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T Ü Ű - S Z A B Ó  B O L D I Z S Á R 1

Diszkrét Bakteriális Evolúciós Memetikus  
Algoritmus az Időfüggő Utazó Ügynök  

Probléma megoldására

1. BEVEZETÉS

A cikkben vizsgált Időfüggő Utazó Ügynök Probléma (Time Dependent TSP) 
a jól ismert, és sokak által tanulmányozott Utazó Ügynök Probléma (TSP)2 egy 
verziója.  A TSP-hez hasonlóan NP-nehéz optimalizálási feladat, tehát algorit-
mikusan nehezen kezelhető. A cél azon útvonal megtalálása, amely a legkisebb 
költségű, és benne minden csúcs egyszer szerepel.

Az Időfüggő TSP-nél a csomópontok közötti költségek függenek az időtől is, 
forgalmas időpontokban nagyobbak. Ennek a kiegészítésnek köszönhetően job-
ban használható a gyakorlatban (szállítás, logisztika stb.), mint az eredeti TSP. 

A Diszkrét Bakteriális Memetikus Evolúciós Algoritmust referenciaproblé-
mákon teszteltem, és hasonlítottam össze más módszerekkel. A teszteredmények 
megmutatták az algoritmus hatékonyságát a vizsgált problémán.

2. DISZKRÉT BAKTERIÁLIS EVOLÚCIÓS MEMETIKUS ALGORITMUS 
BEMUTATÁSA

A Bakteriális Evolúciós Algoritmus (BEA) Nawa és Furuhashi3 nevéhez fűző-
dik, amelyet egy fuzzy szabály alapú rendszer paramétereinek meghatározására 
használtak. Azóta számos optimalizálási probléma megoldására alkalmazták az 
algoritmus különböző módosított változatait. 

2002-ben Inoue és társai4 egy ápoló beosztási optimalizációs probléma meg-
oldására használták a BEA-t. 2005-ben Botzheim és társai5 az algoritmust a  

[1] SZE Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, PhD-hallgató; Témavezetők: Dr. 
Földesi Péter, rektor, SZE Audi Hungaria Járműmérnöki Kar, Logisztikai és Szállítmányozási 
Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár; Dr. Kóczy T. László, SZE Gépészmérnöki, Informatikai 
és Villamosmérnöki Kar, Informatika Tanszék, egyetemi tanár.
[2] Applegate, D. L. – Bixby, R. E. – Chvátal, V. – Cook, W. J.: The Traveling Salesman Prob-
lem: A Computational Study, 2006, Princeton University Press, Princeton, 1–81. o.
[3] Nawa, N. E. – Furuhashi, T.: Fuzzy System Parameters Discovery by Bacterial Evolutionary 
Algorithm, in IEEE Tr. Fuzzy Systems 7, 1999, 608–616. o.
[4] Inoue, T. – Furuhashi, T. – Maeda, H. – Takaba, M.: A study on interactive nurse sche-
duling support system using bacterial evolutionary algorithm engine, in Trans. Inst. Elect. Eng. 
Jpn., 2002/ 122. vol., 1803–1811. o.
[5] Botzheim, J. – Cabrita, C. – Kóczy, L. T. –  Ruano, A. E.: Fuzzy rule extraction by bacterial •
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Levenberg-Marquardt módszerrel kombinálva folytonos optimalizálási problé-
mák vizsgálatára alkalmazták. 2016-ban szerzőtársaimmal publikáltuk a Disz-
krét Bakteriális Memetikus Evolúciós Algoritmust (DBMEA),6 amely a BEA 
diszkrét változatát diszkrét 2-opt, illetve 3-opt lokális keresésekkel kombinálja. 
A DBMEA-val hatékonyan oldottunk meg TSP tesztpéldákat 1400 pontos prob-
lémaméretig közel optimális úthosszakat kapva. A lokális keresés gyorsításával 
jelentős javulást értünk el a futási idők tekintetében a jó pontosságot megtartása 
mellett.7 Néhány kisebb módosítással a DBMEA az Időablakos TSP megoldására 
is effektívnek bizonyult.8

A DBMEA a memetikus algoritmusok9 csoportjába tartozik, hiszen a BEA-t 
diszkrét 2-opt, illetve 3-opt lokális keresésekkel kombinálja. A memetikus algo-
ritmusok általában hatékonynak (közel-optimális megoldásokat produkálnak 
elfogadható időn belül) bizonyulnak különböző NP-nehéz optimalizálási problé-
mák kezelésére, hiszen az evolúciós módszerek és a lokális keresés kombinálásá-
val eliminálják azok gyengeségeit, az evolúciós módszerek lassú konvergenciáját 
és a lokális keresések lokális minimumba való gyakori beragadását.

A DBMEA algoritmus a következő lépésekből áll:
• Kezdeti populáció létrehozása,
Minden iterációban, amíg a leállási kritérium nem teljesül:
• Bakteriális mutáció,
• Lokális keresés,
• Génátadás.

memetic algorithms, in Proceedings of the 11th World Congress of International Fuzzy Systems 
Association, IFSA 2005, 2005, Beijing, China, 1563–1568. o.
[6] Kóczy, L. T. – Földesi, P. – Tüű-Szabó, B.: An effective Discrete Bacterial Memetic Evo-
lutionary Algorithm for the Traveling Salesman Problem, in International Journal of Intelligent 
Systems, 2017/8. no., 862–876. o.
[7] Tüű-Szabó, B. – Földesi, P. – Kóczy, T. L.: Improved Discrete Bacterial Memetic Evolu-
tionary Algorithm for the Traveling Salesman Problem, in Proceedings of the Computational 
Intelligence in Information Systems Conference (CIIS 2016), 2017, Bandar Seri Begawan, Brunei, 
27–38. o.
[8] Kóczy, L. T. – Földesi, P. – Tüű-Szabó, B.: Enhanced Discrete Bacterial Memetic Evolutio-
nary Algorithm-An efficacious metaheuristic for the traveling salesman optimization, in Infor-
mation Sciences, 2017.
[9] Moscato, P.: On Evolution, Search, Optimization, Genetic Algorithms and Martial Arts – 
Towards Memetic Algorithms, in Technical Report Caltech Concurrent Computation Program, 
Report., 1989/826. no., California Institute of Technology, Pasadena, USA.
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2.1. Kezdeti populáció létrehozása

A populáció egyedek egy csoportját jelenti, amelyek mindegyike megoldást je-
lent a vizsgált problémára. Az Időfüggő TSP esetén az egyedek egy-egy lehetséges 
útvonalat reprezentálnak. Az egyedek n-1 hosszúságú kódok, amelyben minden 
csúcs sorszáma egyszer szerepel. Mivel a kezdő csúcs (0 indexű) fix, ezért ez nem 
szerepel a kódban. A kód azt a sorrendet mutatja meg, ahogy a kiinduló csúcsból 
az egyes csúcsok meg lesznek látogatva (1. ábra).

1. ábra: Útvonalak kódolása

A DBMEA algoritmus esetén az egyedek diverzitásának biztosítása érdekében 
a kezdeti populáció tartalmaz random egyedeket, illetve három determinisztikus 
egyedet is, mivel a determinisztikus egyedek javítják az algoritmus hatékonysá-
gát.10 A kezdeti populáció determinisztikus egyedei a következő heurisztikákkal 
lettek előállítva: 

• Legközelebbi Szomszéd Heurisztika: Az útvonal úgy áll elő a kezdő pont-
ból kiindulva, hogy mindig a legközelebbi még nem meglátogatott csúcs 
kerül meglátogatásra. 

• 2. Legközelebbi Szomszéd Heurisztika: Minden lépésben a 2. legközeleb-
bi még meglátogatatlan csúcs kerül meglátogatásra.

• Váltakozó legközelebbi és 2. Legközelebbi Szomszéd Heurisztika: Ez az 
előző kettő heurisztikát kombinálja, tehát váltakozva hol a legközelebbi, 
hol a 2. legközelebbi még meglátogatatlan csúcs kerül meglátogatásra.

2.2. Bakteriális mutáció

A bakteriális mutációs operátor az egyes baktériumokon hajtódik végre. A bakte-
riális mutációhoz az egyedeket szegmensekre kell osztani, amelynek kétféle tech-
nikája került alkalmazásra, a koherens és a laza szegmens felosztás. A koherens 

[10] Földesi, P. – Botzheim, J.: Modeling of loss aversion in solving fuzzy road transport tra-
veling salesman problem using eugenic bacterial memetic algorithm, in Memetic Computing, 
2010/4. no., 259–271. o.
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szegmens felosztás esetén az egyed kódjában szomszédos elemek alkotják a szeg-
menseket, a laza szegmens felosztás esetén a szegmens elemeinek nem szükséges, 
hogy szomszédosok legyenek a kódban.

A bakteriális mutáció a következő lépésekből áll (2. ábra):
• Előre meghatározott számú (Nclones) klón készítése az eredeti baktériumból.
• A következő lépések ismétlődnek minden szegmens esetén addig, amíg 

az összes szegmenst meg nem vizsgáltuk:
• Véletlenszerűen kiválasztunk egy még nem vizsgált szegmenst.
• A klónokban véletlenszerűen megváltoztatjuk az adott szegmens eleme-

inek sorrendjét, a nulladik klón kivételével, ahol a sorrend nem változik, 
valamint az első klónnál, ahol fordított sorrendet alkalmazunk.

• Az így kapott mutált klónok költségének kiszámítása.
• A legjobb (legkisebb költségű) klón kiválasztása.
• A legjobb klón szegmensét bemásoljuk az összes többi klónba. 
• Végül az eredeti baktériumot lecseréljük a legjobb klónnal.

A bakteriális mutáció jellemző tulajdonsága, hogy nem ronthat az egyedeken, 
csak javíthat rajtuk.

2. ábra: Bakteriális mutáció

A bakteriális mutáció időkomplexitása generációként , 
tárkomplexitása ).11

2.3. Lokális keresés

A lokális keresési technikák a jelenlegi megoldás környezetében keresnek a meg-
oldás javításának érdekében. A DBMEA kétféle lokális keresést alkalmaz a követ-
kezőképpen: Először 2-opt kereséssel javítjuk az útvonalat, ha 2-opt segítségével 
nem lehet tovább javítani, akkor a 3-opt keresés alkalmazása következik.

[11] Földesi, P.: i. m. 259–271. o.
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Az Időfüggő TSP esetén a lokális keresés több számítást igényel, mint a TSP 
esetén, hiszen ebben az esetben az élcserék azon élek hosszát is módosíthatják 
(bekerülhetnek a csúcsforgalmú időszakba vagy kikerülhetnek onnan), amelyek 
nem vettek részt a cserében.

A teszteredmények azt mutatják, hogy a TSP esetében használt lokális keresés 
gyorsító technikák az Időfüggő TSP esetén is jól használhatók:

• megvizsgálandó csúcsok listája (candidate list): Minden csúcshoz létre-
hozunk egy listát, amely az adott csúcshoz legközelebbi csúcsok sorszá-
mát tartalmazza. A lokális keresés során nem vizsgáljuk meg az összes 
élt útvonalcsökkenést keresve (ezzel kizárva azt, hogy a nagyon hosszú 
élek szerepeljenek az útvonalban), hanem csak azokat, amelyek a listában 
szerepelnek.

• don’t look back bitek alkalmazása: Minden egyes csúcshoz egy bitet ren-
delünk hozzá, amelyek kezdetben 0 értékűek. Ha a keresés során egy 
adott csúcshoz nincs olyan élcsere, amely az úthossz javulását eredmé-
nyezné, akkor a csúcshoz tartozó bit értékét 1-re állítjuk, és a következő 
keresési lépésben már nem vizsgáljuk meg ezt a csúcsot javulást keresve. 
Azoknak a bitjét, amelyek részt vettek az élcserében, az iteráció végén 
1-re állítjuk.12

2-opt lokális keresés esetén úgy javítjuk iteratívan az útvonalat, hogy két élt 
(AB, CD) másik két éllel (AC, BD) cseréljük, ha a csere csökkenti az útvonal 
hosszát (3. ábra). 

3. ábra: 2-opt lokális keresés

3-opt lokális keresés esetén három élt cserélünk ki másik három éllel, ha a csere 
az útvonal hosszának csökkenését eredményezi. 3-opt lokális keresés esetén nyolc-
féleképpen lehet összekapcsolni a részútvonalakat (ebből négy 2-opt lépés), hogy 
körutat eredményezzen. Ezek közül a legrövidebb lesz az új megoldás (4. ábra).

[12] Hoos, H. H. – Stutzle, T.: Stochastic Local Search: Foundations and Applications, 2005, 
Morgan Kaufmann, San Francisco, 374–376. o.
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4. ábra: 3-opt lokális keresés

2.4. Génátadás

A génátadás a populáción belül az egyedek közötti információcserét biztosítja.  
A génátadás folyamata a következő lépésekből áll (5. ábra):

• Az egyedek útvonalhossz alapján növekvő sorrendbe állítása,
• A populáció két részre osztása (egyik rész tartalmazza a jó (rövid útvo-

nalhosszú) egyedeket, a másik a rossz (hosszú útvonalú) egyedeket).
Ninf alkalommal a következő lépések ismétlődnek:

• egy-egy egyed véletlenszerűen kiválasztása a populáció mindkét feléből 
(forrás- és célbaktérium), 

• a forrásbaktérium a megoldásának egy meghatározott hosszú (Itransfer), vé-
letlenszerűen kiválasztott részét átadja a célbaktériumnak.

• A kétszeres előfordulások eliminálása a célbaktérium kódjában. 
• A módosult célbaktérium bekerül a sorba rendezett populációba.

5. ábra: Génátadás
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A génátadás műveletének időkomplexitása 

, 

amely az alábbi komponensekből tevődik össze:13

• az útvonalhossz kiszámítása ,
• a sorba rendezés ,
• a módosult célbaktérium úthosszának kiszámítása, illetve visszaillesztése 

a sorba rendezett populációba  .

3. TESZTEREDMÉNYEK

A DBMEA algoritmus a bier127, illetve két általam generált, 250 pontból álló 
problémán volt tesztelve.

Az eredményeket két módszerrel, a Schneider által publikált szimulált hűtés 
algoritmussal,14 valamint a Li és társai által publikált RTR algoritmussal15 hason-
lítottam össze a bier127 problémán. A bier127 probléma Augsburg 127 sörözőjé-
nek elhelyezkedését tartalmazza.  

Schneider a bier127 probléma esetén definiált egy központi régiót (bal 
csúcspont koordinátája (7080, 7200), a régió szélessége 6920, magassága 9490 
egység). A szállító munkás reggel 9 és délután 3 óra között dolgozik. A forgalmas 
órák déli 12 óra és 3 óra között vannak. Ebben a periódusban a központi régióban 
elhelyezkedő pontok közötti távolságok egy szorzófaktorral vannak megszoroz-
va. A szállító sebessége az optimális TSP úthossz (118293.524) és a szállító mun-
kaóráinak (6 óra) hányadosa.

A két általam generált probléma 250 pontból áll. Az s250_1 esetében a pontok 
70%, az s250_2 esetében a pontok 50% található a központi régión belül, a pon-
tok koordinátái egyenletes eloszlással lettek generálva.

A DBMEA algoritmus több különböző paraméter-beállítással is tesztelve lett, 
a következő biztosította a legjobb eredményeket:

• populáció egyedeinek száma (Nind=100),
• klónok száma a bakteriális mutáció során (Nclones= ncities/10),
• infekciók száma a génátadás során (Ninf= 40),
• bakteriális mutáció szegmenshossza (Iseg= ncities/20),
• átadott szegmens hossza a génátadás során (Itrans=ncities/10),

[13] Földesi, P.: i. m. 259–271. o.
[14] Schneider, J.: The time-dependent traveling salesman problem, in PhysicaA. 314, 2002, 
151–155. o.
[15] Li, F. – Golden, B. – Wasil, E.: Solving the Time Dependent Traveling Salesman Problem, in 
Golden, B. – Raghavan, S. – Wasil, E. (eds): The Next Wave in Computing, Optimization, and 
Decision Technologies, Operations Research/Computer Science Interfaces Series, 2005/29. vol., 
Springer, Boston, MA.



232

• a lokális keresés során megvizsgálandó csúcsok listájának (candidate list) 
hossza (problémaméret négyzetgyöke).

Az algoritmus egy Intel Core i7-7500U 2.7 GHz, 8GB paraméterű gépen volt 
tesztelve Linux Mint 18.2 alatt. A DBMEA C++ nyelven lett leprogramozva. 
Minden futtatást 10 alkalommal végeztem el.

Az 1. táblázat a DBMEA eredményeit tartalmazza a Schneider-féle szimulált 
hűtéssel, illetve a Li-féle RTR algoritmussal összehasonlítva a bier127 probléma 
esetén különböző szorzófaktorok esetén. A DBMEA az összes esetben megtalálta a 
legjobb ismert megoldást a szimulált hűtéshez hasonlóan. Az RTR algoritmus sok 
esetben nem volt képes a legjobb megoldást megtalálni. A futási idők nem össze-
hasonlíthatók, hiszen a szimulált hűtés esetén ezek nem kerültek publikálásra, az 
RTR algoritmus esetében pedig egy jóval lassabb hardveren végezték a futtatásokat.
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1. táblázat: Az eredmények összehasonlítása a bier127 problémán  
különböző szorzófaktorok esetén

szorzó-
faktor

DBMEA szimulált 
hűtés

RTR algorit-
mus

legjobb 
úthossz

átlagos 
úthossz

átlagos futási 
idő [s]

legjobb 
úthossz

legjobb út-
hossz

1.00 118293.524 118293.524 26.878 118293.524 118293.524
1.03 118749.356 118749.356 21.993 118749.356 118796.154
1.04 118901.300 118901.300 20.237 118901.300 119971.191
1.05 119053.244 119053.244 18.802 119053.244 119503.279
1.06 119153.582 119189.167 49.288 119153.582 119857.323
1.10 119313.720 119313.720 36.190 119313.720 119957.387
1.20 119714.065 119714.065 40.395 119714.065 119714.065
1.30 120114.410 120130.594 38.964 120114.410 120637.093
1.38 120434.687 120438.749 48.904 120434.687 120434.687
1.39 120453.554 120453.554 34.028 120453.554 120453.554
1.50 120571.743 120571.743 37.150 120571.743 120617.178
1.60 120679.186 120821.535 52.399 120679.186 121108.329
1.70 120786.630 120866.307 47.350 120786.630 120898.269
1.80 120894.074 120966.040 43.558 120894.074 121195.816
1.90 121001.518 121102.499 52.044 121001.518 121148.519
2.00 121125.195 121125.195 24.668 121125.195 121298.538
3.00 121125.195 121125.195 15.839 121125.195 122222.204
10.00 121125.195 121125.195 26.750 121125.195 121167.051
100.00 121125.195 121125.195 45.636 121125.195 122280.886
2000.00 121125.195 121125.195 42.277 121125.195 121417.575

A 2. táblázat tartalmazza az eredményeket a két általam generált feladat 
(s250_1, s250_2) esetén. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a DBMEA 
ezeket a feladatokat is jól megoldotta: nagyobb szorzófaktorok esetén is alig ered-
ményezett hosszabb úthosszokat, mint 1-es szorzófaktor (TSP feladat) esetén.
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2. táblázat: Eredmények az általam generált 250 pontból álló tesztproblémákon

szorzó-
faktor

DBMEA
s250_1 s250_2

legjobb 
úthossz

átlagos 
úthossz

átlagos 
futási idő 
[s]

legjobb 
úthossz

átlagos 
úthossz

átlagos 
futási idő 
[s]

1.00 5593.721 5598.908 385.005 5883.419 5888.389 364.514
1.01 5602.693 5606.621 333.424 5886.761 5889.916 308.640
1.02 5607.850 5612.466 332.826 5887.832 5894.831 298.073
1.03 5614.172 5619.788 346.240 5888.904 5894.328 310.768
1.04 5618.168 5621.647 374.396 5889.975 5895.813 343.722
1.05 5618.168 5621.516 320.237 5891.047 5896.819 310.488
1.1 5618.168 5623.638 277.473 5896.389 5907.867 311.524
1.2 5618.168 5626.335 309.946 5904.205 5921.092 310.449
1.3 5618.168 5627.508 327.514 5912.021 5936.651 328.916
1.5 5618.168 5631.149 303.666 5922.831 5938.454 319.962
2.00 5618.168 5630.845 317.846 5943.707 5948.585 324.703

Az s250_1 probléma esetén négy különböző legjobb útvonalat kaptam a szor-
zófaktortól függően (6-9. ábra). Ha a szorzófaktor 1.04 vagy annál nagyobb, ak-
kor a központi régióban található pontok már a forgalmas órák kezdete, déli 12 
óra előtt meglátogatásra kerülnek (9. ábra).

6. ábra: Legjobb útvonal (s250_1, szorzófaktor=1.00)
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7. ábra: Legjobb útvonal (s250_1, szorzófaktor=1.01)

8. ábra: Legjobb útvonal (s250_1, szorzófaktor=1.02-1.03)
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9. ábra: Legjobb útvonal (s250_1, szorzófaktor≥1.04)

4. KONKLÚZIÓ

A cikkben a DBMEA algoritmust vizsgáltam az Időfüggő TSP megoldására.  
A teszteredmények megmutatták a DBMEA hatékonyságát: a bier127 probléma 
esetén minden esetben megtalálta a legjobb ismert megoldást, az általam gene-
rált két probléma esetén szintén jó minőségű úthosszakat eredményezett. 
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