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Tartalmi összefoglaló  

A vegyes-egész értékű programozási feladatok sajátossága, hogy a 

megengedett megoldásokban bizonyos változók csak egész értékeket vehetnek fel. 

Ezen követelmény kielégítésemellett az optimális megoldás megtalálása rendkívül 

bonyolult, bizonyos egzakt módszerek már egészen kis feladatok esetén is 

sikertelenek lehetnek a hatalmas futási időigény miatt. Sok feladatosztály esetén 

azonban hatékonyan alkalmazhatók heurisztikus módszerek, amelyek nagyban 

megkönnyíthetik és felgyorsíthatják a megoldás folyamatát. 

Dolgozatom témája egy olyan genetikus algoritmus kidolgozása, amelynek 

célja ezekhez a feladatokhoz egy jó vegyes-egész értékű kezdőmegoldás 

megtalálása. Az így kapott célfüggvényérték kiindulási korlátként szolgál a 

korlátozás és szétválasztás típusú algoritmusok számára, egy, az optimumhoz 

közeli érték birtokában pedig jelentősen csökkenthető a keresési fa mérete. Az 

algoritmus első változatát 2003-ban dolgozta ki K. Nieminen, S. Ruuth és I. 

Maros, jelenlegi munkám során pedig ezen algoritmus továbbfejlesztésén 

dolgozom. Dolgozatomban bemutatom az algoritmus implementációját és az 

algoritmus fejlesztéseit, valamint a szerzett tapasztalatokat. 

Kulcsszavak: optimalizálás,vegyes-egészértékű programozás, 

heurisztika,genetikus algoritmus, szoftver 



 

  

Abstract  

The speciality of mixed integer programming problems is that some of the 

variables can only take integer values. This requirement makes the finding of the 

optimal solution a really complex task. Some of the exact methods can be 

unsuccessful due to the large runtime even on really small problems. However, on 

special problem classes heuristic methods can effectively relieve and speed up the 

process of the solution. 

The goal of the proposed genetic algorithm is to find a good initial solution 

of the mixed integer programming problems. This objective value can be an initial 

bound of Branch and Bound algorithms, and by a near optimal bound the size of 

the searching tree can be significantly smaller. The first version of the algorithm 

was introduced by K. Nieminen, S. Ruuth and I. Maros in 2003,and my diploma 

work was to improve the efficiency of the algorithm.In this paper the 

implementation, improvements and experiences are presented. 

Keywords: optimization, mixed integer programming, heuristics, 

genetic algorithm, software 
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1. Bevezetés 

Napjainkban az élet minden területén döntési feladatokkal találkozunk. Egyéni 

életünkben legtöbbször könnyen számon tartható mennyiségű alternatíva közül kell 

választanunk, azonban egy nagyvállalat vagy egy ország ügyeit tekintve már jóval több, 

segítség nélkül áttekinthetetlenül nagyszámú lehetőség áll rendelkezésre. Ezzel 

párhuzamosan a döntés hordereje ezekben az esetekben igen jelentős lehet. Emiatt 

rendkívül fontos, hogy eszközeink legyenek az optimális megoldás gyors megtalálására. 

Ezeket a bonyolult problémákat matematikai modellezés segítségével átláthatóan 

és kezelhető formában tudjuk leírni. A jól ismert modellekhez hatékony algoritmusok 

állnak rendelkezésre, amelyek elemzésre, optimalizálásra alkalmasak, célszerű tehát a 

nagyméretű döntési feladatokat ilyen eszközökkel vizsgálni. A feladat természetétől 

függően ide tartoznak a különféle gráf alapú leírások, vagy az egyenletekből, 

egyenletrendszerekből álló modellek is. A probléma lineáris programozási (LP) 

modellel való felírása esetén a megoldáshoz hatékony eszköztár áll rendelkezésünkre az 

operációkutatás területéről. [2] 

A lineáris programozási feladatoknak azt a részhalmazát, amelyben néhány vagy 

minden változó csak egész értékeket vehet fel, (vegyes-) egész értékű programozási 

feladatnak nevezzük. Ez a modell számos széles körben alkalmazott 

feladattípusleírására jól használható. Ide tartozik többek között az utazó ügynök 

probléma, amely szállítási útvonal optimális tervezésének feladatát modellezi, a 

telephely-elhelyezési feladat, a jól ismert „hátizsák feladat”, de bármilyen „0-1 feladat” 

is ide sorolható, amely esetében bizonyos források, eszközök jelenlétéről vagy 

hiányáról, gépek ki- vagy bekapcsolásáról, általában véve „igen/nem” kérdések 

kimeneteléről kell döntenünk. [3] 

Az egészértékű programozási modellekkel jól formalizálhatók ezek afeladatok, 

ugyanakkor e modellek megoldása rendkívül bonyolult, NP-teljes feladatokról 

beszélünk. A felsorolt problémák jelentőségéből adódóan természetesen évtizedek óta 

számos kutatás folyik abból a célból, hogy könnyebben, gyorsabban megoldhatóvá 

váljanak ezek a feladatok. Az egzakt módszerek már egészen kisméretű feladatok esetén 

is csődöt mondhatnak, ezek a feladatok pedig tipikusan nagyméretűek, több száz vagy 
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akár ezer változót is tartalmazhatnak. Ezért célszerű heurisztikus algoritmusok 

segítségével megkísérelni a megoldás menetének könnyítését. 

Az irodalom számos ilyen megoldást vonultat fel, amelyek közül néhányat a 

következő fejezetben ismertetek. Azonban ezen a területen a lehetőségek tárháza szinte 

kimeríthetetlen, hiszen mind általános célra, mind egy-egy speciális problémát tekintve 

újabb és újabb heurisztikus algoritmusok jelennek meg napjainkban is. 

Dolgozatomban egy genetikus algoritmussal foglalkozom, amely egészértékű 

feladatokhoz egy jó megengedett megoldás megtalálását tűzi ki célul. Ez azért fontos, 

mert a feladat megoldása során használhatóBranch and Bound algoritmus hatékonysága 

nagyban javítható, ha egy már ismert, lehetőleg az optimumhoz minél közelebbi 

egészértékű megoldás van a birtokunkban. Ezzel ugyanis a keresési fa sok ágát 

elvághatjuk, ezeket nem kell már kiértékelni. A következő fejezetekben bemutatom ezt 

az algoritmust, majd ismertetem a munkám első lépéseként elvégzett 

implementációt.Kitérek a nagyméretű feladatokon végzett tesztek eredményeire, illetve 

bemutatom a munkám második felében feltárt továbbfejlesztési lehetőségeket és ezek 

tesztelésének eredményeit.[1] 
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2. Irodalmi áttekintés 

A következőkben azokat az elméleti ismereteket tekintem át, amelyek munkám 

alapját adták. Ismertetem a lineáris és egészértékű programozási feladatok kapcsán 

felmerülő fogalmakat és jelöléseket, valamint a genetikus algoritmusok és a munkám 

alapjául szolgáló algoritmus tudnivalóit. 

2.1. Lineáris és egészértékű programozási feladatok 

A különféle optimalizálási feladatok végrehajtása során arra keressük a választ, 

hogy hogyan lehet az adott problémát a lehető „legjobban” megoldani. Ez legtöbbször 

valamilyen függvény szélsőértékének – minimumának, maximumának – keresését 

jelenti. A lineáris programozás eszköztára ilyen feladatokra jól alkalmazható, 

amennyiben a változók között lineáris összefüggések írhatók fel. Ez vonatkozik mind a 

célfüggvényre, amelynek a legjobb értékét keressük, mind a korlátozó feltételekre, 

amelyek határt szabhatnak a célfüggvény értékének és különböző korlátokat állíthatnak 

fel. 

A lineáris programozási feladat általánosan a következő alakban írható fel: 

min �
�
� 

feltéve, hogy�� = � 

                         � ≥ �  

Ebben az esetben az x vektor tartalmazza a döntési változókat, amelyek értékeit 

keressük. A célfüggvény együtthatóiból áll a c vektor, e két vektor szorzata pedig 

megadja a célfüggvény értékét, amelynek szélsőértékét keressük. Az �� = �a korlátozó 

feltételeket jelöli, ahol az Amátrix a változók különböző feltételekben szereplő 

együtthatóit tartalmazza. A � vektor pedig a korlátozó feltételek jobb oldali konstans 

értéke, azaz maga a korlát. [2] 

2.1.1. Egészértékű programozási feladatok 

Az általános lineáris programozási feladatok folytonos változókat tartalmaznak, 

ugyanakkor az optimalizálási feladatok jelentős részében fordulnak elő ettől eltérő 
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típusú változók is. Amennyiben néhány vagy minden változó kizárólag egész értékeket 

vehet fel egy megengedett megoldásban, akkor vegyes egész, illetve egészértékű 

(Mixed Integer Programming, MIP, Integer Programming, IP) feladatról beszélünk. 

Ezek megoldása jóval bonyolultabb, NP-teljes feladat.[3] 

2.1.2. A korlátozás és szétválasztás módszere 

Az egészértékű feladatok megoldásának egyik legismertebb módja a korlátozás 

és szétválasztás (Branch and Bound) módszere. Ez az algoritmus egy keresőfát épít fel, 

amelynek gyökerében a relaxált feladat megoldása található. Az algoritmus során 

folyamatosan tárolódik az aktuális legjobb megengedett megoldás célfüggvényértéke, 

ez kezdetben – minimalizálási feladat esetén – végtelen értéket vesz fel.Ez az érték a 

korlátozási lépésnél lesz fontos. 

Minden lépésben a fa egy csúcsának vizsgálata történik. Amennyiben a csúcshoz 

tartozó részfeladat megengedett megoldást jelent, akkor ennek célfüggvényértékét az 

algoritmus összehasonlítja az aktuális korláttal, és amennyiben az új megoldás értéke 

jobb, akkor felülírja a korlátot. Ha nem megengedett megoldás tartozik a csúcshoz, 

akkor vagy korlátozás, vagy szétválasztás következik be. Abban az esetben, ha a 

relaxált megoldás értéke rosszabb, mint az aktuális korlát, akkor a fa ágát elvágja, és 

nem vizsgálja tovább. Ellenkező esetben kiválaszt egy olyan egészértékű változót, 

amelynek értéke a relaxált megoldásban nem egész, azaz nem megengedett értéket vesz 

fel. Ennek mentén két ágat indít el a csúcsból, ami a kiválasztott változóhoz új korlátok 

beállításával történik.A kiválasztott változó relaxált megoldásbeli értékének alsó 

egészrésze az egyik új csúcson felső korlátként szerepel, míg ennek az értéknek a felső 

egészrésze a másik csúcson alsó korlátot ad az érintett változóra. Így a két új 

részfeladatban a változó korlátainak szűkítésével közelebb kerülhetünk egy 

megengedett megoldáshoz. Az algoritmus futása akkor ér véget, ha a keresési fa minden 

ága elvágásra került, azaz nem maradt több kiértékelendő csúcs. Ekkor az aktuális 

korlát értéke lesz a feladat optimális megoldása. 

Ennek az algoritmusnak egy módosított változata a korlátozás és vágás (Branch 

and Cut) módszere. Ebben egy további lépésként a keresési fa építése közben újabb 

korlátozó feltételek (vágások) jönnek létre. Ezek a többi feltétel kombinációjából 

alakulnak ki, azonban hozzávéve őket a feltételhalmazhoz, egy szorosabb formalizálás 

alakul ki, amely kisebb keresési teret eredményez. Ilyen új feltételek, vágások 
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kialakítására ugyancsak számos lehetőség lelhető fel az irodalomban, amelyek közül az 

egyik legismertebb a Gomory-féle metszetek képzése.  [3] 

2.1.3. Heurisztikus algoritmusok 

A való életben előforduló egészértékű programozási feladatok rendkívül 

nagyméretűek is lehetnek, több ezer változóval és korlátozó feltétellel.Érthető tehát, 

hogy ezeknél a feladatoknálszükséges valamilyen segítő ötlet, elindulási irány, amely, 

ha nem is garantáltan, de jó eséllyel csökkenti a feladatok megoldási idejét. Ahogyan 

korábban említettem, az irodalom számos heurisztikus algoritmust vonultat fel erre a 

célra. 

Ezek közül a legismertebbek közé tartozik például a kerekítés heurisztikája, 

amikor egy-egy változó értékét a folytonos (relaxált) modell megoldása során kapott 

megoldásértékhez legközelebbi egész értékre kerekítjük. Közel sem biztos az, hogy a 

feladatnak ilyen módon optimális vagy akár megengedett megoldásához jutunk, és a 

hatékonyság nagyban függ a változók értékeinek nagyságrendjétől is. Azonban a 

módszer kétségtelenül gyors. 

Akorlátozás és szétválasztás módszere kapcsán is többféle heurisztika alakult ki. 

Ezek részben a következőként megvizsgált csúcs kiválasztására irányulnak, néhány 

lehetséges megközelítés például a szélességi keresés, a mélységi keresés vagy az 

aktuálisan legjobb célfüggvényértékkel rendelkező csúcs kiválasztása. A Branch and 

Bound heurisztikák másik nagy csoportja annak a változónak a megtalálását célozza, 

amely mentén a szétválasztás történik. Ilyen módszer lehet például a célfüggvényben 

legnagyobb súllyal rendelkező változó, vagy a valamilyen egész értéktől legmesszebb 

vagy legközelebb eső törtértékű változó kiválasztása is.[2] 

Az összetettebb heurisztikák közül az egyik legismertebb a mohó algoritmus. 

Ennek alapötlete, hogy minden esetben azt a lépést keresi meg, amely az adott 

pillanatban a lehető legjobb választásnak tűnik, annak reményében, hogy ez a globális 

optimumot eredményezi. Például egy ütemezési feladat esetén mindig a lehetséges 

legrövidebb idejű feladatot választja, azt várva, hogy így a lehető legtöbb feladat fér 

bele adott időtartamba. Ehhez hasonlít a lokális keresés módszere, amely elsőként 

megkeresi az aktuálisan legjobb megoldás szomszédait. Ez például azon megoldások 

halmaza lehet, amelyek egy lépésben elérhetőek az aktuális megoldásból kiindulva – 
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természetesen az, hogy mit tekintünk egy lépésnek, a problémától függ. Amennyiben a 

szomszédok között található jobb megoldás, mint az éppen vizsgált, akkor frissítjük az 

aktuális legjobb megoldást és újra keresünk a szomszédok között. Ellenkező esetben 

lokális optimumhoz érkeztünk. 

Ez a két algoritmus hajlamos „benn ragadni” egy lokális optimum értékén, 

azonban ez nem mindig szerencsés, hiszen ez akár nagyon messze is lehet a globális 

optimum értékétől. Ezt a problémát számos heurisztika kiküszöböli, például a tabu 

keresés vagy a szimulált hűtés. Az előbbi alapötlete, hogy a soron következő lépésben 

nem térhetünk vissza az előző néhány megvizsgált megoldásra. Enélkül, ha egy 

lépésben elmozdultunk egy lokális optimum értékéről, akkor – mivel javítani szeretnénk 

a megoldást – a következő lépésben jó eséllyel ugyanoda lépnénk vissza. Ha azonban 

tiltólistára kerül az utolsó néhány lépés útvonala, akkor rövid időn belül nem juthatunk 

ugyanoda vissza, ezáltal elmozdulhatunk egy lokális optimumról, annak reményében, 

hogy a globális felé jutunk. A szimulált hűtés hasonlóan működik. Az algoritmus 

végrehajtása során minden lépésben az éppen vizsgált megoldás szomszédai közül 

véletlenszerűen választunk egyet. Ha ez jobb megoldást képvisel az éppen vizsgáltnál, 

akkor áttérünk rá, ellenkező esetben pedig valamilyen előre megadott valószínűséggel 

tesszük meg ezt. Ez a valószínűségi érték arányos a két célfüggvényérték 

különbségével, azaz azzal, hogy mennyivel találtunk rosszabb megoldást a korábbinál. 

Ezzel a módszerrel ugyancsak kilendülhetünk a lokális optimumról. [3] 

Ugyancsak jó heurisztikus megoldásokat szolgáltathatnak a genetikus 

algoritmusok is. Ezeket már évtizedek óta használják, de napjainkban is újabb és újabb 

felhasználási lehetőségek jelennek meg. Jó példa erre a többdimenziós hátizsák 

feladatra nemrégiben létrehozott genetikus algoritmus is. [4] 

Munkám során egy hasonlóan ígéretes, 2003-ban kifejlesztett genetikus 

algoritmussal foglalkoztam, amely a Branch and Bound algoritmushoz egy jó 

kezdőmegoldás keresését célozza. Egy ilyen megoldás ismeretében az eljárás nem 

végtelenre állított kezdő korláttal indul, hanem ennek értékével, így egy jó megoldás 

esetén a fa számos ágát nem szükséges kiértékelni. A továbbiakban összefoglalom a 

genetikus algoritmusok általános tudnivalóit, valamint ismertetem ezt a speciális 

algoritmust. 
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2.2. Genetikus algoritmus 

A genetikus algoritmusok használata kiterjedt múltra tekint vissza. Elsőként 

John Holland mutatta be 1975-ben, azóta pedig számos területen dolgoztak ki hatékony 

megoldásokat erre a módszerre alapozva. Többek között az optimalizálás, a gépi tanulás 

és a közgazdaságtanterületén is alkalmazzák. [5] 

2.2.1. A genetikus algoritmusok alapjai 

A genetikus algoritmus alapötlete a biológiából, a természetes kiválasztódás 

darwini elméletből származik. Az algoritmus a feladat lehetséges megoldásai közül 

párhuzamosan egyszerre több szálon keres egyre jobb megoldásokat. A biológiai 

evolúció egyedeinek a keresési tér elemei felelnek meg. Az algoritmus alapvető 

elképzelése szerint minden egyed bizonyos génekkel rendelkezik, amelyek rendezett 

sora alkotja a kromoszómát. Az egyedek összessége alkotja a populációt, amely minden 

iterációban megújul, új generációk jönnek létre, amelyek együtt élnek a korábbiakkal. 

Új egyedek, gyerekek születésekor új kromoszómákalakulnak ki a szülők génjeinek 

kereszteződésével, illetve mutáció során néhány gén véletlenszerűen is módosulhat. Az 

egyedek közül így néhány jobb, míg mások rosszabb génállománnyal rendelkeznek, 

amellyel jobban, illetve kevésbé tudnak alkalmazkodni a környezetükhöz. A kevésbé jó 

egyedek szelekció során eltávolításra kerülnek, így a következő generációból választott 

szülők a jobb génállománnyal rendelkező egyedek közül kerülnek ki, akik 

keresztezéséből várhatóan még jobb egyedek fognak születni. 

A genetikus algoritmusok esetén minden egyed bizonyos tulajdonságvektorral 

rendelkezik, amelyben a fontos paraméterei szerepelnek, megfelelően leírva. Ez a 

vektor felel meg a kromoszómának. A keresztezés alkalmávala két szülő 

kromoszómáinak bizonyos részletei kicserélődhetnek. Erre több különböző lehetőség is 

van, amelyeket „N pontos keresztezésnek” nevezünk. A legelterjedtebb változatok az 

egy, illetve a kétpontos keresztezés. A keresztezés során – általános esetben – N 

különböző pontot választunk ki véletlenszerűen a kromoszómán, azaz Ndarab 

különböző gén sorszámát jelöljük ki. A két kromoszómát feldaraboljuk ezeken a 

helyeken, majd felváltva összeillesztjük, így kapva meg az új egyedpárt. A 2.1. ábraaz 

egypontos, a 2.2. ábra pedig a kétpontos keresztezést szemlélteti. 
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2.1. ábra:Egypontos keresztezés 

 

2.2. ábra: Kétpontos keresztezés 

A mutáció esetén bizonyos gének meghatározott módon megváltozhatnak. 

Általában egy vagy több gén véletlenszerűen kerül kiválasztásra, majd egy ugyancsak 

véletlenszerűen generált másik lehetséges értékre módosul a gén értéke. Ezt a 2.3. ábra 

szemlélteti. 
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2.3. ábra: Mutáció 

A szelekció, azaz a kiválasztás egy bizonyos fittségi függvény szerinti érték 

alapján történik. Ebben a függvényben a génállomány meghatározott módon kerül 

kiértékelésre, ennek eredményeképpen pedig minden egyed egy-egy fittségi értéket kap. 

A szelekció során egy meghatározott fittségnél rosszabb egyedek kerülnek eltávolításra. 

Az algoritmus általában meghatározott számú iteráción keresztül fut, vagy akkor 

áll meg, amikor az aktuális generáció legjobb egyedének fittségi értéke átlépett 

valamilyen meghatározott küszöbértéket. [5] 

 

2.3. Genetikus algoritmus egészértékű feladatok megoldásának 

segítésére 

A munkám alapjául szolgáló genetikus algoritmus a Branch and Bound 

algoritmus számára egy jó kezdőmegoldás megtalálását célozza. Bemeneteként egy 

vegyes-egész értékű feladatot vár, kimenete pedig egy számérték, amely a kapott feladat 

egy lehetséges megengedett megoldásának értéke. A Branch and Bound algoritmus ezt 

a számszerű értéket kaphatja korlátozó értékként a futás elején.Ezzel csökkenthető a 

kiértékelendő csúcsok száma, ugyanis amelyik csúcs ennél rosszabb 

célfüggvényértékkel rendelkezik, az a csúcs eldobásra kerül, így nem keletkeznek új 

ágak a keresőfán. Így az algoritmus futása rövidebb ideig tart. 

Az algoritmus alapötlete, hogy az egyes változók értékeire véletlenszerűen 

választott, a megengedett tartománybaeső egész számokat helyettesít, ezek a 

számsorozatok jelképezik a genetikus algoritmus egyedeit. A futás során minden 

lépésben egy-egy ilyen egész változóértéket „fogad el” vagy változtat meg, ilyen módon 

igyekszik a véletlenszerűen generált sorozatot egy megengedett megoldáshoz közelíteni. 
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Ebben az esetben tehát a genetikus algoritmus terminológiájában a gének egy-

egy egész szám értékét veszik fel, amelyek a kérdéses feladat esetén egy-

egyegészértékű változó értékét jelentik. Tehát egy egyed kromoszómája pontosan annyi 

génből áll, amennyi egész változó szerepel a feladatban. (Vegyes egész értékű feladat 

esetén a folytonos változókhoz nem tartozik gén.) 

A gének az eljárás közben módosulhatnak, amely egy rögzítési folyamat során 

történik, erről a későbbiekben olvashatunk. A fittségi függvény értékét két tulajdonság 

határozza meg. Az egyik ilyen tulajdonság, hogy az egyed génjeinek értékét a feladat 

változóiba helyettesítve megengedett megoldás születik-e a feladatra. A másik 

tulajdonság eszerint alakul: megengedett megoldásoknál ez a célfüggvény értéke, nem 

megengedetteknél pedig a nem megengedettség mértéke.[1] 

A kezdeti populáció egyedeit a gének véletlenszerű megválasztásával hozzuk 

létre. Ezután az egyedek kiértékelése során a gének megváltozhatnak, a korábban 

említett rögzítés során. Első lépésben a relaxált probléma megoldása történik, majd 

minden további lépésben egy-egy gén rögzítése következik. Ez azt jelenti, hogy – 

véletlenszerű sorrendben – megvizsgáljuk, hogy az adott változót az egyed adott 

génjének értékére beállítva a relaxált megoldás megengedett marad-e. Amennyiben 

igen, akkor a gén értékét rögzítjük, és tovább haladunk ugyanilyen lépések során. Ha 

nem megengedett megoldást kapunk, akkor a gén értékét megváltoztatjuk, és az előző 

lépés relaxált megoldásában kapott értéket kerekítjük, erre állítjuk be a változó értékét. 

Ha ezen az úton megengedett megoldást kapunk, akkor az eljárást tovább folytatjuk. 

Ellenkező esetben a génrögzítés véget ér, kiszámítható az egyed fittségi értéke. A kapott 

gén ekkor nem megengedett megoldást fog eredményezni. Ezt a folyamatot a 2.4. ábra 

szemlélteti. [1] 
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2.4. ábra: Az egyedek fittségi értékének kiszámítása 
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A keresztezés és mutáció végrehajtásának valószínűségét egy-egy, 

véletlenszerűen sorsolt érték befolyásolja. A keresztezés során a szülők génjei, azaz az 

aktuális egész számértékek két pont között kicserélődnek.A mutáció esetén ugyancsak 

véletlenszerű, az adott változó megengedett tartományába eső egész értékre változik 

meg néhány gén értéke. A szelekció során a nem megengedett megoldást képviselő 

egyedek közül szűrjük ki a legrosszabbakat.Az algoritmus működését a 2.5. ábra 

szemlélteti. [1] 
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2.5. ábra: Az algoritmus működése 
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2.3.1. Példa a működésre 

A következőkben egy példán keresztül szemléltetem az algoritmus 

működését.Tekintsük a következő egyszerű egészértékű feladatot: 

minx1 + 4*x2 + 9*x3 

feltéve, hogy 

       x1 + x2<= 5 

       x1+ x3  >= 10.5 

          - x2  + x3  = 7 

 

x1<= 4 

 -1 <= x2<= 1 

x1, x2, x3 egész 

Elsőként a relaxált megoldásra van szükségünk, amely jelen esetben a következő 

eredményt adja: 

x1 = 4.5 

x2 = -0.5 

x3 = 6.5 

Természetesen, ha a relaxált megoldás egyben megengedett, azaz minden egész 

változó egész értéket vesz fel, akkor az algoritmusfutása nem indul el, de jelen esetben 

ez nem igaz. Ebben a feladatban három változó van, amelyek közül mindegyik csak 

egész értékeket vehet fel. A génállomány tehát minden egyed esetében háromelemű 

lesz. Ebben a példában alakítsunk ki három egyedet, amelyekhez tartozó géneket 

véletlenszerűen sorsoljuk ki. Legyenek a három egyed kromoszómái: 

1; 1; 9 

0; -1;2 

1; 0;11 

Az utolsó gén esetében, mivel a változó értékére nincs korlátozás, egy olyan 

intervallumból kell választani a gén értékét, ami magában foglalja a változó relaxált 

megoldásban szereplő értékét. Munkám során erre a célra x  változóérték esetén a 

[0.5x-1; 2x+1]  intervallumot használtam, tört érték esetén a véletlenszerűen 

kiválasztott érték egészrészét választottam. (A -1  és +1 a felezés és duplázás mellett 

segít elkerülni azt az esetet, amikor x  értéke 0 a relaxált megoldásban, hiszen ekkor – ha 

csak a felezés és duplázás történne meg –, tulajdonképpen a 0 maradna az egyetlen 

lehetséges érték.) 
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Elkezdődhet a gének rögzítése és az egyedek fittségi értékének meghatározása, 

amit az első egyed esetében szemléltetek részletesen. Véletlenszerű sorrendet kell 

felállítanunk a gének között, legyen ez a sorrend: 

213 

A jelenlegi egyedünk génjei tehát 1; 1; 9 . A második gén értékét rögzítsük az 

egyed szerinti 1 értékre, majd oldjuk meg az így kapott új korlátokkal a relaxált modellt. 

A kapott megoldás megengedett lesz (x1 = 2.5 , x2 = 1 , x3 = 8 ), tehát folytathatjuk a 

folyamatot az első gén 1-es értékre való rögzítésével.Ekkor a kapott korlátokkal bővített 

feladat relaxált megoldása nem lesz megengedett. Így a gén értékét az előző lépés 

relaxált megoldása szerinti 2.5 értékhez legközelebbi egész értékre, 3-ra állítjuk be. 

Ezután megengedett megoldást kapunk (x1 = 3 , x2 = 1 , x3 = 8 ). Végül a harmadik 

gén értékét is rögzítjük a feladat kezdetén kisorsolt 9- es értékre. A kapott megoldás 

nem lesz megengedett, így az előző lépéshez hasonlóan az utolsó relaxált modell 

megoldásakor kapott 8-as értékre (illetve természetesen az ehhez legközelebb eső egész 

értékre) rögzítjük. Ekkor a megoldás megengedett lesz, így az egyed fittségi értékének a 

célfüggvény értékét, 79-et feleltetjük meg, a megváltozott gének pedig az x1 = 3 , x2 = 

1, x3 = 8 értékeket veszik fel. 

Hasonlóan a másik két egyed fittségi értékét is kiszámoljuk. A második egyed 

ugyancsak megengedett megoldást ad, 67-es célfüggvényértékkel és x1 = 4 , x2 = 0 , 

x3 = 7  génekkel. A harmadik egyed fittségi értéke pedig ugyancsak 67 lesz, 

megengedett megoldással. Érdemes megjegyezni, hogy már egy ilyen kis példán is jól 

látszik a véletlen szerepe. Az x2 -es változó értéke szűk korlátok, -1  és 1 közé van 

szorítva, azaz mindössze három különböző értéket vehet fel. Mivel a véletlen folytán ezt 

a gént rögzítjük elsőként, ezért a továbbiakra meglehetősen szűk mozgásterünk maradt. 

Így nem meglepő, hogy két, azonos génekkel rendelkező egyed alakult ki. Ugyanakkor 

olyan feladatok esetén, ahol több ezer változó szerepel, ez az eset kevésbé valószínű. 

A rögzítési folyamat során, amint láthattuk, megváltozhatnak a gének, elősegítve 

azt, hogy minél közelebb jussunk egy-egy lehetséges megoldáshoz. A következő 

generáció kialakításánál a szülőket a legjobb egyed és egy véletlenszerűen kiválasztott 

egyed képviseli. A legjobb egyed esetünkben a 2.  sorszámú, a véletlenszerűen 

kiválasztott pedig legyen az 1.  sorszámú egyed. A keresztezés és a mutáció egy 

korábban véletlenszerűen meghatározott valószínűséggel következik be, de most 
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tekintsük úgy, hogy mindkettő megvalósul. Tehát a két szülő génláncainak a 

keresztezésével jön létre két új egyed. A keresztezés kezdő- és végpontja ugyancsak 

véletlenszerűen kerül kiválasztásra, legyen most a kezdőpont és a végpont is a legelső 

gén, azaz csak ez a gén cserélődik ki. Ennek megfelelően az új egyedek a következők: 

3; 0; 7 

4; 1; 8 

A mutáció során meghatározott számú gén értékét olyan véletlenszerű értékekre 

állítjuk be, amelyek beleesnek az adott helyen álló változó korlátai által meghatározott 

intervallumba. Vessünk alá most egy-egy gént a mutációnak, amely – véletlenszerűen 

kiválasztva – az első gyereknél a 2. , a második gyereknél a 3.  gén lesz. A módosítás 

után a két új egyed a következő lesz: 

3;0;7 

4; 1;11 

Tehát a jelenleg öt egyedből álló populáción kell szelekciót végeznünk, amely a 

két új egyed fittségi értékének meghatározásával, majd a legrosszabb egyedek 

eltávolításával jár. 
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3. Az elvégzett munka ismertetése 

A Műszaki Informatikai Kar Rendszer- és Számítástudományi Tanszékén 

működő Operációkutatási Kutatólaboratórium tagjai évek óta dolgoznak aPanOpt 

(Pannon Optimizer) keretrendszer fejlesztésén. Diplomamunkám keretében célom az 

volt, hogy ehhez a rendszerhez a későbbiekben csatolandó egészértékű heurisztikák 

közül az előző alfejezetben ismertetett speciális genetikus algoritmust megvizsgáljam, 

értékeljem, valamint javító lehetőségeket, módosításokat dolgozzak ki a még jobb 

hatékonyság érdekében. 

Az algoritmust munkám során implementáltam, teszteltem, valamint több olyan 

módosítási lehetőséget azonosítottam és valósítottam meg, amelyek segítségével az 

algoritmus hatékonysága növelhető. A továbbiakban ezeket a munkaszakaszokat 

ismertetem. 

3.1. Az algoritmus adaptációja 

Az algoritmust C++ nyelven implementáltam. A választás okát a nyelv 

objektumorientáltsága és az említett Pannon Optimizer programozási nyelve mellett a 

CoinOr (ComputationalInfrastructureforOperations Research) elnevezésű projekt adta. 

Ez számos, az operációkutatási feladatok megoldásához hatékonyan használható 

függvénykönyvtárat foglal magában, amelyek ingyenesen elérhető, nyílt forráskódú 

megoldóval segítik a területen dolgozó kutatókat. A megoldóknak létezik futtatható 

változata, én azonban a programkódban használható meghívható függvényekkel 

dolgoztam. [6] 

A PanOpt fejlesztői a szimplex módszer implementációját tűzték ki első célként, 

a távolabbi célok egyike pedig a megoldó alkalmassá tétele egészértékű feladatok 

megoldására is. Ehhez szükség van különféle beépített egészértékű módszerek, 

heurisztikus algoritmusok megvalósítására és természetesen vizsgálatára is. Első 

lépésként azértválasztottam a CoinOr függvénykönyvtárai segítségével való 

implementációt, mert így könnyen vizsgálhatóvá, tesztelhetővé válnak a heurisztikus 

algoritmusok. A távolabbi célok között szerepel a PanOpthoz való illesztés is. [7] 
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A CoinOr projekt a „hagyományos” LP megoldón túl számos speciális 

lehetőséget is magában foglal, ilyen többek közt a gráfok és hálózatok reprezentálása és 

ezeken használható algoritmusok gyűjteménye, vagy a különféle, a korlátozás és vágás 

típusú algoritmusokat támogató eszközök. Több ilyen eszköz megismerése után végső 

választásom a Symphony nevű megoldóra esett, amelynek a jelenlegi legújabb, 5.5-ös 

változatát használtam. Ennek legfőbb oka az úgynevezett „warm start” támogatása volt, 

amely a genetikus algoritmus gyors, hatékony futtatása érdekében elengedhetetlen. 

Ennek alapjául az a tény szolgál, hogy az algoritmus során többször is meg kell oldani 

majdnem ugyanazt a feladatot – a különbséget csupán egy-egy változó korlátjának 

beállítása jelenti. Épp ezért ezeket a feladatokat szükségtelen, sőt kifejezetten időrabló 

újra és újra a kezdőbázisból indítva megoldani. Ekkor ugyanis minden alkalommal a 

teljes megoldási időt veszi igénybe a folyamat. A gének rögzítése során pedig 

körülbelül a génekkel megegyező számú alkalommal kell megoldani a relaxált 

modelleket, ami egy több ezer változót tartalmazó feladat esetén rendkívül hosszú időt 

jelent. Azonban ha az utolsó relaxált modell megoldásakor kapott bázisból indul a 

következő modell megoldása, akkor a legtöbb esetben néhány iteráció során 

megkapható az eredmény. Ezzel rengeteg idő spórolható, főként nagy feladatok esetén, 

így mindenképpen olyan eszközt kerestem, amely tartalmazza ezt a lehetőséget. A 

Symphony támogatja a warm start használatát. [12] 

A lineáris programozási feladatok egyik leggyakoribb leírási módja az 

úgynevezett mps (mathematical programming system) fájlformátum. Ezt a CoinOr 

mellett minden, kereskedelmi forgalomban jelen lévő LP megoldó ismeri és támogatja. 

Ugyanakkor emberi olvasásra kevésbé alkalmas, nehezen átlátható a leírás, amely 

részben abból adódik, hogy a könnyen értelmezhető egyenlet-formájú, sor alapú leírás 

helyett oszlop alapú leírást valósít meg.[8] 
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A létrehozott szoftver a 3.1. ábrán látható módon épül fel. 

 

3.1. ábra: A szoftver osztálydiagramja 

Az ábrán is jól látható, hogy a szoftver elkészítése során hierarchikus felépítést 

alkalmaztam. Ez jól illeszkedik a genetikus algoritmusok filozófiájához, hiszen követi 

azt a szemléletmódot, mely szerint az egyedek összessége egyetlen populációt alkot. 

Egy-egy egyed a következő adattagokkal rendelkezik: 

-  tartalmazza a gének értékeit, amelyek a futás kezdetén véletlenszerűen 

generálódnak, majd a későbbiekben változhatnak, Amint korábban említettem, 

vegyes-egész értékű feladat esetén a folytonos változókhoz nem tartozik gén. 

Ezek értékének rögzítése ugyanis nem szükséges az iteratív folyamat során. 

-  meg kell adnunk az egészértékű változók indexeit. Ez azért fontos, mert a 

relaxált modellek megoldása során, a gének rögzítésekor fontos tudnunk, hogy 

mely indexű változókat kell vizsgálnunk. 

-  az egyedeket leíró objektumok tárolnak egy mutatót a Symphony megoldó 

interfészére, amely a lineáris programozási feladatok megoldását végzi. 

-  nagyon fontos az a logikai változó, amely megadja, hogy az egyedet korábban 

kiértékeltük-e már. Ez azért lényeges, mert a genetikus algoritmus minden 

iterációjában ismernünk kell az egyedek fittségi értékét. Ezt azonban a már 
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kiértékelt egyedek esetén nem szükséges újra kiszámítanunk, ezzel jelentős időt 

nyerve. 

-  egy segédvektor segítségével a kiértékelés egyes lépései során számon tarthatjuk 

a változók aktuális értékeit. Ez a mindenkori legutolsó relaxált modell 

megoldásának tárolásával történik. A gének rögzítésének folyamatában ugyanis 

előfordul olyan eset, amikor az utolsó relaxált megoldás értékére kell 

visszatérnünk, ebben az esetben jó szolgálatot nyújt ez a vektor. 

-  szükséges tudni, hogy az adott egyed a kiértékelést követően megengedett, vagy 

nem megengedett megoldást reprezentál-e. Ez a legjobb egyed megkeresése, 

illetve a szelekció folyamán nyújt fontos információt: a legjobb egyed 

keresésekor természetesen előnyben részesítjük a megengedett megoldásokat, 

míg a szelekció során a nem megengedettek között keresünk először. 

-  végül az egyed fittségi értékének tárolása is fontos, annak érdekében, hogy a 

legjobb egyed keresésekor az LP megoldó metódusainak hívására már ne legyen 

szükség, jelentős időt nyerve ezzel. 

 

A fittségi érték kiszámítása az egyed metódusai közé tartozik, hiszen maga az 

érték az egyedre jellemző, annak tulajdonságaiból számítható. Ez a gének iteratív 

rögzítése során, több lépésben történik. Ehhez szükséges a gének indexeit, valamint 

értékeit tároló két vektor, utóbbi a folyamat során többször is megváltozhat. 

Az egyedek összessége a populáció, az ezt megvalósító osztály ugyancsak 

megfigyelhető a diagramon. Ez tartalmazza az egyedekből álló vektort, valamint két, 0 

és 1 közé eső értéket. Ezek egyike a keresztezés megvalósulásának valószínűségét adja 

meg, míg a másik a mutációban érintett gének számának kiszámításához szükséges, 

ahogyan azt a korábbi fejezetekben már láthattuk. 

A populáció osztály fontos metódusai közé tartoznak az említett két folyamat 

megvalósítását végző függvények, valamint a kiválasztást, azaz a szelekciót végző 

metódus. Az egy iterációban a populációt érintő változások közül azonban első 

lépésként minden egyed fittségi értékének kiszámítása történik. Természetesen ezt csak 

az algoritmus kezdetén kell elvégezni, hiszen a következő iterációk során már csak az új 

egyedek kiértékelése szükséges. 



Az elvégzett munka ismertetése 
 

21 

Maga a genetikus algoritmust megvalósító osztály az algoritmus futtatásáért 

felelős. Ennek első lépése a kezdeti populáció létrehozása az egyedek génjeinek 

véletlenszerű kisorsolásával. Ezt követően pedig minden iterációban meghívja a 

populáció fentebb ismertetett, a genetikus működést tartalmazó függvényét, végül pedig 

kiválasztja a legjobb egyedet, amelynek fittségi értéke lesz tulajdonképpen a megoldás. 

A genetikus algoritmust megvalósító osztály tárolja azt, hogy a futás hány populáción 

keresztül történjen. 

A program a 3.2. ábra szerint parancssorból indítható, a megoldani kívánt 

modellt tartalmazó mps fájl nevének, a kért iterációk számának, valamint a Symphony 

megoldó futtatásához szükséges –F kapcsolónak a megadása után. 2003-ban az eredeti 

cikk írásakor a szerzők 30 egyedből álló populációkkal dolgoztak, ezért abban a 

lépésben, amikor az eredeti algoritmust implementáltam, csak az iterációszám 

beállítását tettem lehetővé. A későbbi fejezetekben bemutatom az algoritmus 

módosításait is, amelyet elvégeztem, amelyekbe beépítettem ezen paraméterek 

felhasználó általi beállíthatóságát is. 

 

3.2. ábra: A program indítása 

3.2. A tesztelés menete 

Amint korábban már ismertettem, az algoritmus lényege, hogy megfelelően 

rövid időn belül egy jó megengedett megoldást találjon, amellyel a Branch and Bound 

típusú algoritmus keresési fájának mérete csökkenthető. Ilyen módon a tesztelést is egy 
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Branch and Bound algoritmussal végeztem el. Az algoritmus alap implementációját 

Smidla József kollégám végezte, amit munkám során testreszabtam, és a következőkkel 

egészítettem ki: 

-  időmérés 

Természetesen a legfontosabb mutató a futási idő, hiszen maga a munka célja az, 

hogy az egészértékű feladatok megoldása minél rövidebb legyen. Fontos tehát 

ismernünk a viszonyítási alapot, azaz hogy mi az a futási idő, amit csökkenteni 

szeretnénk. 

-  kívülről, a felhasználó által megadható korlátozás 

Ez nem mást jelent, mint az algoritmus számára a genetikus algoritmus 

kimeneteként létrejövő megengedett megoldás értékének megadását. Ahogyan 

korábban a Branch and Bound algoritmusok ismertetésénél említettem, az 

„eredeti” verzió szerint a korlát értéke kezdetben végtelen, és az első megtalált 

egész megoldással lesz csak jelentősége ennek az értéknek. A genetikus 

heurisztika alkalmazásához, és egyben teljesítményének méréséhez viszont 

fontos, hogy számszerűen megadhassuk azt a korlátozó értéket, amelynél 

nagyobb célfüggvényérték esetén a fa adott ágát elvágjuk. Ezt a kiegészítés 

során egy parancssori paraméter megadásával tettem lehetővé. 

-  a tesztelés céljából az első egész megoldás adatainak tárolása 

A későbbiekben látható lesz, hogy a tesztelés során nemcsak a futási időket 

figyeltem, hanem a genetikus algoritmus eredményeként megkapott – 

véletlenszerű értékektől is függő – megengedett megoldás értékét, valamint a 

Branch and Bound algoritmus által megtalált első egész megoldás értékét is 

összehasonlítottam. Emellett az első egész megoldás idejét is megfigyeltem. 

Ezek fontos paraméterek, több okból is. Egyrészt a genetikus algoritmus által 

adott korlát értéke jó, ha minél inkább az optimumhoz közelít, míg a Branch and 

Bound első – esetleg első néhány – megoldásáról ez nem mindig mondható el. 

Ha az utóbbi értékek jobbak, akkor a heurisztika nem nyújt valós segítséget a 

legtöbb esetben. Természetesen a másik fontos, és ezzel szorosan összefüggő 

kérdés, hogy ezeket a megoldásokat mikor találja meg a Branch and Bound. 

Amennyiben későn, úgy egy gyors heurisztikus eredmény nagyban javíthat a 

futási időn, még akkor is, ha ez esetleg rosszabb megoldást szolgáltat az első, 
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korlátozás és szétválasztás által adott megoldásnál. Ekkor ugyanis már a 

kezdetektől adódhatnak vágások, amelyek a keresőfa méretét, így egyben a 

futási időt csökkenthetik. 

Ezeket adtam hozzá új lehetőségekként. A program a CoinOr projekt egy másik 

megoldóját, a CLP megoldót használja, amely folytonos LP feladatok megoldására 

alkalmas, ezt a szimplex módszer használatával végzi el. A keresési fa építése mélységi 

kereséssel történik, amelyet egy verem (stack) típusú adatszerkezet valósít meg.[6] 

A tesztelés célja tehát az volt, hogy a „nyers”, semmilyen heurisztikát nem 

használó Branch and Bound megoldó futási idejét a genetikus algoritmussal támogatott, 

ugyanazon megoldó futási idejével hasonlítsam össze. Ez a fajta tesztelés több okból is 

célszerű.  

Munkám korábbi fázisaiban két, széles körben használt megoldóval 

hasonlítottam össze az eredményeket.Az egyik az ugyancsak a CoinOr által fejlesztett 

CBC (CoinBranch and Cut) függvénykönyvtár, amelynek a beépítettBranch and Bound 

metódusát használtam fel.A másik pedig a GNU által fejlesztett GLPK nevű szoftver. 

Ez nagyméretű lineáris programozási feladatok és egészértékű feladatok megoldására 

készült, amelyhez különböző algoritmusok (pl. belső pontos módszer vagy korlátozás és 

vágás módszere) állnak rendelkezésre. [10, 11] 

E szoftverek közismertsége és széleskörű használata, valamint a fejlesztő csapat 

mérete és a fejlesztés időtartama mind arra enged következtetni, hogy ezek a megoldók 

több hatékony beépített heurisztikát is felhasználnak. Így önmagában egy heurisztika 

tesztelésére nem hatékonyak. Másrészt a genetikus algoritmussal való munkám végső 

célja a Pannon Optimizer majdani egészértékű megoldó moduljába való integrálás. Ez a 

megoldó teljes mértékben a kutatólaboratóriumunk tagjainak munkája,tehát ebben az 

esetben mindenképp egy „nyers”, az alapoktól épülő megoldó támogatására lesz 

szükség. Ilyen módon egy saját, kizárólag Branch and Bound megoldást végző program 

volt a legalkalmasabb a tesztelés céljára. 

A tesztelés során elsőként a tesztfeladatokra lefuttattam a nyers, a heurisztikus 

korlátot még nem alkalmazóBranch and Bound algoritmust. Ezt követően a genetikus 

heurisztika lehető legszerencsésebb kimenetét „szimulálva” teszteltem. Ez az eredmény 
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korlátként szolgál a heurisztikával való támogatással nyerhető futási idő csökkenésre. A 

későbbiek során pedig a genetikus algoritmus eredeti, és különféle, munkám során 

továbbfejleszett változataival kerestem egészértékű megoldást, majd az – immár általam 

testreszabott – Branch and Bound algoritmushoz egy további korlátként adtam meg a 

kapott megengedett megoldás értékét. A következő alfejezetben ezeknek a teszteknek az 

eredményeit mutatom be. 

3.3. Teszteredmények 

Az algoritmus, illetve a szoftver hatékonyságának tesztelésére nagyméretű 

feladatokat választottam, hiszen a valós életben előforduló jelentős – pl. ipari – 

problémákra is ez jellemző. Az egészértékű programozási feladatokkal foglalkozó 

kutatók példagyűjteményét az úgynevezett MIPLIB könyvtár tartalmazza. Ez számos 

olyan feladatot tartalmaz, amely tényleges problémán alapul. A feladatok mindegyikéről 

megtalálható a gyűjteményben a sorok és oszlopok száma, utóbbi változótípusonként is 

megadva – egészértékű, bináris és folytonos változók szerint csoportosítva. A nem nulla 

együtthatók száma is adott, amely a ritkássággal foglalkozó kutatók számára fontos 

paraméter. Ugyancsak ide tartozik a feladatokban a nem nulla elemek 

elhelyezkedésének grafikus feltüntetése is. Emellett a különféle speciális 

feladatosztályokba való besorolásról is részletes információ áll rendelkezésre – ilyenek 

például a hátizsák feladatok fajtái, a halmazlefedési vagy a halmaz particionálási 

problémák. A feladatok nehézség szerint is csoportosítva vannak, könnyű, nehéz, és 

jelenleg még megoldatlan problémák is szerepelnek közöttük. A tesztek értékeléséhez 

ugyancsak segítséget nyújt az optimális célfüggvényérték és a relaxált feladat 

megoldásának feltüntetése, amennyiben az ismert. A részletes információk a 3.3. ábra 

szerint érhetőek el. A gyűjtemény jelenlegi legfrissebb változata a MIPLIB2010 

könyvtár, amely már az ötödik verzió az 1992-es kezdet óta. [9] 
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3.3. ábra: A MIPLIB könyvtár felépítése
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Ahogyan korábban említettem, az általam feldolgozott genetikus algoritmusnak 

2003-ban is készült egy implementációja. Ez sajnos nem állt rendelkezésemre munkám 

során, azonban a szerzők cikkükben bemutatták az erre vonatkozó tesztek eredményeit. 

Az összehasonlítás miatt célszerűnek találtam néhány, az akkor felhasznált példákon 

való részletes tesztelést is. Ezek a példák a MIPLIB 3.0 változatában szerepelnek, 

ugyanis 2003-ban ez volt a problématár legfrissebb verziója. 

A teszteléshez használt feladatok paramétereit – különféle típusú változók 

száma, optimális megoldás – a 3.1. táblázat foglalja össze.Látható, hogy a teszteléshez 

választott problémák között igen nagyméretűek is szerepelnek, amelyben közel 4000 

változó szerepel, és olyan is, amely alig 100 változót tartalmaz. Ez azért is lényeges, 

mert a genetikus algoritmus során a relaxált problémák megoldására több ízben is 

szükség van, ezek nehézsége tehát nagyban befolyásolhatja az algoritmus gyorsaságát 

és hatékonyságát. 
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3.1. táblázat:Feladatok 

 
Egész 

változók 
száma 

Bináris 
változók száma 

Folytonos 
változók száma 

Optimális 
megoldás 

bell3a 71 39 62 878430.32 

cov1075 0 120 0 20 

dcmulti 75 75 473 188182 

gen 150 144 720 112313 

gt2 188 24 0 21166 

l152lav 1989 1989 0 4722 

markshare1 50 50 12 0 

misc06 112 112 1696 12850.86 

p0282 282 282 0 258411 

pk1 55 55 31 11 

 

A tesztelés kezdetén fontosnak tartottam egyfajta viszonyítási alap kialakítását. 

Ezért elsőként minden tesztfeladatra lefuttattam a nyers Branch and Bound algoritmust. 

Ennek futási idejét egy órában maximáltam, azaz amennyiben ez idő alatt nem futott le 

az algoritmus, akkor megállítottam a futást. 

Ezt követően a genetikus algoritmus használatának lehető legjobb kimenetelét 

szimuláltam. Mivel az algoritmus célja, hogy egy jó kezdőmegoldást adjon, a lehető 

legjobb eset, hogy magát az optimális megoldás értékét kapjuk eredményül. A 

teszteléshez olyan feladatokat választottam a MIPLIB könyvtárból, amelyek esetében 

ismert az optimális megoldás értéke. Ezért a tesztelést úgy folytattam, hogy a Branch 

and Bound algoritmust az optimum értékével korlátozva futtattam le. Azaz azt az esetet 

tekintettem, amikor a genetikus algoritmus eredményeként megtalált kezdőmegoldás 

értéke pontosan az optimummal egyezik meg. Ezt az értéket beállítva a Branch and 

Bound algoritmus kezdőkorlátjaként, a fa lehető legtöbb ágát fogja elvágni. 

A tesztelés eredményeit a 3.2. táblázat tartalmazza. A táblázatból kitűnik, hogy 

három típusú eredménnyel járhat a genetikus algoritmus alkalmazása. Az egyik 
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csoportban a genetikus algoritmus nélküli futtatás nagyon hosszúra nyúlt, esetenként 

nem hozott eredményt egy órán belül. Az optimummal korlátozott futtatás pedig 

ugyancsak lassan ért véget. Ezekben az esetekben egy megtalált egészértékű megoldás 

nem nyújt igazán segítséget, hiszen látható, hogy a legjobb esetben sem javítunk 

jelentősen a futási időn. Ilyen a tesztelt feladatok közül például a bell3a probléma. 

A második csoportban már a heurisztika nélküli algoritmus is gyorsan lefut, és 

nem sokkal rövidül a futási idő, amennyiben alkalmazzuk a korlátozást. Ebben az 

esetben a genetikus algoritmusnak rendkívül gyorsan kell, illetve kellene lefutnia, hogy 

javítani tudjon a futási időn. Azonban a paraméterek beállításától és a probléma 

méretétől függően ez a gyorsaság nem mindig érhető el. Erre a misc06 probléma jó 

példa. 

A harmadik csoport tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek esetében az 

algoritmus igazán hatékony lehet, azaz ahol nagymértékű futási idő csökkenés 

mutatkozik a nyers és a korlátozott algoritmus futásiidejei között. Természetesen ebben 

az esetben is fontos, hogy jól válasszuk meg a futás paramétereit. Ide tartozhat például a 

pk1 feladat. 

Összességében az figyelhető meg, hogy a heurisztika csak bizonyos esetekben 

hatékony. Mivel egy általános célú heurisztikáról van szó, amely semmilyen formában 

nem használja ki a bemenetként kapott feladatok struktúrájának sajátosságait, ez nem is 

meglepő. Ezekben az esetekben célszerű a heurisztikát – amellett, hogy a minél 

gyorsabb futásra kell törekedni az implementáció során –, bizonyos idő elteltével, ha 

nem hozott eredményt, megállítani, és a hagyományos megoldással próbálkozni. 
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3.2. táblázat: Tesztelés „nyers” és korlátozott Branch and Bound algoritmussal 

 Nyers futási idő 
(másodperc) 

Futási idő, optimummal 
való korlátozás 

(másodperc) 

Korlátozott / nyers 
futási idő aránya 

bell3a > 3600 > 3600 - 

cov1075 > 3600 > 3600 - 

dcmulti 37.31 17.33 46.45% 

gen 593.05 423.88 71.47% 

gt2 > 3600 > 3600 - 

l152lav 830.44 458.55 55.22% 

markshare1 > 3600 > 3600 - 

misc06 3.34 3.22 96.4% 

p0282 > 3600 > 3600 - 

pk1 1764.25 751.42 42.59% 

 

Ezen általános tesztelés után a 3.3. táblázat konkrét futási eredményeket 

tartalmaz. A genetikus algoritmus futtatásakor kapott egész megoldás értékét, valamint 

a futási időt láthatjuk az oszlopokban. Emellett – összehasonlításképp – azt is 

feltüntettem, hogy a 3.2. táblázathoz tartozó tesztek során az első megtalált 

megengedett egész megoldás értéke mi volt. Mivel ez utóbbi egy mélységi keresőfa 

építése közben jött létre, ezért ebben nem játszik szerepet a véletlen, mindannyiszor 

ugyanazt az értéket kapjuk több futtatás esetén. Illetve minden feladatnál feltüntettem az 

optimális megoldás értékét is. 

A 3.3. táblázatban szereplő teszteket – amint azt az eredeti cikk írói is tették – 

30-as populációmérettel és 50 iterációval végeztem. 
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3.3. táblázat:A genetikus algoritmus futási eredményei 

 Megoldás 
értéke 

Futási idő 
(másodperc) 

Első 
megengedett 

megoldás, B&B 

Optimum 
értéke 

bell3a 33685600 19.52 - 878430.32 

cov1075 48 1841.53 21 20 

dcmulti 188873 42.33 206047 188182 

gen 112880 193.48 112589 112313 

gt2 346050 42.33 74858 21166 

l152lav 10346 2897 4922 4722 

markshare1 0 7.87 26 0 

misc06 13951 1479.93 12880.1 12850.86 

p0282 890732 44.87 392115 258411 

pk1 77 10.05 60 11 

 

A táblázatból látható, hogy a számszerű értékek változatosan alakulnak. Sok 

feladat esetében egészen közel vannak az optimum értékéhez (pl. a gen vagy a dcmulti 

feladat esetén), máshol nagyságrendekkel nagyobb egész megoldásokat kaptunk (pl. a 

bell3a feladatnál). Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a Branch and Bound algoritmus 

által megtalált első egész megoldáshoz képest sok feladat esetében jobb, vagy közel 

olyan jó megoldást adott a genetikus algoritmus. Ez azért fontos, mert az első 

megengedett megoldás értéke lesz az első korlát értéke az algoritmusban, a genetikus 

algoritmus segítségével viszont ilyen módon egy jobb korláttal dolgozhatunk a 

kezdetektől. 

A 3.4. táblázat tulajdonképpen a lényegi tesztek eredményét foglalja össze. Az 

első oszlopban a heurisztika nélküli algoritmus futási ideje látható, amellyel már 

találkoztunk a 3.2. táblázatban. A második oszlopban a genetikus algoritmus futási 

ideje található. A harmadik oszlopban pedig az így kapott kezdőmegoldás értékével 

korlátozott Branch and Bound algoritmus futási ideje figyelhető meg. Célunk, hogy az 

utóbbi kettő összege jóval kisebb legyen az első oszlopban kapott értéktől. A 

táblázatban megfigyelhető, hogy van olyan feladat, ahol ez valóban így alakul. 
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Érdemes ugyanakkor két dolgot megjegyezni, amely a 3.2. táblázatból derült ki. 

Egyrészt az ott megfigyeltek alapján nem minden feladatra hatékony ez a heurisztika, 

másrészt az ott megadott, optimummal korlátozott esetek futási ideje alsó korlátot ad a 

jelenlegi táblázatban található időkre (ha a futási idő lehetséges, számítógép okozta 

ingadozásától eltekintünk), hiszen ott a lehető legjobb esetet szimuláltuk. Így tehát 

amely feladatokra a 3.2. táblázat alapján az optimummal való korlátozás esetén nem 

találtuk meg az optimális megoldást egy órán belül, nem meglepő, ha ebben az esetben 

sem kapunk ez idő alatt eredményt. 

Ha ilyen szemszögből vizsgáljuk meg a problémát, láthatjuk, hogy bizonyos 

feladatok esetében a genetikus algoritmus valós eredményt, futási idő csökkenést 

hozhat, ha a futási ideje csökken. Ilyen esetre jó példa a dcmulti, a gen, vagy a pk1 

feladat. Ezek esetében ugyanis kellően nagy eltérés mutatkozik a nyers, valamint a 

korlátozott Branch and Bound futási ideje között, amely egy gyors genetikus 

algoritmussal kombinálva jól kihasználható. A következő fejezetekben többek között 

ilyen gyorsítási lehetőségekre is példát mutatok az algoritmus munkám során végzett 

továbbfejlesztései között. 
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3.4. táblázat:Futási idők összehasonlítása 

 Nyers futási idő 
(másodperc) 

Genetikus algoritmus 
futási idő (másodperc) 

Korlátozott B&B futási 
idő (másodperc) 

bell3a > 3600 19.52 > 3600 

cov1075 > 3600 1841.53 > 3600 

dcmulti 37.31 42.33 15.67 

gen 593.05 193.48 581.38 

gt2 > 3600 31.1 > 3600 

l152lav 830.44 2897 820.22 

markshare1 > 3600 7.87 > 3600 

misc06 3.34 1479.93 3.16 

p0282 > 3600 44.87 > 3600 

pk1 1764.25 10.05 1747.06 
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3.4. Módosítások a hatékonyság növelésére 

Az algoritmus implementálása és tesztelése közben több olyan módosítási 

lehetőséget is találtam, amely pozitívan befolyásolhatja az algoritmus teljesítményét. Ez 

jelentheti az algoritmus futási idejét, a kapott eredmény minőségét, esetleg mindkettőt 

egyszerre. A módosítások a következők: 

-  változtatás a gének rögzítésének sorrendjén, 

-  a megállási feltétel módosításának többféle változata, 

-  a paraméterek beállításának lehetősége, 

-  alternatív keresztezési lehetőség. 

Ezeket a módosításokat beépítettem a szoftverbe. A 3.4. ábrán látható a 

kiegészített szoftver osztálydiagramja. A továbbiakban az említett módosításokat 

ismertetem részletesen. 
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3.4. ábra: A kiegészített szoftver osztálydiagramja 

3.4.1. Gének rögzítésének sorrendje 

A gének rögzítése az eredeti algoritmus szerint a gének véletlenszerű 

sorrendjében történik. Azonban ezeknek a géneknek nem egyforma a hatásuk az egyed 

fittségi értékére. Amelyek nagyobb súllyal szerepelnek a célfüggvényben (legyen az 

pozitív vagy negatív súly), azok értéke fontosabb a fittség szempontjából. Ezért a gének 

rögzítése során a véletlenszerű sorrend helyett hasznos lehet a célfüggvény 

együtthatóinak abszolútértéke szerinti csökkenő sorrendet kialakítani. 
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A korábbimintapéldánk alapján könnyen megvizsgálható a kérdés. A példa 

célfüggvénye a következő volt: 

min    x1 + 4*x2 + 9*x3 

Azaz a legnagyobb súllyal rendelkező változó az x3 , majd x2  és x1  következik. 

Korábban a gének véletlenszerűen sorsolt rögzítési sorrendje az x2 , x1 , x3  volt. Ezzel a 

rögzítési sorrenddel minden egyed génjei az x1 = 4 , x2 = 0 , x3 = 7  értékekre 

módosulnak, amely jobb megoldást ad, mint az eredeti rögzítési sorrend szerint. 

 

A módosítás tesztelését a korábban megismert példákon is elvégeztem. A tesztek 

során véletlenszerűen generált, de azonos kezdőpopulációból indult az eredeti és a 

módosított génrögzítési sorrendet használó algoritmus. A keresztezéssel és a mutációval 

kapcsolatos véletlen értékek generálását ugyanakkor nem befolyásoltam, azok a kétféle 

futtatásban egymástól függetlenül történtek. A tesztek 30-as populációméretet és 100 

generációt állítottam be, és a legelső futtatás eredményét jegyeztem fel. A 3.4. 

táblázatezeket az eredményeket tartalmazza. Ezek jól láthatóan alátámasztják a 

módosítás létjogosultságát, hiszen az az esetek döntő többségében jobb megoldást nyújt 

a véletlenszerű rögzítésnél, nem ritkán sokkal jobbat. 

Meg kell jegyezni, hogy a gének ilyen szempontú sorba rendezése időt is 

spórolhat. Az eredeti algoritmus szerint ugyanis minden gén esetében egy véletlenszerű 

rögzítési sorrendet kell kialakítani. Amennyiben ezt minden lépésben, azaz egyedenként 

elvégezzük, ez mindannyiszor igénybe veszi ugyanazt a gének számával arányos időt. 

Ugyanakkor az együttható abszolút értéke szerinti sorrend minden alkalommal ugyanaz, 

így elegendő a sorrendet egyszer meghatározni az algoritmus futtatása elején. 

(Természetesen, mintegy középútként, az eredeti algoritmus módosítható olyan módon 

is, hogy a gének rögzítésének sorrendje véletlenszerűen sorsolt, ám minden egyed 

esetében ugyanaz.) 
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3.4. táblázat: A kétféle génrögzítési sorrenddel kapott eredmények 

 Véletlenszerű sorrend Célfüggvény együttható 

szerinti sorrend 

bell3a 50615600 50615600 

cov1075 48 54 

dcmulti 192239 195218 

gen 113947 113166 

gt2 238938 249594 

l152lav 5218 5161 

markshare1 620 437 

misc06 13547.2 13295.8 

p0282 452450 429999 

pk1 311 140 

A módosítást a 3.4. ábrán látható osztálydiagramon a kék színnel jelölt 

függvények valósítják meg. Maga a módosítás az egyedek fittségi értékének 

kiszámítását végző függvényen belül található meg, ahol a felhasználó által megadott 

parancssori paraméter alapján történik a rögzítés sorrendjének megállapítása.  

Természetesen, ahogyan korábban is felmerült, az együtthatók rendezett 

sorrendjének meghatározását nem szükséges minden egyed esetében elvégezni, hiszen a 

feladat végig ugyanaz, és a célfüggvényen nem változtatunk. Ezért ezt a szoftverben az 

algoritmus futásának legelején végzem el, és csak akkor, amikor szükséges – azaz 

amikor a felhasználó ezt a futási módot választotta. Amennyiben az együtthatók 

abszolút nagysága alapján rendezünk, akkor egy láncolt lista épül fel az együtthatókból 

és ezek sorszámaiból. 

Többször is szükség van az algoritmus futása során sorszámmal rendelkező 

elemek rendezésére. Jelen esetben ilyen az együtthatók rendezése, azonban ez az igény 

már az eredeti algoritmus implementálása során is többször felmerült. A kiválasztás 
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folyamata során a legrosszabb, míg magának a legjobb megengedett kezdőmegoldásnak 

az értékét keresve pedig a legjobb fittségi értékű egyed megtalálása a célunk. Ezekben 

az esetekben közös az, hogy az elemek valamely tulajdonsága (együttható, fittségi 

érték) alapján rendezünk, viszont az algoritmus futásához a sorszámok rendezett 

sorrendjére van szükségünk. Az implementálás során létrehoztam egy segéd struktúrát, 

amelyet dataWithSerial-nak neveztem el. Ebben pontosan olyan elemek definiálhatóak, 

amelyek egy sorszámmal és egy adattaggal rendelkeznek. Ezeket egy-egy láncolt 

listában tároltam el a rendezés során, s a rendezés elvét is egy-egy függvényben írtam le 

az egyedeket, illetve a populációt tároló osztályon belül. 

A gének rögzítésének sorrendjére további lehetőségek is vannak, ilyen lehet 

például a legutolsó relaxált megoldásban szereplő folytonos értékű változók közül a 

szomszédos egész értékhez legközelebbi vagy legtávolabbi értéket felvevő változó 

kiválasztása is. Ezek vizsgálata a munka folytatásának egy lehetséges irányát adhatja. 

3.4.2. Megállási feltétel 

Az eredeti algoritmus szerint a futás előre megadott számú iteráció után áll meg, 

és az addig megtalált legjobb egyed fittségi értéke lesz a megoldás. A tesztelés során 

szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy célszerű más lehetőségeket is megvizsgálni 

erre a problémára. 

Jól illusztrálja a felvetést a korábbi fejezetekben megismert, a 2010-es MIPLIB 

könyvtárban szereplő „cov1075” nevű probléma, amelynek 120 változója mind bináris, 

az optimális megoldás értéke pedig ismert, 20. A 3.5. táblázatban több különböző 

futtatás eredményei láthatóak. 
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3.5. táblázat: A genetikus algoritmus eredményének összehasonlítása különböző 

iterációszám esetén – „cov1075” feladat 

Iterációszám Legjobb egyed fittségi értéke Számítási idő 

(másodperc) 

50 48 1841.53 

20 48 1031.42 

10 48 760.45 

5 50 631.16 

2 46 531.11 

1 48 507.77 

Azonos értéket kaptunk az első és az utolsó alkalommal, és közben is majdnem 

mindvégig ugyanazt a célfüggvényértéket találta meg az algoritmus. Azonban az utolsó 

futási idő mindössze 27.6%-a az elsőnek. Ahogyan ez a példa is illusztrálja tehát, nem 

feltétlenül célszerű a jobb eredmény reményében több generációval futtatni az 

algoritmust. Az [5] mű többféle lehetőséget is felvonultat a megállási feltétel 

megadására. Ezek közül a következők lehetnek fontosak: 

-  egy elég jó érték elérése – esetünkben a relaxált megoldás célfüggvényértékét 

lehet figyelembe venni ilyen érték meghatározásánál, 

-  túl kicsi javulás – ha két egymást követő generáció legjobb egyedeinek fittségi 

értéke között már nincs jelentős különbség. A 3.5. táblázatban bemutatott példa 

esetén ez a megoldás igen hatékony lehet. 

A fentiek közül a második lehetőség tesztelésére az algoritmus implementációját 

kiegészítettem a javulás mérésének több változatával, és ezt a korábbi példahalmazon 

teszteltem. Négyféle megoldást valósítottam meg, minden esetben a „hagyományos” 

megállási feltételt és a módosított megoldást hasonlítottam össze.Ezeket az 

összehasonlításokat a következő táblázatokban mutatom be, minden esetben a korábbi 

tesztek eredményét helyeztem el a módosítások mellé, összehasonlítási alapként. 
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Az első esetben az algoritmus futása akkor állt meg, amikor egy adott 

iterációban a kapott legjobb célfüggvényérték nem múlja felül a megelőző iterációban 

kapottat. Ez az elgondolás tehát folyamatos javulást remél. A tesztek azt mutatják, hogy 

legtöbbször viszonylag kevés iteráció után véget ér a futás, ugyanakkor amint a 3.6. 

táblázatban is látható, sok esetben – a cov1075 motivációs példához hasonlóan – 

hasonlóan jó, néhol azonoscélfüggvényértéket kapunk már itt is, mint az 50 iterációval 

való futtatás esetében. A jelenlegi tesztek alapján szinte mindenhol valóban meg is állt a 

futás két iteráció után, s a célfüggvényértékek nem sokban különböznek a hagyományos 

teszteléssel kapottaktól. 

 

3.6. táblázat: Az első módosítás eredménye 

 Eredeti algoritmus Módosított algoritmus 

célfüggvény 

értéke 

futási idő 

(másodperc) 

célfüggvény 

értéke 

futási idő 

(másodperc) 

iterációk 

száma 

bell3a 33685600 19.52 54075600 9.43 2 

cov1075 48 1841.53 50 531.83 2 

dcmulti 188873 42.33 191477 12.23 2 

gen 112880 193.48 112560 83.91 2 

gt2 346050 31.1 384664 12.23 2 

l152lav 10346 2897 10540 1793.15 2 

markshare1 0 7.87 0 2.72 2 

misc06 13951 1479.93 13951 289.86 2 

p0282 890732 44.87 803518 21.06 2 

pk1 77 10.05 163 5.61 2 

 



Az elvégzett munka ismertetése 
 

40 

A második esetben egy ettől eltérő megközelítést alkalmaztam. Ebben az esetben 

a futás akkor állt meg, amikor három egymást követő iterációban nem történt javulás. 

Ez azt jelenti, hogy ha két javulásmentes iteráció után a harmadik jobb 

célfüggvényértéket eredményez, akkor a számlálás újraindul. A tesztek során azt 

tapasztaltam, hogy a legtöbb esetben itt is hamar megállt a futás, ebben az esetben nem 

2, hanem 4 iteráció a lehetséges leghamarabbi megállási pont. A tesztek eredményét a 

3.7. táblázat tartalmazza. 

 
3.7. táblázat: A második módosítás eredménye 

 Eredeti algoritmus Módosított algoritmus 

célfüggvény 

értéke 

futási idő 

(másodperc) 

célfüggvény 

értéke 

futási idő 

(másodperc) 

iterációk 

száma 

bell3a 33685600 19.52 54585600 10.53 4 

cov1075 48 1841.53 44 595.73 4 

dcmulti 188873 42.33 189609 26.41 7 

gen 112880 193.48 113683 417.46 66* 

gt2 346050 31.1 485254 15.08 4 

l152lav 10346 2897 10614 1879.33 4 

markshare1 0 7.87 0 2.83 5 

misc06 13951 1479.93 13951 515.77 4 

p0282 890732 44.87 774048 42 4 

pk1 77 10.05 266 6.03 5 

*: a feladat 50 iterációval futtatva általában nem adott megengedett megoldást. 

A harmadik eset ugyanerre az alapötletre épült, azonban a javulás minősége is 

mérvadó volt: a futás akkor állt meg, ha nem következett be egymás utáni három 

iteráción keresztül egyenként 1%-os javulás. Ez egy jóval szigorúbb megkötés, ennek 
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megfelelően a legtöbb esetben pontosan négy iteráció után állt meg a futás, azaz három 

1%-nál kisebb javulást mutató iterációt követően.Azonban a 3.8. táblázatban látható, 

hogy néhányszorelőfordult ettől eltérő eset is. 

 
3.8. táblázat: A harmadik módosítás eredménye 

 Eredeti algoritmus Módosított algoritmus 

célfüggvény 

értéke 

futási idő 

(másodperc) 

célfüggvény 

értéke 

futási idő 

(másodperc) 

iterációk 

száma 

bell3a 33685600 19.52 53535600 10.59 4 

cov1075 48 1841.53 50 595.73 4 

dcmulti 188873 42.33 193722 16.46 6 

gen 112880 193.48 113112 379.56 67* 

gt2 346050 31.1 377526 14.92 4 

l152lav 10346 2897 10358 2078.97 4 

markshare1 0 7.87 0 4.71 4 

misc06 13951 1479.93 13951 512.52 4 

p0282 890732 44.87 899902 42.36 4 

pk1 77 10.05 111 17.23 23 

*: a feladat 50 iterációval futtatva általában nem adott megengedett megoldást. 

Végül a legutolsó esetben a fix 1%-os javulás helyett figyelembe vettem az első 

és a második iteráció után kapott legjobb célfüggvényértékek arányát, és legalább ilyen 

arányú iterációnkénti javulást vártam három egymás utáni iteráción át. Az eredmények 

a 3.9. táblázatban láthatók. Meg kell jegyezni, hogy amennyiben az első két iteráció 

utáni legjobb célfüggvényérték azonos, akkor tulajdonképpen nem vár iterációnkénti 

javulást az algoritmus, ugyanis egyik iterációról a másikra rosszabb sosem lesz a 

legjobb egyed értéke. Ezért a legtöbbször annyi iteráció fut le, amennyit a program 

indításakor megadtunk, ami jelenleg 50. 
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3.9. táblázat: A negyedik módosítás eredménye 

 Eredeti algoritmus Módosított algoritmus 

célfüggvény 

értéke 

futási idő 

(másodperc) 

célfüggvény 

értéke 

futási idő 

(másodperc) 

iterációk 

száma 

bell3a 33685600 19.52 43866100 21.66 50 

cov1075 48 1841.53 48 1818.3 50 

dcmulti 188873 42.33 190540 51.84 50 

gen 112880 193.48 112828 433.42 100* 

gt2 346050 31.1 401146 44.61 50 

l152lav 10346 2897 10202 2240 50 

markshare1 0 7.87 0 3.01 5 

misc06 13951 1479.93 13487 1496.57 50 

p0282 890732 44.87 896894 74.39 50 

pk1 77 10.05 119 18.09 50 

*: a feladat 50 iterációval futtatva általában nem adott megengedett megoldást. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a legtöbb esetben hasonló, vagy ugyanolyan 

jó megoldást szolgáltat a módosított megállási feltétellel való futtatás is, azonban az 

esetek nagy részében ezt jóval rövidebb idő alatt teszi.Nem érdemes ugyanakkor 

túlságosan szigorú feltételeket szabni, hiszen látható, hogy a több iterációval való 

csökkentés nagy időmegtakarítással jár, míg a kapott célfüggvényértékeket nem 

befolyásolja jelentősen a változás. 

A szoftverben való megvalósítás a következőképpen történt. Amennyiben a 

felhasználótól valamely módosított megállási feltételre érkezik kérés a parancssori 

paramétereken keresztül, akkor egy vektorban eltárolásra kerül iterációról iterációra a 

legjobb egyed fittségi értéke. Minden iteráció végén ennek a vektornak az utolsó, vagy 

utolsó két elemével hasonlítottam össze az aktuális iterációban kapott legjobb 
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célfüggvényértéket. Abban az esetben, ha nem egy, hanem három iteráción keresztül 

figyeljük a változást, azt egy számlálóval követjük nyomon. 

3.4.3. Paraméterek megválasztása 

A 2003-as implementáció tesztelésekor során minden populáció egységesen 30 

egyedből állt. Ezek közül minden iteráció alkalmával két szülő keresztezésével két 

gyerek jött létre, majd a szelekció során a két legrosszabb egyed került eldobásra. Úgy 

gondolom, hogy érdemes más paraméterekkel is megvizsgálni a program működését és 

a kapott eredményeket. 

Az algoritmus implementálása során lehetővé tettem a következő két paraméter 

kézi beállítását: 

-  az iterációk száma, 

-  a populáció mérete. 

A felhasználó ezeket parancssori paraméterként adhatja meg, ilyen módon 

lehetővé téve a többféle különböző tesztelést. 

A változatosság növelésének egyik lehetséges módja lehetne továbbáegy iteráció 

során több gyereket is létrehozni. Természetesen az is kérdéses lehet, hogy hány 

iterációig érdemes futtatni az algoritmust. Itt a kényes egyensúly megtalálása fontos a 

minél jobb megoldás és a minél rövidebb futási idő között, illetve természetesen eltérő 

problémák esetén más és más lehet célravezető. 

A gyerekek számának változtatása több kérdést is felvet. A gyerek egyedek 

létrejötténél az eredeti algoritmus szerint a populáció legjobb egyede, valamint egy 

véletlenszerűen választott egyed keresztezése történik meg. Amennyiben egy 

iterációban több gyerekpár is létrejön, akkor a legjobb egyed, mint szülő, mindegyiknél 

ugyanaz lesz. Azonban ha a „többlet” gyerekpárok a későbbi generációkban 

születnének, akkor elképzelhető, hogy egy jobb szülőt kaphatnának, hiszen az előző 

iterációkban született gyerekek jobb fittségi értékkel is rendelkezhetnek, mint az ő 

szüleik. Ugyanakkor, ha hosszú időn keresztül nem javul az aktuális legjobb egyed 

fittségi értéke – amely sok esetben előfordul –, akkor ugyanaz a kimenetel történik meg, 

az új iteráció indításához szükséges többletidő nélkül. Fontos még megjegyezni, hogy a 

gyerekek számának változtatása a módosított megállási feltétellel kombinálva is 
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felértékelődhet: nagyobb változatosság esetén nagyobb eséllyel születik a szüleinél jobb 

gyerek egy iterációban, így elkerülhető a legjobb egyed stagnálása, amely a módosított 

megállási feltételek alapjául szolgált. Ez a kérdéskör a kutatás folytatásának egy 

lehetséges irányát adhatja. 

Mivel ez egy általános célú heurisztika, és nem egy bizonyos problématípusra 

alkalmazható, ezért több teszt átlagát érdemes számon tartani, vagy egy előzetesen 

ismert problémahalmaz vagy feladattípus esetén annak megfelelően állítani be ezeket az 

értékeket. Jelen módosításokkal a felhasználó céljainak megfelelően állíthatja be a 

szükséges paramétereket. 

3.4.4. Alternatív keresztezés 

A szülőkből gyerekek képzésére szolgáló keresztezés során a génlánc 

véletlenszerűen sorsolt kezdő- és végpont közötti részlete kicserélődik. Jelen esetben a 

gének értékei egész számok. Alternatív keresztezésként a gyerekek génláncaiba a másik 

szülő génjei helyett a megfelelő gének közötti intervallumból sorsolt érték is kerülhetne. 

Ezáltal a keresési térnek a két szülő „közötti” részéből kerülhetnek ki a gyerekek, 

felderítve így az eddig kimaradó területet is. A 3.5. ábrán egy példa látható erre a 

lehetőségre. 

 

3.5. ábra: Alternatív keresztezési lehetőség 

Ez a módosítás nem sérti azt a feltételt, hogy a keresztezés során a 

megváltoztatott gének új értékei megengedettek legyenek. Ugyanis a két megengedett 
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érték közti intervallumból sorsolva az új érték is a megengedett intervallumból fog 

kikerülni. 

Ez a típusú keresztezés abban az esetben lehet hatékony, ha nem csak egy pár 

gyereket hozunk létre, hanem többet is. Ekkor ugyanis a véletlenszerű sorsolásnak 

köszönhetően várhatóan a két érték közötti intervallumot viszonylag egyenletesen 

oszthatjuk több részre, ezzel a keresési térben távolabbi pontokat megvizsgálva. 

A szoftverben ezt a lehetőséget is megvalósítottam. Az alternatív keresztezés 

kiválasztására ugyancsak egy parancssori paraméterben van lehetőség. A változást a 

populációt leíró osztály keresztezés (crossover) metódusában valósítottam meg. 

3.4.5. A módosítások összefoglalása 

A felsorolt változtatási lehetőségeket munkám során megvizsgáltam, az 

algoritmus implementációját kiegészítettem ezekkel, és többet tesztelésnek is 

alávetettem. Természetesen ezek a módosítások együtt is alkalmazhatóak. A 3.6. ábra 

mutatja a program hívását a módosított esetben. Ezen az ábrán egy célfüggvénybeli 

együttható értéke szerint rendezett alternatív keresztezést alkalmazó futtatás hívása 

történik, folyamatos javulást váró megállási feltétel mellett. 

 

3.6. ábra: A kiegészített szoftver hívása 

A tesztelések alapján úgy gondolom, hogy a megállási feltétel módosítása jelenti 

a leglényegesebb javulást, hiszen az iterációk számának csökkentésével jelentős futási 
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idő csökkenést érhetünk el. A 3.10. táblázatban a 3.4. táblázat eredményei láthatóak 

újra, azzal az eltéréssel, hogy a módosított genetikus algoritmus, azaz a folyamatos 

javulást váró elv alapján történt a genetikus algoritmus futtatása. 

3.10. táblázat:Futási idők összehasonlítása 

 Nyers futási idő 
(másodperc) 

Genetikus algoritmus 
futási idő (másodperc) 

Korlátozott B&B futási 
idő (másodperc) 

bell3a > 3600 9.43 > 3600 

cov1075 > 3600 531.83 > 3600 

dcmulti 37.31 12.23 37.66 

gen 593.05 83.91 601.61 

gt2 > 3600 12.23 > 3600 

l152lav 830.44 1793.15 835.46 

markshare1 > 3600 2.72 > 3600 

misc06 3.34 461.27 3.16 

p0282 > 3600 21.06 > 3600 

pk1 1764.25 5.61 1738.41 
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4. Összefoglalás  

Munkám során az egészértékű programozási feladatok megoldásának 

gyorsítására szolgáló heurisztikus algoritmusokkal, azon belül is egy genetikus 

algoritmussal foglalkoztam, amelynek célja, hogy egész, illetve vegyes-egész értékű 

feladatokhoz egy jó első megengedett megoldást adjon. Egy ilyen érték segítségével a 

feladat megoldása során felépülő Branch and Bound fa azon ágai levághatóak, amelyek 

ennél a megoldásnál rosszabb értéket képviselnek, így kevesebb csúcs kiértékelésével 

idő takarítható meg. 

Dolgozatomban bemutattam az algoritmus működésének elvét, valamint az 

általam megvalósított implementáció részleteit. A tesztek eredményei alapján 

megállapítható, hogy további fejlesztés segítségével az algoritmus nagymértékben 

hozzájárulhat egy egészértékű megoldó hatékonyságához. Emellett ismertettem az 

eredeti, nagyrészt a véletlenre építő algoritmus több olyan módosítási lehetőségét, 

amelyek javíthatják a kapott megoldás értékét. Ezt a javulást a tesztek is alátámasztják. 

További terveim között szerepel az algoritmus további gyorsítása, valamint a 

korábban felsorolt fejlesztési lehetőségek megvalósítása és tesztelése. Emellett távlati 

célként tervezem az algoritmus integrálását a PanOptkeretrendszerbe, amely a 

későbbiek során egészértékű feladatok megoldására is alkalmassá válik. 
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