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Bevezetés

A Minecraft az utóbbi id®k egyik legsikeresebb független fejlesztés¶ videojátéka. Népszer¶ségét részben annak köszönheti, hogy nincs konkrét cél:
mindenkinek a saját kreativitására van bízva, hogy mihez kezd a játék nyújtotta lehet®ségekkel.
A játéktér alapvet®en

1 × 1-es blokkokból

áll, amiket lehet®ségünk van

manipulálni. A Minecraftnak terjedelmes mod-készít® közössége van, a jelen
dolgozat a ComputerCraft nev¶ modra támaszkodik, aminek egyik érdekessége, hogy egyre többen használják középiskolai bevezet® programozás-oktatási
segédeszközként.

A ComputerCraft számítógépekkel és robotokkal/tekn®cökkel egészíti ki
1

a játékot. A robotok tudnak mozogni, blokkokat kiütni, illetve elhelyezni . A
dolgozat célja az, hogy a tekn®cöket egy felhasználó által megadott struktúrát
minél olcsóbban megépíteni képes programmal lássuk el.
Az els® fejezetben kifejtésre kerülnek a megoldandó probléma, a másodikban a konkrét megoldások bemutatása található, és a harmadik a korábban
ismertetett eljárások javítási lehet®ségeit és ezekkel kapcsolatos fogalmakat
mutat be.

1 Lehet az egészre akár úgy gondolni, mint egy háromdimenziós Comenius Logo-ra, ami
esetleg szintén mint oktatási segédeszköz lehet ismer®s.
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1. fejezet
A feladat bemutatása

1.1. Mivel f®zünk?
Adott egy kockarács, és egy programozható robot (továbbiakban:

tekn®c ),

pozíció ja (egész koordinátákkal), és a vízszintes síkon,
π
többszöröseiben mérjük,
az x tengellyel bezárt forgási szög e van. A szöget
2
aminek kockarácsbeli

azaz a tekn®c szöge eleme a
és szögre együtt a

helyzet

{0, 1, 2, 3}

maradékosztályoknak. A pozícióra

szóval hivatkozunk.

1.1. ábra. Pozíció: (4,2,3), szög: 2.
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A Minecraftban amikor blokkokat tárolunk, azonos típusúakból egy tárolórekeszbe egyszerre többet is rakhatunk. Annak, hogy legfeljebb hány darab
azonos típusú blokk fér el egy ilyen ún.

stack -ben,

függ a blokk típusától, de tipikusan 64), ez a stack

van egy fels® határa (ez

mérete.
1

A tekn®c egy véges tárolóval rendelkezik, aminek 15

stack a kapacitá-

sa. A tekn®c az alábbi cselekvéseket képes végrehajtani (ezek mindegyike
valamennyi id®t vesz igénybe):

•

Egy hozzá képest el®re, fent, vagy lent elhelyezked® mez®r®l képes egy
2

blokkot eltávolítani , vagy azon egy blokkot elhelyezni.

•

Képes el®re, és fel-le mozogni (lépni egy mez®t). Hátra csak akkor ké3

pes lépni ha biztos nincs útban akadály . Ezeknek a cselekvéseknek
egységnyi üzemanyagköltsége is van.

•

Képes jobbra illetve balra kanyarodni.

A tekn®cöt Lua-ban lehet programozni, az API megtalálható a ComputerCraft Wiki oldalán, fontos szerepe lesz annak hogy az API-val http lekérdezéseket lehet indítani, és itt érdemes megjegyezni, hogy mozgatásra egy saját,
biztonságosabb API készült.
Cserébe a biztonságért (nem csúszik szét az építés, ha a tekn®c beleakad
valamibe), a saját API egyes lépéseit tovább tart végrehajtani. Az el®re, fel
és le mozgások végrehajtási ideje

0, 4

mp-r®l

0, 45

mp-re változott az eredeti

API-hoz képest. A többi mozgástípus (hátra, jobbkanyar és balkanyar) ideje
(0, 4 mp) változatlan. Az egyes lépések idejét tehát az el®bbiek szerint kell
majd gyelembe venni.

1.2. Mi a cél?
A felhasználó megad a kockarácson egy

tervrajzot, azaz a kockarács bizo-

nyos mez®ire megadja, hogy oda milyen fajta blokkot szeretne a tekn®ccel
elhelyeztetni (a Minecraft sajátossága, hogy olyasmivel mint gravitáció nem

1 Valójában 16, de a 16. fenn van tartva az esetleges akadályok lebontása során keletkezett hulladék ideiglenes tárolására.
2 Ezt a funkciót közvetlenül nem fogjuk használni, de az egyedi mozgásfüggvényekbe bele
van építve (ha a tekn®c mozgási parancsot kap, de nem tudja végrehajtani, megpróbálja
az akadályt eltávolítani).
3 Tehát a szóban forgó mez®n jártunk már legalább egyszer
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nagyon kell foglalkozni, a legtöbb blokk, és maga a tekn®c is képes lebegni).
A cél a tekn®cöt olyan építési algoritmussal ellátni, ami minél rövidebb id®
alatt, és esetleg minél kevesebb üzemanyagot felhasználva megépíti a kívánt
struktúrát.
Tekintve, hogy a felhasználó közvetlenül az építést megel®z®en adja meg,
hogy mit kíván építeni, olyan módszert érdemes keresni, ami kvázi rögtön
elkezd építeni, és esetleg az építéssel párhuzamosan képes generálni az utasításokat. Ez kissé mondvacsinált motivációnak hangozhat, de ennek ellenére
nem utolsó szempont, ha a felhasználó rögtön az elején látja, hogy a program m¶ködik, és nem kell meghatározatlan id®t (a terv méretét®l függ®en
akár több tíz percet) várnia mire elindul az építés. További szempont, hogy
amennyiben párhuzamosan számolunk az építéssel, nyugodt szívvel használhatunk kevesebb memóriát, egy kis számítási id®t feláldozva.

1.3. Mire kell odagyelni?
Az id®
Mivel els®sorban az építési id®n szeretnénk javítani, azokat a megközelítéseket részesítjük el®nyben, amik az építés megkezdése el®tt nem számolnak
túl sokat.
Olyan módszer kell tehát, ami rögtön elkezdi az építést, és akkor próbál meg id®igényes eljárással optimalizálni (a fennmaradó célok bejárásán),
amikor a tekn®c el van foglalva.

A tároló
Ha a terv megépítéséhez szükséges alapanyagok nem férnek el a tekn®c
tárolójában, azt kezelni kell valahogy. Erre két lehet®ség adódik.
Az els® az hogy a tekn®c az építés megkezdése el®tt épít egy raktárat,
amit a felhasználó feltölt, és ha a tekn®cnek épít®anyag kell, ide jár vissza
újratölteni magát. Ez a megoldás a tisztességesebb, viszont felvet pár nehezen
kezelhet® problémát (pl. oda kell gyelni, hogy mikor mit vigyen magával a
tekn®c, és hogy a bejárásnak az id®nként esedékes raktárlátogatást is gyelembe kell vennie).
A második opció, hogy ha a tekn®c olyan blokkot akar használni, amihez
tartozó rekesz üres, akkor megáll, és megvárja, hogy újratöltsék. Tekintve,
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hogy a második opciót alkalmazva is b®ven volt mit leprogramozni, ez a
változat került bele a megvalósított megoldásba.

Az üzemanyag
Ha a raktáros megközelítésb®l indulunk ki, akkor a tekn®c id®nként kénytelen visszamenni a raktárhoz, és újratölteni az üzemanyagtartályát. Ez tovább bonyolítja az optimális építési stratégia megtalálásának kérdését, és
felveti az összes, az építés során felhasználásra kerül® üzemanyag becslésének
problémáját.
A fapados hozzáállás (azaz, hogy a tekn®c megáll és megvárja, hogy újratöltsék) most kisebb gondot jelent, ugyanis a tekn®c üzemanyagtartálya, a
tekn®c típusától függ®en 20000 vagy 100000 egységnyi üzemanyagot képes tárolni (1 egység = 1 mozgás). Ezeket az értékeket egyébként lehet módosítani,
s®t az üzemanyag-használatot teljesen ki is lehet kapcsolni a ComputerCraft
kongurációs fájljában.

Az épít®anyagváltás
Ha a tervben több féle épít®anyag szerepel, akkor azok közt váltani kevés,
de nem elhanyagolható id®be telik. A megvalósított megoldásnál, ezzel nem
foglalkozunk, azonban nem megoldhatatlan feladat ezt is tekintetbe venni az
építés megtervezésénél.

A feladat nehéz
Bár a dolgozat által megoldani kívánt probléma általában nehéz (több
mint valószín¶en NP-nehéz), az ember azt gondolná, hogy egy ilyen egyszer¶ szerkezet¶ objektumon, mint a kockarács, leegyszer¶södnek a dolgok, és
vannak olyan amúgy NP-nehéz feladatok, amik itt megoldhatóak polinomid®ben. Az [1]-ben hivatkozott cikkben viszont rámutatnak, hogy a feladathoz
közel álló egyik problémánál egyáltalán nem elég annyi, hogy négyzetrácson
vagyunk, további feltételek kellenek a polinomiális megoldhatósághoz.
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2. fejezet
A megvalósított megoldás
ismertetése

Technikai háttér
1

A megadott tervet a tekn®c feltölti egy el®z®leg beállított php szerverre

(itt jól jön hogy tudunk http kéréseket indítani a ComputerCraftban). A

++-ban  a LEMON (lásd: [7]) könyvtárat felhasználva 

szerver elindítja a C

íródott programot, ami az utasítássorozatot számolja. Ha a tekn®cnek nincs
feladata, jelez a szervernek, és az visszaküldi az esetleges új utasításokat. Ez
addig ismétl®dik, ameddig a tekn®c építés vége utasítást nem kap.

A terv megadása
A felhasználó a tervet egy szövegfájlban adja meg. Ennek a szövegfájlnak
egy sorában egy (tengelyekkel párhuzamos, azonos típusú blokkokból álló)
téglatest kitöltése van elkódolva. Számít a sorrend, tehát a fájlban el®rébb
szerepl® sorok által beállított pozíciókat a kés®bbi sorokkal felül lehet deniálni.
Egy sor formátuma a következ®:

•

Az els® szám kódolja, hogy milyen típusú blokkal kívánjuk feltölteni
az adott téglatestet. 1-t®l 15-ig ez a szám a tekn®c egy tárolórekeszére
utal, azaz a tekn®c, a megfelel® tárolórekeszében található blokkokkal

1 A telepítés részletes leírása a dolgozat végén található
9

fogja feltölteni a megadott téglatestet. A 0 leveg®t jelent, azaz azok
a pozíciók, amiket 0-ra állítunk mégsem lesznek beépítve.

•

Az ezután következ® három szám adja meg a téglatest minimális sar2

kát , értelemszer¶en

•

x, y , z

sorrendben.

Az utolsó három szám pedig megadja a téglatest maximális sarkát.

Az építési terület reprezentálása
A feltöltött tervet a program beolvassa, és meghatározza az építési terület méreteit. Az építési terület egy olyan minimális tengelypárhuzamos
téglatest, ami tartalmaz minden beépítend® pozíciót, de egyik lapját

3

sem

érinti célpozíció. Tehát a program kiszámítja a legkisebb olyan téglatestet,
amibe minden célpozíció belefér és annak határait eggyel kitolja a szabad
közlekedés érdekében.
Mint az már ismertetésre került, a tekn®c helyzete eleme az építési területen belüli pozíciók, és a négy lehetséges szög direkt szorzatának.

2.1. ábra. A feladat gráfja (szürke pozíció: bejáratlan, fehér: már bejárt).

2 Azaz azon sarkát, melynek pozíció-koordinátaösszege minimális.
3 Itt lap alatt értelemszer¶en a téglatest egy valamely pozíció-koordináta szerint extremális pozícióinak halmazát értjük.
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Az építési területet egy olyan irányított gráal reprezentáljuk, melynek
csúcsai a tekn®c lehetséges helyzetei, és élei a megengedett helyzetváltoztatások (vagyis például még fel nem derített pozícióba nem megy hátra él).
A fenti ábrán látható egy ilyen gráf egy vízszintes síkmetszete (ha oda és
vissza is van irányított él, az az átláthatóság érdekében kett®s nyíllal van jelölve). Azok a csúcsok, amikre tilos lépni, mert már építettünk rájuk valamit,
ki vannak hagyva a gráfból.

2.1. Legrövidebb út
A bemutatásra kerül® megoldás többször is felhasznál legrövidebb utat
keres® szubrutint. Két típusú legrövidebb út keres® eljárásra lesz szükség. Az
els®, ismertebb eljárásnak az lesz a feladata, hogy rögzített startból több cél
közül megtalálja a legközelebbit. A második eljárás feladata rögzített startból
rögzített célba vezet® legrövidebb út keresése lesz. Mivel a 2. típusú eljárás az
els® eljárás átalakított változata lesz, ezért el®bb az els® kerül bemutatásra
(elterjedtségére való tekintettel csak vázlatosan). Az állítások egy általános

D(V, A)

irányított, nemnegatívan élsúlyozott gráfra lesznek kimondva.

2.1.1. Dijkstra algoritmusa
A Dijkstra algoritmusra célszer¶ úgy gondolni, mint egy átalakított szélességi keresésre. A szélességi keresés minden iterációjánál adott a még meg
nem talált, és a már megtalált csúcsok halmaza. A megtalált csúcsok lehetnek átvizsgáltak, és még nem átvizsgáltak. A még nem átvizsgált csúcsok
halmazát egy sorban, azaz FIFO

4

adatszerkezetben tároljuk, tehát a ciklus

elején azt az elemet vesszük ki a sorból átvizsgálásra, ami legkorábban került
be.
A Dijkstra-algoritmus ett®l tulajdonképpen annyiban különbözik, hogy
sor helyett egy olyan (minimum-) prioritásos sort használunk, ahol egy csúcs
kulcsa az algoritmus által eddig megtalált, az adott csúcsba vezet® legrövi(i)
(i)
(i)
debb út költsége. Azaz k (v) := dw (s, v), ahol k
: V 7→ R+
0 a kulcs az
(i)
+
i. iteráció kezdetén, dw (s, v) pedig a w : A 7→ R0 költségfüggvény szerinti,
az

i.

iteráció elején ismert legrövidebb

csúcs, a start csúcs).

4 First In First Out
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s−v

út költsége (s

∈V

kitüntetett

Egy iterációs lépés úgy zajlik, hogy el®ször kivesszük a sorból a legkisebb
(i)
kulcsú csúcsot (jelöljük most ezt q -vel), és ennek vizsgáljuk a szomszédait.
q (i) -nek három fajta szomszédja lehet:

•

Lehet ez a szomszéd

q (j)

valamilyen

0 < j < i-re,

azaz már átvizsgált

csúcs. Az ilyen csúcsokra ismerjük az odavezet® legrövidebb út költségét (itt kell kihasználni, hogy minden élköltség nemnegatív). Ezeknél a
szomszédoknál tehát nincs teend®.

•

Lehet olyan, amit már egyszer megtaláltunk, de nem ismerjük biztosan a hozzá vezet® legrövidebb út költségét, azaz benne van a prioritásos sorban. Legyen u egy ilyen szomszéd. Ezeknél a szomszédoknál,
(i) (i)
(i)
(i)
amennyiben k (q )+w(q , u) < k (u), akkor csökkentjük u kulcsát,
(i+1)
azaz k
(u) := k (i) (q (i) ) + w(q (i) , u).

•

Végül lehet olyan, amit még nem találtunk meg. Az ilyen v szomszé(i+1)
dokat belerakjuk a prioritásos sorba k
(v) := k (i) (q (i) ) + w(q (i) , v)
kulccsal.

2.1.1. Megjegyzés. s-b®l w-be vezet® konkrét legrövidebb út megszerzése
általában úgy zajlik, hogy

w-b®l

visszafele haladva pontos éleken lépkedünk

(a Dijkstra-megadja minden csúcsra az oda vezet® legrövidebb út értékét,
az az él pontos, aminek költsége megegyezik a vég- és kezd®pontjába vezet®
legrövidebb utak értékének különbségével). Ezt úgy lehet módosítani, hogy
minden csúcsra eltároljuk, hogy az odavezet® legrövidebb út melyik élt használja (ez nem feltétlenül egyértelm¶, de a Dijkstra megad egyet), így nem
kell pontos élt keresni, de több dolgot kell tárolni.
Amennyiben több lehetséges cél közül a legközelebbit kívánjuk meghatározni, akkor a Dijkstra-algoritmus kiválóan alkalmazható. Ha viszont csak egy
konkrét célba szeretnénk gyorsan megtalálni az odavezet® legrövidebb utat,
el®fordulhat, hogy a Dijkstra feleslegesen sok csúcsot vizsgál át. Szerencsére amennyiben a legrövidebb útra létezik jó alsó becslés, akkor módosítani
lehet a Dijkstra-algoritmust úgy, hogy jellemz®en kevesebb csúcs átvizsgálásával megtalálja a célt. Ezt az átalakítást nevezik

A*-nak.

2.1.2. Az A* algoritmus
Szemléletesen úgy fogalmazható meg a Dijkstra-algoritmussal felmerül®
probléma, hogy az átvizsgálandó csúcsok halmaza nagyjából egy start középpontú kör, azaz minden irány egyenrangúként van kezelve. Viszont mivel
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egy 3 dimenziós rács gráfján végezzük a keresést, érdemes lenne el®bb a célhoz közelebbi csúcsokkal próbálkozni. A megoldás az lesz, hogy a prioritásos
sorban más kulcsokat használunk, olyanokat, melyeknél a céltól való becsült
távolság is tekintetbe van véve.
A következ®kben

D(V, A)

egy

s

csúcsából egy

t

csúcsába vezet® legrövi-

debb út keresésével foglalkozunk.

2.1.2. Deníció.

D(V, A) irányított gráf, w : A 7→ R+
0 költségfügg+
vény, és egy ht : V 7→ R0 heurisztikafüggvény. Egy heurisztikafüggvényt
(t ∈ V -re nézve) megengedettnek nevezünk, ha minden v ∈ V -re ht (v) ≤
≤ dw (v, t), ahol dw (v, t) a v -b®l t-be vezet® legrövidebb út költsége.
Legyen

2.1.3. Megjegyzés.
2.1.4. Deníció.
den

Speciálisan:

ht

megengedett

Egy heurisztikafüggvényt

⇒ ht (t) = 0.

monotonnak

nevezünk, ha min-

u, v ∈ V -re ht (u) − ht (v) ≤ dw (u, v).

2.1.5. Megjegyzés.
ugyanis
Az

Ha h monoton és ht (t) = 0,
ht (v) − ht (t) = ht (v) ≤ dw (v, t).

A*

akkor

h

megengedett,

algoritmus lényege az, hogy ugyanazt csináljuk mint a Dijkstra-

algoritmusban, de a prioritásos sorban más kulcsok alapján rendezzük a csúcsúcshoz az algoritmus által az i. iterációig talált
(i)
s-b®l v -be vezet® legrövidebb út költsége, dw (s, v) volt hozzárendelve, most
(i)
(i)
5
ehelyett kt (v) := dw (s, v) + ht (v).
Nevezzük ezt a ht heurisztikafüggvény
csokat. Eddig minden

szerinti

A*

v

algoritmusnak.

Azaz szemléletesen, ha pl.

s-t®l,

v1 ,

és

v2

csúcsok egyenl® távolságra vannak

akkor amíg a Dijkstra-algoritmusnál nem meghatározott, hogy melyi-

ket vesszük ki hamarabb a sorból, addig az
légvonalban

6

közelebb van

Természetesen az

A*

A*

azt részesíti el®nyben, ami

t

kikerül a prioritásos sorból

t-hez.

is akkor áll le, amikor

(vagy, ha a sor kiürült, de

t-t

nem találtuk meg, azaz

s-b®l t-be

nem vezet

irányított út).

5 Talán érdemes megjegyezni, hogy attól még hogy most más kulcsok szerint rendezzük a csúcsokat, a
Amennyiben

h

(i)

dw (s, v)

értékeket ismerjük

∀v -re,

mert azok

(i)

kt (v)-b®l

számolhatók.

nem monoton, akkor el®fordulhat, hogy egy csúcshoz, ami már kikerült a

sorból, találunk egy rövidebb utat, és újra be kell tenni a sorba (ha viszont

h

monoton, ez

nem fordulhat el®).
6 Jellemz®en h-ra úgy gondolhatunk, mint valamilyen légvonalbeli távolságra.
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2.1.6. Tétel. Monoton heurisztikafüggvény szerinti A* által talált út legrö-

videbb.

Bizonyítás.
(i)
kor dw (s, v)

ht (v)-vel

Elég belátni, hogy amikor egy

= dw (s, v),

azaz

v

v

csúcsot kiveszünk a sorból ak-

kulcsa az odavezet® legrövidebb út értékének

való eltoltja.

Indirekt tfh. van olyan alkalom amikor az el®bbi nem igaz, legyen az

i.

az a lépés, amikor ez el®ször fordul el®. A feltevésünk szerint tehát van egy
(i)
(i)
(i)
(i)
olyan u csúcs, melyre kt (v) ≤ kt (u), de dw (s, v) > dw (s, u) + dw (u, v).

2.2. ábra. Az indirekt feltevés.

(i)

(i)

(i)

(i)

(i)

kt (v) ≤ kt (u)-b®l dw (s, v) + ht (v) ≤ dw (s, u) + ht (u), azaz dw (s, v) ≤
(i)
(i)
(i)
≤ dw (s, u)+ht (u)−ht (v). Tehát dw (s, u)+ht (u)−ht (v) > dw (s, u)+dw (u, v),
így ht (u) − ht (v) > dw (u, v), ami ellentmond h monotonitásának.


2.1.7. Tétel. Ha h monoton, és ∀v ∈ V -re ht (v) = 0 ⇔ v = t, akkor

a h szerinti A* által átvizsgált csúcsok száma nem több, mint a Dijkstraalgoritmus által átvizsgáltaké.

Bizonyítás.

v csúcs, amit az A* átvizsv -t nem vizsgálja át a Dijkstra, azt jelenti,
hogy v legalább olyan távol van s-t®l, mint t, azaz dw (s, v) ≥ dw (s, t).
Legyen p egy legrövidebb s − t út. Legyen u az s-hez a legközelebbi,
(i)
v kivételekor (az A* által) átvizsgálatlan csúcsa p-nek (ekkor dw (s, u) =
= dw (s, u), ugyanis p-n az u-t megel®z® csúcsot már átvizsgáltuk).
(i)
(i)
dw (s, v) + ht (v) = dw (s, v) + ht (v) ≤ dw (s, u) + ht (u) ≤ dw (s, u) +
+ dw (u, t) = dw (s, t) , a megengedettséget (2.1.5. megj.), és az el®z® tételt
felhasználva. Tekintve, hogy ht (v) > 0, azt kapjuk, hogy dw (s, v) < dw (s, t),
ami ellentmond annak, hogy dw (s, v) ≥ dw (s, t).

Indirekt tegyük fel, hogy van olyan

gál, de a Dijkstra nem. Az hogy
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Monoton

h

szerinti

A*-ot

a fent leírtaknál hatékonyabban is meg lehet
∗
valósítani: Minden él költségét kicseréljük w (u, v) := w(u, v)−ht (u)+ht (v)re, ami (a monotonitás miatt) nemnegatív lesz. Könny¶ végiggondolni, hogy
∗
egy Dijkstra-algoritmus w szerint, ekvivalens a régi súlyozás szerinti A*-al.

2.1.3. Alkalmazás a konkrét esetben
A dolgozat témájául szolgáló feladat gráfja elég speciális, nem nehéz hozzá olyan heurisztikafüggvényt megadni, amire teljesülnek a fenti tételek feltételei. A heurisztika a Manhattan-távolság egy módosított változata lesz,
amelynél a start és a cél forgásiránya is számításba vétetik.
7

Minden csúcshoz rendeljük hozzá a pozíciójának
tól vett Manhattan-távolságának

0, 4-szeresét.

a cél csúcs pozíciójá-

A heurisztikaérték legyen az

el®bbi, megnövelve a minimálisan szükséges kanyarodásszám

0, 4-szeresével.

2.3. ábra. A min. kanyarodások (a fehér csúcs a cél).

A heurisztika monotonitása könnyen látható. El®ször is hiánytalan rács

8

0, 4. Azaz ht (v) = dw (v, t) minden
v ∈ V -re (és t ∈ V -re), azaz dw (u, v) + dw (v, t) ≥ dw (u, t) miatt dw (u, v) ≥
ht (u) − ht (v). Nem hiánytalan rács gráfján a dw (u, v) érték lehet nagyobb, de

gráfján pontos, ha minden él költsége

7 Azaz szöggel itt még nem foglalkozunk
8 Olyan rács, amire még nem építettünk semmit, és minden mez® be van járva.
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2.4. ábra. Csúcsokon:

h

értéke. Éleken: A módosított élsúlyok.

az egyenl®tlenséget ez nem rontja el. Ha hozzávesszük, hogy a hátra mozgás
kivételével a helyzetváltoztatások költsége

0, 45,

az is legfeljebb a

dw (u, v)

értéket növeli.
A monotonitás miatt a konkrét
implementálni, azaz az élköltségeket

A*-ot érdemes a fent említett módon
w∗ (u, v) := w(u, v) − ht (u) + ht (v)-

re módosítani, és ezen a gráfon sima Dijkstra-algoritmust futtatni. Hogy az
élsúlyok egészek legyenek, érdemes mindent 20-al beszorozni, ekkor ugyanis
egészek lesznek a súlyok (0,4 helyett

8,

és

0, 45

helyett

9).

2.2. Az építési sorrend meghatározása
Els®re úgy t¶nhet, hogy a feladat csak a beépítend® blokkok egy minél
olcsóbb sorrendjének meghatározása. Valójában a helyzet annyival bonyolultabb, hogy nem elég csak a sorrendet tudni, mert minden blokkot 6 darab
szomszédos pozícióról is be lehet építeni. A továbbiakban tehát építési sorrend alatt a cél pozíciók olyan sorrendjét értjük, ahol gyelembe van véve,
hogy melyik célt milyen irányból építjük be. Ha úgy tetszik azt is lehet mondani, hogy az építési sorrend az építési gráfon a blokklerakásokat reprezentáló
élek egy rendezett halmaza.
Az építési sorrend meghatározásánál továbbá gyelembe kell venni két
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kellemetlen korlátozó tényez®t. Az egyik probléma az, hogy ha nem gyelünk oda, a tekn®c körbeépítheti magát és így elakadhat az építésben. A
másik pedig, hogy egy beépítend® blokkot is körbeépíthet, és így az hozzáférhetetlenné válhat. Az alábbiakban két olyan megközelítés lesz ismertetve,
amik bár kissé önkényesek, legalább megbirkóznak ezzel a két problémával.
Ha megvan az építési sorrend, akkor abból már viszonylag egyszer¶ legenerálni a megfelel® utasítássorozatot a tekn®c számára (legrosszabb esetben
legrövidebb utakat kell számolni).

2.2.1. Rövidlátó megoldás
Rövidlátás alatt értsük azt, hogy a sorrend számítása lépésr®l lépésre történik, és mindig csak a következ® cél (vagy a következ® néhány cél) meghatározása a feladat. Ennek a megközelítésnek el®nye, hogy viszonylag gyors, a
tekn®c az utasításokat kis részletekben kaphatja, és hogy lehet®séget biztosít
a fenti két probléma megkerülésére.
A sorrendet a legmohóbb ilyen megoldásnál úgy határozzuk meg, hogy
mindig a tekn®chöz legközelebb es® cél csúcsra építünk, már ha azzal nem
rontunk el semmit. Annak elkerülése végett, hogy az adott blokklerakás ne
essen a fent említett két f® b¶n egyikébe se, például az alábbi két megközelítést alkalmazhatjuk.
A legegyszer¶bb, ha egy célt csak abban az esetben veszünk gyelembe,
ha alatta már minden (a tervben megjelölt) rácspontot beépítettünk, és a
tekn®cnek csak a lefele építést engedélyezzük. Így bármely még nem megépített blokk felülr®l elérhet® lesz, tehát a két probléma megoldódik. Ez a
megközelítés túlságosan hasonlít a második megoldástípusra, így nem ez a
rövidlátó módszer került megvalósításra.
A másik megközelítésnél minden blokklerakási lehet®ségnél megvizsgáljuk, hogy a lerakott blokkal szomszédos (még nem beépített) pozíciók továbbra is elérhet®ek-e a tekn®c számára (ezt tehetjük pl. szélességi kereséssel). Amennyiben minden szomszéd elérhet®, akkor a tekn®c biztosan nem
építette körbe az egyik célt sem (ráadásul tudhatjuk hogy saját magát sem).
Ha nem érhet® el mindegyik szomszéd, akkor le kell ellen®rizni hogy a nem
elérhet®ek komponensében van-e cél. Ha van, akkor a blokkot nem szabad
lerakni. Ha van olyan szomszédja a lerakni kívánt blokknak, ami nem elérhet®, akkor arról is meg kell bizonyosodni, hogy a blokk letétele után elérhet®
az építési terület egy széls® csúcsa. Ezt ellen®rizhetjük miközben a lerakni
kívánt blokk szomszédait keressük.
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2.2.2. Szintekre bontásos megoldás
Ennél a módszernél szintr®l szintre haladunk felfele, azaz egyszerre csak
egy vízszintes síkmetszettel foglalkozunk. Ez több el®nnyel is jár. El®ször
is megkerüli a fent említett két nehézséget, de nem korlátozza túlságosan a
lehet®ségeinket. Ezen kívül adja magát hogy a szinteket úgy kezeljük mint
az építés f® szakaszait, így például elképzelhet® egy olyan megoldás, amikor
a program attól függ® mértékben optimalizálja egy szint bejárását, hogy a
tekn®c dolgozik, vagy utasításra vár.
Amennyiben így tekintünk a problémára, elég közel kerülünk ahhoz, amit
a 3D nyomtatásnál is meg kell oldani. Van azonban két kisebb különbség.
A 3D nyomtatók is szintr®l szintre építenek, de ott fontos, hogy semmit se
próbáljunk a leveg®be építeni. Ezt ott külön kezelni kell, vagy alátámasztó
struktúrák építésével, vagy ügyes sorrendválasztással. Ebb®l a szempontból
tehát könnyebb dolgunk van. A 3D nyomtatóknál viszont nem kell tör®dni a
kanyarodások költségével, vagyis ebb®l a szempontból is eltér a két probléma.
Ez a szemlélet kell®en redukálja részfeladatokra az építést ahhoz, hogy
azt már bevált eszközökkel meg lehessen fogni, de err®l majd kés®bb lesz szó.
A konkrét megoldásban egy viszonylag egyszer¶bb változat szerepel, ez
annyiból áll, hogy a tekn®c csak az aktuális szinten lev® beépítend® csúcsokat
látja, és mindig a legközelebbi célt építi be. A hatékonyabb futás érdekében
a feladat gráfja le van korlátozva akkorára, hogy mindig csak az adott szint
építéséhez feltétlenül szükséges csúcsokon kelljen keresni a legrövidebb utat.

2.2.3. A két megoldás összevetése
Az alapvet® tesztekb®l az derült ki, hogy egyik megvalósított megoldás
sem egyértelm¶ gy®ztes. Ezt a következ®kkel lehet magyarázni.
Ha a terv egy viszonylag tömör struktúrát ír le, akkor a rövidlátó megoldás hajlamos labirintust építeni. Ez abban mutatkozik meg, hogy mivel
mindig a legközelebbi célokat építi be, de nem zárhatja be a megépítend®
pozíciókat (és saját magát), ezért az építés alatt tekervényes járatokat hagy
ki, amiken keresztül tud addig mozogni, ameddig minden célt be nem épített.
Ezeken keresztül id®igényes végighaladni, és ráadásul elérhetetlenné teszik a
tekn®cöt, ugyanis a tekn®c a játékossal ellentétben csak

1

egység magas.

Ezzel szemben viszonylag tömör építménynél nem veszítünk annyit, ha
síkonként építünk. A tekn®c ráadásul mindig szem el®tt van. Ilyenkor tehát
jobb választásnak t¶nik a szintekre bontásos megoldás.

18

Ha viszont a terv által leírt építmény (f®ként vízszintesen) viszonylag
elszórt pozíciókból áll, akkor szintekre bontással  még ha minden szinten
optimális építési sorrendet alkalmazunk is  túl sokáig tarthat az építés a
rövidlátó megközelítéshez képest. Ráadásul lazább szerkezet¶ építménynél
kevésbé fordulhat el®, hogy a tekn®c beássa magát, és nem tudjuk elérni,
ha esetleg szervizelni kell. Így ilyenkor a rövidlátó módszerrel érdemesebb
próbálkozni.

(a) Rövidlátó megoldással.

(b) Szintekre bontással.

2.5. ábra. Tömör építmény a két módszerrel.
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Telepítési útmutató
•

A program fájljai megtalálhatóak a leadott verzióhoz mellékelt CD-n,
vagy meg lehet próbálkozni a letöltésükkel a
http://balugabo.no-ip.org/CCBuilder.rar, vagy a
http://members.iif.hu/csa13779/CCBuilder.rar címr®l.

•

A kliens-oldal telepítése abból áll, hogy a ComputerCraft oldalán leírtak alapján telepítjük a ComputerCraft nev¶ modot az (eredeti) Minecrafthoz, és utána a

client

mappában található

másoljuk a Minecraft gyökérmappa

resourcepacks

CCBuilder.zip -et átnev¶ mappájába.

Ha ez megvan, akkor a kliens oldal m¶ködik, a Minecraft (újra)indítása
után creative módban, ha lerakunk egy mining-turtle-t, akkor ha kiadjuk a

•

CCBuilder

parancsot, elindul a program.

Alapértelmezetten a http://balugabo.no-ip.org/CCBuilder/ van beállítva utasításszámoló szervernek, ez viszont nem biztos, hogy mindig
9

üzemel. Saját szerver telepítése

a következ®képp zajlik:

Valami PHP, MySQL szerver telepítése. Én xampp-ot használtam, azon

htdocs nev¶ mappa felel meg a szerver gyökérmappájának.
A server mappa tartalmának másolása a szerverre, az install.php
nyitása böngész®b®l. Ez a mappa tartalmaz egy CCBuilder.exe

a

megfájlt,

ami Windows 8.1 64 bit-en m¶ködött. Amennyiben más futtatható állományra van szükség, a

cpp

mappában található fájlt kell lefordítani,

a LEMON könyvtár mellé.

9 Windows alatt. Pl. Linuxon is a fentieket kell csinálni, elvben nincs akadálya.
20

3. fejezet
Kitekintés

Ebben a részben a megvalósított megoldások javítási lehet®ségeir®l lesz
szó. Néhány egyszer¶bb észrevétel mellett az utazóügynök-probléma és egy
általánosítása is ismertetésre kerül.

3.1. Ötletek a rövidlátó megoldás javítására
A rövidlátó megoldással el®fordul, hogy ami rövidtávon a legjobb lépés,
arról kés®bb kiderül, hogy hosszútávon nem az. Erre egy egyszer¶ példa,
hogy ha a tekn®c egy fal el®tt áll, aminek a közepénél van egy lyuk amit be
kell építeni, hiába rövidtávon az az optimális, ha beépíti, lehet hogy ez azt
eredményezi, hogy utána meg kell kerülnie a falat, ahhoz hogy folytathassa
a munkát. Ezzel szemben, ha el®bb átmenne a lyukon a fal túloldalára, és
aztán építené be, lehet hogy már rögtön tudná folytatni az építést. Ebb®l
adódik az ötlet, hogy ha meghatároztunk egy cél pozíciót, vizsgáljuk el®bb
meg hogy melyik irányból érdemes megépíteni (melyik irányból megépítve
lesz minimális a következ® legközelebbi cél elérésekor az összmozgásid®).
Ezt akár tovább is lehet vinni a következ®
Nyilván ez

k -ban

k

lépést el®re gyelembe véve.

exponenciálisan sok esetet jelent, és semmi nem garantál-

ja, hogy megéri növelni

k -t.

A

k -t

meg lehet próbálni beállítani úgy, hogy

lehet® legnagyobb legyen, de a következ® csúcs számolása ne maradjon le a
tekn®chöz képest.
A labirintus-eektust megpróbálhatjuk a [2]-ben szerepl®, a 3D nyomtatásban alkalmazott MZZ módszerhez hasonlóan csillapítani. Ha a tekn®c
el®re/hátra lépés után tud lefele építeni, tegye azt, ha az el®z®t esetleg ka-
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nyarodás után tudja megtenni, tegye meg, egyébként meg csinálja azt, amit
eddig is a rövidlátó megoldásban.

3.2. A szintekre bontásos megoldás javítása
A szintekre bontásnál az alapvet® kérdés egy szint építési sorrendjének
optimalizálása, azaz adott kezd®pontból a szinten lev® cél csúcsok minimális
id® alatt bejárható sorrendjének meghatározása (gyelembe lehetne venni azt
is, hogy attól függ®en, hogy hol végzünk az adott szint építésével, a következ®
szint bejárási költsége változhat, de ez túlbonyolítaná a dolgokat). Mivel a
tekn®c az éppen épített szint feletti síkban mozog, az most nem fordulhat
el®, hogy ha lerakunk egy blokkot, változnak a célok közti távolságok. S®t,
amennyiben a megoldásnál szükséges, a hátrafele mozgás tiltását még nem
felderített mez®kre elhagyhatjuk.
Tehát tulajdonképpen minden szinten egy utazóügynök-feladat megoldása a cél, azzal a különbséggel, hogy nem kell visszamenni a kezd®csúcsba, és
hogy a forgásköltségeket is gyelembe kell venni.
Annak érdekében hogy a forgásköltségek ne jelentsenek problémát, két
dolgot tehetünk. Az egyik, hogy nem a pozíciókból, hanem a szöggel ellátott
1

pozíciókból képezzük a TSP

gráfját. Itt csak az a baj, hogy egy célt nem

akarunk többször felkeresni, tehát a sima TSP nem fog m¶ködni. Az ezt
modellez® feladatról  az ún. általánosított TSP-r®l  lesz szó a következ®
részben.
Sajnos az nem nagyon m¶ködik, hogy mégiscsak a pozíciókból képezzük
a gráfot, de megpróbáljuk valahogy a kanyarodási költségeket is belevenni
a távolságokba. Ezzel az a baj, hogy nem minden élen egyértelm¶ a kanyarodásszám, tehát csak olyan gráfot tudunk csinálni (ha alulról becsüljük a
költségeket), amin nem lesz igaz a háromszög-egyenl®tlenség (3.1. ábra).
A másik lehet®ség, hogy vízszintes síkok helyett függ®leges (az
az

y

x,

vagy

tengelyre mer®leges) síkokra bontjuk a feladatot. Ekkor a kanyarodási

költségek másképp jönnek szóba, a fel-le mozgás költsége nem változik, de
a vízszintes mozgások két kanyarodásnyival drágábbak lesznek. Így legalább
igaz lesz a háromszög-egyenl®tlenség, tehát hagyományos metrikus TSP-vel
is lehet próbálkozni.
Ahogy már korábban említésre került, szoros párhuzam vonható a feladat
szintekre bontásos megközelítése, és az iparban alkalmazott CNC-gépek és

1 TSP=Travelling Salesman Problem=utazóügynök feladat
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3.1. ábra. Nem igaz a

∆ ≤.

3D nyomtatók optimalizálása között. Az iparban jellemz®en a TSP approximációt úgy oldják meg, hogy több kezd®közelítést versenyeztetnek genetikus
algoritmussal (lásd: [2], [3]). Ebb®l adódik, hogy van értelme olyan TSPalgoritmusokkal foglalkozni, amelyeknél nem hagyható el könnyen a kezd®pozícióba való visszatérés (annak ellenére, hogy a konkrét feladatban nem kell
visszamenni a kezd®pozícióba), ugyanis a TSP-algoritmust használhatjuk a
genetikus algoritmus kezd® populációjának generálására.

3.3. Az általánosított TSP
Az utazóügynök-feladat (TSP) abból áll, hogy egy
nyítatlan) gráfon, amelyen egy

w : E 7→ R

G(V, E)

teljes (irá-

költségfüggvény van megadva,

keressük a legolcsóbb Hamilton-kört (olyan kört, amely minden csúcsot pontosan egyszer érint). Az általánosított utazóügynök-feladat (GTSP), ennek
az alábbi módon történ® általánosítása.

3.3.1. Deníció.

G(V, E) egy teljes m-csúcsszínezhet® gráf, és legyen C = {C1 , C2 , . . . , Cm } a G színosztályaiból, más néven clustereib®l álló
halmaz. Legyen továbbá adott a w : E 7→ R költségfüggvény. Ekkor G egy C 2
szerinti általánosított Hamilton-köre egy olyan (v1 , v2 , . . . , vm ) köre G-nek,
amelyre (v1 ∈ Cπ(1) , v2 ∈ Cπ(2) , . . . , vk ∈ Cπ(m) ), valamely π permutációra.
Az általánosított utazóügynök-probléma megtalálni G egy olyan általánosított Hamilton-körét, melynek költsége, azaz w(v1 , v2 ) + . . . + w(vm−1 , vm ) +
+ w(vm , v1 ) minimális.
Legyen

2 Ennek szinonimájaként fogjuk még használni a bejárás, és a túra kifejezéseket is.
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3.3.2. Megjegyzés.

Tulajdonképpen a fenti deníció a GTSP egy lesz¶-

kítése, ugyanis általában meg szokták engedni, hogy egy kör egy clusterb®l több csúcsot is tartalmazzon. Amennyiben viszont teljesül a háromszögegyenl®tlenség, a két deníció látható módon egybeesik.

3.3.3. Tétel. Rögzített clutersorrend¶ (azaz π-j¶) általánosított Hamiltonkörök közül polinomid®ben meg lehet találni a legolcsóbbat.

Bizonyítás.
legyenek

G

Vegyük a következ® irányított aciklikus

csúcsai, kivéve

Cπ(1)

3

H

gráfot.

H

csúcsai

elemeit. Élek az egymást követ® clusterek

csúcsai között menjenek, a kisebb index¶b®l a nagyobb index¶be (Cπ(i) -b®l

Cπ(i+1) -be).

Az élsúlyok legyenek ugyanazok, mint az eredeti gráfban.

s-et és t-t, amik Cπ(1) egy
rögzített cπ(1), j elemét reprezentálják. s-b®l húzzunk éleket Cπ(2) csúcsaiba
(megfelel® élsúlyokkal), t-be pedig húzzunk éleket Cπ(m) csúcsaiból szintén
az eredeti gráfnak megfelel® élsúlyokkal. Jelöljük az így kapott gráfot Hj vel. Ezen a gráfon egy s − t út megfelel egy π clustersorrend¶ általánosított
Hamilton-körnek, és egy legrövidebb s − t út pedig a legrövidebb ilyen azok
közül, amik a Cπ(1) -b®l cπ(1), j -t használják fel.
Ehhez a gráfhoz vegyünk hozzá még két csúcsot,

3.2. ábra.
Ha tehát

Cπ(1)

minden elemére képezzük a fenti

megkeressük a legrövidebb
lelni a

π

Hj

s−t

Hj

gráfot, és mindben

utat, ezek közül a minimális meg fog fe-

clustersorrenddel rendelkez® általánosított Hamilton-körök közül a

legolcsóbbnak.
Ha a legnagyobb méret¶ cluster méretét s-el jelöljük, akkor az algoritmus
3
futásideje jól látható módon m · s -el becsülhet® (lásd: [4])


3.3.4. Megjegyzés.

Ha tehát egy orákulum mond egy

π -t

akkor könny¶

dolgunk van, gyorsan meg tudjuk mondani az erre optimális bejárást. S®t,

3 Ilyen gráfokon élszámmal lineáris id®ben kereshetünk legrövidebb utat.
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mivel a konkrét feladatban nem általánosított Hamilton-kört, hanem csak
általánosított Hamilton-utat kell találni, ott még gyorsabban lehet számolni
bejárást, ha rögzítve van a clustersorrend.
Az el®z® tételt, mint optimalizálási lehet®séget szokás felhasználni. Ez

T bejárásból indulunk ki, és ezen szeretnénk
T azon környezetét4 amit a T csúcsainak perTehát az NTSP (T )-beli optimalizálás egy hagyomá-

alatt azt kell érteni, hogy egy
javítani.

NTSP (T )-vel

jelöljük

mutálásával kaphatunk.

nyos TSP-optimalizálási feladatot jelent.

NCO (T )-vel5 T

Továbbá jelöljük
vonatkozik, tehát

G

azon környezetét, amire az el®z® tétel

azon általánosított Hamilton-köreit, amiknek a cluster-

sorrendje megegyezik

T

clustersorrendjével.

Természetszer¶en adódik az ötlet, hogy optimalizáljuk

NCO (T )-n,

T -t NTSP (T )-n, és

és vegyük a jobb eredményt. A következ® példa arra mutat rá,

hogy ez a megközelítés nem feltétlenül szolgál kielégít® eredménnyel, lehet
hogy az

NTSP (T ) ∪ NCO (T )-beli

legrövidebb túra hossza maximális, pedig

nem triviális a feladat, azaz nem egyezik meg mindegyik túra hossza.

(a)

(b) Lehet igaz a

∆≤

is.

3.3. ábra. Példa.

A 3.3a ábrán szerepl® gráfon a

B , és a B 0

csúcsok vannak egy clusterben,

minden más csúcs külön clusterben van. Legyen
túra, ennek hossza 2.

A,

NCO (T )-ben még egy
NTSP (T )-ben

de ennek is 2 a költsége.

haladni

B -n

4 Jelöljük

T

bejárás

A−B−C−D−A
0
van: A − B − C − D −

az

pedig bármit csinálunk, át kell

így a költség legalább 2. Az is látszik, hogy 2-nél hosszabb ált.

τ -al

a

G

gráf összes lehetséges általánosított Hamilton-köréb®l álló halmazt.

Ekkor T valamilyen környezete alatt egy τ
5 Cluster Optimization Neighbourhood

7→ 2τ
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függvény

T

helyen felvett értékét értjük.

Hamilton-kör nincs, ugyanis a

{B, B 0 }

clusteren csak egyszer haladhatunk

át, és minden egységnyi költség¶ él erre a clusterre illeszkedik. Viszont létezik
0
a NTSP (T )∪NCO (T )-optimálisnál jobb túra, ugyanis pl. az A−C −B −D−A
túra költsége 1.
A 3.3b ábrán szerepl® gráf a másiktól csak annyiban különbözik, hogy a

D

csúcson való áthaladás költsége 2-vel n®tt. Ezért az imént elmondottak itt

is érvényesek, viszont láthatóan erre a súlyozásra már teljesül a háromszögegyenl®tlenség.

3.3.1. IP felírás
Az alábbiakban a GTSP egészérték¶ programozási feladatként való felírá-

xe = 1, ha az e élt beválasztjuk a
yv = 1, ha a v csúcs benne van a

xe = 0

sa szerepel. Legyen

megoldásba, és

különben. Legyen

választott bejárásban,

különben 0. Ekkor a GTSP IP felírása a következ®:
1.

P

xe = 2yv ∀v ∈ V -re,

e∈δ(v)
2.

P

yv = 1 ∀h = 1, . . . , k -ra,

v∈Ch
3.

P

xe ≥ 2(yi + yj − 1) ∀S ⊂ V, 2 ≤ |S| ≤ n − 2, i ∈ S, j ∈ V \ S -re,

e∈δ(S)
4.
5.

xe , yv ∈ {0, 1} ∀e ∈ E, v ∈ V -re.
P
min
w(e)xe
e∈E

Az els® feltétel azt garantálja, hogy minden beválasztott csúcsra pontosan két él illeszkedik, és minden nem beválasztottra 0. A második feltétel
írja el®, hogy minden clusterb®l egy csúcs legyen a bejárásban. A harmadik
feltétel biztosítja, hogy minden olyan vágást, ami két bejárt csúcsot választ
el, legalább kétszer keresztezze az eredmény.
Az egészérték¶ségi feltételek nem hagyhatóak el, a feladat LP-relaxáltja
szolgálhat olyan eredménnyel, ami pl. diszjunkt köröknek felel meg (3.4. ábra).
[5]-ben olvashatunk a GTSP problémát egészérték¶ programozási feladatként megközelít®, a Branch-and-Cut módszert alkalmazó eljárásról. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy nagy méret¶ feladatokra  amennyiben
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3.4. ábra. Példa.

megelégszünk egy közel optimális megoldással  nem ezt a módszert érdemes
használni, hanem pl. a következ® részben bemutatott Lin-Kernighan heurisztika GTSP-re átültetett változatát [6].

3.4. Pár szó a közönséges TSP-r®l
NTSP (T )-n

Ez a rész az

való optimalizálásról lesz szó, ami egy TSP0
6
optimalizálási feladatot jelent egy G (V, E) teljes metrikus gráfon (melyet

G-b®l elhagyunk minden T -ben nem szerepl® csúcsot, most
0
tehát a clusterekkel nem kell foglalkozni). Jelöljük T -vel a T -nek megfelel®
0
túrát G gráfon. Több ismert TSP-heurisztika létezik, ebben a részben az
úgy kapunk, hogy

inkább elméleti szempontból jelent®s Christodes-algoritmus, és a gyakorlatban hatékony Lin-Kernighan heurisztika lesz vázolva.

3.4.1. A Christodes-algoritmus
0
optimalizálása úgy történik, hogy G -n közelítjük a
0
TSP-feladatot, de nem T -b®l kiindulva.
0
Vegyük G egy minimális feszít®fáját, F -et. Ezt pl. Kruskal-algoritmussal
0
tehetjük meg, melynek lényege, hogy rendezzük G éleit súly szerint, és mindig
Az alábbiakban

T

a legkisebb súlyú élt vesszük. Ha ez két komponenst köt össze: megtartjuk,
ha kört csinál: nem vesszük hozzá a készül® fához.

6 Azaz teljesül a

w(v, v) = 0)

∆ ≤,

és az élsúlyok nemnegatívak. A másik két feltétel (szimmetria,

már következik abból, hogy a gráf egyszer¶ és irányítatlan.
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Miután megvan a feszít®fa, tetsz®leges csúcsból kiindulva bejárhatjuk azt
úgy, mint ha az egy folyosórendszer térképe lenne, és úgy akarnánk rajta
végigmenni, hogy közben bal kézzel folyton érintjük a falát.
Ez a bejárás

F

minden élén pontosan kétszer halad át, és minden csúcsot

érint, de lesznek olyan csúcsok, amiket többször is. Kihasználva azonban,
hogy a gráf teljes, és igaz a háromszög-egyenl®tlenség, amennyiben ebb®l a
bejárásból kihagyjuk azokat a csúcsokat, amiket egyszer már érintettünk, az
így kapott túra  jelöljük

T2 -vel  költsége nem lesz nagyobb mint az eredetié,

viszont már egy Hamilton-körnek fog megfelelni.
∗
Jelöljük a TSP optimális megoldását T -al. Ekkor:

3.4.1. Tétel. T2 2-approximálja T ∗ -ot
Bizonyítás.

w(T2 ) ≤ 2w(F ). Ha elhagyjuk T ∗
0
egy tetsz®leges e élét (w(e) nemnegatív), G egy feszít®fáját kapjuk. Mivel
F ezek között minimális, így w(F ) ≤ w(T ∗ − e) ≤ w(T ∗ ). Végül tehát:
w(T2 ) ≤ 2w(T ∗ ).

Mint azt korábban láttuk

A Christodes-algoritmus egy ennél jobb approximációt ad, a következ®
módon:
Vegyük

F

azon csúcsait, melyeknek (F -beli) fokszáma páratlan. Ilyenb®l

páros sok van, tekintve, hogy minden gráfban páros a fokszámösszeg. Ve-

M -et (ezt polinom1
∗
Ekkor w(M ) ≤ w(T ),
2

gyünk ezeken a csúcsokon egy minimális teljes párosítást,

id®ben megtehetjük pl. az Edmonds-algoritmussal).
∗
ugyanis T -ba látható módon két diszjunkt F páratlan fokszámú csúcsain

vett teljes párosítást is bele tudunk gyömöszölni (ehhez természetesen kellhet a

∆ ≤).

Vegyük az

F

és

M

egyesítéséb®l kapott gráfot,

E -t

(ha egy él

F -ben,

és

M -ben is szerepel, akkor E -ben legyen kétszeres az ennek megfelel® él).
E minden fokszáma páros, tehát ∃ rajta Euler-kör (az egyszer¶ség kedvéért jelöljük ezt is E -vel). Ebb®l az Euler-körb®l a csúcsismétléseket elhagyva,
0
kihasználva hogy G teljes és metrikus, könnyedén Hamilton-kört kaphatunk,
aminek költsége nem lesz nagyobb mint w(E). Jelöljük ezt a Hamilton-kört
T 3 -el. Az imént vázolt, T 3 -et eredményez® eljárás a Christodes-algoritmus.
2

2

3.4.2. Tétel. T 32 , azaz a Christodes-algoritmus által megadott Hamiltonkör 32 -approximálja T ∗ -ot.

Bizonyítás. w(T 32 ) ≤ w(E) = w(F ) + w(M ) ≤ w(T ∗ ) + 21 w(T ∗ )
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3.4.2. A Lin-Kernighan heurisztika
Az itt ismertetett Lin-Kernighan algoritmus, az eredeti, 1973-ban prezentált módszer, [6]-ben található, egyszer¶sített változata. A Lin-Kernighan
0
heurisztika T -n próbál javítani az alábbi módon.
El®sször is tekintsük az ún. k -optimális lokális keresést. Ennek lényege,
0
hogy az optimalizálandó T túrából kiindulva vesszük az összes olyan túrát,
0
amelyet T -b®l k db. él lecserélésével kaphatunk (úgy, hogy az eredmény
k
Hamilton-kör maradjon). Ez O(n ) lépést vesz igénybe, tehát a gyakorlatban
0
kis k -ra alkalmazható (k = 2 esetleg 3). Jelöljük T -nek a k -optimális lokális
0
keresés által átvizsgált környezetét Nk-opt (T )-vel.
0
A Lin-Kernighan heurisztika Nk-opt (T )-nek csak a legígéretesebb részét
0
nézi át. Ez vázlatosan a következ®: T minden u − v élére hajtsuk végre az
alábbiakat:

•

Legyen

• T0

P = v − ... − u

a

T 0 -b®l

az

u−v

él elhagyásával kapott út.

P

hossza, akkor néz0
zük meg az ez által indukált kör hosszát. Ha ez kisebb, mint w(T ),
0
akkor cseréljük T -t és kezdjük el®röl az egész optimalizálást.

•

minden lenti típusú átrendezésnél, ha csökken

Ha nem siketült javítani

T 0 -n,

akkor folytassuk a következ® éllel.

Látható, hogy ez sok olyan számítást végez, ami azért szükséges mert
egy kör összsúlyán szeretnénk javítani, és egy út javítását csak szubrutinnak
tekinti. Ezzel szemben a motiváló feladatban csak legolcsóbb Hamilton-utat
keresünk, tehát természetesen adódik az ötlet, hogy az utat próbáljuk javítani
olyan módon, mint azt a Lin-Kernighan algoritmus teszi. Ez a módszer a
következ®:
A P = v1 − . . . − vm minden vi − vi+1 élére nézzük meg, hogy olcsóbb-e
P -nél a v1 − v2 − . . . − vi−1 − vi − vm − vm−1 − . . . − vi+2 − vi+1 út. Ezt a
w(vi , vi+1 ) − w(vi , vm ) különbség el®jele alapján tudjuk eldönteni.
Látható, hogy ez abban az esetben, ha az utolsó csúcs távol van a többit®l, nem tud javítani. Rögzített csúcsból induló Hamilton-út optimalizálásánál tehát érdemes lehet azt megpróbálni, hogy kiegészítjük az utat körré, és
a Lin-Kernighan-heurisztikát alkalmazzuk azzal a módosítással, hogy nem az
indukált körök hosszára, hanem az indukált körökb®l, a kezd®csúcsra illeszked® két él egyikét elhagyva kapott út hosszára ellen®rizzük, hogy javít-e a
kiinduló úton.
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