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4.1.2. Held-Karp alsó
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.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

23
23
24
27
31
32

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
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1. Bevezetés
Szakdolgozatom fő motivációja a véges matematika, azon belül is a gráfelmélet iránti érdeklődésem
volt. Ezek után jól megfontolt választásom egy egyszerűnek tűnő, ámde annál összetettebb gráfelméleti
optimalizálási feladatra esett. Ez az utazó ügynök problémája.
A feladat igen egyszerű: Adott n város, valamint az útiköltség/távolság bármely két város között és
keressük a legolcsóbb/legrövidebb utat egy adott városból indulva, amely minden várost pontosan
egyszer érint, majd a kiindulási városba ér vissza. Ez megfeleltethető egy gráfelméleti problémának,
a minimális súlyú Hamilton-kör keresésének, egy adott él súlyozott gráfban.

Frodóék is ezt a legrövidebb utat keresték, bár ők a megszokottól eltérően súlyozták az utat.
A probléma elször 1832-ben egy kézikönyvben [1] tűnt fel, ahol 45 német város közötti legrövidebb útvonalat keresték, de ennek csak később, 1983-ban adtak jelentőséget. Nem sokkal később Sir
William Rowan Hamilton [2][3] és Thomas Penyngton Kirkman [4] vetette fel a problémát az 1850es években, icosian játék formájában, ez egy olyan logikai játék, melynek célja, hogy egy ’gráfban’
3

körutat kell találni. Az probléma általános alakja csak később, 1930-ban alakult ki. A név Travelling Salesman Problem (TSP) is ez idő tájt alakult ki. Ez időben Karl Menger [5] foglalkozott
a feladattal és ért el eredményeket ezzel kapcsolatban. Megállapı́totta például, hogy a legközelebbi
szomszéd algoritmus nem mindig ad optimális megoldást a feladatra. Ezek után Menger elő is adta
eredményeit a Harvardon és a Princetonon, mellyel több neves matematikus figyelmét is felhı́vta a
TSP-re. Hassler Whitney fel is figyelt a problémára, a 48 amerikai állam közt kereste a legrövidebb
utat a harmincas évek elején. Ekkor tájt hı́vták fel Flood [6] figyelmét is a TSP és az iskolabuszok
útvonalának tervezése közötti kapcsolatra. A 40-es évekre kezdett népszerűvé válni a feladat és több
átfogalmazása is megjelent, éppen emiatt sok más optimalizálási feladat hozzájárult a fejlődéshez.
Az igazi népszerűséget a TSP-nek azonban 1954-ben hozta el Dantzig, Fulkerson, és Johnson [7]. Az
általuk ı́rt cikkben megoldották a 49 amerikai városra a feladatot (48 állam mindegyikéből 1-1 város
és még Washington D.C.) és több új módszert is kidolgoztak a TSP megoldására, megmutatták a
vágósı́kok jelentőségét. Ezután örvendett igazi népszerűségnek a TSP és később több nagyszabású
kutatás alapjául szolgált a fent emlı́tett cikk. A 60-as évektől napjainkig egyre szélesebb körben
terjedt el a probléma és szakdolgozatom egyik célja, hogy az utazó ügynök probléma alkalmazásait
bemutassa. Rengeteg példa van az alkalmazásokra, a későbbiekben párat jobban is megvizsgálunk.
Év
1954
1971
1975
1977
1980
1987
1987
1987
1994
1998
2001
2004

Kutató csapat
G. Dantzig, R. Fulkerson, and S. Johnson [7]
M. Held and R.M. Karp [8]
P.M. Camerini, L. Fratta, and F. Maffioli [9]
M. Grötschel [10]
H. Crowder and M.W. Padberg [11]
M. Padberg and G. Rinaldi [12]
M. Grötschel and O. Holland [13]
M. Padberg and G. Rinaldi [14]
D. Applegate, R. Bixby, V. Chvátal, and W. Cook [15]
D. Applegate, R. Bixby, V. Chvátal, and W. Cook [16]
D. Applegate, R. Bixby, V. Chvátal, and W. Cook [17]
D. Applegate, R. Bixby, V. Chvátal, W. Cook, and K. Helsgaun [18]

Feladat mérete
49 város
64 város
67 város
120 város
318 város
532 város
666 város
2,392 város
7,397 város
13,509 város
15,112 város
24,978 város

A különböző méretű TSP-k megoldása az évek során (1954-2004)
Szakdolgozatomat az alapfogalmak tisztázásával kezdem, majd a Hamilton-kör létezésére vonatkozó
tételeket ismertetem.
Ezután a 3. fejezetben a probléma nehézségével foglalkozok, bemutatva a Turing-gépet, majd ezt
felhasználva az NP-nehézséget.
A 4. fejezetben a TSP megoldásának alsó és felső korlátait mutatom be, majd ezután az 5. fejezetben
approximációs algoritmusokat mutatok be a TSP megoldására.
A 6. fejezetben az útépı́tő algoritmusok működését mutatom be, mı́g a 7. fejezetben a javı́tó
algoritmusokét.
Ezek után a 8. fejezetben térek rá a TSP alkalmazásaira, amelyben a klaszterezéssel, a Concorde-dal
és a nyomtatott áramkörök összeszerelésével foglalkozom.
Végezetül a 9. fejezetben összefoglalom szakdolgozatom mondanivalóját.
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2. Alapfogalmak
Definı́ció.
A G = (E, ϕ, V ) gráf H = v0 e1 v1 e2 v2 ...vn−1 en vn útját (ϕ(e1 ) = (v0 , v1 ), ϕ(e2 ) = (v1 , v2 ), ..., ϕ(en ) =
(vn−1 , vn )) Hamilton-útnak mondjuk, ha a *v0 , v1 , v2 , ..., vn−1 , vn csúcsok mind különbözők és ezeken a pontokon kı́vül más csúcspontja nincs G-nek. A G = (E, ϕ, V ) gráf K körét Hamilton-körnek
mondjuk, ha K G gráf minden pontját tartalmazza.
Megjegyzés: Ha egy Hamilton-kör tetszőleges élét elhagyjuk, akkor egy Hamilton-utat kapunk.
A súlyozott Hamilton-kör keresési feladatnak létezik egy igen széles körben elterjedt megfogalmazása,
az Utazó Ügynök probléma.
Egy ügynöknek meg kell látogatnia adott városokat útja során, majd a kiindulási városába kell viszszatérnie úgy, hogy minden városban csak egyszer járt.
Adott, hogy az egyik városból a másikba milyen költségek mellett tud eljutni. Természetesen szeretné a körút összköltségét minimalizálni. Ezen feladat alkalmazása igen sokszı́nű, de csak speciális
esetekben találhatunk jó algoritmust a megoldására.
Tegyük fel, hogy van olyan város, amelyből egy másikba nem lehet közvetlenül eljutni, mı́g a
többi városba, ahová vezet közvetlen út, ugyanolyan költséggel mehet az ügynök, és minden várost
meglátogat pontosan egyszer, majd visszatér a kiindulási városba. Ekkor a feladat a Hamilton-kör
létezésére redukálódik, hisz ha a városokat megfeleltetjük egy gráf csúcsainak, és két csúcs között
akkor és csak akkor van él, ha a nekik megfelelő városok közt van közvetlen út.
Ebben az esetben akkor létezik Hamilton-kör, ha létezik n összköltségű körút, mely minden várost
érint.
A létezésére vonatkozóan több elégséges feltételt is adtak, néhányat ismertetünk itt. Természetesen
mindenhol olyan egyszerű gráfról beszélünk ahol a csúcsok száma nagyobb, mint három azaz n > 3.
Megemlı́tünk egy szükséges feltételt is, ez azonban nem elégséges, sajnos szükséges és elégséges feltétel
nincs.
A Hamilton-kör létezésének egy szükséges feltétele az alábbi.
Állı́tás.
Ha a G gráfban k pontot törölve a gráf több mint k komponensre esik, akkor a gráfban nem létezik
Hamilton-kör. Hasonlóan, ha létezik k olyan pont, amelyeket törölve a gráf több mint k+ 1 komponensre esik, akkor a gráfban nincs Hamilton-út.
Bizonyı́tás.
Indirekt tegyük fel, hogy van a gráfban Hamilton-kör, de k pontot elhagyva a gráf k-nál több komponensre esik szét. Gondoljuk meg, hogy a Hamilton-kör tartalmazza a gráf minden pontját ı́gy a
feladat átı́rható úgy, hogy egy körből k pontot elhagyva a kör széteshet-e k-nál több komponensre.
Erre a válasz nyilvánvalóan nem, hisz könnyen látszik, hogy egy pont elhagyása után még mindig egy
komponensünk lesz. Ez után máris egyenértékű lesz a feladat a Hamilton-útra vonatkozó feltétellel,
amely ebben a megfogalmazásban triviális, hiszen egy útból egy csúcsot elhagyva az maximum két
komponensre esik szét.
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Vannak természetesen jól használható, elégséges feltételek is Hamilton-kör létezésére, lássunk
néhányat.
Tétel. [Ore][19]
Ha az n pontú G gráfban bármely két nem szomszédos x, y ∈ V (G) pontpárra, teljesül, hogy
d(x) + d(y) ≥ n, akkor a gráfban van Hamilton-kör. Másképp, ha az n pontú G gráfban bármely két
szomszédos x, y ∈ V (G) pontpárra, teljesül, hogy d(x)+d(y) < n, akkor a gráfban van Hamilton-kör.
Bizonyı́tás.
Indirekt tegyük fel, hogy a gráf kielégı́ti a feltételt, de nincsen benne Hamilton-kör. Vegyünk hozzá a
gráfhoz éleket mindaddig, amı́g már bárhogyan is veszünk hozzá újabb élet, lesz a gráfban Hamilton
kör. Így kapunk egy G’ gráfot, melyre továbbra is teljesül a feltétel. Tehát biztos van két olyan pont,
hogy nem szomszédosak G’-ben. Ha e pontok közé behúznánk egy élt, akkor az ı́gy kapott gráfban
lenne Hamilton-kör. Ez azt jelenti, hogy G’-ben van Hamilton út. Legyen ez P = (v1 , v2 . . . vn ),
ahol v1 és vn közt nem fut él. Ha v1 szomszédos P valamely vk pontjával, akkor vn nem lehet
szomszédos vk−1 -el hiszen akkor (v1 , . . . , vk−1 , vn , vn−1 , . . . vk , v1 ) egy Hamilton-kör lenne, azaz vn
nincs összekötve legalábbd(v1 ) darab ponttal.
Ebből következik, hogy: d(vn ) ≤ n − 1 − d(v1 ) Ami viszont ellentmondás, mert v1 és vn nem szomszédos csúcsok.
Az előző tétel közvetlenül következik a Dirac tételből, Ore ez alapján alkotta meg ezt az élesı́tést.
Tétel. [Dirac] [20]
Ha egy n pontú egyszerű gráfban minden pont fokszáma legalább
Hamilton-kör.

n
2

Bizonyı́tás.
Ez következik az Ore tételből, hiszen ha minden pont foka legalább
tétel feltétele.

akkor a gráfban biztosan van

n
2,

akkor triviálisan teljesül a

További elégséges feltételek is ismertek Hamilton-kör létezésére, többek között magyar eredmény is
van ezzel kapcsolatban, amit Pósa Lajos publikált [21] 1962-ben. Emellett megnézzük még Chvátal
[22] tételét is, melynek lényege az, hogy ha elég sok éle van egy gráfnak akkor van benne Hamilton
kör.
Tétel. [Pósa]
Jelöljük G pontjainak fokszámait nagyság szerint növekvő sorrendben
d1 ≤ d2 ≤ ... ≤ dn –nel. Ha minden k < n2 -re dk ≥ k + 1, akkor G-ben van Hamilton-kör.
Tétel. [Chvátal]
Az előző jelölésekkel, ha minden k-ra, amelyre dk < k < n/2 teljesül az, hogy dnk > n − k, akkor
a gráfban van Hamilton-kör.
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2.1. A TSP megoldása
A probléma megoldása nem egy egyszerű feladat, bár kézenfekvő, hogy minden Hamilton-kört megkeresünk és kiválasztjuk az optimális utat, ez azonban nagyobb gráfoknál szinte lehetetlen. Ugyanis
egy n pontú gráfnál (n−1)!
lehetőséget kellene kipróbálnunk. Ha számı́tógépünk 1000000 Hamilton2
kört tud megtalálni másodpercenként, akkor is 15 városra már több mint egy napba telne megtalálni
az optimális eredményt, mı́g 20 városra több mint 20 millió évbe telne megtalálni a megoldást. Így
tehát a ’brute force’ megoldás nem célra vezető.
Bár 1962-ben Bellman [23], Held és Karp [24] kitalált egy algoritmust, ami redukálta a ’brute force’
eljárás időigényét, de még az is csak O(n2 2n ) időigényű, ez azt jelenti, hogy 50 város esetén már ez
is túlságosan időigényes, nem használható. De vajon van-e olyan algoritmus, amely ésszerű időben
meg tudja oldani a problémát? Ehhez arra lenne szükségünk, hogy az eljárás polinomiális időben
lecsengjen. Azonban sajnos a feladat NP nehéz.

7

3.

Bonyolultságelmélet

Hogy megértsük az NP nehéz fogalom definı́cióját, először meg kell értenünk a
Turing-gép fogalmát.
A Turing-gépet (Turing Machine - TM) Alan Turing angol matematikus ismertette először 1936-ban
megjelent cikkében [25].

3.1. A determinisztikus Turing-gép
A gép egy olyan matematikai modell, amely egy (vagy akár több) mindkét irányban végtelen
hosszúságú szalagból áll. Ez(ek) a szalag(ok) mezőkre van(nak) osztva, amelyek az inputot tartalmazzák. Minden szalag egy kitüntetett nulladik mezővel kezdődik és minden mező egy véges Σ
ábécéből tartalmazhat jelet. Van egy speciális 0 ∗0 jel, ami az üres mezőt jelöli és véges sok olyan
mező van, amelybe 0 ∗0 jeltől különböző karaktert ı́runk.
Továbbá a szalagokhoz tartozik egy ı́ró-olvasó fej, mely a szalag egy mezőjét tudja leolvasni, majd
felülı́rni azt és esetleg egyet jobbra vagy balra lépni.
A gép emellett egy központi egységet használ, amelynek lehetséges állapotai egy véges Γ halmaz elemei. A legfontosabb állapotai a Start és két leállási állapot az ELF(elfogad) és az ELUT (elutası́tás).
Induláskor mindig a START állapotból kezdünk, a fej(ek), szalag(ok) kezdőmezőjén (0.-ik mezőn)
van(nak). Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy egy szalag van. A fej minden lépésben leolvassa
a jelet, majd ez alapján a központi egység a következőket csinálhatja:
• Állapotot vált
• A fejnek utası́tást ad, hogy ı́rjon
• A fejnek utası́tást ad, hogy továbblépjen
A gép akkor áll le, ha a központi egység ELF vagy ELUT állapotba kerül.
A Turing-gépet matematikailag a következőképpen ı́rhatjuk le:
T = hk, Σ, Γ, α, β, γi, ahol k pozitı́v egész szám a szalagok száma, Σ és Γ a fent emlı́tett véges halmazok, ∗ ∈ Σ, ST ART, ELF, ELU T ∈ Γ és

γ:

α:

Γ × Σk → Γ

β:

Γ × Σk → Σk

Γ × Σk → {−1, 0, 1}

tetszőleges leképezések. α adja meg az új állapotot, β a szalagokra ı́rt jeleket, γ a fej lépéseit.
A Σ ábécét rögzı́tettnek vesszük és feltesszük, hogy legalább három jelből áll, tartalmazza a ’*’-ot
és mondjuk 0-t és 1-et (a legtöbb esetben elegendő erre a két jelre szorı́tkozni).
Egy Turing-gép bemenetén az induláskor a szalagon lévő szavakat értjük. Ezek a szavak, mindig
a kezdőmezőtől kezdve van a szalagra ı́rva. Érdemes föltenni, hogy a szavak a 0 ∗0 jelet nem tartalmaznak (Különben nem lehetne tudni, hogy hol van a bemenet vége). Az ábécét a 0 ∗0 nélkül Σ0 -lal
jelöljük. Feltesszük azt is, hogy a Turing-gép az egész bemenetét elolvassa működése során. A gép
kimenete a megálláskor a szalagokon levő szavakból álló rendezett sor.
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Állı́tás
Minden több szalagos (k ≥ 2) S Turing-géphez létezik olyan egy szalagos T Turing-gép, amely S-et
pótolja. Ez úgy néz ki, hogy minden x szóra (x *-ot nem tartalmaz), S csak abban az esetben áll
meg véges sok lépésben x-en, ha T megáll és megálláskor S utolsó szalagjára ugyanaz lesz ı́rva, mint
T szalagjára. Továbbá, ha S n lépést tesz, akkor T O(n2 ) lépést fog tenni.
Definı́ció.
Egy T Turing-gép eldönti az L nyelvet, ha minden inputra leáll véges sok lépésben és egy x inputra
pontosan akkor áll meg ELF állapotban, ha x ∈ L.
Egy nyelv akkor lesz algoritmikusan eldönthető, hogyha van olyan Turing-gép, ami eldönti őt.

3.2. A nemdeterminisztikus Turing-gép
A determinisztikus és nemdeterminisztikus Turing-gép közt a különbség annyi, hogy a nemdeterminisztikus Turing-gép központi egységének állapota és a leolvasott jelek alapján több lehetséges lépést
tehet.
Formálisan, T = hk, Σ, Γ, α, β, γi-ben minden változatlan, kivéve α, β, γ :

γ⊆

α⊆

Γ × Σk × Γ

β⊆

Γ × Σk × Σ k

Γ × Σk × {−1, 0, 1}k

A nemdeterminisztikus Turing-gépekkel nem szeretnénk semmilyen valódi számoló- eszközt sem modellezni, ezek a gépek a feladatok kitűzésének eszközei.
A nemdeterminisztikus Turing-gép egy legális számolásán a lépések egy sorozatát értjük, ahol minden egyes lépésben (mint a determinisztikus Turing-gépnél) a központi egység új állapotba kerül, a
fej új jeleket ı́r és esetleg lép egyet jobbra vagy balra. A gép egy szituációban többféle lépést tehet,
ezeknek nincs ismert eloszlásuk, azaz a számolásnak nincs várható értéke.
Most pedig a Turing-gép segı́tségével definiáljuk a P és NP osztályt.
Definı́ció.
A P azoknak a nyelveknek az osztálya, amelyekhez van polinomidőbeli determinisztikus Turing-gép,
mı́g az NP pedig azoké, amelyekhez van polinomidőbeli nemdeterminisztikus Turing-gép.
Definı́ció.
NP osztály: egy L nyelv az NP osztálybeli, ha ∀x ∈ L-re ∃ olyan y, hogy az polinom hosszú és
polinomiális időben ellenőrizhető bizonyı́ték.
Azaz, ha L-hez létezik polinomiális idejű E ellenőrző Turing-gép és c konstans, hogy:
Ha x ∈ L, akkor ∃y, hogy |y| ≤ |x|c és E az (x, y) párt ELFogadja.
Ha x ∈
/ L, akkor ∀y-ra E az (x, y) párt ELUTası́tja.
Ez a formálisan leı́rt definı́ció úgy terjedt el, mint a tanú tétel.
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Ha a tanár megmondja nekünk, hogy G-ben van Hamilton-kör, és meg is mutatja, melyik kör az,
akkor be tudom bizonyı́tani, hogy ebben a gráfban van Hamilton-kör. Azaz a Hamilton kör létezésére
a tanú a Hamilton-kör.
Ha azonban nincs a gráfban Hamilton-kör, akkor nem tudunk jobbat, minthogy minden egyes körről
megmutatjuk, hogy az nem Hamilton-kör. Ezt viszont egy nagyobb gráf esetén nagyon időigényes.
Az olyan eldöntési problémák osztályát, amelyeknél az igenlő válasz esetén a tanár biztosan tud
olyan segı́tséget adni, amellyel polinom időben be tudjuk bizonyı́tani, hogy a válasz igen, NP-nek
nevezzük.
Pontosabban, egy eldöntési probléma akkor NP-beli, ha minden olyan I inputhoz, melyre igenlő a
válasz, létezik egy olyan, T ”tanú”,mely függ I-től és T hossza felülről becsülhető I hosszának egy
polinomjával, másrészt I és T ismeretében polinom időben ellenőrizhető, az igenlő válasz.
Természetesen vannak olyan problémák is, amelyeknél a nemleges választ tudjuk polinom időben
bebizonyı́tani, ha segı́t a tanár. Az ilyen problémák osztálya a co-NP osztály.
Egy problémát NP-nehéznek nevezünk, ha minden NP-beli probléma visszavezethető rá. Ha ez
a probléma eleme NP-nek, akkor NP-teljesnek hı́vjuk.
Ha egy NP-teljes problémát meg tudnánk oldani polinom időben, akkor minden NP-beli problémára
lenne polinom idejű megoldás.
Tétel (Cook). [26]
Létezik NP-teljes nyelv.
Az NP-teljesség bizonyı́tást a 70-es évek elején Stephen Cook és Leonid Levin egymástól függetlenül, nagyjából egy időben adta.
A bizonyı́tásban szereplő nyelv bizonyos logikai formulákról szól. Később aztán az NP-teljes nyelvek
száma rohamosan nőtt, a 70-es évek végére már egy egész könyvet megtöltöttek velük. Ha már van
legalább egy NP-teljes nyelvünk, akkor a további nyelvek NP-teljességének bizonyı́tása a következő
séma szerint készı́thető: 1. Belátjuk, hogy L ∈ NP 2. Egy tetszőleges NP-teljes L0 nyelvre megmutatjuk, hogy L0 visszavezethető L-re. Ezek alapján később sikerült belátni, hogy a Hamilton-kör
keresése NP-teljes.
Állı́tás
P ⊆ N P és N P ⊆ co-N P
A számı́tástudomány egyik legfontosabb (és legnépszerűbb) nyitott kérdése, hogy P és NP megegyezike vagy sem.
Ha P ⊂ NP valódi tartalmazás, akkor ez azt jelentené, hogy vannak olyan kérdések, amikre van
polinom hosszú bizonyı́ték, de ezt nem lehet polinom időben megtalálni. Vagyis egy igenlő válasz
ellenőrzése algoritmikusan lehet lényegesen egyszerűbb, mint egy igenlő válasz megtalálása. Ha egy
L nyelvről megmutatjuk, hogy NP-teljes, akkor abból következik, hogy L csak akkor lehet P-ben,
ha P=NP.
Mivel a TSP NP-nehéz ı́gy szükségünk van valamiféle becslésre az optimális utat illetően.
Ehhez most két alsó korlátot mutatok be.
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4. Korlátok
4.1. Alsó korlátok
4.1.1. 1-fa alsó korlát
Ez lényegében egy minimális súlyú feszı́tőfa.
Ezt az alsó korlátot a következőképpen állı́tjuk elő egy adott (V, d) gráfra, ahol d : V × V → R.
Kiválasztunk egy csúcsot véletlenszerűen a gráfból, legyen ez v0 ∈ V ezt a pontot ideiglenesen
kiszedjük a gráfból, majd ebben a módosı́tott gráfban keresünk egy minimális súlyú feszı́tő fát.
Legyen r a minimális feszı́tő fa (R∗ ) hossza a (V − v0 , d) gráfon.
Legyen s a két legolcsóbb él összege, ami v0 -ra illeszkedik.
s = min{ d(v0 , x) + d(v0 , y), x, y ∈ V − v0 , x 6= y}
Majd eztután, hogy egy elfogadható alsó korlátot kapjunk a minimális feszı́tőfa hosszához hozzáadjuk
a két legolcsóbb él összegét.
t=r+s
Megoldásul pedig egy olyan t értéket kapunk amelyre igaz, hogy l(T ) ≥ t minden T TSP körútra.
Állı́tás
Az 1-fa algoritmus valóban alsó korlátot eredményez.
Bizonyı́tás.
Minden T TSP körútnak használnia kell két élet, e-t és f -et amely illeszkedik v0 -ra. Ezt a két élet
és v0 -t eltávolı́tva T -ből egy minimális feszı́tőfát (R) kapunk V − v0 -on.
l(T ) = d(e) + d(f ) + l(R) ≥ s + l(R∗ ) = s + r = t.
Ez az alsó korlát általában 10%-al van az optimális körút hossza alatt. A most következő alsó korlát
sokkal pontosabb becslést ad ennél.
4.1.2. Held-Karp alsó korlát
Az alábbi ábra [28] segı́t megérteni a problémát. Bal oldalt az optimális körút van kiemelve, középen
az előző jelölések szerint az R∗ ehhez hozzávéve a v0 -hoz tartozó két minimális hosszúságú élet, amely
ı́gy nullát ad becslésül. Ez nyilván nem egy jó becslés.

Az ötlet ennek megoldására a következő: Adjunk hozzá az u-ból kiinduló élek súlyához 10-et
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(Jobb szélső ábra). Minden körút pontosan kettőt használ ezekből az élekből, azaz minden körút
hossza 20-szal fog nőni. Speciálisan, most az lOP T = 30 ez az optimális körutunk hossza a módosı́tott
gráfban. Másrészt az 1-fa alsó korlát által meghatározott t most meg fog egyezni lO P T -al.
Amikor egy u csúcshoz hozzárendelünk egy ku számot, ezt a számot levonjuk minden u-ból induló
élből. A jobb oldali képen ku = −10, minden u-hoz csatlakozó élből kivontam ezt a számot. Majd
hasonlóan minden egyes u ∈ V − v0 -hoz hozzárendelünk egy ilyen ku -t. Ezután készı́tünk egy minimális súlyú feszı́tőfát, Rk − t a (V − v0 , d) gráfon.
P
A következő pedig már egy jó alsó korlát lesz a körutunkra: l(Rk ) + 2 u∈V −v0 ku
Ezt nevezik Held-Karp alsó korlátnak.
Ehhez kell még, hogy olyan ku -kat találjunk, amivel a korlát a lehető legnagyobb lesz. Nem egyszerű
feladat megtalálni minden egyes csúcshoz az ideális ku -t, de ezzel szakdolgozatomban nem foglalkozom.

4.2. Felső korlát
Az egyértelmű, hogy bármilyen Hamilton-kört találunk, az felső korlátja lesz a feladatnak.
A ”legközelebbi szomszéd” algoritmus (Rosenkrantz, Stearns és Philip M. Lewis 1977 [29]) az első
olyan algoritmus, amellyel a TSP megoldását határozták meg. A kulcsa az egésznek az, hogy mohó
módon a legközelebbi várost látogatjuk mindig. Gyorsan található vele egy bejárás, futási ideje
O(n2 ), de általában az nem optimális.
Az algoritmus a következőképpen épül fel:
Kiválasztunk egy tetszőleges várost, megkeressük a legközelebbi még nem látogatott szomszédját,
és oda megyünk. Ismételjük ezt a lépést mindaddig, amı́g van még meg nem látogatott város majd
térjünk vissza a kiindulási városba.
Előfordulhat, hogy létezik a gráfban Hamilton kör, de azt az algoritmusunk nem találja meg.
Az algoritmus egy módosı́tása még, hogy minden csúcsot kipróbálunk mint kezdőpont és ezek közül
választjuk ki a legrövidebbet.
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5. Approximációk
Miután a TSP problémára nem tudunk olyan pontos megoldást adni, ami polinomiális időben végez,
ezért különböző algoritmusokkal próbálunk optimumhoz közeli eredményt elérni.
Rengeteg ilyen algoritmus létezik, szakdolgozatomban csak néhány jelentősebb algoritmussal ismerkedünk meg. A következő approximáció ismertetéséhez, az alábbi definı́ciókra lesz szükségünk.
Definı́ció. [Euler-kör]
A G = (E, ϕ, V ) gráf L = v0 e1 v1 e2 v2 ...vn−1 en vn bejárását (ϕ(e1 ) = (v0 , v1 ), ϕ(e2 ) = (v1 , v2 ), ...,
ϕ(en ) = (vn−1 , vn )) Euler-sétának nevezzük, ha E minden élét pontosan egyszer tartalmazza.
S zárt Euler-sétának vagy Eluler-körnek mondjuk, ha v0 = vn , egyébként pedig ha v0 6= vn , akkor
L-et nyı́lt Euler-sétának hı́vjuk.
Állı́tás
Ha egy gráf minden csúcsának páros a fokszáma, akkor létezik benne Euler-kör.
Definı́ció. [Metrikus TSP]
A gráfunk éleinek a súlyára teljesül a háromszög egyenlőtlenség.
c(u, v) + c(v, w) ≥ c(u, w) ∀u, v, w ∈ V
Legyen G(V, E) egy teljes gráf és c egy súlyfüggvény az élekre, melyre teljesül a háromszög egyenlőtlenség. Azaz tényleges sı́kbeli pontoknak feleltethető meg V , és a közöttük lévő távolság lesz a c
függvény az élekre.
Az approximációs algoritmus amivel folalkozni fogunk a minimális súlyú feszı́tőfa azon tulajdonságát
használja fel, hogy az egy természetes alsó korlátja a TSP-nek. Az algoritmusról belátjuk, hogy
2-approximációs azaz, hogy az algoritmus által kapott körút legrosszabb esetben az optimális körút
hosszának duplája.
Az algoritmus következőképpen néz ki:
• Keressünk G gráfunkban egy minimális feszı́tő fát. Legyen ez T . Tudjuk, hogy c(T ) ≤ OP TT SP
• Duplázzuk meg T éleit.
• Az ı́gy létrehozott G0 gráfban keresünk Euler-kört. Biztos, hogy találni fogunk benne, hisz
minden csúcs foka páros lesz módosı́tásunk miatt.
• Ezután járjuk be ezt a kört és megjegyezzük a csúcsok sorrendjét, majd ebből alkotjuk meg a
Hamilton-kört a következőképpen:
• Legyen a csúcsok sorrendje a következő (p1 , p2 , ...pN ). Induljunk a p1 pontból és látogassuk
meg a következő pontot p2 -t és ı́gy tovább.
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• Ezt addig ismételjük, amı́g olyan ponthoz nem jutunk, ahonnan már csak meglátogatott csúcs
érhető el. Ezeket az éleket kell kiszűrnünk, amik ilyen csúcsok között mennek. Tegyük fel,
hogy p1 , p2 , . . . pn különböző csúcsok, de pn -ből már csak olyan csúcsba tudunk menni, amit
már látogattunk. Ilyenkor megkeressük a sorrendben következő meg nem látogatott csúcsot,
pn+1 -et ha van, ha nincs akkor p1 –et és a pn , pn−1 , . . . pn+1 élsorozatot lecseréljük a (pn , pn+1 )
élre.
• A háromszög egyenlőtlenség miatt a körünk hossza nem növekedett az ilyen fajta csere által.
• Ezt ismételve végül egy Hamilton-kört kapunk, amely költsége maximum kétszerese az optimálisnak.
c(T ) ≤ OP TT SP ≤ c(Hamilton − k.) ≤ c(Euler − k.) = 2c(T ) ≤ OP TT SP
⇒ c(Hamilton − k.) ≤ 2OP TT SP
Ez tehát egy 2-approximációs algoritmus. Ennek az eljárásnak a legműveletigényesebb része a
feszı́tőfa megkeresése, amely Prim [30] algoritmussal végezve O(n2 ) futási idővel bı́r. Itt használható
akár Boruvka [31] algoritmusa is.

5.1. Christofides algoritmusa
Ez egy olyan algoritmus, amellyel közelı́tő megoldásokat találhatunk az utazó ügynök problémájára, olyan esetekben, amikor a távolságok metrikus teret alkotnak (szimmetrikusak és teljesül a
háromszög egyenlőtlenség). Ez az algoritmus garantálja, hogy megoldásai az optimális megoldás
hosszúságának maximum 23 szerese. Az algoritmust Nicos Christofides-ről nevezték el, aki 1976-ban
ismertette algoritmusát [32].
Ez az egyik legjobb közelı́tő algoritmus amit ismerünk.
Christofides az előző 2-approximációs algoritmust fejlesztette tovább az alábbi módon:
1. Keressünk egy minimális feszı́tőfát G-ben. Legyen ez itt is T .
2. Legyen V 0 egy részhalmaza V-nek mely a T páratlan fokú csúcsait tartalmazza. Azt tudjuk,
hogy páros sok ilyen csúcs van.
3. Ebből az következik, hogy létezik V 0 felett minimális súlyú teljes párosı́tás. Legyen ez M .
4. (V, T ∪ M ) egy Euler gráf, minden csúcs fokszáma páros, azaz van benne Euler-kör.
5. Ebben a gráfban egy Euler-kört keresve és az előző eljárást alkalmazva kapunk végül egy H
Hamilton-kört.
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Állı́tás.
c(H) ≤ 23 OP TT SP
Bizonyı́tás. A következő három pontot kell belátnunk ehhez:
• c(T ) ≤ OP TT SP
• c(M ) ≤ 12 OP TT SP
• c(H) ≤ c(T ∪ M )
Az első pont egyértelmű, a minimális súlyú feszı́tőfa egy alsó korlát lesz az optimumra.
A harmadik pont is könnyen látszik, hisz következik a háromszög-egyenlőtlenségből.
A második pont kicsit összetettebb már. Tekintsünk egy optimális Hamilton-kört. Ha a körnek
csak azon csúcsait vesszük, amik elemei V’-nek és az ezek közti éleket nézzük, akkor egy olyan kört
kapunk, amely hossza nem nagyobb az optimálisnál. Nevezzük ezt a kört CV 0 -nek.
Továbbá, mivel |V 0 | páros elemszámú ı́gy a kör két párosı́tás diszjunkt uniója lesz, M1 és M2 -é.
c(CV 0 ) = c(M1 ) + c(M2 )
Ebből az következik, hogy:
min{c(M1 ), c(M2 )} ≤

1
1
c(CV 0 )) ≤ OP TT SP
2
2

Tehát M minimális teljes párosı́tás esetén
c(M ) ≤

1
OP TT SP
2

Ezzel beláttuk, hogy Christofields algoritmusa valóban
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3
2

közelı́tő algoritmus.

6. Útépı́tő algoritmusok
Legyen G(V, E) egy n csúcsú gráf és c egy súlyfüggvény az élekre.

6.1. Mohó algoritmus
A Greedy (mohó) algoritmus egy olyan problémamegoldó algoritmus, amely helyi optimumokat
használva próbál globális optimumot találni. Ez itt a TSP-nél azt jelenti, hogy minden városból
a hozzá legközelebbi, addig még nem látogatott városba fog utazni az ügynök.
Az algoritmus működése:
Rendezzük az éleket súly szerint majd Válasszuk ki a legrövidebb élet, ami még nem szerepelt és
adjuk hozzá a körünkhöz, ha nem hoz létre n élnél kevesebből álló kört vagy nem növeli valamelyik
csúcs fokát kettőnél többre.
Ismételjük ezt amı́g nem lesz egy n élből álló körünk.
Így végül egy Hamilton-kört kapunk. Ez az eljárás nem túl hatékony, gyakran nagyon eltér az
optimumtól.

6.2. Boruvka algoritmus
Az algoritmust először Otakar Borůvka tette közzé 1926-ban [31], villamosenergia-hálózat konstruálásához. Az algoritmus minimális súlyú feszı́tőfát keres O(|E| ∗ log|V |) futási idővel, a concorde
TSP megoldó program is felhasználja a dupla feszı́tőfás módszernél.
Az algoritmus úgy kezdődik, hogy minden csúcsot megvizsgálunk és ez alapján hozzáadjuk a legolcsóbb élet, ami két csúcs közt fut. Ezután ugyanezt ismételjük tekintet nélkül a már hozzáadott
élekre. Ezt addig folytatjuk , amı́g az ı́gy létrejövő él csoportok össze nem állnak egy minden csúcsot
lefedő fába.
Pszeudokód:
Input: Egy összefüggő G gráf, c súlyfüggvénnyel az élekre. Legyen T egy erdő, amely az elején
egy csúcsú fákból áll, azaz a gráf minden csúcsa egy külön fa lesz.
Amı́g T nem 1 komponensből áll:
∀T -beli C komponensre:
Legyen S egy üres sor
∀ csúcsra C-ben
Keressük meg a legolcsóbb C-ből kifelé tartó élet és adjuk hozzá S-hez
Adjuk a legolcsóbb élet S-ből T -be
Vonjuk össze az élek által összekötött fákat, hogy nagyobb komponenseket alkossanak
Output: T egy minimális súlyú feszı́tőfa.
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6.3. Beszúrásos algoritmusok
Lényegük, hogy egy kiválasztott élből kiindulva ahhoz hozzáveszünk egy pontot a módszertől függően
és az ı́gy kapott körünkbe szúrunk be ezután valamilyen szabály szerint pontokat, ı́gy bővı́tve a kört.
Amire figyelni kell az az, hogy minimális legyen a költségnövekedés (c(u, v) a körünk egy élének a
költsége).
min{c(u, w) + c(v, w) − c(u, v)}; u, v, w ∈ V
Az eljárásnak akkor lesz vége, ha minden pontot beszúrtunk már.
Az eljárás egyes fajtái:
• A legközelebbi beszúrása - O(n2 ) Válasszuk ki a legrövidebb élet.
Keressük meg a végpontjaihoz, később a kör pontjaihoz a legközelebbi pontot és szúrjuk be.
Figyeljünk a minimális költségnövekedésre.
min{c(u, w) + c(v, w) − c(u, v)}; u, v, w ∈ V
Ismételjük, amı́g minden pontot be nem szúrtunk.
• A legtávolabbi beszúrása - O(n2 ) Az előzőhöz hasonló, de a leghosszabb élet keressük meg,
majd a legközelebbi helyett legtávolabbi pontot szúrunk be mindig.
• ’Önkényes’ vagy véletlenszerű beszúrás - O(n2 ) A pontokat véletlenszerűen szúrjuk be.
A legközelebbi csúcs beszúrása megfeleltethető Prim minimális feszı́tőfát kereső algoritmusával.
Egy város beszúrása megfelel egy él hozzáadásának a minimális feszı́tőfához. Ha teljesül a háromszög
egyenlőtlenség, akkor a minimális feszı́tőfával egy felső korlátot adhatunk a TSP-re mint azt láttuk.
Így ez a módszer az optimum dupláját adja legrosszabb esetben.
A legtávolabbi beszúrása algoritmus meglepő módon gyakran jobb, mint a legközelebbi beszúrása,
összekapcsolja a messzi városokat a túrában, hogy létrehozzon egy vázlatot az egész túráról.
Az algoritmus által generált körséták 32 –szorosai az optimális túrának.
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7. Javı́tó algoritmusok
Ha létrehoztunk már egy túrát valamelyik heurisztikánkkal, akkor az alábbi algoritmusokkal lehet
javı́tani a már meglévő megoldást. Számos módja van ennek, de a legelterjedtebbek a 2-opt és 3-opt
lokális keresések, emellett ott van például a tabu keresés, amely módosı́tva felhasználja a 2-opt és
3-opt lépéseit.
Ezeken kı́vül külön kiemelném a Lin-Kernighan algoritmust, amelyet az egyik legjobb TSP-heurisztikának tartanak.

7.1. 2-opt
Ezt az algoritmust a TSP megoldására találta ki Croes 1958-ban [33]. Mivel ez egy javı́tó algoritmus,
ezért egy meglévő utat fejleszt.
Az algoritmus a következőn alapszik:
• Vesz két élet a körútból. Legyen ezek súlya c(v, w) és c(u, x)

A 2-opt egy lépése
• Összeköti a két élhez tartozó négy csúcsot (nem lehet a két élnek közös csúcsa) úgy, hogy új
körutat kapjunk. Ezt csak egyféleképpen tehetjük meg úgy, hogy továbbra is körutunk legyen.
• Az új élek súlyai legyenek c(v,u) és c(w,x). Ha ezek kisebbek, mint c(v,w)és c(u,x) akkor az
eredeti éleket lecseréljük a kisebb összsúlyú élekre.
Formálisan: c(v, w) + c(u, x) > c(v, u) + c(w, x) ⇒ cserélünk éleket Az algoritmus akkor áll le, ha
már nem tudunk cserét végrehajtani.
Ekkor a körutunkat 2-optimálisnak nevezzük. Az algoritmus futási ideje: O(n2 ).
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7.2. 3-opt
Az eljárás Lin nevéhez fűzödik, aki 1965-ben publikálta algoritmusát.[34]
Hasonlóan működik az előzőhöz, de itt 2 él helyett 3-at választunk ki, és itt kétféleképpen lehet
összekötni ezen élekhez tartozó csúcsokat úgy, hogy új körutat kapjunk. Itt lehet két élnek közös
csúcsa is akár. Tekinthetünk úgy is erre, mint kettő vagy három 2-opt lépésre. Az algoritmusnak
akkor van vége, ha már nem tudunk cserélni. Ekkor a körutunkat 3-optimálisnak nevezzük.
Alkalmazható ez háromnál nagyobb számokra is. Az érték lehet négy, öt, de akár nagyobb is.
Nagyobb számokra nem mindig olyan hatékony az eljárás.

7.3. k-opt
Egy körút k-optimális, ha nem hajtható végre k él cseréje úgy, hogy jobb eredményt kapjunk.
Tehát egy n városból álló körút akkor optimális, ha n-optimális.

7.4. Lin-Kernighan algoritmus
Ez egy lokálisan optimalizáló algoritmus, melyet Shen Lin és Brian Kernighan talált ki 1973-ban
[35]. A k-opt egy továbbfejlesztése. Nem fix k van, hanem minden lépésben próbáljuk az optimális
k-t megtalálni. Ez az eljárás felhasználja azt, hogy minden k-opt lépés reprezentálható, mint 2-opt
lépések sorozata. Úgy épı́ti fel ezt a sorozatot, hogy lépésenként növeli k-t és ellenőrzi minden lépés
után, hogy a csere rövidebb körúthoz vezet-e.
Tekintettel arra, hogy a csere k él között végrehajtható egy tesztsorozatot hajtunk végre annak
eldöntése érdekében, hogy k+1 él cseréje lehetséges-e. Ez addig folytatódik, amı́g a leállási kritérium
nem teljesül. Az algoritmus minden lépésben bővı́ti a létrehozott halmazt, a potenciális cserékkel
(k=2-vel kezd). Ezeket a cseréket úgy választjuk meg, hogy felhasználva őket a folyamat bármely
szakaszában egy új körutat kapunk. Végül ha találunk egy új rövidebb körutat, akkor végrehajtjuk
a cserét, azaz egy körutat konvertál át egy új, optimálisabb körúttá, majd megáll ha már nem lehet
javı́tani. Az algoritmus futási ideje O(n2,2 ). Nézzük most ezt kicsit részletesebben.
Legyen T az aktuális körút. Az algoritmus minden lépésben megpróbál találni két halmazba éleket,
X = {x1 . . . xk } és Y = {y1 . . . yk }, ha T -ből kiszedjük az X-ben lévő éleket és helyette az Y -belieket
használjuk, akkor az eredmény egy jobb körút lesz. Ezt nevezzük k-opt lépésnek. X-et és Y -t elemenként épı́tjük fel, úgy hogy az elején mindkét halmaz üres. Az i. lépésben az xi és yi élet adjuk
hozzá a halmazokhoz. Annak érdekében, hogy az algoritmusunk elég hatékony legyen csak olyan
éleket adunk X-hez és Y -hoz, melyek teljesı́tik a következő oldalakon leı́rt kritériumokat.
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A szekvenciális cserék kritériuma
xi -nek és yi -nek kell közös végponttal rendelkeznie, ahogy yi -nek és xi+1 -nek is. Ha t1 jelöli az xi
egyik végpontját, azaz xi = (t2i−1 , t2i ), yi = (t2i , t2i+1 ) és xi+1 = (t2i+1 , t2i+2n , i ≥ 1. Innen látszik,
hogy a sor (x1 , y1, x2, y2, x3, ..., xk, yk) szomszédos éleket tartalmaz. Szükséges, de nem elégséges
feltétel, hogy X éleinek lecserélése Y éleire egy túrában akkor lesz zárt, ha yk = (t2k , t1 ).
A cserét szekvenciálisnak nevezzük, ha leı́rható egy olyan útvonal, amely a törölt és hozzáadott élek
között váltakozik.
Általában a túra fejlesztése elérhető szekvenciális cserével, ha megfelelő sorban vesszük az éleket.
Azonban olyan is előfordulhat, hogy nem tudunk cserét végrehajtani.

A felső ábrán egy szekvenciális cserét láthatunk, mı́g az alsón egy olyan esetet, ahol nem tudunk
ilyen cserét végrehajtani.

Megvalósı́thatósági kritérium
Szükséges, hogy ha xi = (t2i−1 , t2i )-t kiválasztjuk, akkor t2i csatlakozzon t1-hez és a csere után egy
körutat kapunk. Ezt i ≥ 3-ra alkalmazzuk és garantálja, hogy a túra zárt lesz, a folyamat bármelyik
szakaszában körúttá alakı́tható lesz.
Ez a kritérium fontos a futási idő és a kódolás egyszerűsı́tésének érdekében is.
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A pozitı́v nyereség kritériuma
yi -t mindig úgy választjuk meg a javasolt cserehalmazból, hogy a nyereség (Gi ), pozitı́v legyen. Legyen gi = c(xi ) − c(yi ) az xi és yi csere nyeresége. Ekkor Gi = g1 + . . . + gi .
Ez a leállási kritérium fontos szerepet játszik az algoritmus hatékonyságában. Az, hogy minden
gi pozitı́v legyen túl nagy megszorı́tásnak tűnik, de nem ez a helyzet. Ha egy számsornak pozitı́v az
összege, akkor létezik olyan permutációja a számoknak, hogy minden részösszeg pozitı́v legyen.
Diszjunktivitás kritériuma
Végül kell még az is, hogy X és Y diszjunktak legyenek. Hatékony leállási kritériumot ad és csökkenti
a futási időt.
Az algoritmus lépései:
1. Kezdjünk egy véletlenszerűen választott túrával.
2. Legyen i = 1. Válasszuk ki t1 -et.
3. Válasszuk meg x1 -et, x1 = (t1 , t2 ) eleme T
4. Válasszunk mellé egy y1 -et, y1 = (t2 , t3 ) nem eleme T , G1 > 0.
Ha nem lehetséges ilyet találni menjünk a 12. lépésre.
5. Legyen i=i+1
6. Válasszuk meg xi -t, xi = (t2i−1 , t2i ) eleme T , hogy
• ha t2i csatlakozik t1 -hez, akkor a kapott konfiguráció egy túra lesz.
• xi 6= ys minden s < i-re.
7. Válasszuk meg yi − t, yi = (t2i , t2i+1 ) nem eleme T úgy, hogy
• Gi > 0
• yi 6= xs minden s ≤ i
• xi+1 létezik
Ha yi nem létezik, menjünk az 5. lépésre.
8. Ha van még kipróbálatlan alternatı́va y2 -re akkor legyen i = 2 és menjünk a 7. lépésre.
9. Ha van még kipróbálatlan alternatı́va x2 -re akkor legyen i = 2 és menjünk a 6. lépésre.
10. Ha van még kipróbálatlan alternatı́va y1 -re akkor legyen i = 1 és menjünk a 4. lépésre.
11. Ha van még kipróbálatlan alternatı́va x1 -re akkor legyen i = 1 és menjünk a 3. lépésre.
12. Ha van még kipróbálatlan alternatı́va t1 -re akkor menjünk a 2. lépésre.
13. Álljon meg az algoritmus. (Kezdjük el egy másik véletlen túrával az első lépéstől.)
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Kiegészı́tések
3. lépés x1 -et kétféleképpen választhatjuk (a túra egy csúcsa t1 ).
6. lépés xi megválasztása két féleképpen lehetséges, azonban adott yi−1 esetében csak egy amely
lehetővé teszi a túra bezárását, yi hozzáadásával. A másik választás két diszjunkt kört eredményez.
Azonban egy esetben más a helyzet, i = 2-re.
8-12. lépés Ezek visszalépéshez vezetnek, de csak akkor, ha nincs javulás az első vagy második
szinten.
13. lépés Akkor áll le, ha már minden t1 értékre kipróbáltuk az algoritmust és nem volt javı́tás.
Ekkor mint emlı́tettem, új túrából indulhatunk ki.

7.5. Tabu keresés
Fred Glover találta ki 1970-ben [36]. A lokális keresési módszerek hajlamosak lokális optimumba ragadni, ezt a hibát küszöböli ki a tabu keresés. Ez az algoritmus 2-opt lépéseket használ és megengedi
a negatı́v nyereséget, ha nem találunk pozitı́vat.
Az alapgondolat az, hogy az algoritmus létrehoz egy tabulistát, amely a tiltott lépéseket ı́rja le.
A listát minden iterációban felülı́rjuk és az aktuális lépés visszalépésének tiltásával bővı́tjük, az elavult tiltásokat töröljük. Az aktuális iterációban nem lehet a lista által tiltott lépést megtenni,
ezzel biztosı́tjuk, hogy nem lépünk vissza az előző megoldásra. Általában a tabu kereső algoritmus
a legjobb megoldást választja a környezetből, ha az nem az aktuális megoldás illetve nincs tiltva
a tabulista által. Amennyiben a legjobb megoldás az aktuális megoldás -azaz lokális optimumban
vagyunk - vagy a legjobb megoldást tiltja a tabulista, akkor más kevésbé jó megoldást választ az
algoritmus.
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8. Alkalmazások
Ebben a fejezetben az utazó ügynök probléma sokrétű alkalmazását mutatom be. A feladatnak igen
szerteágazó a felhasználási köre, sok való életben előforduló probléma vezethető vissza a TSP-re.
Csak, hogy néhányat emlı́tsek útvonalak optimalizálása, teleszkópok, lézerek, röntgenek irányı́tása,
mikroprocesszorok tesztelése, feladatok ütemezése, tapéta hulladékának minimalizálása.

8.1. Klaszterek bejárása TSP-vel
Először is, vezessük be a klaszterezett utazó ügynök probléma fogalmát
(Clustered Traveling Salesman Problem - CTSP). Ez egy kibővı́tése a TSP-nek, ahol a városokat
parcionáljuk klaszterekbe és az ügynök egymás után meglátogatja a klasztereket.
Nyilvánvaló, hogy a CTSP megegyezik a a TSP-vel, ha minden klaszter egy elemből áll.
A CTSP-t egy teljes gráfon definiáljuk, G = (V, E), ahol V = {v1 , ..., vn } a ponthalmaz és
E = {(vi , vj ) : vi , vj ∈ V, i 6= j} élhalmaz.
Van emellett egy nem negatı́v élsúly cij , (vi , vj ) élre, ez alapján kerülnek a pontok k egymást kizáró
és teljes klaszterekbe, azaz V1 , ..., Vk klaszterek és V = V1 ∪ V2 ∪ ... ∪ Vk úgy, hogy
Vi ∩ Vj = Ø ∀i, j, i 6= j.
A CTSP-t megfeleltethető egy minimális súlyú TSP körút keresésének.
A következő képpen transzformáljuk adatainkat:
• V 0 ekvivalens V -vel.
• Definiáljuk c0ij = cij 0 , ahol vi és vj ugyan abba a klaszterba tartoznak.
• Ha vi és vj különböző klaszterekbe tartoznak akkor c0ij = cij + M , ahol M egy szükségesen
nagy konstans, ez itt azt jelenti, hogy M nagyobb a legnagyobb élköltségnél.

CTSP (n=23, k=6) [37]
Ez után a transzformáció után a TSP körutunk mindig végigmegy egy klaszteren, és csak utána
megy át másikra. Az optimális körút értéke a TSP körút értéke minusz kM, mivel k db klaszterek
közti él van.
Emiatt az átalakı́tás miatt használhatunk a CTSP megoldására TSP-t megoldó programokat.
Ilyen jól ismert hatékony program a Concorde.
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8.2. Concorde
A Concorde (2001) egy olyan program, amely a TSP megoldására törekszik, különböző heurisztikákkal. Napjainkig az egyik legjobb TSP megoldó program.
Működése: koordinátákkal megadott pontok között keresi a legrövidebb utat. A program úgy keresi ez optimális utat, hogy bármelyik pontból bármelyikbe el lehet jutni. A program gyorsasága a
’branch-and-cut’ és a Chained Lin-Kernighan algoritmusok használatán alapszik.
A hatékonyságát az is mutatja, hogy mikor Reinelt létrehozta a TSPLIB-et (egy könyvtár, különböző
forrású és tı́pusú TSP feladatok számára (és kapcsolódó problémák részére)) 1990-ben még 24 esetet tartalmazott melyek nagyjából 1000 városból álltak. Ez a szám 1995-re 34-re emelkedett az új,
kihı́vást jelentő problémák hozzáadásával. Kettőt ezen problémák közül megoldottak papı́ron, a
fennmaradó 32 probléma mindegyikét megoldotta a Concorde.
Tehát a Concorde TSP megoldót TSPLIB esetek optimális megoldásainak meghatározására is használták. A legnagyobb ilyen 85.900 városra volt.
A Concorde egy C programnyelven ı́ródott David Applegate, Robert E. Bixby, Vašek Chvátal, és
William J. Cook által és körülbelül 130 000 sorból áll, emellett szabadon felhasználható tudományos
célokra. A Concorde több korábbi kulcsfontosságú TSP kutatásra épül, melyek végül a projekt
létrehozását eredményezték.
A Concorde-ot az egyik legkorszerűbb megvalósı́tásnak nevezik, az egyik legjobb TSP-megoldó program, ami jelenleg elérhető.
2001-ben a Concorde egy módosı́tott verziója 5000 Gulden-os dı́jat nyert a CMG informatikai cégtől,
amiért megoldotta az 1996-os járműforgalmi problémáját. A feladat az volt, hogy megtalálják a
legjobb utakat 4 újságos fiú számára, hogy 120 ügyfélnek kihordják az újságokat.
A Concorde hı́vható könyvtár több mint 700 olyan funkciót tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a
felhasználók számára speciális kódok létrehozását a TSP szerű problémákhoz.
A Concorde támogatja a QSopt lineáris programozási megoldást és a cplex-et.
Hans Mittelmann létrehozott egy NEOS szervert a Concorde-nak, amely lehetővé teszi a felhasználók
számára, hogy a TSP-feladatokat online lehessen megoldani.
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A Concorde által használt heurisztikák:
• Greedy: Kiszámı́t egy mohó algoritmus által készı́tett körutat
• Boruvka: Kiszámı́t egy Boruvka algoritmus által készı́tett körutat
• Quick Boruvka: Kiszámı́t egy Quick Boruvka algoritmus által készı́tett körutat
• Nearest Neighbor: Kiszámı́t egy legközelebbi szomszéd algoritmus által készı́tett körutat
• Random: Kiszámı́t egy véletlen körutat
• Lin Kernighan: Kiszámı́t egy Lin-Kernighan algoritmus által készı́tett körutat

Olaszország - 16,862 város és az optimális út [38]
A TSP megoldása azt jelenti, hogy meg kell találnunk egy abszolút legrövidebb túrát és biztosnak
kell lennünk abban, hogy nincs ennél jobb túra.
Ennek ellenőrzésére a Concorde különböző eljárásokat használ: Geometriai alsó határt ellenőrzési
zónákkal, túrák eliminációját, vágási sı́kok módszerét, helyi vágásokat és ’Branch-and-cut’ módszert
emellett ellenőrzi a számı́tások pontosságát.
A programot mostanában is aktı́van használják, ennek bemutatására szolgál a következő példa.
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Pokémon Go és a TSP
Szerezd meg hát mind? És minél gyorsabban? Erre egy remek TSP modellt lehet felı́rni.
A pokémon mesterek szerencséjére a Concorde rengeteg időt spórol nekik, hisz megmondja, hogyan
juthatnak el a legrövidebb úton az összes Pokémonhoz.
Ha a Pokémonok egy területen több százan vagy akár több ezren vannak, akkor szükség van matematikára, hogy megleljük a legjobb utat és lehetőleg a lehető legrövidebb idő alatt.
A Pokemon Go NYC csoport naprakész térképet tart a ritka Pokémonok felfedezéseiről. Az ábrán
látható az optimális túra 68 ritka pokémonhoz.

Erre a 68 pontra a Concorde 0,1 sec. alatt találta meg az optimális utat.[39]
A túra teljes hossza 215 kilométer. Ez egy kicsit hosszú séta egyszerre, de ha valaki csak
Manhattan-hez ragaszkodna, akkor ott elegendő Pokémont talál egy délutánra.
A Concordot sok más területen is használják, csak hogy néhányat emlı́tsek: A legkézenfekvőbb alkalmazása a különböző körutak és túrák tervezése, optimális szállı́tmányozázi útvonalak meghatározása.
Ezeken kı́vül akad még más területeken is alkalmazása. Használják például géntérképezéshez, teleszkópok és lézerek iránytásához, bolygók kereséséhez, mikrochipek teszteléséhez és különböző veszteségek minimalizálásához is.
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8.3. Nyomtatott áramkörök összeszerelése
Az alkatrészek elhelyezésének sorba rendezése egy olyan összetett feladat, ami a nyomtatott áramkörök összeszerelésénél előjön.
Amı́g néhány elhelyező gép számára minden elhelyezési sor elfogadható, más
esetekben néhány ilyen sorozat nem megengedett az elhelyező fej formája miatt. Ezekben az esetekben, mı́g a fej lefelé mozog, hogy egy elhelyezést elvégezzen eközben egy másik már korábban
elhelyezett alkatrész megsérülhet. Egy ilyen minimum összegű sorrend meghatározásának problémája
egy PCTSP (Precedence Constrained Travelling Salesman Problem) megfogalmazásához vezet.
Ebben a részben egy megoldási módszert vizsgálunk erre a problémára, illetve kivitelezését a nyomtatott áramkörök (PCB) összeszerelési környezetében.
A számı́tógépek és a numerikusan szabályozott elektronikus alkatrészek elhelyezéséért felelős gépek
sebességet és precizitást és megbı́zhatóságot biztosı́tottak a PCB összeszerelési műveletébe. Ezzel egyetemben azonban különböző problémák is felmerültek, amelyeket hatékonyan meg kell oldani,
hogy elérjük a maximális hasznosı́tását a gépeknek. A főbb problémák pl. az elhelyezési sorrend meghatározása, az adagoló készülék konfigurációja, a munkaterhelés kiegyensúlyozása és az áramkörök
termelésének ütemezése, melyek általában egymástól függetlenek. Ha már a gép az adagoló automatával (mechanizmus ahol az alkatrésztı́pusokat tárolják) ellátja alkatrészekkel az elhelyező fejet, fontos kérdés az adagoló készülék konfigurációja, ugyanis közvetlenül befolyásolja az egymást
követő elhelyezések közti időt. Ez a probléma úgy ı́rható fel, mint egy lineáris vagy kvadratikus
hozzárendelési probléma.
Ha egy gyártó több gépet telepı́t, hogy egy PCB-t összerakjon, akkor szükségszerű, hogy egyenlően
ossza fel az összeszerelési munkát, hogy elkerülje az üres járatokat.
Az összeszerelési munkák kiegyensúlyozása mellett ugyancsak fontos meghatározni a gyártási ütemtervet, hogy a megfelelő mennyiségben álljon rendelkezésre a termék.
A problémák matematikai megfogalmazása, komplexitása és megoldása nagyban függ a használt
gép tı́pusától és a termelési körülményektől. Mi ezek közül az elhelyezési sorrend meghatározásával
fogunk főként foglalkozni, ez arra utal, hogy az adott gépünk milyen sorrendben rakja le az alkatrészeket a PCB-re. Ez sok gép számára egy TSP lenne Csebisev távolsági mértékkel. Azonban
a mi esetünkben ez egy kicsit komplikáltabb. Néhány gép esetében ugyanis néhány elhelyezési sorrend kárt okoz, az elhelyező fej károsı́t egy már korában lerakott alkatrészt. Ez nem megengedhető.
Így hát annak érdekében, hogy megtaláljuk a megoldást figyelembe kell venni néhány korlátozást és
ı́gy végül egy elsőbbségi sorrend által megszorı́tott TSP-hez (PCTSP). Az alkatrész károsodásának
problémája általában sugárvezérelt gépeknél fordul elő vagy olyan gépeknél ahol a fej a mérete és
formája miatt bizonyos esetekben kárt okozhat.
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A gép amit tüzetesebben is vizsgálni fogunk a török elektronikai iparban is használt Universal
6346 A tı́pusú sugárvezérelt gép. Ennek a gépnek van egy online sorba rendező mechanizmusa (adagoló automata), amely a gép mögött helyezkedik el és 60 féle alkatrésztı́pust tud tárolni.
Az alkatrészeket az adagoló fejekkel (DH) elvágja és futószalagra rakja (minden adagoló/sorba rendező pozı́cióhoz van egy megfelelő DH és az összetartozók megfelelően vannak számozva), ami elviszi
az alkatrészeket az elhelyező fejhez az elhelyezés sorrendjében.

Az elhelyező fej egy helyben áll végig, ı́gy helyette az elhelyezési pont sı́kba állı́tását a hordozó lap
(a felület ahol a PCB-t elhelyezzük) végzi az x-y sı́kon független egyidejű mozgással. Miután az
elhelyezési pont a fej alatt van, a fej lehelyezi a sorban következő alaktrészt.Az eljárás pontosabban:
• A hordozó lap a megfelelő x-y koordinátára mozog
• A rakodógép előremegy és alkatrésszel látja el az elhelyező fejet
• A következő alkatrész a rakodógép elé megy
• Az elhelyezési fej lemegy és elfordul, ha szükséges
• A vágásért és rögzı́tésért felelős fej felemelkedik (a hordozótábla alatt helyezkedik el)
• A nyomórúd lenyomja az alkatrészt a lapra
• Az alkatrészt elvágja és rögzı́ti ez ezért felelős fej
• Az elhelyező fej felemelkedik
• A vágásért és rögzı́tésért felelős fej leereszkedik
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Ezeket a lépéseket hajtjuk végre egymás után, az elsőt leszámı́tva a többi lépés független a komponens tı́pusától és az elhelyezés sorrendjétől (az első lépést leszámı́tva egy ilyen lépéssorozat 0,34
másodpercet vesz igénybe).
Az elhelyező fej mint feljebb emlı́tettem forog ha szükséges és három forgási szöggel tud elhelyezni:
0◦ , +90◦ , −90◦ . A fej akkor fordul el amikor lefelé megy, ı́gy ez nem vesz plusz időt igénybe. Az
alkatrészek horizontálisan és vertikálisan is elhelyezhetőek, emellett lehetnek elektromosan polárisak
és apolárisak is. A hordozó lap nem forog, szóval ha poláris alkatrészt szeretnénk elhelyezni 180◦ -os
elforgatással, akkor az alkatrész kioszt egy második helyet az adagoló automatában ami fordı́tott
polaritással, 0◦ -os elforgatással helyezi el, ha nincs szabad hely akkor a műveletet manuálisan kell
elvégezni.
Az általunk megfigyelt gépnél a probléma az optimális sorrend megtalálására korlátozódik. Azonban figyelni kell a sérülés veszélyre. Ha egy korábban lerakott elem túl közel van a következő lerakandó elemhez, akkor a fej által megsérülhet a korábban lerakott elem. Azaz nagyban függ a
rongálódás veszélye az alkatrészek közelségétől.

A közelség mellett az alkatrész magassága is fontos, mivel a mi esetünkben az elhelyező fej hátulja egy
45◦ -os ferdesı́k ı́gy alacsonyabb magasságú alkatrészeket nem károsı́tja, mı́g magasabbakat már igen.
A fej szélességének tudatában, azonban készı́thetünk egy becslést a sérülési terület meghatározására.
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Tehát, legyen adott egy fix szélesség, emellett a derékszögű terület hosszát (d) meghatározhatjuk az
alkatrész magasságának és a szög kotangensének szorzatával, amit a fej zár be az x-y sı́kkal. A felső
korlát pedig a D-vel kapható, amely a derékszögű károsodási terület hossza, amir úgy kapunk, hogy
a fej ferdesı́kjának a végét levetı́tjük a tengelyre.
Annak érdekében, hogy elkerüljük a károsodást két dolgot tehetünk:
• elhelyezési szög változtatásával
• elhelyezési sorrend megváltoztatásával
Így jutunk el végül oda, hogy a matematikai modellünk egy elsőbbségi sorrend által megszorı́tott
TSP lesz (PCTSP). Ennek megoldása azonban korán sem egyszerű, nem lehet rá zárt formulát adni.
A megoldási módszerünkhöz ı́gy hát egy kis trükköt alkalmazunk. Formalizáljuk a feladatot úgy,
hogy az alkatrészek sérülésének problémáját figyelmen kı́vül hagyva az elhelyezési problémát egy
TSP-vel azonosı́thatjuk Csebisev távolsági mértékkel.
min

N X
N
X

tij xij

i=1 j=1
j6=i

PN

j=1

j6=i
PN

P

i∈S

i=1
i6P
=j

xij

=

1

j∈N

xij

=

1

i∈N

j∈S
j6=i

xij

xij = 0 vagy

≤
1

|S| − 1

∀ S⊂N

i, j = 1, ..., N

i 6= j

Ahol,
N – az elhelyezési pontok halmaza
S – nem üres részhalmaza N-nek
xi,j - 1 ha i előbb van mint j, különben 0
ti,j - idő ami eltelik i és j teljesı́tése közt
t0 - eljárás fix ideig tart
t1i,j - a hordozó lap mozgási ideje x tengelyen i és j között
t2i,j - a hordozó lap mozgási ideje y tengelyen i és j között
ti,j = t0 + max(t1i,j , t2i,j )
Ezt megoldjuk, majd ezután eltávolı́tjuk a károsodási tényezőket a meglévő TSP körutunkból.
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8.3.1. A probléma megoldása
A TSP megoldására a konvex burok algoritmust és az Or-Opt algoritmust használjuk.
Konvex burok (Convex Hull) algoritmus
• Keressük meg a pontok konvex burkát, csináljunk ebből egy kört.
• Minden körön kı́vüli pontot szúrjunk be, a legközelebbi beszúrás módszerével.
• Ismételjük az eljárást, mı́g minden pont be nem lesz szúrva.
Majd az ı́gy kapott megoldást fejlesztjük tovább az Or-Opt algoritmussal.
Az Or-Opt algoritmus a konvex burok algoritmus által megadott megoldáson javı́t úgy, hogy
a pontok minden lehetséges áthelyezesését, illetve minden egymást követő pontpárt és ponthármast
áthelyezését kipróbálja.
Egy véletlenszerűen választott pontal kezdjük az algoritmust, ehhez a ponthoz hozzávesszük a túrából
a két rákövetkező pontot és ezt a ponthármast ideiglenesen eltávolı́tjuk. Ezután megpróbáljuk
beszúrni ezeket a pontokat, vagy rendes vagy fordı́tott sorrendben, a túra két egymást követő pontja
közé. Akkor szúrjuk be a pontokat, ha javı́tunk az eredeti túrán a beszúrással. Ezután a következő
pontot választom ki és az utána lévő két pontot és ugyanezt megcsismétlem.
Ezt addig csináljuk, amı́g az először kiválasztott ponthoz nem érünk el újra.
Ha újra eljutunk a kiindulási ponthoz, akkor hasonlóan jár el az algoritmus mint az előbb, de mostmár
csak pontpárokat próbálunk beszúrni. Ha ezt is leellenőriztük akkor minden egyes pontra megnézzük
ugyanezeket a pontcseréket.
Az ı́gy kapott optimalizált körúton pedig lefuttatunk egy károsodást redukáló algoritmust (DRPDamage Reduc. Procedure). Úgy van tervezve, hogy minimális költség növekedést okozzon a
megkötés nélküli TSP-ben. Először úgy próbáljuk megszüntetni a lehetséges károk forrását, hogy
±180◦ -al elforgatjuk (csak a ±90◦ -nál lehetséges és nem növeli a TSP költségét). Ha ez sikeres volt,
és marad még kár forrás amit nem tudunk már ezzel kiküszöbölni, akkor megpróbáljuk a lerakási
sorrendet megváltoztatni, hogy megszüntessük.
Az eljárás lépései:
1. A túra irányának megtalálása. Az adott túránkat mindkét irányban körüljárjuk, majd azt a
körüljárást (lerakási sorrendet) választjuk, amelyikben a sérült alkatrészek száma kevesebb.
2. Az ı́gy kiválasztott körüljárással folytatva, a szög változtatásával próbálunk javı́tani apoláris
alkatrészeknél. Ha +90◦ (−90◦ )-os elhelyezése egy apoláris alkatrésznek kárt okoz, akkor ha
−90◦ (+90◦ )-os szöggel helyezzük el megszüntethetjük a problémát úgy, hogy nem keletkezik
újabb károsodás. Ha ez teljesül megváltoztatjuk a szöget, ha nem úgy hagyjuk ahogy volt.
3. Ezután a szöget és az adagoló fejet (DH) cseréljük a poláris alkatrészeknél.
Ha egy +90◦ (−90◦ )-os elhelyezésű poláris alkatrész kárt okozna és ha az alkatrész tı́pusa hozzá
van rendelve (vagy hozzárendelhető) két adagoló fejhez az adagoló automatában fordı́tott polaritással és meggondoljuk, hogy egy alternatı́v adagoló veszi fel (fordı́tott polaritással) és helyezi
el −90◦ (+90◦ )-os szöggel.
Ezután ellenőrizzük, hogy megszűnt-e a kár és hogy nem hoztunk-e létre újabb károsodásokat.
Ha ez teljesül akkor megváltoztatjuk az elhelyezési szöget és az eredeti helyre lerakó DH számát
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az alternatı́v DH számra változtatjuk, ahol az alkatrésztı́pus most elhelyezkedik. Ha nem teljesül mindent változatlanul hagyunk.
4. Elhelyezési sorrend változtatása. Keressük meg a megmaradt alkatrészeket, amik károsodnának
és azonosı́tsuk a sorrendjüket.
Változtassuk meg az elhelyezési sorrendjüket a következő szerint: jelöljük meg a sérült alkatrészek közül azokat, amelyeket egymást követően helyezünk el a körutunk szerint.
Tekintsük ezeket kis sorozatoknak és ezen sorozatok sorrendjét fordı́tsuk meg és rakjuk le őket
ideiglenesen, ha az első nem sérült alkatrész megjelenik a sorozatban.
Ezután Or-Opt-ot használunk és próbálunk jobb helyet találni a sorozatban lévő pontoknak a
teljes elhelyezési útvonalon úgy, hogy beszúrjuk őket a normál sorrendjükben a körút pontjai
közé. Ha találunk jobb helyet beszúrjuk oda, ha nem akkor az ideiglenes helyük lesz a végleges.
5. Újabb szögváltoztatások.
A 2-es és 3-as lépést alkalmazva próbáljuk eltüntetni a sorrendváltozás (4-es lépés) által létrehozott új károsodásokat.
6. Ha még maradt károsodás, akkor a 4-es és 5-ös lépést ismételjük amı́g meg nem szünik minden
károsodás vagy el nem érjük az előre megadott iterációs lépésszámot.
Az 1-5-ig a lépéseket a DRP egy alkalmazásának nevezzük, a 6. lépés pedig mindig egy újabb
alkalmazása a DRP-nek. A 4-es lépés gyakran előfordul problémára világı́t rá a PCB-knél ugyanis
az adott tervezés miatt és magasabb kapacitás érdekében (kondenzátorok) érdemes egymás mellé
rakni az alkatrészeket. Előfordul, hogy úgyis egy ’sorozatnak’ vesszük az elemeket, hogy a sérült
elem előtti és utáni lévő elem sértetlen. A sérülést általában az egymást követő lehelyező eljárások
okozzák. Ezért is függ össze a sérülési feltétel az alkatrészek közelségével. Az ilyen közeli elemeket
általában megszakı́tás nélkül egymás után helyezik el, a konvex burok algoritmusnak megfelelően.
Emiatt a 4. lépésben a sérült alkatrészek az első nem sérült mögé kerülnek, azt várva, hogy a sérülési
feltétel megszűnik. Ha nem ez a helyzet és egy későbbi alkatrész okozza a kárt, akkor az egy későbbi
DRP alkalmazással megszűntethető. A DRP azonban nem tud minden problémát megszüntetni, pl.
ha egy alkatrész több más alkatrész lehelyezése miatt is sérül, ilyenkor lehet, hogy nem lehet a DRP
többszöri alkalmazásával sem megoldani a problémát, és az áramkör tervezésének megváltoztatása
szükséges.
8.3.2. Az eljárás teljesı́tménye
Hogy véglegesı́tsük az elhelyezési sorrendet a sugárvezérelt gépekben a DRP alkalmazása segı́tségével
egy további kiigazı́tás szükséges. Először kiszámoljuk a sérülési területeket, vagy felső becslést adunk
rájuk, ı́gy kapjuk meg a potenciálisan sérült alkatrészek halmazát, ez alapján véglegesı́tjük a sorrendet. Tudjuk, hogy a összeszerelési idő nagyobb lesz, mivel a sérülés megelőzés növelheti a TSP körút
költségét.
A most használt algoritmusunkat egy régebben alkalmazottal (Legközelebbi szomszéd algoritmus)
hasonlı́tottuk össze a következők alapján:
• A teljes összeszerelési idő javı́tása
• Az elhelyezésenkénti 0,34 sec. elhanyagolva (hogy kiegyensúlyozottabb összehasonlı́tást kapjunk) a teljesı́tmény mérték összehasonlı́tása
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Ennek eredményként azt kaptuk, hogy amikor a VOPT-ot használtunk és a DRP-t egyszer, az összeszerelési idő átlagosan 1,96%-ot javult, mı́g a teljesı́tmény mérték átlagosan 6,47% (az átlagok az
elhelyezett alkatrészek számával súlyozottak). A potenciálisan sérült elemek száma 90%-al csökkentek. (A való életben természetesen ha marad még potenciálisan sérült elem, akkor annak elhelyezését
manuálisan végzik.)
Ha a DRP-t többször alkalmazzuk, a potenciális sérült elemek száma tovább csökken, és átlagosan 4
iteráció után az eredmény már a nullához vagy egy kis számhoz konvergál. A károknak a megszüntetésére irányuló költség csak 0,9% volt.
A tanulmányban végrehajtott kı́sérleti megvalósı́tás nem csak a teljesı́tmény 2% -os közvetlen növekedését eredményezte (az NN algoritmussal szemben), hanem olyan sugárvezérelt elhelyezési sorrendek létrehozását is segı́tette, amelyek csak nagyon kisszámú potenciálisan sérült elemet tartalmaznak. Emellett majdnem teljesen automatizált a művelet (az NN-nél még szükség volt manuális
javı́tásokra).

A potenciálisan sérült elemek száma a DRP többszöri alkalmazása után
A táblázat oszlopainak magyarázata:
BOARD – a tábla neve
n – az elhelyezett alkatrészek száma
Init. time - A TSP költsége a DRP előtt
1. time - A TSP költsége a DRP egyszeri alkalmazása után
Last time - A TSP költsége a DRP húszszori alkalmazása után
Dam(NN) – A potenciálisan sérültek száma NN alkalmazása után
k = 1, . . . , 20 - A potenciálisan sérültek száma k DRP alkalmazás után
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9. Összefoglalás
Amióta csak létezik a probléma rengeteg matematikus figyelmét ragadta meg, számos értekezés
született róla, de még ma is sok nyitott kédés maradt a TSP-vel kapcsolatban. A kombinatorikus
optimalizálás egyik fő problémája ez, mely napjainkban is aktualitását éli.
Pontos és gyors megoldást a mai napig nem tudunk adni erre az egyszerűnek látszó feladatra.
Valójában ha a TSP általános alakját valaki megoldaná az a P =? NP problémáját is megoldaná,
és ı́gy egy 1,000,000$-os dı́jat nyerne el az Clay Mathematics Intézettől.
Ez azonban még nem történt meg és bár a TSP komplexitása még mindig ismeretlen, több mint
50 évnyi tanulmányozás után számos heurisztika és közelı́tés létezik a megoldásra, melyek bizonyos
feltételek mellett remekül működnek.
Ezeket ellenőrzésére vannak korlátok, melyek segı́tségével becslést tudunk adni az optimális TSP
körútra. Emellett természetesen ha épı́tünk vagy találunk egy körutat azt tudjuk javı́tani.
A szakdolgozatom egyik célja az volt, hogy ezeket bemutassam, ellett szerettem volna szemük elé
tárni az utazó ügynök probléma sokrétű alkalmazásait, illetve olyan megoldási módszereket és programokat melyeket a való életben használnak a probléma megoldására.
Abban biztos vagyok, hogy a probléma továbbra is foglalkoztatja majd a matematikusokat, mind más
és más megfogalmazásban és ezekre egyre jobb megoldásokkal állnak majd elő, de, hogy a probléma
problémát valaki megoldja-e valaha az egy újabb nyitott kérdés.
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Budapest 2007.
https://www.math.ku.edu/ jmartin/courses/math105-F11/Lectures/chapter6-part3.pdf
https://gyires.inf.unideb.hu/mobiDiak/Turjanyi-Sandor/Bev.-a-komb.-es-a-grafelmeletbe/3.pdf
3 Bonyolultság elmélet
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