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1. Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnék köszönetet mondani témavezet®mnek, Lukács Andrásnak,

hogy segítségével, türelmével és hasznos tanácsaival hozzájárult a szakdol-

gozatom létrejöttéhez. Köszönettel tartozom családomnak és barátaimnak a

végtelenbe konvergáló támogatásukért, illetve a háziorvosomnak, Szabadíts

Péternek, hogy felkeltette az érdekl®désemet a matematika szak iránt.
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2. Bevezetés

2.1. Motiváció

Diszkrét modellezés órán a hallgatók 2−3 f®s csoportokban felvetnek valami-

lyen való életbeli problémát, melyet matematikailag modelleznek és megol-

danak. Ekkor támadt az ötletem, hogy Európai körutat tervez® programot jó

lenne készíteni. Bár nagyon jó szoftverek, webes szolgáltatások állnak rendel-

kezésre két földrajzi pont közötti útvonaltervezésre, kevésbé ismertek olyan

szolgáltatások, amelyek körutazásokat számolnak ki. Ezt a feladatot jelenleg

lehetetlen optimalizálni, mert NP -nehéz probléma. A fejemben ekkor alakult

ki egy közelít® algoritmus, amit nagyon szerettem volna elkészíteni, ezért el-

határoztam, hogy ez lesz a szakdolgozatom témája. Ez a témakör pedig nem

más, mint az utazó ügynök probléma.

1. ábra. Budapest, München, Párizs, Madrid, Milánó, Budapest körút látható

autóval megtéve

A dolgozat alapozásként el®ször a Hamilton�kör létezésére vonatkozó té-

telek bemutatásával kezd®dik.

A 3. fejezetben ismertetem az utazó ügynök problémát és annak lineáris
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programozási átfogalmazását.

A 4. fejezetben két darab alsó korlátottal foglalkozunk a TSP-re vonat-

kozólag: az 1�fa alsó korláttal és a Held�Karp alsó korláttal.

Az 5. fejezetben útépít® algoritmusoknak a m¶ködését mutatom be: el®-

ször a legközelebbi szomszéd mohó algoritmust, ezután a Christo�des�algo-

ritmust, végül a Held�Karp algoritmust.

A 6. fejezetben útjavító lokális algoritmusokkal foglalkozom: el®ször a

2�opt algoritmussal, majd a Lin�Kernighan�algoritmussal, majd a tabu ke-

reséssel, végül a szimulált h¶léssel.

Az utolsó fejezetben az általam kitalált algoritmus m¶ködését mutatom

be.

Az alapfogalmak és az utazó ügynök probléma bemutatásánál a szükséges

információkat Sz®nyi Tamás jegyzetéb®l [1], Katona�Recski�Szabó: A számí-

tástudomány alapjai tankönyvb®l [2], illetve a Wikipédia oldalairól gy¶jtöt-

tem össze.

2.2. Alapfogalmak

2.1. De�níció. Egy G gráfban Hamilton�körnek nevezünk egy H kört, ha

G minden pontját pontosan egyszer tartalmazza. Egy utat pedig Hamilton�

útnak nevezünk, ha G minden pontját pontosan egyszer tartalmazza.

2.2. Állítás. Ha a G gráfban létezik k darab olyan pont, amelyeket elhagyva

a gráf több mint k komponensre esik, akkor nem létezik a gráfban Hamilton�

kör. Ha létezik k olyan pont, amelyeket elhagyva a gráf több mint k + 1

komponensre esik, akkor nem létezik a gráfban Hamilton�út.

Bizonyítás. Indirekt tegyük fel, hogy van a gráfban Hamilton�kör, legyen

ez (v1, v2, . . . , vn) és legyen vi1 , vi2 , . . . , vik az a k pont, melyet elhagyva a

gráf több mint k komponensre esik. Vegyük észre azonban, hogy az elha-

gyott pontok közötti Hamilton�út részek, �ívek� biztosan összefügg® részg-

ráfot alkotnak. Például a (vi1+1, vi1+2, . . . , vi2−1) ív is összefügg® lesz, hiszen
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két szomszédos pontja között az eredeti Hamilton�kör egy-egy éle fut. Mivel

éppen k ilyen ívet kapunk, nem lehet több komponens k-nál.

Ugyanígy bizonyíthatjuk be a Hamilton�útra vonatkozó feltételt is. Ha

egy Hamilton�útból elhagyunk k pontot, legfeljebb k+1 összefügg® ív marad.

�

A Hamilton�kör létezésére több elégséges feltételt adtak, ebb®l most né-

hányat bemutatok. Mindegyikben egyszer¶ gráfról van szó.

2.3. Tétel. (Ore) Ha G egy n csúcsú egyszer¶ gráf, amiben minden össze-

kötetlen x, y ∈ V (G) csúcspárra teljesül d(x) + d(y) ≥ n, akkor G-ben van

Hamilton�kör.

Bizonyítás. Indirekt tegyük fel, hogy a gráf kielégíti a feltételt, de nincsen

benne Hamilton�kör. Vegyünk hozzá a gráfhoz éleket úgy, hogy továbbra se

legyen benne Hamilton�kör. Ezt egészen addig csináljuk, amikor már akárho-

gyan is veszünk hozzá egy élet, lesz a gráfban Hamilton�kör. Az így kapott

G
′
gráfra továbbra is teljesül a feltétel, hiszen új élek behúzásával a tétel

feltételét megsért® párt nem lehet létrehozni. Biztosan van két olyan pont,

hogy {x, y} /∈ E(G
′
). Ekkor G

′
+ {x, y} gráfban van egy Hamilton�kör, te-

hát G
′
-ben van Hamilton�út. Legyen ez P = (z1, z2, . . . , zn), ahol z1 = x és

zn = y. Ha x szomszédos a P út valamely zk pontjával, akkor y nem lehet

összekötve zk−1-el, mert (z1, . . . , zk−1, zn, zn−1, . . . , zk, z1) egy Hamilton�kört

adna. Így tehát y nem lehet összekötve legalább d(x) darab ponttal, ezért

d(y) ≤ n− 1− d(x)

ami viszont ellentmondás, mert {x, y} /∈ E(G
′
). �

2.4. Tétel. (Dirac) Ha egy n > 2 csúcsú egyszer¶ gráfban minden pont

foka legalább n
2
, akkor a gráfban van Hamilton�kör.

Bizonyítás. Ez az Ore�tételb®l következik, hiszen ha minden pont foka leg-

alább n
2
, akkor teljesül az Ore�tétel feltétele, mivel bármilyen x, y pontpárra

d(x) + d(y) ≥ n. �
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2.5. Tétel. (Pósa) Jelöljük G pontjainak fokszámát nagyság szerint rendre

d1 ≤ d2 ≤ . . . ≤ dn-nel. Ha minden k < n
2
-re dk ≥ k + 1, akkor G-ben van

Hamilton�kör.

7



3. Az utazó ügynök probléma (TSP)

Az utazó ügynök problémája (Travelling salesman problem, TSP) egy kom-

binatorikus optimalizálási probléma. Adott n darab város és páronként az

egymástól való távolságuk. Egy ügynök mindegyik várost meg akarja láto-

gatni (tetsz®leges városból kiindulva), de mindegyiket csak egyszer. A feladat

az, hogy határozzunk meg egy olyan körutat, amely minimális hosszúságú le-

gyen. Ha feltesszük, hogy bizonyos városokból nem lehet közvetlenül eljutni

egyes városokba, míg a többi városba egységnyi költséggel lehet eljutni és az

ügynöknek minden várost meg kell látogatnia, akkor a feladat a Hamilton�kör

létezésére redukálódik.

3.1. TSP, mint gráfelméleti feladat

Az utazó ügynök problémáját ábrázolhatjuk egy irányítatlan, súlyozott gráf-

fal, G = (V,E)-vel, amiben a városok lesznek a gráf csúcsai (V ), a városokat

összeköt® utak lesznek a gráf élei (E), és a városok egymástól mért távol-

ságai lesznek az gráf éleinek a súlyai (c). A feladat az, hogy találjuk meg a

legkisebb súlyú Hamilton�kört. Gyakran el®fordul, hogy a modell teljes gráf

(a csúcsok páronként össze vannak kötve). Ha mégsem lenne két város össze-

kötve, akkor adjunk hozzá egy kell®en hosszú élt, ami anélkül egészíti ki a

gráfot, hogy az optimális körutat befolyásolná. A feladat során eltekintünk a

triviális esetekt®l, azaz n > 3-mal dolgozunk, ahol n = |V | a városok száma.

3.2. Szimmetrikus és aszimmetrikus TSP

A szimmetrikus utazó ügynök problémában két város közötti távolság mind-

két irányban azonos, azaz vi városból vj városba ugyanolyan hosszú az út,

mint vj-b®l a vi-be. Ilyenkor egy irányítatlan grá�al ábrázolhatjuk a felada-

tot. Az aszimmetrikus utazó ügynök problémában nem biztos, hogy létezik út

mindkét irányban, vagy a súlyok eltérhetnek egymástól, ekkor egy irányított

grá�al ábrázolhatjuk. Tipikusan ilyen a forgalmi dugó vagy az egyirányú út

esete.
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3.3. Kapcsolódó problémák

Egyenérték¶ megfogalmazása a feladatnak a következ®: Adott egy teljes sú-

lyozott gráf, ahol a csúcsok lesznek a városok, az élek képviselik az utakat és

a súlyok lesznek a távolságok az utakon, és találjuk meg a legkisebb súlyú

Hamilton�kört.

A feladat egy másik változata, amikor nem a legkisebb súlyú Hamilton�

kört keressük, hanem azt, amelyikben a �legnehezebb� él súlya a lehet® legki-

sebb. A logisztikai problémákon túl, nagy gyakorlati jelent®séggel bír például

a nyomtatott áramkörök gyártása során a fúrórobotok ideális mozgásának

megtervezésében.

Az utazó ügynök probléma egy további általánosított változatában orszá-

gok szerepelnek egy vagy több várossal, az ügynök minden országból ponto-

san egy várost köteles meglátogatni, majd visszatérni kiindulási helyére. Beh-

zad és Modarres megmutatta, hogy az általánosított utazó ügynök probléma

visszavezethet® egy standard utazó ügynök problémára azonos mennyiség¶

várossal, más súlyozással.

A TSP bonyolultságelméleti komplexitása NP -teljes, így nem várható

polinomiális determinisztikus algoritmus a megoldására. A kiindulási városba

való visszatérés megkövetelése nem változtat a feladat számítási nehézségén,

mert a Hamilton�út keresés is NP -teljes probléma.

3.4. Egészérték¶ lineáris programozási formula

A TSP megfogalmazható, mint egy egészérték¶ lineáris program. Jelöljük a

városokat 1, . . . , n-ig, ekkor:

xij =

1 ha az i-edik és a j-edik várost összeköt® él benne van a Hamilton�körben

0 különben

Legyen ui (i = 1, . . . , n) egy mesterséges változó, illetve cij legyen az i-edik

és a j-edik város közötti távolság. Ekkor a TSP-t felírhatjuk a következ®

egészérték¶ lineáris programozási feladatként:
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min
n∑

i=1

n∑
j=1
i 6=j

cijxij

0 ≤ xij ≤ 1 i, j = 1, . . . , n

ui ∈ Z i = 1, . . . , n
n∑

i=1
i 6=j

xij = 1 j = 1, . . . , n (1)

n∑
j=1
i 6=j

xij = 1 i = 1, . . . , n (2)

ui − uj + (n− 1)xij ≤ n− 2 2 ≤ i 6= j ≤ n (3)

Az (1)-es feltétel arra szolgál, hogy minden városba pontosan egy másik

városból érkezünk meg. A (2)-es feltétel pedig arra szolgál, hogy minden

városból pontosan egy másik városba érkezünk meg. Az (3)-as feltétel pedig

azért szükséges, mert ett®l fog egyetlen összefügg® körútból állni, és nem 2

vagy több különálló körb®l, amelyek csak együttesen fedik le a városokat.

Az, hogy a fenti lineáris programozási feladat a TSP-t írja le, a követke-

z®kb®l látszik. Ha létezik Hamilton�kör a gráfban, akkor a Hamilton�körben

elfoglalt pozíció sorszáma legyen az i-edik csúcs ui értéke. Az így kapott ui

értékek kielégítik a (3)-as feltételt. A (3)-as feltételt kielégít® ui értékek biz-

tosítják, hogy az ((1)− (2))-es feltételekb®l következ® körrendszer pontosan

egy körb®l áll. Tegyük fel, hogy ez nem így van. Ekkor létezik olyan kör, ami

nem tartalmazza az 1. index¶ pontot. Ennek a körnek az éleire összeadva az

utolsó egyenl®tlenségeket, az ui-k kiejtik egymást és kapjuk az n ≤ n − 1

ellentmondást.

De�niáljuk úgy a körutat, hogy a 1. városból induljon. Válasszuk ui = t-

nek, ha az i-edik várost a t-edik lépésben látogatjuk meg (t = 2, . . . , n).

Ekkor

ui − uj ≤ n− 2,
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mivel ui nem lehet nagyobb mint n és uj nem lehet kisebb mint 2; ezért a

feltételek kielégülnek amikor xij = 0. Ha xij = 1, akkor éppen az az eset van,

amikor az i. városból megyünk a j. városba, tehát:

ui − uj + (n− 1)xij = t− (t + 1) + n− 1 = n− 2,

kielégíti a feltételeket.
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4. Alsó korlátok

Innent®l kezdve az utazó ügynök probléma szimmetrikus verziójával foglal-

kozunk, így a továbbiakban TSP alatt a probléma szimmetrikus verzióját

értjük.

Ahhoz, hogy egy algoritmusról eldöntsük, hogy mennyire ad közeli értéket

az optimális körúthoz képest, szükségünk van arra, hogy megbecsüljük az

optimális körút hosszát (OPT ), amivel majd össze tudjuk hasonlítani az

algoritmus által kapott körutat. Ehhez kétféle alsó korlátot fogunk megnézni:

az 1�fa alsó korlátot, illetve a Held�Karp alsó korlátot [5].

4.1. 1�fa alsó korlát

Az 1�fa alsó korlátot a következ®képpen állítjuk el® G = (V,E)-ben, ahol c

súlyfüggvény, l hosszfüggvény:

1. Kiválasztunk egy csúcsot, v1 ∈ V -t.

2. Ezután készítsünk egy minimális feszít®fát R∗ = (V − v1, c)-n, amit

jelöljünk r-el.

3. Legyen s a v1-re illeszked® két legkisebb súlyú él összege,

s = min{c(v1, x) + c(v1, y)}: x, y ∈ V − v1, x 6= y.

4. Output: t = r + s.

4.1. Állítás. OPTTSP ≥ r + s.

Bizonyítás. Bármelyik TSP körút (H) felhasznál két v1-re illeszked® élet, e-

t és f -t. Ha ezeket az éleket v1-el együtt kitöröljükH-ból, akkor egy feszít®fát,

R ∈ V −v1-t kapunk. Ekkor l(H) = c(e)+c(f)+ l(R) ≥ s+ l(R∗) = s+r = t.

�

A következ® módszer jobb alsó becslést ad az optimumra.
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4.2. Held�Karp alsó korlát

Az ötlet, az hogy speciális módon megváltoztatjuk az eredeti gráfot G =

(V,E)-t, így ez az új gráf egy másik 1-fa alsó korlátot fog nekünk adni,

mint az eredeti. El®fordulhat, hogy az eredeti gráf 1�fa alsó korlátja nem

ad hasznos becslést, ekkor van szükség változtatásra. A képen, balról az els®

gráfon látható, hogy az optimális körút hossza, H = 10. A középs® gráfon

látható, hogy az 1�fa alsó korlát egyenl® lesz 0-val, ekkor ez nem hasznos

becslés számunkra.

A gráfot úgy változtatjuk meg, hogy veszünk egy csúcsot a V − v1-b®l, és

minden ráilleszked® élnek a súlyát módosítjuk egy k számmal. Ekkor az 1-fa

alsó korlát változni fog k-nak többszörösével, attól függ®en, hogy a minimális

feszít®fában hány ráilleszked® él kerül felhasználásra, a Hamilton�körr®l vi-

szont tudjuk, hogy pontosan 2k-val fog változni. Ez a képen, balról a 3. gráfon

látható, hogy az u-ra illeszked® élekhez hozzáadtunk 10-t, így az 1�fa alsó

korlát 30, és a körút hossza is 30 lesz. Ezután mindenegyes csúcshoz hozzá

rendelünk egy ilyen k számot, amivel csökkentjük vagy növeljük a rájuk il-

leszked® élek súlyait, ezeket jelöljük kvi-vel (v ∈ V − v1). Ezután készítünk

egy minimális feszít®fát Rk = (V − v1, c)-n. Ekkor v1-ben maximalizáljuk a

következ® egyenl®tlenséget: l(Rk) + s+ 2
n∑

i=2

kvi , ahol s a v1-re illeszked® két

legkisebb súlyú él összege. Arra a csúcsra, ahol a legnagyobb értéket veszi

fel, az lesz az alsó korlátja a TSP-nek (V, c)-n, és ezt hívjuk Held�Karp alsó

korlátnak.
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4.2. Megjegyzés. A bonyolult része ennek az eljárásnak, az hogy megta-

láljuk az ideális k értéket mindenegyes csúcshoz, de ezzel ebben a szakdolgo-

zatban nem foglalkozunk.
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5. Útépít® algoritmusok

Ahhoz, hogy megoldjuk az utazó ügynök problémát, a legegyszer¶bbnek az

t¶nne, hogy próbáljuk végig az összes lehetséges permutációt és válasszuk ki

a legkedvez®bb megoldást, azaz teljes keresést használjunk. Ennek a megkö-

zelítésnek a futási ideje n város esetén O(n!), ami már 20 város esetén sem

célravezet®. Ha lenne egy számítógépünk, ami másodpercentként 1 milliárd

m¶veletet lenne képes megoldani, akkor a 20!-t közel 28159 nap alatt tudná

kiszámolni, ami több mint 77 év.

Számos determinisztikus algoritmust kitaláltak az évek folyamán az opti-

mális körút pontos megkeresésére, de egyik sem használható nagy mennyiség¶

pontszámra, mivel mindegyik futási ideje exponenciálisan növekszik. Polino-

miális id®t érhetünk el, ha az optimálishoz csak közeli értéket keresünk, vagyis

gyorsaságot nyerhetünk, a megtalált körút hosszának növekedésével. Ezeket

a közelít® algoritmusokat, heurisztikákat kétféleképpen értékeljük, egyrészt

hogy mennyire gyorsak, illetve, hogy mennyire vannak közel az optimális

körúthoz.

Innent®l kezdve mindegyes algoritmusra feltesszük, hogy teljesül rá a há-

romszög-egyenl®tlenség, kivéve, ahol jelöljük, hogy nem.

5.1. De�níció. (Metrikus TSP) Szimmetrikus TSP esetén c metrikus

súlyfüggvény, ha teljesül rá a háromszög-egyenl®tlenség:

c(P,R) ≤ c(P,Q) + c(Q,R) ∀P,Q,R ∈ V

5.1. Legközelebbi szomszéd algoritmus

Ez az egyik legegyszer¶bb és legkézenfekv®bb TSP heurisztika. Ebben a mohó

algoritmusban, az utazó ügynök egy tetsz®leges városból kiindulva mindig a

legközelebbi, még meg nem látogatott szomszéd városba megy, mindaddig,

amíg az összeset végig nem járja, végül visszatér a kiinduló városba. Az al-

goritmus m¶ködése a következ® [3]:

1. Válasszunk ki egy tetsz®leges várost.
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2. Keressük meg a legközelebbi, még meg nem látogatott szomszédját és

menjünk oda.

3. Van olyan város, amit még nem látogattunk meg? Ha igen, ismételjük

meg a 2. lépést.

4. Különben térjünk vissza a kiinduló városba.

A mohó algoritmus hibája, hogy elég távol képes kerülni az optimális

megoldástól, amit a következ® ábrán illusztrálok. Itt az optimális körút hossza

6, de az heurisztika által kapott érték 103 lesz, igaz ebben a gráfban nem

teljesül a háromszög-egyenl®tlenség.

5.2. Állítás. Ennek az algoritmusnak az legnagyobb el®nye a futási ideje,

ami: O(n2).

5.3. Megjegyzés. Létezik ismétléses verziója, amely mindegyik pontból ki-

indulva elvégzi a lépéseket, végül a legkisebb súlyú körutat kiválasztja.

5.2. Christo�des�algoritmus

Nicos Christo�des egy már meglév® algoritmust fejlesztett tovább, ezért el®-

ször tekintsük az eredeti heurisztikát, ahol G = (V,E) a gráf, c súlyfüggvény

és l hosszfüggvény [3]:
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1. Találjunk egy minimális feszít®fát G-ben, amit jelöljünk F -el.

2. Duplázzuk meg a feszít®fa éleit.

3. Így minden csúcs foka páros, ezért tudjuk, hogy létezik benne Euler�

körséta. Vegyük az így kapott gráf egy Euler�körét.

4. Minden csúcsnak vegyük az els® meglátogatását. Az így kapott sorrend

alapján tudunk el®állítani Hamilton�utat. Az utolsóként meglátogatott

csúcsot összekötve az els®vel kapjuk a Hamilton�kört.

A leginkább m¶veletigényes feladat a minimális feszít®fa keresés, ezért ez

fogja dominálni a futási id®t. Ezt Prim algoritmussal tehetjük meg, amiknek

a futási ideje, így a heurisztikának is: O(n2).

5.4. Állítás. Az így kapott megoldás legrosszabb esetben 2-szerese az opti-

málisnak.

Bizonyítás. l(F ) ≤ OPT ≤ l(H) ≤ 2l(F ) ≤ 2OPT , és rövidítésekben

felhasználtuk a háromszög-egyenl®tlenséget. �

Christo�des ezt az algoritmust fejlesztette tovább a következ®k szerint

[3],[4]:

1. Találjunk egy minimális feszít®fát G-ben, amit jelöljünk F -el.

2. Legyen Q az F páratlan fokú csúcsainak halmaza. Tudjuk, hogy pá-

ros sok ilyen csúcs van, mert az
∑
k∈Q

dk +
∑

l∈(G−Q)

dl = 2(n − 1) (ahol d

a csúcsok fokszámát jelöli) egyenl®tlenség, csak ekkor teljesül. Q által

kifeszített részgráfban keressünk meg egy minimális súlyú teljes páro-

sítást (M -t).

3. Ekkor F ∪ M egy Euler�gráf, mivel minden csúcs foka páros, ezért

tudjuk, hogy létezik benne Euler�körséta. Vegyük az így kapott gráf

egy Euler�körét.
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4. El®z®lépésben talált kört alakítsuk Hamilton�körré (H), úgy hogy in-

duljunk el egy tetsz®leges pontból és kössük össze a csúcsokat. Ha egy

olyan csúcshoz érkeztünk a körsétában, amit már meglátogattunk, ak-

kor hagyjuk ki és ugorjunk a következ® városra. Ekkor minden csúcsnak

az els® látogatása kerül be a körútba. Végül az utolsó pontot kössük

össze a kiinduló ponttal.

Ebben az esetben nem duplázzuk meg az összes élt a feszít®fában, hanem

vesszük az els® fokú csúcsokat és azokra keresünk egy minimális súlyú teljes

párosítást. Lényegében ebben különbözik a két algoritmus, és a futási id® is

emiatt fog eltérni. Mivel a minimális súlyú teljes párosítás keresés a legin-

kább m¶veletigényes feladat, ezért ez fogja dominálni a futási id®t, aminek a

futásideje, így a heurisztikának is: O(n3).

5.5. Állítás. Az így kapott megoldás legrosszabb esetben 3
2
-szerese az opti-

málisnak, azaz c(H) ≤ 3
2
OPTTSP .

Bizonyítás. Ehhez 3 dolgot kell belátnunk:

1. c(F ) ≤ OPTTSP

2. c(M) ≤ 1
2
OPTTSP

3. c(H) ≤ C(F ∪M)

Az 1. teljesül, mivel a minimális feszít®fa alsó korlát az optimum értékére.

Ha az optimális körútból kiveszünk egy élt, akkor az is feszít®fa lesz, és a

minimális feszít®fa ennek az alsó korlátja.

A 3. következik a háromszög-egyenl®tlenségb®l.

Most belátjuk a 2. pontot. Ha vesszük az optimális Hamilton�kört, ez

érinti a Q csúcsait is. Ha a kör bejárása során átugorjuk a nem Q-beli csú-

csokat, akkor kapunk l(Q) kört mely ≤ OPTTSP . Mivel Q páros elemszámú,

így l(Q) két párosítás, M1 és M2, diszjunkt uniója. Tehát

l(Q) = c(M1) + c(M2)

min{c(M1), c(M2)} ≤
1

2
l(Q) ≤ 1

2
OPTTSP
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Tehát, ha M minimális teljes párosítás Q felett, akkor

c(M) ≤ 1
2
OPTTSP

�

5.3. Held�Karp algoritmus

A Held�Karp, más néven Bellman�Held�Karp algoritmus, egy dinamikus

programozási algoritmus, amit egymástól függetlenül talált ki a TSP megol-

dására Bellman, illetve Held és Karp 1962-ben [9]. A dinamikus programozás-

nak az a lényege, hogy az eredeti feladatot feldaraboljuk alproblémákra, me-

lyek piramisszer¶en egymásra épülnek. Ezután megoldjuk az alproblémákat,

kezdve a legkisebbekkel, amiknek a megoldása egészen egyszer¶. Amikor egy

olyan alprobléma megoldásán dolgozunk, amihez szükséges, egy annál kisebb

alprobléma eredménye, akkor csak megnézzük, a már kiszámított eredményt.

Alulról építkezve oldjuk meg a feladatot.

Rekurzív képlet:

Számozzuk be a városokat 1-t®l N -ig G = (V,E)-ben, és tegyük fel, hogy

az 1. városból indulunk, illetve ci,j legyen az i-edik és a j-edik város közötti

távolság. Az algoritmus rekurzív képlete a következ®:

Legyen S ⊆ {2, . . . N} a városok egy részhalmaza, ekkor m ∈ S-re mini-

malizáljuk a H(S, k) távolságot (ahol H a Hamilton�út)

úgy, hogy az 1. városból indulunk, S-ben minden csúcsot meglátogatunk,

és k csúcsban fejezzük be az S-beli városok látogatását. A rekurzív képletnek

két fázisa van:

Els® fázis 1. Ha S = {k}, akkor H(S, k) = c1,k.

2. Különben H(S, k) = minm∈S−k(H(S − k,m) + cm,k).

3. Az egész körútra a minimális távolság az összes városon keresztül:

Θ = mink∈{2,...,N}(H({2, . . . , N}, k) + ck,1).
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Második fázis 1. Az i1, . . . , iN permutáció akkor és csak akkor lesz opti-

mális, ha kielégíti a következ® egyenl®tlenségeket:

OPT = H({2, . . . , N}, iN) + ciN ,1.

2. Ha 2 ≤ p ≤ n− 1, akkor H({i2, i3, . . . , ip, ip+1}, ip+1) =

= H({i2, i3, . . . , ip, }, ip) + cip,ip+1 .

Az els® fázisban végig nézzük a városok összes részhalmazát és kiszá-

moljuk a rajtuk keresztül men® Hamilton�utakat. El®ször S-b®l csak egy

várossal, k-val kötjük össze az 1. várost, és kiszámoljuk a Hamilton�utakat

1.-b®l mindegyik k-ba. Ezután S-b®l már két várost vonunk be a Hamilton�

útba, kiszámoljuk az aktuális legrövidebb utat 1.-b®l k-ba és megjegyezzük,

hogy m-b®l mentünk k-ba. Ekkor feltételezzük, hogy optimális sorrendben

látogatjuk a városokat, amiknek a távolsága H(S − k,m) + cm,k, amit m-

re minimalizálunk. Így megy egészen addig, míg az összes várost be nem

vonjuk S-b®l a permutációba. Ezzel létrehozunk egy adatbázist az összes 1.

városból kiinduló Hamilton�útról G-ben. Végül Θ adja meg a körutat, ami

már tartalmazza a visszatérést az 1. városba. A második fázisban optima-

lizáljuk a permutációt. El®ször iN -t határozzuk meg, aztán szép sorjában

i(N−1)-t,i(N−2)-t,. . ., végül i2-t.

Ennek az algoritmusnak a futási ideje úgy jön ki, hogy van egy küls®

ciklus, amiben végig nézzük az összes lehetséges részhalmazt, amib®l 2n van.

A bels® ciklusban meg keresünk egy optimális körutat, aminek a futási ideje

O(n2). Így az algoritmus futási ideje a kett®nek a szorzata, azaz: O(n22n).
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6. Útjavító lokális algoritmusok

Eddig azt vizsgáltuk a heurisztikákról, hogy milyen gyorsan és pontosan tud-

nak Hamilton�kört építeni. Ebben a fejezetben olyan heurisztikákról lesz szó,

amik már egy meglév® körutat fejlesztenek tovább lokális él cserékkel.

6.1. 2�opt algoritmus

Ez egy egyszer¶ lokalizációs algoritmus, amit Croes javasolt 1958-ban a TSP

megoldására [3],[6]. Az alapgondolat az, hogy veszünk egy már meglév® kör-

utat és azt fejlesztjük tovább. Ez a fejlesztés úgy történik, hogy kitörlünk a

körútból két élet, amivel két különálló részre bontjuk a körutat, majd újra

összekötjük ezeket úgy, hogy egy új körutat kapjunk. Csak egy félképpen

tudjuk úgy összekötni a két különálló részt, hogy új körutat kapjunk. Ér-

telemszer¶en csak, akkor hajtjuk végre a cserét, ha azzal rövidebb körutat

kapunk. Válasszunk ki két élet (v1, v2)-t és (v3, v4)-t, hajtsuk végre a cserét,

ha c(v1, v2) + c(v3, v4) > c(v2, v3) + c(v1, v4). Egy ilyen fejlesztést 2�opt lé-

pésnek nevezünk. Ezt az eljárást addig ismételjük, ameddig nem találunk él

cseréket, amikkel tovább tudnánk csökkenteni a körút hosszát. Ha készen va-

gyunk, az így kapott körutat 2�optimalnak nevezzük. Tekinthetünk a körútra

úgyis, mint a városok egy permutációjára, akkor egy 2�opt lépés azt eredmé-

nyezi, hogy a körút egyik részében megfordítja a permutáció sorrendjét.

1. Kiindulunk egy tetsz®leges permutációból.

2. Ezt a körutat iteratív módon fejlesztjük: találjunk olyan él párokat

(vi, vi+1)-t és (vj, vj+1)-t, amiket ha kicserélünk (vi, vj)-re és (vi+1, vj+1)-

re, akkor rövidebb körutat kapunk.

3. Ha az él párokra teljesül, hogy c(vi, vi+1) + c(vj, vj+1) > c(vi, vj) +

c(vi+1, vj+1), akkor cseréljük ki azokat az újakra.

4. Különben haladjunk tovább a szomszédok között.

5. Az algoritmus leáll, ha nem talál további ilyen körút fejlesztést.
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2. ábra. 2-opt lépés

6.1. Állítás. A 2�opt algoritmus futási ideje: O(n2).

6.2. Megjegyzés. A 3�opt algoritmus hasonlóan m¶ködik, mint a 2�opt

csak itt két él helyett hármat törlünk, és így három részre fog esni a körút.

Ekkor kétféleképpen tudjuk összekötni a három részt, hogy új körutat kap-

junk.

6.3. Megjegyzés. Nem muszáj megállnunk a 3�optnál, mehetünk tovább

4�optra, vagy akár még magasabb k értékre, de ezek egyre több er®forrást

igényelnek és egyre kisebb javulásokat érnek el, ezért nem biztos, hogy ki�-

zet®dik a magasabb m¶veletigény. Vehetjük úgy is, hogy a 2�opt heurisztika

a k-optnak egy speciális esete.

6.4. De�níció. Egy körutat k-optimalnak nevezünk, ha már sehogy sem

tudunk k élet kicserélni bel®le, hogy rövidebb körutat kapjunk.

6.5. Állítás. A de�nícióból következik, hogy egy n városból álló körút, akkor

és csak akkor optimális, ha n�opt.
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6.2. Lin�Kernighan�algoritmus

A Lin�Kernighan algoritmust tartják az egyik legjobb TSP közelít® heurisz-

tikának, amit Brian Kernighan és Shen Lin alkottak meg 1972-ben [8]. 1973

és 1989 között ez volt a legjobb TSP közelít® algoritmus. Az el®z® k�opt

algoritmust fejlesztették tovább.

Legyen H ∈ G = (V,E) az aktuális körút. Az algoritmus minden egyes

iterációs lépésben meg próbál találni éleknek olyan halmazait,

X = {x1, . . . , xk} ∈ H-t és Y = {y1, . . . , yk} ∈ (G − H)-t, hogy ha X-

t kitöröljük H-ból és kicseréljük ®ket Y -ra, akkor ezzel rövidebb körutat

kapunk. Kezdetben X és Y üres halmazok. X-t és Y -t elemr®l elemre építjük

fel. Nem �x k értékkel dolgozunk, hanem mindenegyes iterációs lépésben

fokozatosan növeljük k-t. Legyen gi = c(xi) − c(yi) (ahol c súlyfüggvény)

a nyeresége annak, hogy xi-t kicseréljük yi-re, ilyenkor Gi = g1 + . . . + gi

a teljes nyereség függvény. Ekkor yi-t mindig úgy kell választani, hogy a

nyereség, Gi ≥ 0. Amiatt, hogy Gi-nek kell nagyobbnak lennie 0-nál, lehet®vé

válik, hogy gi akár negatív is legyen, feltéve, ha Gi ≥ 0. Ez segít elkerülni,

hogy lokális minimumban ragadjon a folyamat és ez adja a szívét a leállási

kritériumnak. Az algoritmus formálisabban:

1. Kiindulunk egy tetsz®leges permutációból.

2. Válasszuk akármelyik csúcsot v1-nek és legyen x1 H valamelyik éle,

amelyik illeszkedik v1-re. Legyen i = 1 és G∗ = 0, ahol G∗ az eddigi

legjobb nyereség, amit találtunk.

3. Ezután x1 másik végpontjától, v2-t®l válasszuk y1-t v3-ba, úgy hogy

g1 > 0. Ha nem létezik ilyen y1, akkor folytassuk a 6.(d) lépéssel.

4. Legyen i = i + 1. Válasszuk xi-t, amelyik a (v2i−1, v2i) csúcsokat köti

össze és yi-t a következ®képpen:

(a) Ha xi-t úgy választottuk, hogy v1 össze van köve v2i-vel, akkor a

kapott kon�guráció egy körút. Ez adja a megvalósíthatósági kri-

tériumot. Ez garantálja, hogy bármikor körúttá tudjuk összekötni
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túránkat, szimplán azzal, hogy v1-t összekötjük v2i-vel ∀i ≥ 2-re.

Az yi−1 választása (4.(e) lépés) biztosítja, hogy mindig találunk

ilyen xi-t.

(b) Az yi valamelyik rendelkezésre álló kapcsolata xi-nek a v2i vég-

pontban, megfelelve a 4.(c), (d) és (e) lépéseknek. Ha nincs ilyen

yi, akkor folytassuk az 5. lépéssel. Nyílván c(yi)-nek kicsinek kell

lennie, hogy az iterációs lépések költsége lecsökkenjen, ezért álta-

lában a legközelebbi szomszédot preferáljuk.

(c) Azért hogy garantálni tudjuk, hogy az x-ek és y-ok diszjunktak

legyenek, fel kell tennünk, hogy xi nem lehet egy már korábbi

javító él, illetve yi nem lehet egy már korábban kicserélt él.

(d) Gi =
i∑

j=1

gj > 0. Ez a pozitív nyereség kritérium.

(e) Annak érdekében, hogy az 4.(a)-beli megvalósíthatósági kritérium

teljesüljön (i+1). iterációban, yi-t úgy kell választani, hogy xi+1-t

cserélni lehessen a körútból.

(f) Miel®tt yi-t beépítenénk körútba, meg kell vizsgálni, hogy ha v1-t

összekötjük v2i-vel (mivel a megvalósíthatósági kritérium teljesül

i ≥ 2-re, így tudjuk, hogy ez körutat eredményez), akkor a nyeresé-

günk jobb lesz-e, mint az eddigi legjobb. Legyen y∗i az él ami össze-

köti v1-t v2i-vel és legyen g∗i = c(y∗i ) − c(xi). Ha Gi−1 + g∗i > G∗,

akkor legyen G∗ = Gi−1 + g∗i -vel és i = k-val.

5. Véget ér xi és yi építése a 2−4. lépések között, ha nem találunk további

xi-t és yi-t, amik kielégítenék a 4.(c)− (e) lépéseket vagy, ha Gi ≤ G∗.

Ez a leállási kritérium. Ha G∗ > 0, akkor válasszuk a H
′
körutat, ahol

c(H
′
) = c(H)−G∗, és ismételjük meg az egész folyamatot a 2. lépést®l,

úgy hogy H
′
legyen a kezdeti körutunk.

6. Ha G∗ = 0, akkor korlátozott visszaléptetést iktatunk be az alábbiak

szerint:
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(a) Ismételjük meg a 4. és 5. lépéseket, úgyhogy válasszuk y2-ket nö-

vekv® sorrendben a hosszúk szerint, amíg kielégítik a nyereség

kritériumot, g1 + g2 > 0. Ha bármikor találunk egy útfejlesztést,

akkor visszatérünk a 2. lépéshez.

(b) Ha a 4.(b) lépésben az összes lehetséges y2-t végig próbáltuk és

egyikkel sem sikerül nyereséget elérnünk, akkor térjünk vissza a

4.(a) lépéshez és válasszuk az alternatív lehet®séget x2-re, ezzel

ideiglenesen megszegjük a megvalósíthatósági kritériumot.

(c) Ha ezzel sem sikerül elérnünk útfejlesztést, akkor tartalék kiegé-

szítést teszünk a 3. lépésnél: az yi-ket hosszúságuk szerint növekv®

sorrendben fogjuk vizsgálni.

(d) Ha az y1-ket is végig próbáltuk és nem sikerült nyereséget elérnünk,

akkor válasszuk az alternatív x1-t a 2. lépésben.

(e) Ha ez sem sikerül, akkor egy új v1-t választunk, és megismételjük a

2. lépést®l a folyamatot. Meg kell jegyeznünk, hogy visszaléptetést,

csak akkor használunk, ha nincs nyereségünk, illetve i = 1-re és

i = 2-re.

7. A folyamat leáll, ha v1-t az összes n értékre megvizsgáltunk és nem ta-

láltunk nyereséget. Ekkor fontolóra vehetünk más random permutációt

az 1. lépésben.

6.6. Állítás. A Lin�Kernighan algoritmus garantálja, hogy legalább 3�opt

lesz a körút.

6.7. Állítás. A Lin�Kernighan algoritmus futási ideje nagyjából O(n2,2),

ami egy kicsit lassabb, mint a 2�opt, viszont jóval pontosabb közelítést ad.

6.3. Tabu keresés

A tabu keresést Fred W. Glover találta ki 1986-ban, ami egy lokalizációs al-

goritmus a TSP közelítésére [7]. A lokalizációs algoritmusok egy kijelölt pont
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szomszédjai között keresnek rövidebb körutat. Ezekkel az a gond, hogy gyak-

ran lokális optimumban ragadnak. Ezt a hibát el lehet kerülni a tabu keresés-

sel. A tabu keresés 2�opt lépéseket használ, csak lehet®vé teszi a Hamilton�

kör hosszának a növelését is, ha lokális optimumban ragad a folyamat. Ahhoz

hogy elkerüljük a ciklizálást, fent tartunk egy tabu listát, ami tartalmazza

a tilos lépéseket. Ezt a listát mindenegyes iterációban felülírjuk: az aktuális

lépés visszalépésének tiltásával b®vítjük, az elavult tiltásokat pedig töröljük.

A tabu lista karbantartására számos mód van: Például a 2�opt lépésben kitö-

rölt két élet hozzáadjuk a listához, tehát egy lépés tabu lesz, ha ezt a két élet

szeretné újra hozzá adni a körúthoz. Egy másik, hogy egy 2�opt lépésben ki-

törölt legrövidebb élet adjuk hozzá a tabu listához, vagy, hogy minden lépés

végén tegyük a tabu listába a felhasznált végpontokat. A lényeg, hogy a már

kipróbált lépéseket ne ismételgessük. Az algoritmus m¶ködése a következ®:

1. Kiindulunk egy tetsz®leges permutációból.

2. Ezt a körutat 2�opt lépésekkel fejlesztjük és megengedjük a Hamilton�

kör hosszának a növelését is.

3. Ahhoz hogy elkerüljük a ciklizálást, fent tartunk egy tabu listát, ami

tartalmazza a tilos lépéseket, és ezt mindenegyes iterációban felülírjuk:

az aktuális lépés visszalépésének tiltásával b®vítjük, az elavult tiltáso-

kat pedig töröljük.

4. Néha a tabu túlságosan megszorító: tilt olyan lépéseket is, amik javíta-

nák a körutat, amikor nincs is veszélye a ciklizálásnak vagy stagnálásba

vezeti a folyamatot. Id®nként szükségessé válik, hogy visszavonjunk til-

tásokat. Ilyenkor lehet®vé kell tennünk, azokat a lépéseket, amik javít-

ják a körutat, annak ellenére, hogy azok benne vannak a tabu listában.

5. A folyamat elég gyakran lokális optimumban ragad, ezért új régióba kell

irányítani az algoritmust. Ezt úgy tehetjük meg, ha gyakoriság alapján

hozzárendelünk egy értéket a tiltásokhoz. Minél többször járunk egy a
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körutat nem javító lépésnél, egyre nagyobb tiltást fog kapni. A tiltáso-

kat n város esetén egy (n · n)-es mátrixban tároljuk, és oda jegyezzük

fel a gyakoriságokat is. Ha az algoritmus leáll, akkor látni fogjuk a gya-

korisági információból, hogy mely régiókat fedezte fel legkevésbé, így

legközelebb kezdhetjük azok a helyek valamelyikében a keresést.

6. Az algoritmus leáll, ha elér egy el®re meghatározott iterációt.

A tabu keresés nagy problémája a futási ideje, a legtöbb esetben O(n3)

lesz, ami sokkal lassabb, mint a 2�opt. Mivel 2�opt lépéseket használunk, így

a körút közelítés kicsit jobb lesz, mint a hagyományos 2�opttal.

6.4. Szimulált h¶lés

Alapvet®en ez �zikai folyamatok leírására használt optimalizálására lett ki-

találva. El®ször Kirkpatrick javasolta 1983-ban, majd �erný 1985-ben, hogy

alkalmazzák a TSP közelítésére [7]. Ez egy randomizált lokalizációs algorit-

mus, ami hasonlóan a tabu kereséshez megengedi a veszteséget is. Míg a tabu

keresés csak akkor engedi meg a veszteséget, ha a folyamat lokális optimum-

ban ragad, addig a szimulált h¶lés bármikor megengedi azt. A tabu keresés

általában determinisztikus módon cselekszik (kivétel, ha döntetlen a helyzet

a két legjobb nem tabu szomszédra), addig a szimulált h¶lés nagymértékben

támaszkodik a randomizációra. Ennek ellenére a szimulált h¶lés még mindig

lokalizációs algoritmus, mert szomszédról, szomszédra vizsgálja át a gráfot,

csak ezt véletlenszer¶en teszi. Mindenegyes iterációban kicseréli az él párokat,

ha attól rövidebb körutat kapunk, vagy �feldob egy érmét�, hogy cserélje-e

a hosszabb körútra, az aktuális legjobbat. Az ilyen érem feldobásnál hoz-

zárendel egy valószín¶séget a cseréhez, hogy ez mennyire rontja a jelenlegi

körutunkat. Ha az aktuális körutunk (H) hossza c(H), a cserével létrejöv®

körút hossza c(H
′
), ahol c(H

′
) > c(H), akkor a valószín¶ség, amit hozzá-

rendelünk: exp{−[c(H
′
) − c(H)]/kT}, ahol T a h®mérséklet, k az iterációs

mennyiség. Ahogy az id®ben (iterációban) haladunk el®re, egyre kisebb lesz

ez a valószín¶ség, azáltal, hogy csökkentjük a h®mérsékletet T -t. Szükségünk
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lesz egy h®mérsékletcsökkentési ütemtervre. Ezt úgy tehetjük meg, hogy T -

b®l minden egyes iterációs lépésben kivonunk egy a értéket, ahol 0 < a < 1

(pl. a = 0, 0001).

Az algoritmus m¶ködése a következ®:

1. Kiindulunk egy tetsz®leges permutációból. Jegyezzük fel, hogy ez az

eddigi legjobb körút.

2. A kezdeti körutat fejlesztjük tovább: Minden egyes iterációban vélet-

lenszer¶en választunk pontpárokat, amikre elvégezzük majd a 2�opt lé-

péseket, megengedve a negatív nyereséget is. A cserét végrehajtjuk, ha

azzal jobb körutat kapunk, és módosítjuk az eddigi legjobb körutunkat

az újonnan kapottra, különben az alternatív körúthoz hozzárendelünk

egy valószín¶séget, exp{−[c(H
′
)− c(H)]/kT}-t.

3. Az algoritmus leáll, ha megfelel valamelyik kritériumnak:

(a) Ha elér egy el®re meghatározott iterációt.

(b) Ha nem talál körút fejlesztést, az utoljára meghatározott iteráció

alatt.

(c) Ha a h®mérsékletre elérnünk egy el®re meghatározott minimumot.

Az iterációs mennyiséget kell®en nagynak kell választanunk, hogy (b) vagy

(c) által álljon le a folyamat.

6.8. Megjegyzés. Eredetileg Nicholas Metropolis vette fel, ezt a randomi-

zált tesztet, hogy tanulmányozhassa az atomok �zikai viselkedését.
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7. Dobjuk ki a legdrágább éleket

Vegyük a G = (V,E) irányítatlan teljes gráfot, ahol c súlyfüggvény. Ekkor

c(vi,j) = c(vj,i), és c(vi,j) + c(vj,k) ≥ c(vi,k), azaz teljesül rá a háromszög-

egyenl®tlenség. Tehát szimmetrikus, metrikus TSP-re keresünk optimális kör-

utat. A gráf élei listában vannak tárolva, úgy hogy három oszlop van benne:

az els® oszlop, hogy melyik városból indul az él, a második oszlopban szerepel

az a város, ahová megérkezünk, és a harmadik oszlopban szerepel az él súlya,

azaz a két város távolsága. Az alapötletem az volt, hogy rendezzük csökken®

sorba az éleket súly szerint, és kezdjük el kitörölni a gráfból a legdrágább éle-

ket, egészen addig, amíg a Hamilton�kör létezéséhez szükséges feltétel meg

nem sérül. El®ször hozzáadtam egy mélységi keresést az algoritmushoz, ami

garantálja, hogy a gráf összefügg® maradjon, viszont emiatt belassul a folya-

mat, elveszti a legnagyobb el®nyét a gyorsaságot. Ez egy éleket törl® mohó

algoritmus, amivel az a gond, hogy lokálisan sok élet töröl ki és már egészen

kicsi gráfra sem biztos, hogy Hamilton�kört ad a végén, mert elég gyorsan

elakad a folyamat.

Ezután javításképpen gondoltam hozzáadok egy tabu listát, ami kezdet-

ben üres lesz, és mindenegyes iterációban felülírjuk: az aktuálisan felhasznált

pontok tiltásával b®vítjük, az elavult tiltásokat pedig töröljük. Ezzel sze-

rettem volna elkerülni, hogy az algoritmus lokálisan elakadjon. Még ez sem

garantálta, hogy mindig Hamilton�kört kapjak végén, tipikus hiba látható

alábbi képen.
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