hosszú út. Ha lenne, akkor L∗ nem lehetne

optimum.

2. L∗ = n−nε Ekkor találtunk egy n−nε hosszú utat.

3. L∗ > n−nε Ekkor éleket elhagyva találunk olyan utat, ami pontosan n−nε

hosszú.

Ez azt jelentené, hogy az algoritmusunk adott gráfban n−nε hosszú utat keres,

amir®l tudjuk, hogy NP-nehéz.

2.1.2. Állítás. Legyen C(t) szigorúan monoton csökken®, pozitív költségfüggvény,

ahol egy [−∞, tmin] intervallumon a C(t2)−C(t1)
t2−t1 abszolútértéke minden t1, t2 pár esetén

nagyobb, mint λ > 0. Ekkor adott indulási id® mellett egy legolcsóbb, egyszer¶ út

megtalálására nem létezik polinomiális konstans faktorú közelít® algoritmus.

Bizonyítás. Legyen Copt az optimális út költsége, α > 0 pedig konstans. Tegyük fel,

hogy tudunk találni C=(1+α)Copt költség¶ utat. Legyenek az élek egység hosszúak,

és az indulási id® t = tmin− (n−1). Jelölje Lopt az optimális út hosszát, L pedig az

általunk talált út hosszát. Ekkor L<Lopt, így Lopt a leghosszabb S−T út, hiszen a

költségfüggvény monoton csökken®. Ekkor

C−Copt
Lopt−L

≤ λ

különben lenne egy pont a [−∞, tmin] intervallumon, ahol a C(t2)−C(t1)
t2−t1 abszolútértéke

kisebb, mint λ. Ebb®l következik, hogy

Lopt
L
≤ 1+

αCopt
λL

≤ 1+
αCopt
λ
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2.1. ábra. Az optimális út megtalálása adott indulási id® mellett NP-teljes

ahol Copt = C(tmin) konstans, és így polinomiális konstans faktorú közelít® algorit-

must kaptunk a leghosszabb út keresési problémára, ami csak akkor lehetséges, ha

P =NP .

2.1.3. Tétel. Tegyük fel, hogy a t̃ id®pontban való megérkezés költsége C(t̃), és a

függvény egyetlen minimumát tmin-ben veszi fel. Ekkor t id®pontban való indulás

esetén egy P út várható költsége

ECP (t) =

∫ ∞
0

fP (y)C(t+y)dy

Annak eldöntése, hogy létezik-e olyan P S−T út, amelyre ECP (t)≤K, NP-teljes.

Bizonyítás. Legyen K=C(tmin), és vegyük a 2.1 ábra gráfját determinisztikus élsú-

lyokkal. A fels® éleken 0, az alsó éleken rendre x1, x2, ..., xn. A t′=tmin−t id®pontban
indulva bármely S−T úton az átjutási id®

∑
i∈P xi, és a költsége C(t′+

∑
i∈P xi).

Mivel a költségfüggvénynek egyetlen minimuma van tmin-ben, K = C(tmin) csak

akkor lehetséges, ha tmin = t′+
∑

i∈P xi, vagyis, ha létezik xi-knek olyan részhalma-

za, ahol az elemek összege t. Ez éppen a jól ismert részletösszeg probléma, mely

NP-teljes.

2.2. Lineáris költség

A C(t)= t választással a költségfüggvény a minimumát a legkorábbi lehetséges érke-

zésre veszi fel. Az e élen való áthaladás várható költsége a t id®pontban való indulás

mellett:

ECe(t) =

∫ ∞
0

f(y)(t+y)dy = t+E(Y ) = t+µ
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Ebb®l a P úton való áthaladás várható költsége:

ECP (t) =

∫ ∞
0

∫ ∞
0

...

∫ ∞
0

f1(y1)f2(y2)...fn(yn)(t+y1 +y2 + ...+yn)dy1dy2...dyn

= t+
n∑
1

µi.

Leolvasható, hogy az optimális indulási id® a legkorábbi indulás, az optimális út

a legkisebb várható érték¶ út. Továbbá adott indulási id® mellett az optimális út

szintén a legkisebb várható érték¶ út. Tehát ez a költségfüggvény akkor adja meg

az optimális utat, ha az utazó célja a lehet® legkorábbi érkezés.

2.3. Exponenciális költség

Legyen C(t) = ekt. Ez a függvény a késést nem lineárisan, hanem exponenciálisan

bünteti. A k a költség növekedésének mértéke, egyént®l függ® változó. Ekkor az e

élen való áthaladás várható költsége, ha t id®ben indulunk:

ECe(t) =

∫ ∞
0

f(y)ekt+ydy = ektE(ekY )

Ebb®l a P úton való áthaladás várható költsége:

ECP (t) =

∫ ∞
0

∫ ∞
0

...

∫ ∞
0

f1(y1)f2(y2)...fr(yr)e
k(t+y1+y2+...+yr)dy1dy2...dyr

= ekt
r∏
1

E(ekYi),

ahol E(ekYi) a momentum generáló függvény. Vegyük el®ször azt az esetet, mikor

Yi∼N(µi, σ
2
i ). Ekkor E(ekYi)=ek

∑
i(µi+kσ

2
i /2), és így a költségfüggvény várható értéke

ECP (t) = ektek
∑
i(µi+kσ

2
i /2) = ek(t+

∑
i(µi+kσ

2
i /2).

A képletb®l látszik, hogy az optimális út minimalizálja a
∑

i(µi+kσ
2
i /2) értéket, az

optimális indulási id® pedig a lehet® legkorábbi. Továbbá adott indulási id® mellett

az optimális út szintén a
∑

i(µi+kσ
2
i /2) értéket minimalizálja. Ez az út megtalálható

egyszer¶ determinisztikus legrövidebb út algoritmussal, ha az ei él súlyának µi +

+kσ2
i /2 értéket választjuk.

Legyen most Yi ∼Gamma(αi,1/βi). Ebben az esetben E(ekYi) = (1−kβi)−αi , és
így a költségfüggvény várható értéke

ECP (t) = ekt
∏
i

(1−kβi)−αi .
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Leolvasható, hogy az optimális út minimalizálja a
∏

i(1−kβi)−αi értéket, az optimális

indulási id® pedig a lehet® legkorábbi. Ha a −αilog(1−kβi) érték minden ei él esetén

pozitív, az optimális út minimalizálja a
∑

i−αilog(1− kβi) értéket is. Ezt pedig

megtalálhatjuk determinisztikus legrövidebb út algoritmusokkal, ha minden ei él

súlyának a −αilog(1−kβi) értéket választjuk. Adott indulási id® esetén az optimális

út szintén az, amelyik minimalizálja a
∏

i(1−kβi)−αi értéket.

2.4. Másodfokú költség

Tegyük fel, hogy C(t) = t2. Ekkor az e élt vizsgálva a t id®pontban való indulás

várható költsége:

ECe(t) =

∫ ∞
0

f(y)(t+y)2dy = t2 +2tE(Y )+E(Y 2) = (t+µ)2 +σ2.

Hiszen σ2 = E(Y 2)−E(Y )2. Ebb®l adódik a P út várható költsége:

ECP (t) =

∫ ∞
0

∫ ∞
0

...

∫ ∞
0

f1(y1)f2(y2)...fr(yr)(t+y1 +y2 + ...+yr)
2dy1dy2...dyr

= (t+
r∑
i=1

µi)
2 +

r∑
i=1

σ2
i )

A képletb®l látszik, hogy minimális várható érték¶ út esetén t = −
∑r

i=1 µi, az

úton való áthaladás várható értékének −1-szerese. Ebben az esetben az út várható

költsége ECmin =
∑r

i=1 σ
2
i . Tehát az optimális út az, ahol a szórásnégyzetek össze-

ge a legkisebb. Ezt megtalálhatjuk standard legrövidebb út algoritmusokkal ( pl.

Dijkstra), ha minden él súlyának a saját szórásnégyzetét, σ2
i -et választjuk. Az els®

kérdésre a válasz tehát az, hogy az optimális út megtalálható Dijkstra algoritmusá-

val, az indulási id®t pedig ezen út várható értéke adja meg. Ezzel pedig elérkeztünk

a második kérdéshez, melyik útnak minimális a várható költsége, EC(tstart), ha tstart

adott?

2.4.1. Tétel. Adott indulási id® mellett másodfokú költségfüggvény esetén az opti-

mális út megtalálása NP-nehéz.

Bizonyítás. A 2.1.3 tétel NP-nehéz feladatához hasonlóan tekintsük a 2.1 ábra

gráfját. Adott x1, x2, ..., xn, b esetén válasszuk meg az i-edik élpáron való átjutási

id®ket megadó valószín¶ségi változókat úgy, hogy az alsó élen az átjutás várható

értéke xi, a fels® élen 0 legyen. A szórásokat minden élpárra válasszuk egyenl®nek,

ekkor a
∑r

i=1 σ
2
i érték bármely út esetén egyenl® lesz. Tehát a

(t+
∑
e∈P

µe)
2 +
∑
e∈P

σ2
e = b
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egyenletet szeretnénk megoldani adott t esetén. Mivel a szórást tartalmazó rész

minden útra egyenl®, a feladat ekvivalens a∑
e∈P

µ2
e = b′

egyenlettel. Ha tudnánk találni ilyen utat, akkor meg tudnánk oldani a részletösszeg

problémát, ami NP-teljes.

Most egy pszeudopolinomiális algoritmus leírása következik, mely megtalálja

adott indulási id® mellett az optimális utat. Tekintsük az egyszer¶ S−T utakon való

áthaladás várható idejét, legyenM a legnagyobb. Jelöljük π(u,m)-mel a u csúcs ®sét

azon az S−u úton, aminek a várható értéke m, a szórása pedig minimális. Legyen

Φ(u,m) az el®bbi út szórásnégyzete. Szeretnénk minimalizálni a

ECP (t) = (t+
∑
e∈P

µe)
2 +
∑
e∈P

σ2
e

értéket. Mivel az éleken való áthaladást megadó valószín¶ségi változók egymástól

függetlenek, az egyes utak szórásnégyzete, az út által tartalmazott élek szórásnégy-

zeteinek összege. Tehát, ha a legkisebb szórásnégyzet¶ út S-b®l u-ba áthalad v-n,

akkor az a legkisebb szórásnégyzet¶ S-v utat használja. Inicializáljuk az értékeket:

Φ(u,0) =


0 ha u=S,

σ2
Su ha S-u egy él, és µSu = 0,

0 S többi szomszédjára.

π(u,0) =


S ha u=S,

S ha S-u egy él, és µSu = 0,

0 S többi szomszédjára.

Ezután kiszámítjuk π(v,m)-et, és Φ(v,m)-et minden 0 6m 6M -re, és azon belül

minden v-re, a szomszédokra való kiterjesztéssel :

Φ(v,m) =minuv∈E[Φ(u,m−µuv)+σ2
uv]

π(v,m) = argminuv∈E[Φ(u,m−µuv)+σ2
uv]

Ahol µuv a uv élen való áthaladás várható értéke, míg σ2
uv a szórásnégyzete. Ekkor

az optimális út várható értéke:

mopt = argminm∈0,...,M [(t+m)2 +Φ(T,m)].
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Az optimális út:

πopt = π(T,mopt).

Az út várható költsége pedig

ECmin(t) = (t+mopt)
2 +Φ(T,mopt).

Ha feltesszük, hogy a vizsgált gráfban minden csúcsnak legfeljebb d szomszéd-

ja van, akkor az algoritmus futásideje O(Mdn). A kapott dinamikus programozási

algoritmus pszeudopolinomiális, ami az M-t®l függ polinomiálisan. Az algoritmus

a való életben használva hatékonynak bizonyult, mert M általában kicsi a hálózat

méretéhez képest.

2.5. Másodfokú + exponenciális költség

Legyen most C(t) = t2 +λekt, ahol λ≥ 0, és k paraméterek, melyek meghatározzák

a büntetés nagyságát késés esetén. A k értéke negatív is lehet, ha jobban akarjuk

büntetni a korábbi érkezést, mint a késést. Az e élt vizsgálva a t id®pontban való

indulás várható költsége:

ECe(t) =

∫ ∞
0

f(y)((t+y)2 +λek(t+y))dy

= t2 +2tE(Y )+E(Y 2)+λektE(ekY )

= (t+µ)2 +σ2 +λektE(ekY )

Ebb®l adódik az általános eset a P útra:

ECP (t) = (t+
r∑
i=1

µi)
2 +

r∑
i=1

σ2
i +λekt

r∏
i=1

E(ekYi),

ahol E(ekYi) a momentum generáló függvény.

Tekintsük el®ször azt az esetet, mikor Y ∼ N(µ, σ2), így E(ekYi) = ekµ+k2σ2/2.

Ebb®l egy ST út várható költségére a következ®t kapjuk:

ECP (t) = (t+
r∑
i=1

µi)
2 +

r∑
i=1

σ2
i +λektek

∑
i(µi+kσ

2
i /2)

Legyen, t̃= t+
∑

e∈P µe, s=
∑

e∈P σ
2
e . Ekkor az egyenlet új alakja:

ECP (t) = t̃2 +s+λekt̃ek
2s/2
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2.2. ábra. Optimális út keresése

Tegyük fel, hogy adott két S−T út, P1 és P2. Legyen s1 < s2 és k 6= 0. Ebben az

esetben �x t̃-re a költségfüggvényekre teljesül, hogy:

t̃2 +s1 +λekt̃ek
2s1/2 < t̃2 +s2 +λekt̃ek

2s2/2

Tehát a legkisebb szórásnégyzet¶ útnak lesz a várható költsége a legkisebb. Ezt

megtalálhatjuk legrövidebb út algoritmussal, ha élsúlynak az él saját szórásnégyzetét

választjuk. A négyzetes költségfüggvény esetén is ezt kaptuk, a két költségfüggvényre

nézve ugyanaz az út lesz optimális. A különbség az optimális indulási id®ben van, a

négyzetes + exponenciális költségfüggvény esetén az indulási id® korábbi lesz.

Vizsgáljuk most azt az esetet, mikor Y ∼ Gamma(α, 1/β), így µe = αeβe, és

σ2
e = αeβ

2
e . A Gamma eloszlás s¶r¶ségfüggvénye

γ(y) =
yα−1e−y/β

baΓ(α)

Ahol a Γ(α)=
∫∞

0
tα−1e−tdt a gamma függvény. Gamma eloszlás esetén E(ekY )=

= (1−kβ)−α, így egy út költségének várható értéke:

ECP (t) = (t+
r∑
i=1

αiβi)
2 +

r∑
i=1

αiβ
2
i +λekt

[ r∏
i=1

(1−kβi)−αi
]

2.5.1. Tétel. Négyzetes + exponenciális költségfüggvény és gamma eloszlás mellett

nem feltétlenül teljesül a részút optimalitás, ezért a standard dinamikus programozási

eljárások nem adnak optimális megoldást.

Bizonyítás. Nézzünk egy konkrét példát.

Az éleken való átjutási id®k legyenek egymástól független gamma eloszlású va-

lószín¶ségi változók. A 2.2 ábra szerint a fels® éleken µ = 12.5, σ2 = 10, míg az alsó

éleken µ= 26.79, σ2 = 15. Ha a költségfüggvény C(t) = t2 +et, akkor az optimális út

A-ból B-be valamint B-b®l C-be a fels® éleken vezet -22.18 optimális indulási id®vel

és 123.14 költséggel. Az A-ból C-be vezet® út a fels® éleken 526.7 költség¶, -46.5
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indulási id®vel. Azonban a minimális út A-ból C-be az alsó utakon vezet, -74.79 in-

dulási id®vel, és 522.65 költséggel. Ebb®l következik, hogy az optimális útnak egyik

részútja sem optimális.

2.5.2. Tétel. Adott indulási id® és Gamma eloszlás mellett másodfokú+exponenciális

költségfüggvény esetén az optimális út megtalálása NP-nehéz.

Bizonyítás. A másodfokú esethez hasonlóan a célunk most is az, hogy a részletösszeg

problémát visszavezessük erre a feladatra a várhatóértékek megfelel® megválasztásá-

val. Legyen adott a részletösszeg probléma halmaza x1, ..., xn és b valamint tekintsük

a legegyszer¶bb költségfüggvényt, C(t) = t2 +et. A 2.1-es ábrán lév® gráf alsó élein

való átjutás idejét a γ(αi,1/βi) eloszlások, a fels® éleken pedig γ(α′i, 1/β
′
i) eloszlások

adják meg. Ekkor a célunk adott t esetén olyan P út keresése, melyre

(t+
∑

αiβi)
2 +
∑

αiβ
2
i +[

∏
(1−βi)−αi ]et = b

Azt szeretnénk, hogy tetsz®leges úton végighaladva a
∑
αiβ

2
i +[

∏
(1−βi)−αi ]et ki-

fejezés értéke azonos konstans legyen, így az út várható költsége csak az els® tagtól

függne. Keressünk tehát olyan αi, βi, α′i, β
′
i értékeket, melyekre:

αiβi = zi+qi

α′iβ
′
i = qi

αiβ
2
i = α′iβ

′2
i

(1−βi)−αi = (1−β′i)−α
′
i

teljesülnek. Ha az egyenletrendszernek létezik megoldása, akkor a feladat a∑
αiβi = b′

problémára egyszer¶södik, vagyis ekvivalens a
∑
zi= b′′ problémával. A qi értékekre

azért van szükség, mert a γ eloszlás szigorúan pozitív, így a fels® élen a várható érték

nem lehet 0. Mivel minden i esetén ugyanazok a feltételek, hagyjuk el az indexelést.

Az utolsó egyenletb®l következik, hogy 0 < β < 1. Az els® két egyenletb®l α = z+q
β

és α′ = q
β′ . Az els® és a harmadik egyenletb®l adódik a β(z+ q) = β′q, az els® és a

negyedik egyenletb®l (1−β)−
z+q
β =(1−β′)−

q
β′ . Legyen k=1+ z

q
, ekkor β′=β z+q

q
=βk.

Ekkor (1−β)1/β = (1−β′)
q

β′(z+q) = (1−kβ)
1
k2β .

Válasszunk tetsz®leges qi > 0 értékeket, ekkor zi := xi−qi. Ha zi > 0, válasszunk

k > 1-et, pl k = 1/0.9, ebb®l adódik a (1−β)1/β = (1− kβ)
1
k2β egyenletb®l a β =

= 0.676948, amib®l β′ = β/0.9 = 0.752165. Innen már α és α′ értéke is egyértelm¶.
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Ez a k választás megfelel® minden i-re, ha zi > 0. Ellenkez® esetben válasszuk k-t

1-nél kisebbnek, pl k = 0.9, és járjunk el hasonlóan. Ha ezekkel az értékekkel meg

tudjuk oldani a

(t+
∑

αiβi)
2 +
∑

αiβ
2
i +[

∏
(1−βi)−αi ]et = b

feladatot, akkor
∑
zi = b′′ feladatot is, ami egy megoldást ad a részletösszeg problé-

mára, ami NP-teljes.

Adott t esetén az optimális út megkeresésére fogunk adni egy pszeudopolino-

miális algoritmust, mely nagyon hasonlít a másodfokú költségfüggvény esetére. Is-

mét egy dinamikus programozási algoritmusra lehet visszavezetni a feladatot. Je-

lölje π(u,m, σ2) az u csúcs ®sét, az S pontból u-be vezet® m várható érték¶, σ2

szórásnégyzet¶, és minimális
∏

e∈P E(eYe) érték¶ úton. Jelölje továbbá Φ(u,m, σ2) a∏
e∈P E(eYe) értéket az adott úton. Feltehetjük ismét, hogyM , a maximális az S−T

utakon való átjutási id®k várható értékének, mely felülr®l korlátozza az utak szórás-

négyzetét is, hiszen egy út várható értéke felülr®l korlátozza annak szórásnégyzetét.

Ha már kiszámítottuk Φ(v, µ, σ2)-t és π(v, µ, σ2)-t minden µ<m, és σ2 = 0,1, ...,M

esetén, akkor kiszámíthatjuk Φ(v,m, σ2) és π(v,m, σ2) értékét:

Φ(v,m, σ2) =minuv∈E[Φ(u,m−µuv, σ2−σ2
uv)E(eYuv)]

π(v,m, σ2) = argminuv∈E[Φ(u,m−µuv, σ2−σ2
uv)E(eYuv)]

Ahol Yuv egy valószín¶ségi változó, ami az uv élen való átjutás idejét adja meg.

Az el®z® esethez hasonlóan,
∏

e∈P E(eYe)-ra teljesül az optimális-részstruktúra tu-

lajdonság, és megkapjuk a legkisebb várható költség¶ utat, ha kiszámítjuk a

(t+m)2 +σ2 +λe−tΦ(T,m, σ2)

minimumát minden m = 0, ...M és σ2 = 0, ...,M esetén. A minimum felvétetik va-

lamely mopt és σ2
opt esetén, és az út visszakereshet®, mert az ®sök el vannak tárolva

π-ben. Az algoritmus futásideje O(M2dn).

2.6. Lépcs®s költség

Ebben a részben azt az utat keressük, amelyen végigmenve a legnagyobb valószín¶-

séggel érkezünk a célba adott id®re. Ez a sztochasztikus legrövidebb út probléma.

Legyen mostantól a 0 id®pont az aktuális id®, d pedig a határid®, amikorra meg
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kell érkezni. A lépcs®s függvény olyan költségfüggvény, ami csak a késést bünteti,

C(t, d) = u(t−d), ahol

u(x) =

{
0 ha x≤ 0,

1 ha x > 0

t pedig az érkezési id®. Kapcsolatot fogunk létrehozni a sztochasztikus legrövidebb

út problémája, és a paraméteres legrövidebb út probléma között.

Legyen G egy gráf, amelyben S a kiindulási pont, T pedig a cél. Minden i él

hossza ui+λwi, ahol ui, wi nemnegatív konstansok, λ ∈ [0,∞) paraméter. A para-

méteres legrövidebb út probléma azon λ paraméterértékek, úgynevezett töréspontok

megtalálása, melyekre a legrövidebb út megváltozik. Az ilyen pontok száma a leg-

rosszabb esetben nΩ(logn) [1].

2.6.1. De�níció. Egy f : C → (−∞,∞] függvény konvex, ha minden x, y ∈ C és

α ∈ [0,1]-re

f(αx+(1−α)y)≤ αf(x)+(1−α)f(y).

2.6.2. De�níció. Egy f : C→ (−∞,∞] függvény kvázi-konvex, ha minden alacso-

nyabb dimenziós részhalmaza Lγ = {x | x ∈ C, f(x)≤ γ} konvex.

2.6.3. De�níció. Egy C halmaznak x extrém pontja, ha nem áll el® C másik két

pontjának konvex kombinációjaként.

2.6.4. De�níció. Egy C ∈ Rm halmaz dominánsa azon pontok halmaza, melyek

nagyobbak, mint C egy pontja.

{x ∈Rm | ∃y ∈ C : x≥ y}

2.6.5. Lemma. Legyen C∈Rm kompakt, konvex halmaz. Ha egy f :C→R függvény

felveszi a maximumát C-n, akkor C egy extrém pontján is felveszi.

Legyen G=(V,E) gráf, S a kiindulási pont és T a cél. Az indulási id® is adott, az

éleken való áthaladási id®ket pedig egy-egy normális eloszlású valószín¶ségi változó

adja meg, melyek páronként függetlenek: Yi ∼ N(µi, σi). A P úton való áthaladás

idejét megadó valószín¶ségi változó s¶r¶ségfüggvényét fP -vel jelölve az úton való

áthaladás várható költsége, :

ECP (t) =

∫ ∞
−∞

u(t−d)fP (t)dt=

∫ ∞
d

fP (t)dt,

ami felírható:

P (t≥ d) = 1−P (t < d) = 1−P (
t−
∑
µi√∑
σ2
i

<
d−
∑
µi√∑
σ2
i

) = 1−Φ(
d−
∑
µi√∑
σ2
i

)
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alakban, ahol Φ a standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye. Mivel Φ monoton

növ®, a feladat ekvivalens az argumentumának maximalizálásával. Mostantól a cé-

lunk

maxP
d−
∑

i µi√∑
i σ

2
i

(2.1)

meghatározása.

Ha az élek száma m, a célfüggvény megfogalmazható folytonos optimalizálási

problémaként egy út-politópon Rm-ben. Számozzuk meg az éleket: 1-t®l m-ig. Az

élek minden részhalmazát ábrázoljuk az x∈Rm incidenciavektorával, ahol xi = 1 ha

az i él benne van a halmazban és xi=0 ha nincs. Ezek a részhalmazok megfelelnek az

egység hiperkocka csúcsainak Rm-ben. Az S−T utak politópja az egyszer¶ S−T utak

incidenciavektorainak konvex burka, jelölje ezt Q. Ez az Rm-beli egység hiperkocka

egy részhalmaza, a csúcsai pedig a hiperkocka csúcsainak egy részhalmazát képezik.

Így tehát az optimális S−T út a következ® probléma megoldása:

max
d−
∑m

i=1 µixi√∑m
i=1 σ

2
i xi

x ∈Q

x ∈ {0,1}m (2.2)

Tekintsük most az út-politóp vetületét a 2 dimenziós koordinátarendszerbe, ahol

a vízszintes tengely a várható értéket, a függ®leges tengely a szórásnégyzetet repre-

zentálja. Itt az S−T utak meghatároznak egy konvex sokszöget, jelölje ezt K.

2.6.6. Tétel. Tegyük fel, hogy a d határid® nem kisebb, mint a legkisebb várható

érték¶ út várható értéke. Ekkor a (2.2) egyenlet megoldása az út-politóp vetülete

dominánsának extrém pontja.

Bizonyítás. Legyen µ=
∑m

i=1 µixi, σ
2 =

∑m
i=1 σ

2
i xi, ekkor 2.2 relaxáltja

max
d−µ√
σ2

(µ, σ2) ∈K (2.3)

Legyen f(µ, σ2) = d−µ√
σ2

és K̄ = K ∩{µ | µ < d}. Ekkor K̄ nem üres, mert feltettük,

hogy van egy út, melynek várható értéke kisebb mint d. A µ < d, ezért f(µ, σ2) az

K̄-on pozitív. Legyen Lγ = {(µ, σ2) ∈R2 | f(µ, σ2)≤ γ}. Ez a halmaz tartalmazza a

(µ, σ2) pontpárt, amelyekre:

d−µ√
σ2
≤ γ⇐⇒ σ2 ≥ (

d−µ
γ

)2
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Vagyis pozitív γ és µ < d értékekre Lγ konvex. Így f(µ, σ2) kvázi-konvex K̄ -en.

K̄ része az út-politóp vetületének. A 2.6.5 lemma alapján f a maximumát K̄ egy

extrém pontján veszi fel. Ráadásul f(µ, σ2) monoton csökken® mind µ, mind σ2-

ben, tehát a megoldás a vetület dominánsának egy extrém pontján vétetik föl. K

bármely extrém pontja az eredeti út-politóp egy extrém pontjának a vetülete. Mivel

az eredeti politópnak egész érték¶ koordinátái vannak, a relaxált 2.3 feladat opti-

mális megoldása egészérték¶ lesz. Ezért az egész érték¶ 2.2 feladatnak is megoldása

lesz.

Elég tehát a vetület dominánsának extrém pontjait megtalálnunk, ezek pedig

megtalálhatóak lineáris id®ben, hiszen minden extrém pont megoldja a

min cz

z ∈K

lineáris feladatot, ahol c = (c1, c2) ≥ 0. Vagyis minden extrém pont megfelel egy

útnak, ami minimalizálja c1µ+ c2σ
2 -t, ahol µ = µx az út teljes várható értéke, σ2

pedig a teljes szórásnégyzete. Azaz c1, c2 ≥ 0 esetén megtalálhatóak legrövidebb út

algoritmussal.

Ahhoz, hogy az összes extrém pontot megtaláljuk, kezdetben kiválasztjuk K leg-

kisebb várható érték¶ pontját, jelölje a koordinátáit a µ−σ2 koordinátarendszerben

π1 = (µ̃1, σ̃
2
1). A legkisebb szórásnégyzet¶ pontot jelölje π2 = (µ̃2, σ̃

2
2). π1 és π2 ∈R2,

µ̃i a πi által jelölt út várható értéke, σ̃2
i pedig a szórásnégyzete. Ezután kiszámít-

juk a c1µ̃+ c2σ̃
2 értéket ha µ̃2− µ̃1 6= 0 akkor (c1, c2) = (− σ̃2

2−σ̃2
1

µ̃2−µ̃1 ,1) helyettesítéssel,

egyébként (c1, c2) = (1,0). Az új megoldás π3 = (µ̃3, σ̃
2
3) egy csúcs π1 és π2 között a

vetület határán. Abban az esetben, ha π3 különbözik mind π1, mind π2-t®l, meg-

ismételjük az eljárást π1, π3 és π2, π3 között. Tehát minden pontot megtalálunk a

pontok számának lineáris függvényében.

2.6.7. Lemma. Az út-politóp vetülete dominánsának extrém pontjai egyértelm¶en

megfeleltethet®ek a parametrikus legrövidebb út probléma töréspontjainak, ahol az

élsúlyok µi+σ2
i .

2.6.8. Következmény. Az út-politóp vetülete dominánsának legfeljebb nΘ(logn) ext-

rém pontja van.

Tehát az algoritmus futásideje legfeljebb nΘ(logn) [6].

Amennyiben a d határid® kisebb, mint bármely S−T út várható értéke, a feladat

már nem kvázi-konvex. Ekkor a nagy szórásnégyzet¶ utak jelenthetnek megoldást.
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Mivel a legnagyobb szórásnégyzet¶ út megtalálása NP-nehéz, az sejthet®, hogy nincs

jó polinom idej¶ közelít® algoritmus.

2.7. A futásid® csökkentése

Ebben a részben megmutatjuk, hogy az el®bbiekben leírt algoritmust hogyan lehet

felgyorsítani. Induljunk ki a (2.1) problémából, és legyen

ϕ(P ) =
d−µP
σ2
P

ahol µP a P út várható értéke, σP pedig a szórása. Ekkor az egyenletet átalakítva

kapjuk

σ2
P =

1

ϕ(P )2
(µP −d)2

alakot. A µ−σ2 koordinátarendszerben ez egy parabola egyenlete, melynek csúcsa

a (d,0) pont. A célunk, a ϕ(P ) érték maximalizálása, amit a parabola görbülete ad

meg. Vagyis a legkisebb görbület¶ út az optimális. Intuitívan ez azt jelenti, hogy a

(d,0) csúcspontú parabolát emelni kezdjük vízszintes helyzetb®l, és az els® út ami

metszi lesz az optimális.

2.7.1. De�níció. A gráf élein tekintsünk egy cλ determinisztikus költségfüggvényt,

az élen való áthaladási id® várható értékének és a szórásnégyzetének lineáris kom-

binációját: cλ(i) = µi + λσ2
i . Erre a költségfüggvényre tekintett optimális utat λ-

optimális megoldásnak nevezzük.

Azt már tudjuk a 2.6.6 tételb®l, hogy az optimális megoldás K egy extrém pont-

ja. Az extrém pontok mind λ-optimális megoldások, ráadásul megtalálhatók de-

terminisztikus legrövidebb út algoritmussal. Az el®z® szakaszban leírt algoritmus

egyszer¶en felsorolja az össszes extrém pontot. El®ször megkeresi a λ-optimális utat

λ=0-ra és λ=∞-re. Ha ezek megegyeznek, akkor az út optimális, ha nem, megkeresi

a λ-optimális utat λ = −µ0−µ∞
σ2
0−σ2

∞
-re. Ha nem találtunk új utat, a legkisebb ϕ érték¶

út az optimális. Ha új utat találtunk, az a keresési régiót két részre osztja, és mind

a két régióban újra keresünk. A következ® részben megmutatjuk, hogy kevesebb λ

értékre is elég megkeresni a λ-optimális utat.

Tegyük fel, hogy már megtaláltuk a λi és a λj-optimális megoldásokat, melyek

szomszédosak. A µ−σ2 koordinátarendszerben ezeket jelölje Li és Ri. A µ+λiσ
2

egyenes átmegy Li-n, a µ+λjσ
2 egyenes átmegy Ri-n, és a két egyenes metszi egy-

mást, nevezzük ezt a pontot Mi-nek. Ekkor LiMiRi egy háromszög, melynek Mi a

középs® csúcsa.
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2.3. ábra. Jelölt régiók:L1M1R1, L2M2R2 és próba pontok: M1,M2

2.7.2. De�níció. Jelölt régiónak nevezzük a most de�niált háromszög alakú terü-

letet, ahol jobb út létezhet.

2.7.3. De�níció. Próba pontnak nevezzük a jelölt régió középs® csúcsát.

A 2.3 ábrán egy példa látható, az els® három λ-optimális út megtalálása utáni

állapotról. Minden négyzet egy λ-optimális utat jelöl, a feketéket már megtalálta

az algoritmus, a szürkéket még nem. A kék terület biztosan nem tartalmaz utat, a

fehér háromszögek jelölt régiók, a piros körök próba pontok.

Ha tudjuk, hogy egy adott régió lehet® legjobb útjának a ϕ értéke is kisebb, mint

a jelenlegi optimális, akkor nem kell futtatnunk a régióban a λ-optimális utat keres®

algoritmust. A következ® részben ezt a gondolatot formalizáljuk.

2.7.4. Tétel. Ha a próba pont ϕ értéke kisebb, mint az jelenlegi optimális érték, a

jelölt régió nem tartalmazza az optimális utat.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy van egy út az adott próba pontban. Ekkor nem lehet

másik extrém pont a próba ponthoz tartozó jelölt régióban, bels® pont pedig nem

lehet optimális a 2.6.6 tétel miatt. Abban az esetben, ha nincs út a próba pontban,

képzeljünk oda egyet. Ez a pont nem fogja befolyásolni az optimális út megtalálását,

hiszen nem jobb, mint a jelenlegi optimális. A jelölt régió pontjai pedig az el®z®

gondolatmenet miatt nem lehetnek optimálisak.

Tehát nem kell foglalkoznunk azzal jelölt régióval, melynek a próba pontjára

teljesül az el®z® tétel feltétele. Továbbá megkötéseket tehetünk a λ érétkeire is.

2.7.5. Állítás. Legyen λu a 0-optimális és a ∞-optimális keresések egyeneseinek

metszéspontjában a parabola meredekségének negatív inverze. Az optimális út meg-

található, ha a λ értékeket felülr®l korlátozzuk λu-val.
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2.7.6. Állítás. Legyen λl az aktuális λ-optimális parabola és a 0-optimális keresési

egyenes metszéspontjában a λ-optimális parabola meredekségének negatív inverze. Az

optimális út megtalálható, ha a λ értékeket alulról korlátozzuk λl-lel.

Mindkét állítás bizonyítása megtalálható [4]-ben. Ezen észrevételek használata

az algoritmusban felgyorsítja a keresést, mert nem hív meg szükségtelenül determi-

nisztikus legrövidebb út algoritmust.

A javított parametrikus keresési algoritmus els® lépésben elvégzi az inicializálást,

az aktuális legjobb út még nem létezik, a régiókat tartalmazó sor pedig üres. Ez-

után kiszámítja a 0-optimális és a ∞-optimális utakat. Ha a két út megegyezik, az

algoritmus végetér, megtaláltuk az optimális utat. Ha nem, a régiók sorába bekerül

a két út által meghatározott jelölt régió. Ezután kiszámítjuk a két korlátot, λu-t és

λl-et. Amíg a régiók sora nem üres, a következ® lépéseket ismételjük:

(1) Kiveszünk egy elemet a sorból.

(2) Ha a próbapontjának ϕ értéke kisebb, mint az aktuális legjobb úté, visszalépünk

az el®z® pontra.

(3) Kiszámítjuk λ értékét: λ=− µl−µr
σ2
l −σ2

r
.

(4) Ha λ≥ λu
a) és még nem kerestünk λu-optimális utat, λ := λu

b) és már kerestünk λu-optimális utat, visszalépünk az els® pontra.

(5) Ha λ≤ λl
a) és még nem kerestünk λl-optimális utat, λ := λl

b) és már kerestünk λl-optimális utat, visszalépünk az els® pontra.

(6) Megkeressük a λ-optimális utat.

(7) Ha a talált út nem egyezik meg a saját jelölt régióját meghatározó utak egyikével

sem, akkor a következ® lépéseket hajtjuk végre:

a) ha az út ϕ értéke nagyobb, mint az aktuális legjobbé, lecseréljük a legjobbat;

b) kiszámítjuk az út által létrehozott 2 jelölt régió próbapontjait ;

c) amelyik próbapontoknak nagyobb a ϕ értéke a jelenlegi legjobb út ϕ értékénél,

annak a jelölt régiója bekerül a régiók sorába.

Ezen algoritmus átlagos futásideje O(n2log4n), ahol az n2-es tag a Dijkstra algo-

ritmus lépésszáma a λ-optimális út megtalálására. Az algoritmust [4]-ben teszteknek
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2.4. ábra. Az algoritmus futásának tesztje.

vetették alá egy valós úthálózaton, a térkép kb. 29000 ponttal és nagyjából 39000

éllel rendelkezett. A gráf élein random 0 és 1 közti várható érték¶ és szórásnégy-

zet¶ valószín¶ségi változókkal számolva, az eredmény a 2.4 ábrán látható. A piros

jelzi az eredeti algoritmust, a lila csak a jelölt régiók vizsgálatával történ® javítást,

a kék csak a λ korlátozásával történ® javítást, a fekete pedig a tényleges javított

algoritmust. A javítás legalább 10-szeres az el®z® algoritmushoz képest, ami annak

köszönhet®, hogy kevesebb λ-optimális útkeresést kell végrehajtani. 10000 pont ese-

tén a λ-optimális keresések száma az eredeti algoritmusban 119, míg a javítottban 7.

A javított algoritmus futásideje 144 km hosszú útvonal tervezése és 3 órás határid®

esetén 14 másodperc 5 λ-optimális kereséssel.
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