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Wstęp. Wiele praktycznych zagadnień optymalizacyjnych (np. [2], [3], [9]) spro-
wadza się do rozwiązania zagadnienia komiwojażera, dlatego też przywiązuje się 
do niego dużą wagę. Jak do tej pory, istnieje kilka algorytmów rozwiązania tego 
zagadnienia. W pracy [6] przedstawiono taki algorytm oparty na programowaniu 
dynamicznym, natomiast w pracy [11] w oparciu o algebrę dróg elementarnych. 
Jednak najbardziej efektywnym algorytmem opublikowanym do tej pory jest algo-
rytm przedstawiony w pracy [8]. Jest on oparty na metodzie podziału i ograniczeń. 

Zagadnienie komiwojażera jest zagadnieniem typu kombinatorycznego. Za-
gadnienia tego rodzaju charakteryzują się niekiedy stosunkowo prostym sformuło
waniem oraz dużymi trudnościami przy ich rozwiązaniu nawet przy zastosowaniu 
najnowszych środków techniki obliczeniowej. W ostatnim dziesięcioleciu ukazało 
się wiele prac poświęconych wyżej opisanym zagadnieniom. Celem zdecydowanej 
większości tych prac jest poszukiwanie bardziej efektywnych algorytmów roz-
wiązania. 

W niniejszej pracy przedstawiono rozwiązanie zagadnienia komiwojażera przy 
użyciu grafów dysjunktywnych. Jak do tej pory, elementy grafów dysjunktywnych 
były stosowane do rozwiązywania zagadnień związanych z wyznaczeniem optymal-
nej kolejności wykonywania operacji [1], [4], [5]. 

l. Podstawowe pojęcia. W tym rozdziale zdefiniujemy podstawowe pojęcia teorii 
grafów używane w całej pracy. 

Grafem Berga (krótko, grafem) nazywamy parę uporządkowaną G= (X, R), 
gdzie X jest dowolnym, skończonym zbiorem elementów zwanych wierzchołkami, 
aR relacją dwuargumentową określoną na Xx X. Parę (x, y) taką, że xRy nazywa-
my lukiem grafu. Niech 

U= {(x,y)l (x,yEX)/\(xRy)}. 

Ciąg wierzchołków grafu (x1 , x2, ... , xh+ 1) taki, że dla i= l, 2, ... , h zachodzi 
(xh xi+ 1) E U, nazywamy drogą. Jeśli dodatkowo xi =l= xh i,j = l, 2, ... , h+ l, 

6 Matematyka Stosowana Nr 13 [81] 
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to drogę nazywamy prostą. Drogę zamkniętą, tzn. taką, w której x1 = xh+b nazywa-
my konturem. Zauważmy, że drogę możemy określić w sposób równoważny jako 
ciąg łuków ((x1, x2), (x2, x3), ... , (xh, xh+l)). 

Dla dowolnego wierzchołka X grafu G = (X, R) można określić zbiory r X= 
= {y e XI xRy} i r-l X= {y EXI yRx}. 

Zauważmy, że dany graf G = (X, R) możemy w sposób równoważny określić 
jako parę uporządkowaną (X, U) lub (X, F). Dalej, w zależności od potrzeby 
i wygody, dla oznaczeniagrafuG używać będziemy jednego z tych określeń. 

Grafem z obciążonymi wierzchołkami lub lukami nazywamy graf wraz z funkcja-
mi określonymi na jego wierzchołkach lub łukach. W grafie G= (X, U) z funkcją 

n 

'Y}: U--+ R, za długość drogi (x1 , x 2 , ••• , xh+l> przyjmujemy L 'YJ(Xj, xi+ 1). Niech 
i=l 

d(x, y) będzie zbiorem łuków pewnej dowolnej drogi między węzłami x oraz y; 
wówczas długością tej drogi będzie 

Id = L 'YJ(u, v). 
<u, v) e d(x, v) 

Niech graf G będzie bezkonturowy oraz niech D= {di(x, y)} będziezbiorem wszyst-
kich dróg między węzłami x oraz y. Liczbę 

L(x, y) = max ld1 
d1(x,y)eD 

nazywamy długością najdłuższą lub krytyczną między węzłami x oraz y. Drogę 
związaną z tą długością, tzn. drogę C(x, y) taką, że 

L(x, y) = L 'YJ(u, v), 
<u, v) e C(x,y) 

nazywamy !Jajdluższą lub krytyczną między węzłami x oraz y. 
Niech D = { di} będzie zbiorem wszystkich dróg w grafie bezkonturowym G. 

Liczbę L = max ld1 oraz drogę C taką, że L = L 'YJ(u, v), będziemy nazywać 
· d1eD (u,v)eC 

odpowiednio długością najdłuższą lub krytyczną oraz drogą najdłuższą lub kry-
tyczną grafu G. 

2. Sformułowanie zagadnienia i jego własności. Niech będzie dany graf dysjunk-
tywny 

(l) D= (A, U; V), 
gdzie 

D= (A, U) 

jest grafem, w którym zbiór węzłów stanowi 

(2) A= Xu Y{O} u {z}, 
przy czym -

X= {xt,x2, ... ,xn}, Y= {Yt,Y2, ... ,yn}· 
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Zbiorem łuków w D jest 

(3) 

przy czym 
n 

(4) 

n 

(5) 

n 

(6) 

Graf D został zilustrowany na rysunku l. 

Rys. 1 

Zbiorem V łuków dysjunktywnych jest 

(7) 

gdzie 

(8) 

n 

n 

yi = U {(yb Xi) }. 
i= l 
i# 

Na rysunku 2 przedstawiono graf dysjunktywny dla n = 3. 
Niech będą dane funkcje 

(9) 

Rys. 2 
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Wartości funkcji n(x, y) będą obciążeniami łuków. Ponadto załóżmy, że 

(lO) min n(u, v) > max n(x, y). 
<u,v)eVo <x,y)eVvU1 vU2 

Dla uproszczenia dalszych rozważań (korzystając z ( 4)-(7)) obciążenia łuków 
(yh xi) ze zbioru V będziemy oznaczać rJ(Yh xi) = 'YJih obciążenia łuków ze zbioru 
U0 - n(xb Yi) = 'YJih natomiast obciążenia łuków ze zbioru U1 oraz U2 - n(O, xi) = 
= 'YJoi oraz 'f}(Xb z) = 'Y}iz. 

Dwa łuki dysjunktywne (yi, xi), (yh x)~ i =/= j, lub ogólnie łuki (y, x), (u, v) E V 
spełniające warunek 

(11) U = Fx, V = F- 1y 

będziemy nazywać parą dysjunktywną. Na rysunku 3 żilustrowano taką dysjunktywną 
parę łuków. Dowolny łuk ż pary dysjunktywnej będziemy nazywać partnerem dru-
giego łuku z tej pary. Czynność zastępowania łuku partnerem będziemy nazywać 
przełączeniem. 

Rys. 3 

Podzbiór Sr c V zawierający co najwyżej jeden łuk z każdej pary dysjunktywnej 
będziemy nazywać reprezentacją. Reprezentację zawierającą dokładnie jeden łuk 
z każdej pary nazywamy kompletną. 

Niech 
R={Sl, ... ,Sw} 

będzie rodziną wszystkich reprezentacji (niekoniecznie kompletnych) oraz niech 

R' = { Sr E Rl Sr jest reprezentacją kompletną} 

będzie rodziną reprezentacji kompletnych. W niniejszej pracy będziemy rozważać 
tylko reprezentacje kompletne. 

Każda reprezentacja Sr ER' generuje graf nie dysjunktywny 

D,= (A, U u Sr) =(A, Ur). 
Niech 

RD = {D l ' ... ' DD} 
będzie rodziną tych grafów. Dalej, niech 

(12) R~ = {D, E RDI D, nie zawiera konturów} 

będzie rodziną grafów bezkonturowych. 
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DEFINICJA l. Najdłuższą drogę (krytyczną) grafu D0 E R~ będziemy nazywać 

minimaksymalną w grafie D== (A, U; V), a związaną z nią reprezentację S0 opty-
malną, jeżeli 

(13) L 0 = min L,., 
DreR'r> 

gdzie L,. jest długością najdłuższej (krytycznej) drogi w D,.. 
TwiERDZENIE l. Niech C,. będzie zbiorem luków drogi krytycznej grafu D,. E R~. 

W każdym grafie D,. E R~ droga C,. zawiera wszystkie luki ze zbioru U0 • 

D o w ó d. Rozważmy dowolny graf D,. E R~ i załóżmy, że powyższe twierdze-
nie nie jest prawdziwe. Oznacza to, że istnieje co najmniej jeden łuk (x, y) E U0 , 

taki, że (x, y) ~ C,.. 
Niech r- 1x oraz Fy będą (odpowiednio) zbiorami poprzedników węzła X oraz 

następników węzła y w D,.. Z wyrażenia (5) wynika, że dla dowolnego łuku 

(x, y) E Uo, o E r- 1x, natomiast z warunku (6) wynika, że z E Fy. Rozważmy 

teraz drogę krytyczną C,. grafu D,.. Ponieważ graf D,. jest bezkonturowy, więc droga 
ta istnieje. Ponieważ droga C,. zaczyna się węzłem O i kończy węzłem z, więc droga 
ta zawiera co najmniej jeden węzeł ze zbioru r- 1x oraz co najmniej jeden węzeł 
ze zbioru Fy. Rozważmy ostatni węzeł ze zbioru r- 1 x leżący na drodze C,. (tzn. 
najdalszy względem węzła O); niech będzie to węzeł u. Dalej, rozważmy pierwszy 
węzeł ze zbioru Fy, leżący na drodze C,. (tzn. najwcześniejszy węzeł względem 
węzła O); niech będzie to węzeł v. Ponieważ graf D,. jest bezkonturowy, więc z określe
nia u oraz v wynika, że u # v. Zatem drogę krytyczną możemy przedstawić w po-
staci 

(14) C,. = C(O, u) u C(u, v) u C(v, z), 

albo w postaci 

(15) C,.= C(O, v) v C(v, u) u C(u, z). 

Wykażemy teraz, że drogi krytycznej nie można przedstawić w postaci (15), gdyż 
nie istnieje droga C(v, u). Z określenia węzłów u oraz v wynika, że istnieje droga 
d(u, v) między węzłami u oraz v nie należąca do drogi C,. i jest ona równa 

(16) · d(u,v) = ((u,x),(x,y),(y,v)). 

Ponieważ graf D,. jest bezkonturowy, więc jeżeli istnieje d(u, v), to nie istnieje 
C(v, u). Zatem drogę C,. można przedstawić w postaci (14). 

Rozważmy drogę C(u, v). Wykażemy, że droga ta nie zawiera żadnego łuku 
ze zbioru U0 • Aby tego dowieść, przypuścimy, że tak nie jest, czyli że istnieje 
(x', y') E U0 n ,C(u, v). Zauważmy jeszcze, że u E Y oraz v E X, więc z wyrażenia 
(4) wynika, że droga C(u, v) zaczyna się i kończy (odpowiednio) łukami (u, u') 
i (v, v') ~ U0 , czyli drogę C(u, v) możemy przedstawić w postaci 

(17) C(u, v) = {(u, u')} u C(u', v') u {(v', v)}. 
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Zatem zamiast drogi C(u, v) możemy rozważać drogę C(u', v'). Zauważmy jeszcze, 
że z określenia drogi C(u, v) oraz C(u', v) wynika, że na drodze C(u', v') nie leży 
żaqen węzeł ze zbioru T- 1x oraz Ty. Dalej, ponieważ S, jest reprezentacją komplet-
ną, więc musi wystąpić jedna z dwóch możliwości: (a) istnieje (y, x') E S, albo 
(b) istnieje (y', x) E S,. 

(a) Jeżeli (y, x') E S" to x' E Ty, więc jeżeli (x', y) E C(u', v'), to x' leży na 
drodze C( u', v'), co przeczy założeniu, że na drodze tej nie leży żaden węzeł ze zbioru 
Ty oraz T- 1x. 

(b) Jeżeli (y', x) E S" to y' E T- 1x, więc jeżeli (x', y') E C(u', v'), to y' leży na 
drodze C( u', v'), co prowadzi do sprzeczności podobnie jak w przypadku (a). Reasu-
mując, (x',y') rt C( u', v'),czyli droga C( u, v) nie zawiera żadnego łuku ze zbioru U0 • 

Zatem droga C(u, v) może zawierać tylko łuki ze zbioru S, u U1 u U2 • Z (5)-(8) wyni-
ka, że łuki z tych zbiorów nie mogą występować na drodze bezpośrednio po sobie, za-
tem droga C(u,v) może zawierać tylko jeden łuk ze zbioru S, u U1 u U2 i łukiem tym 
będzie łuk (u, v). Oprócz drogi C(u, v) między węzłami u oraz v istnieje inna droga 
d(u, v) (wyrażona przez (16)). Droga ta zawiera łuk (x, y) E U0 • Z warunku (10) 
wynika, że r;(x' y) jest większy od obciążenia każdego łuku ze zbioru s, u ul u ul' 
w szczególności od obciążenia łuku (u, v). Zatem droga C(u, v) nie jest najdłuższą 
drogą między węzłami u oraz v. Z kolei z tego wynika, że C, nie jest najdłuższą 
drogą w grafie D,, co przeczy założeniu twierdzenia i kończy jego dowód. • 

Powyższe rozważania zostały zilustrowane na rysunku 4. 

X Y 

o 

Rys. 4 

Z (5) oraz (6) wynika, że droga krytyczna C, dowolnego grafu D, E R'n zaczyna 
~ię łukiem ze zbioru U1 i kończy łukiem ze zbioru U2 oraz nie zawiera innych łuków 
z tych zbiorów. Zatem możemy zapisać 

(18) Cr = {(0, x)} u C(x, y) u {(y, z)}, 

przy czym (O, x) E U1 , (y, z) E U 2 , x E X, y E Y, oraz droga C(x, y), nie zawiera 
łuków ze zbioru U1 i U2 • Stąd oraz z twierdzenia 1 wynika, że droga C(x, y) za-
wiera wszystkie łuki ze zbioru U0 • Łatwo zauważyć, że łuki ze zbioru U0 nie mogą 
występować na drodze bezpośrednio po sobie, zatem muszą być oddzielone łukami 
ze zbioru Sr. Poza tym łuki ze zbioru Sr też nie mogą występować na drodze bez-
pośrednio po sobie. Reasumując, droga C(x, y) zawiera na przemian łuki ze zbioru 
U0 oraz Sr. Zatem droga ta będzie zawierała łuki ze zbioru U0 w pewnej ustalonej 
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kolejności, czyli korzystając z oznaczeń użytych w wyrażeniach (4)-(6), drogę kry-
tyczną możemy zapisać w postaci (rysunek 5): 

(19) C,. = { (0, x,.), (X,.
1

, y,.), (y,.
1

, x,.), (X,. 1 , y,.), ... , (x,.", y,.n), (y,.", z)}, 

przy czym 

oraz 

i=l,2, . .. ,n, 
(20) (y,.

1
, x,.,+l) E S,., i= 11 3, ... , n-1, 

{rl' r2' ... 'rn} -permutacja liczb {l' 2, ... 'n}. 

Rys. S 

Długość drogi krytycznej C,. dowolnego grafu D,. E R'n będzie równa 
n n n 

(21) L,.= L 'f}(y,.,, x,.,.)+ L n(x,.,, y,.,) =L n(y,.,, x,., . )+Lu, 
i=O i=l 1=0 

przy czym dla wygody przyjęto, że 

Z twierdzenia l wynika, że droga krytyczna dowolnego grafu D,. E R'n zawiera 
wszystkie łuki (x,.,, y,.,) E U0 , i = l, 2, ... , n, zatem druga suma prawej strony 
wyrażenia (21) jest wielkością stałą dla wszystkich grafów rodziny R'n. 

W związku z tym zagadnienie znalezienia drogi minimaksymalnej (13) jest 
równoważne minimalizacji wyrażenia 

n n-1 

(22) L:= L 'f}(y,.,, x,.,+J = 'fJorl +L 'fJ,.,,.,+l +'f}rnz' 
i=O i=l 

czyli sumy obciążeń łuków ze zbioru [U1 u U2 u S,.] n C,.. 
Utwórzmy macier(odległości H= (hii), i,j = O, l, ... , n, w następujący sposób: 

l 
'rJoj 

h·.= 'f}ij 
IJ 

'rJiz 
00 

(23) 

dla 
dla 
dla 
dla 

i= O, j = l, 2, ... , n, 
i = l , 2, ... , n, j = l , 2, ... , n, i =f. j, 
i = l , 2, ... , n, j = O, 
i, j = O, l , ... , n, i = j. 

Możemy sformułować następujące twierdzenie: 
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TWIERDZENIE 2. Zagadnienie znalezienia drogi minimaksymalnej ( 13) jest równo-
ważne rozwiązaniu zagadnienia komiwojażera (znalezieniu minimalnego cyklu Ha-
miltona) dla macierzy H. 

D o wód. Niech L oznacza długość obwodu Harniltona {0, r1 , r2 , ••• , rn, O} 
macierzy H. Zatem z (23) mamy 

n-1 n-l 

L= hor 1 + Lhr,r1+~+h,no = 'Y/Or 1 + L'YJr1 rl+l+'YJrnz• 
i=l 4 i=1 

Czy li długość cyklu Harniltona {O, r 1 , r 2 , •.. , r n, O} jest równa wartości L: (22) 
dla grafu D, przy występowaniu łuków zbioru U0 w kolejności {r1 , r2 , ••• , rn}· Poza 
tym, jak łatwo zauważyć, rodzina R'» zawiera grafy różniące się między sobą kolej-
nością (permutacją) występowania łuków ze zbioru U0 na drodze krytycznej. Zatem 
istnieje wzajemne jednoznaczne odwzorowanie 

cp: {o' r l ' r 2 ' ••. ' r n' o} ~ { r l ' r 2 ' ••. ·, r n} ~ D, E R'». 
W związku z tym mamy 

min L = L({O, 11 , 12 , ••• , ln, O}) = min Lt ({11 , 12 , •.• , ln}). • 
{d,kt.k2, ... ,kn,O} {rt.r2 , ••• ,rn} 

Niech 

wówczas mamy 
(24) 
oraz 

Dalej, niech 

wówczas mamy 

(25) 

oraz 

h;i<O = minhii; 
i 

n n 

L: = L hij(i) + L h;lrl+t • 
i=O i=O 

n n n 

'· 

(26) L:= Lhq<i>+ Lh~(j)j+ Lh~:rltl. 
i=O i=O i=O 

Z (24)-(26) otrzymujemy 
n n 

(27) L~~ L hij(i)+ L h~(j)j = L8
. 

i=O i=O 

Niech 

(28) H"= hi} 
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będzie nieujemną macierzą powstałą z nieujemnej macierzy H przez wyżej opisane 
przekształcenie redukcyjne. 

Macierz H" będziemy nazywać macierzą zredukowaną, wartość L H wartością 

redukcyjną. 

Łatwo zauważyć, że zachodzi następujące twierdzenie [7]: 
TWIERDZENIE 3. Zagadnienie znalezienia drogi minimaksymalnej (13) jest równo--

ważne znalezieniu minimalnego cyklu Harniltona macierzy H". Długość drogi L~ 
odpowiadająca macierzy H i długość drogi L~" odpowiadająca macierzy H" związane· 

są równością 

n 

(29) L~= LH + ~ h;',r· · • L •+t 
i=O 

Uwzględniając w wyrażeniu (21) zależności (22) oraz (29) otrzymujemy 

n 

(30) Lr = LU+LH+ Lh;;rl+t" 
i=O 

Niech 
(31) 

wówczas dla każdego Dr E R'n mamy 

(32) 

a w szczególności 

(33) L0 ~L, 

gdzie L 0 jest drogą minimaksymalną w grafie D = (A, U; V). 
LEMAT l. Niech er będzie zbiorem luków drogi krytycznej w Dr E R'n. Jeżeli luk· 

(y, x) E Sr n Cr, to luk (y, x) jest jedyną drogą między węzłami y oraz x. 

D o wód. Przez d'(y, x) oznaczmy dowolną drogę od węzła y do x nie zawiera-
jącą łuku (y, x). Mamy więc dowieść, że nie istnieje d'(y,x) w Dr dla (y,x) E sr n c,. 
Z (3) oraz (7) wynika, że dla żadnego (u, v) E Sr nie istnieje droga d'(u, v) w D, 
czyli jeżeli istnieje, to istnieje w D,. Oznacza to, że istnieje co najmniej jeden łuk 
(Y i, Xj) taki, że (Y i, Xj) E Sr n d' (y, x). 

Jeżeli (Y b Xj) E Sr, to z (7) wynika, że xi E X. Dalej z (3) oraz (7) wynika, że w D,. 
jedynym następnikiem xi jest Yi E Y, czyli łuk (xh Yi) E d'(y, x). Z (3) wynika, 
że (xi,Yi)EU0 • Natomiast z warunku (10) wynika, że 'YJ(Xi,Yi) jest większe od 
obciążenia każdego innego łuku w Dn w szczególności 'YJ(Xj , Yi) > 'Y)(y, x), co prze-
czy założeniu, że łuk (y, x) jest najdłuższą drogą od węzła y do x. 

TWIERDZENIE 4. Niech Cr będzie zbiorem luków drogi D, E R'n. Dowolny graf Dr 
otrzymany z D, przez przelączenie dowolnego luku (y, x) E Sr n C, jest bezkonturowy. 

D o wód. Niech łuk (u, v) będzie partnerem łuku (y, x) c Sr n Cr. Niech 
d(v, u) będzie dowolną drogą od węzła v do węzła u w D,. Łatwo zauważyć, że wy--
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'Starczy dowieść, że droga d(y, u) nie istnieje w Ds. Z wyrażeń (3) oraz (7) wynika, 
że w D, jedynym następnikiem węzła v jest węzeł y oraz że jedynym poprzednikiem 
węzła u jest węzeł x. Dalej, na podstawie lematu l, jedyną drogą od węzła y do x 
w D, jest łuk (y, x). Z tego wynika, że d(v, u)= ((v, y), (y, x), (y, u)) jest 
jedyną drogą od węzła v do u w D,. Ponieważ czynność przełączenia łuku (y, x) 
w D, polega (między innymi) na odrzuceniu tego łuku, a więc na likwidacji jedynej 
drogi od węzła v do u, zatem w D s nie istnieje droga od węzła v do u, co kończy 
dowód twierdzenia 4. • 

Dla dowolnego D, ER~ i dowolnego węzła x E A określimy szereg zależności. 
Najdłuższą drogą od węzła O do dowolnego węzła x E A- {O} będzie .. 

(34) Lr(O, x) = max [L,(O, y)+17(y, x)]. 
yer- 1x 

Najdłuższą drogą od dowolnego węzła x E A- {z} do węzła z będzie 

(35) Lr(x, z)= max[L,(y, z)+'YJ(X, y)]. 
yerx 

Niech xi oraz xi będą węzłami, dla których prawe strony (34) or-az (35) osiągają 
wartości maksymalne. Jeżeli x ma poprzednik różny od x;, czyli jeżeli 

to 
(36) L~(O, x) = max [L,(O, y) + 'Y}(Y, x)], 

ye r- 1x-{x,} 

-oraz jeżeli x ma następnik różny od x i, czyli jeżeli 

rx-{xj} =l= 0, 
to 
{37) L~(x, z) = max [L,(y, z)+ rJ(x, y)]. 

yerx-{x1} 

Wyrażenie L~(O, x) jest najdłuższą drogą od węzła O do x nie zawierającą łuku 
(xi. x), natomiast L~(x, z) jest najdłuższą drogą od węzła x do z nie zawierającą 
łuku (x, xi>· 

Następnie określimy dla zbiorów X i Y różnice 

-(38) {
o:,(O, x) = L,(O, x)-~~(0, x), 
{J,(y, z)= L,(y, z)-L,(y, z), 

Wprowadzimy teraz wyrażenie 

XEX, 

yE Y. 

(39) LI, [(y, x), (u, v)] = max [- o:,(O, x),- {J,(y, z), rJ(X, u) 
+'Y}(V, y)+'YJ(Y, x)+'Y}(u, v)-o:,(O, x)-{J,(y, z)]. 

TwiERDZENIE 5. Wartość wyrażenia Ll,[(y, x), (u, v)] istnieje dla wszystkich 
(y, X) E S" przy czym (u, v) jest partnerem luku (y, X). 

D o wód. Wartość Ll,[(y, x), (u, v)] istnieje, jeżeli o:r(O, x) i {J,(y, z) istnieją 
oraz jeżeli istnieje takie u oraz v, że x jest poprzednikiem u oraz y następnikiem v. 
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Wyrażenia a,(O, x) oraz p,(y, z) istnieją, jeżeli L;(o, x) oraz L;(y, z) istnieją, 

czyli węzeł x posiada więcej niż jeden poprzednik, a węzeł y więcej niż jeden następ
nik w D,. Oczywiście takjest zawsze, ponieważ każdy węzeł ze zbioru A- [ {O}u {z}] 
posiada jeden poprzednik i jeden następnik w D = (A, U) (wynika to z wyrażenia 
(3)). Dalej, węzeł y jest poprzednikiem x (a x następnikiem y) w D,, lecz nie w D. 
Zatem x posiada w D, co najmniej jeden poprzednik inny niż y, a y posiada co naj-
mniej jeden następnik inny niż x. 

Ponieważ x E X, a y E Y, więc x posiada dokładnie jeden następnik u, i to taki. 
że u E Y, a y posiada dokładnie jeden poprzednik v, i to taki, że v E X (wynika to 
z wyrażenia (3)), czyli Y = rv, a X = r- 1u. z kolei z (11) wynika, że łuk (u, v) 
jest partnerem łuku (y, x) E S,. • 

TWIERDZENIE 6. Niech dla D, E R'n Ds będzie grafem otrzymanym z D, przez 
przelączenie jednego luku (y, x) E S,nC" gdzie C, jest najdłuższą drogą w D,. 
Wtedy 

L3 (0, z)~ L,(O, z)+LJ,[(y, x), (u, v)]. 

D o wód. Aby udowodnić nierówność, zauważmy, że dla każdego (y,x) E C,nS, 
zachodzi 

(40) L,(O, z)+Ll,[(y, x), (u, v)] = 

= L,(O,z)+max[-a,(O,z), -p,(y,z), 
'YJ(X, u) +f}(u, v)+?J(V, y)+?J(Y, x)-a,(O, x)-p,(y, z)]= 
= L,(O, z)+max[ -L,(O, x)+L;(o, x),-
-L,(y, z)+L;(y, z), 'YJ(X, u)+n(v, y)+n(y, x)+n(u, v)-

-L,(O, x)+L;(o, x)-L,(y, z)+L;(y, z)]. 

Najdłuższą drogę C, w grafie D, przechodzącą przez węzeł x E A- [{O}u {z}] 
możemy przedstawić w postaci 

C,= C(O, x) u C(x, z). 

Ponieważ graf D, jest bezkonturowy, więc mamy 

C(O, x) n C(x, z)= 0. 

Zatem długość drogi C, będzie równa 

(41) L,(O, z) = L,(O, x)+L,(x, z). 

Uwzględniając w wyrażeniu (40) zależność (41) otrzymujemy: 

L,(O, z)+Ll,[(y, x), (u, v)] = max[L;(o, x)+L,(x, z), L,(O, y)+ 

+L;(y, z), L;(o, x)+f}(x, u)+?J(u, v)+f}(V, y)+L;(y, z)]= 

= max[L;(o, x)+L,(x, z), L,(O, y)+L;(y, z), L,(O, u)+n(u, v)+L,(v, z)]. 

Łatwo zauważyć, że liczby L;(o, x)+ L,(x, z) oraz L,(O, y)+L;(y, z) są długościami 
dróg d1(0, z)= d(O, x)uC(x, z) oraz d2 (0, z)= C(O, y) u d(y, z). 



92 J. Grabowski 

Z określenia tych dróg wynika, że (y, x) ~ d1 (0, z) oraz (y, x) ~ d2 (0, z), zatem 
drogi te są drogami i w Ds. Natomiast liczba L,(O, u)+ n(u, v) + L(v, z) jest długością 
drogi d3 (0, z) = C(O, u) u {(u, v)} u C(v, z) zawierającą łuk (u, v) będący partne-
rem łuku (y, x) E C,. Zatem droga d3 (0, z) jest też drogą w Ds. (Powyższe roz-
ważania zostały zilustrowane na rysunku 6). Ponieważ długość drogi krytycznej 
w Ds nie może być mniejsza od długości jakiejkolwiek innej drogi, w szczególności 
od dróg d1 (O, z), d2 (0, z), d3 (0, z), marny więc 

Ls(O, z)~ L,(O, z)+L1,[(y, z), (u, v)], 

co kończy dowód twierdzenia 6. • 
Zatem przy przełączaniu łuku (y, x) E C, ograniczeniem dolnym najdłuższej 

drogi Cs w Ds jest 
L,(O, z)+L1,[(y, x), (u, v)]. 

Rys. 6 

3. Algorytm rozwiązania. Algorytm znalezien!a .drogi minimaksymalnej w grafie 
dysjunktywnym jj = .(A, U; V) oparty jest na metodzie podziału i ograniczeń 
z mieszaną. strategią przeglądania drzewa rozwiązań. 

Drogę minimaksymalną grafu dysjunktywnego D uzyskujemy generując ciąg 
grafów bezkonturowych D, E R'v oraz rozwiązując zagadnienie drogi krytycznej dla 
każdego D, z ciągu. 

Niech będzie dana kompletna reprezentacja wyjściowa S 1 taka, że 
S1 ER; 

oraz graf 
D=(A,UuS1) 

nie zawiera konturów. Łuk dysjunktywny (y, x) E V będziemy nazywać zgodnym, 
jeżeli (y, x) E sl. Partnera łuku zgodnego będziemy nazywać łukiem przeciwnym. 
Rozpoczynając od grafu D1 = (A, U u S1) generujemy (prowadzimy podział) 
ciąg grafów D, = (A, U u S,). Każdy graf D s otrzymujemy z pewnego grafu D, 
z ciągu przez przełączenie jednego łuku zgodnego na łuk przeciwny. Dla wygody 
proces ten przedstawimy w postaci drzewa T rozwiązań dopuszczalnych. Każdy 
węzeł w T będzie przedstawiał pewien graf D,, a łuk w T będzie odpowiadał pewnej 
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parze grafów Dr, Ds takich, że Ds jest otrzymany z Dr przez przełączenie jednego 
łuku dysjunktywnego z (y, x) E Sr, na (u, v) E Ss, gdzie (u, v) jest partnerem 
łuku (y, x). Wtedy łuk (Dr, Ds) w T będzie odpowiadał łukowi dysjunktywnemu 
(u, v) E S s. O dwóch grafach D n D s w T będziemy mówić, że Dr jest poprzednikiem 
D s (a D s następnikiem Dr), jeżeli istnieje droga od Dr do D s w T. Korzeniem w drze-
wie rozwiązań T będzie graf wyjściowy D 1 =(A, U u S1). Wygenerowanie nowego 
grafu (węzła w T) D s z Dr i utworzenie nowej gałęzi w T jest związane z wyborem 
pewnego łuku zgodnego z Sr do przełączenia. Czynność tę nazwiemy operacją 

wyboru. 
Dla każdego grafu Dr będziemy przeprowadzali operację testowania, której 

celem będzie sprawdzenie, czy dalsze przełączanie łuków zgodnych Sr może wy-
generować graf Ds E R'n o mniejszej drodze krytycznej niż znaleziona do tej pory. 
Jeżeli jest to niemożliwe, to :odrzucamy rozpatrywany graf Dr (wraz z ewentualnymi 
następnikami) i cofamy się po gałęzi drzewa T do poprzednika D P, z którego wy-
generowaliśmy graf Dr. Jeżeli z pewnego grafu Dr otrzymaliśmy nowy graf D s 

wygenerowany przez przełączenie łuku zgodnego (y, x) E sr, to w Ds ustalamy 
chwilowo łuk przeciwny (u, v) E S s. Łuk ten w żadnym następniku D t względem 
Ds w T nie może być przełączony. Natomiast jeżeli cofamy się do Dr z pewnego 
następnika D s, ustalamy na trwałe łuk zgodny (y, x), którego przełączenie wyge-
nerowało Ds. Zatem dla każdego grafu Dr ustalamy pewien podzbiór Fr c Sr 
łuków dysjunktywnych. Łukami przeciwnymi w Fr są te, które przedstawiają drogę 
w T od korzenia do Dr, natomiast łukami zgodnymi w Fr są łuki, których partnerzy 
zostali odrzuceni w procesie cofania. Łuki zbioru Fr odgrywają szczególną rolę 

w operacji testowania i wyboru. 

A. Operacja testowania. Celem tej operacji jest obliczenie dolnego ograniczenia 
długości dróg krytycznych dla wszystkich możliwych następników Dr E R'n, wy-
generowanych z Dr. Łukami, które nie ulegają zmianie przy generowaniu następni
ków z Dr, są łuki ze zbioru Fr. 

Oznaczmy przez 
D(Fr) =(A, U u Fr) 

graf utworzony ze zbioru ustalonych łuków Fr. Niech 
D(Fr) =(A, U U Fr; Vr) 

będzie grafem dysjunktywnym grafu D(Fr), w którym 

Vr = V- [Fru F;], 

gdzie F; jest zbiorem tych łuków dysjunktywnych, których partnerzy należą do 
zbioru Fr. Łatwo zauważyć, że proces generowania następników graf u Dr w T 
będzie równoważny znalezieniu drogi minimaksymalnej grafu dysjunktywnego 
D(F,) (porównaj z grafem D). Graf D, będzie "korzeniem" drzewa rozwiązań, 
a "reprezentacją wyjściową" będzie zbiór S(Fr) = Sr-Fr. 

Z drugiej strony zauważmy, że przy wyznaczaniu minimalnego obwodu Harnilto-
na w macierzy H, ustalenie łuku dysjunktywnego (yi, xi) jest równoznaczne z przy-
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jęciem h;i = oo w H. Zatem, stąd oraz z twierdzenia 2 wynika, że znalezienie drogi 
minimaksymalnej w grafie dysjunktywnym i5(F,) jest równoważne znalezieniu ob-
wodu Harniltona w macierzy H(F,) = (h'ii) określonej w następujący sposób: 

jeżeli (Y h X;) E F,., 
w przeciwnym przypadku, 

przy czym (yh x;) jest partnerem łuku (y;, xi>· Niech 

L(F,) =LU +LH(Fr>, 

gdzie L H<_F.> jest wartością redukcyjną macierzy H(F,) wyznaczoną zgodnie z (27). 
Wówczas z twierdzenia 3 oraz z (33) wynika, że 

L 0 (F,);;? L(F,), 

gdzie L 0 (F,) jest drogą minimaksymalną grafu dysjunktywnego D(F,). Wartość 
L(F) jest więc dolnym ograniczeniem drogi minimaksymalnej grafu D(F,), czyli 
dolnym ograniczeniem wszystkich następników D,. Niech L* będzie najkrótszą 
drogą wszystkich wygenerowanych do tej pory grafów w T. Jeżeli więc zachodzi 

L(F,);;? L*, 

to możemy odrzucić graf D, wraz z ewentualnymi wszystkimi jego następnikami. 
Z powyższych rozważań wynika, że podstawową czynnością przy wyznacza-

niu L(F,) jest redukcja macierzy H(F,). Ponieważ działanie algorytmu będzie mieć 
charakter iteracyjny, więc dla zmniejszenia czasu obliczeń wyznaczanie L(F,) też 
powinno posiadać charakter iteracyjny. W tym celu zauważmy, że jeżeli do zbioru 
łuków ustalonych F,. wprowadza się łuk (yi, x), wówczas w H(F,) należy przyjąć 

natomiast pozostałe elementy macierzy nie ulegają zmianie. Zatem wartość 

(42) 

gdzie 

(43) 

zaś 

hii<i> = minhih 
j 

hiu>i = minhii, 
i 

będzie dolnym ograniczeniem drogi minimaksymalnej grafu dysjunktywnego 
D(F, u {(y;, xi) }. Podobne oszacowania jak (42) mogą być dokonywane w do-
wolnym grafie D, w przypadku konieczności ustalenia dowolnego łuku dysjunk-
tywnego. Tego rodzaju konieczność wystąpi w czasie wykonywania czynności 
cofania w drzewie T. 
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B. Operacja wyboru. Celem operacji wyboru w D, jest wskazanie łuku zgodnego 
do przełączenia i wygenerowanie następnika Ds w drzewie T. Szczególną rolę od-
grywają łuki swobodne 

E,= S,-F,. 

Będziemy przełączać tylko łuki z tego zbioru, a dokładnie łuki ze zbioru 

(44) 

tzn. łuki swobodne leżące na drodze krytycznej. Zrozumiałym jest, że będziemy dą
żyli do wyboru takiego łuku, którego przełączenie wygeneruje następnik o możliwie 
najmniejszej drodze krytycznej. Szczególnie istotne jest to dla operacji testowania. 
Kryterium wyboru łuku ze zbioru K, będzie wyrażenie Lł,[(y, x), (u, v)] określone 
przez (39). Wartość tego wyrażenia stanowi oszacowanie łuku zgodnego <Y, x) E K,. 
Na podstawie twierdzenia 6 do przełączenia należy wybrać łuk o najmniejszej war-
tości wyrażenia Lł,[(y, x), (u, v)]. 

C. Algorytm. Przystąpimy teraz do sformułowania algorytmu rozwiązania za-· 
gadnienia komiwojażera. Niech korzeniem drzewa T będzie graf D 1 = <A, U u S1 )~ 
oraz niech F1 = 0, L* = oo, H(0) = H, L(0) =L, gdzie L jest wartością obli-· 
czoną zgodnie z (31 ). 

Niech D" F" H(F,) oraz L(F,) będą odpowiednio grafem, zbiorem łuków 
ustalonych, macierzą odległości oraz ograniczeniem dolnym w r-tej iteracji algo-
rytmu. 

K r o k l. Operacja testowania. Jeżeli L( F,) ;;::: L*, to przejść do kroku 4. W prze-· 
ciwnym razie przejść do kroku 2. 

K r o k 2. Operacja obliczenia. Obliczyć drogę krytyczną L, graf u D,. Jeżeli 
L,< L*, to przyjąć L* =L,. Ustalić zbiór K, zgodnie z (44). Jeżeli K, = 0, to 
przejść do kroku 4. W przeciwnym przypadku zgodnie z (39) obliczyć Ll,[(y, x)" 
(u, v)] dla każdego <Y, x) E K, oraz przejść do kroku 3. 

K r o k 3. Operacja wyboru. Jeżeli K, = 0, to przejść do kroku 4. W prze-
ciwnym wypadku wybrać <Y, x) E K, taki, że 

Lf,[(y, x), (u, v)] = min Lł,[(a, b), (c, d)]. 
<a,b)eKr 

Następnie wygenerować nowy graf D .• = <A, U s) przez przełączenie łuku zgodnego· 
<Y, x) E K, i ustalenie łuku przeciwnego <u, v), czyli 

U s = [U s- {<Y, X)}] u {<u, v)} , 
F s = F, u {<u, v)} . 

Jednocześnie utworzyć w drzewie T nowy węzeł Ds oraz nowy łuk <D,, Ds) przed-
stawiający łuk przeciwny <u, v) grafu dysjunktywnego i5. Utworzyć macierz H(Fs) = 
= (hii) w następujący sposób: 

jeżeli <Y, x) = <Yi, xi), 
w przeciwnym przypadku. 
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Obliczyć h5(y, x) = h5 (yi, Xj) zgodnie z (43) oraz _ L(Fs) = L(F,)+h5(y, x). 
Następnie przejść do kroku l. 

Krok 4. Operacja cofania. Cofać się do poprzednika DP grafu D, w T. Jeżeli 

należy się cofnąć od korzenia drzewa T, to algorytm kończy się, a reprezentacja S* 
związana z aktualną wartością L* jest optymalna oraz najdłuższa droga w D* jest 
minimaksymalną w D. W przeciwnym przypadku odrzucić wszystkie informacje 
dotyczące D, (takie jak U,, F,) i uaktualnić informacje dotyczące D p przez usunięcie 
łuku zgodnego (x, y) ze zbioru Kp i wprowadzenie go do FP, czyli 

Kp = Kp- {(y, x)}, 
Fp = Fpu{(y,x)}. 

Następnie w macierzy H(Fp) przyjąć hfi = oo dla (u, v) = (yi, xi>· Dla uaktualnio-
nej macierzy H(Fp) obliczyć hP(u, v) = hP(yi, xi) zgodnie z (43) oraz uaktualnić 
wartość L(Fp), przyjmujączamiast L(Fp) wartość L(Fp)+hP(u, v). Następnie przejść 
do kroku 3. 

Sformułujemy teraz następujące twierdzenie. 
TwiERDZENIE 7. Algorytm składający się z wyżej opisanych kroków l, 2, 3 i 4 

znajduje drogę minimaksymalną grafu dysjunktywnego D. 
D o wód. Z twierdzenia 4 wynika, że każdy graf wygenerowany w procesie 

działania algorytmu jest bezkonturowy i zawiera drogę krytyczną. Dalej, na podsta-
wie twierdzenia 5, kroki algorytmu są dobrze określone. Ponieważ zbiór (rodzina) 
R~ jest skończony, musimy wykazać, że (a) wszystkie grafy rodziny R~ są badane 
bezpośrednio lub pośrednio oraz (b) żaden graf nie jest badany dwukrotnie (algo-
rytm nie zapętla się). 

(a) Proces generowania wszystkich grafów rodziny R~ jest przedstawiony w po-
staci drzewa T. Wszystkie następniki dowolnego grafu D, są otrzymywane przez 
przełączenie jednego łuku swobodnego z K, leżącego na drodze krytycznej. Oczy-
wiście łatwo zauważyć, że przełączanie innych łuków nie spowoduje otrzymania 
grafu "lepszego" niż aktualnie rozpatrywany. 

Węzeł D, w T jest odrzucony w algorytmie (wraz ze wszystkimi jego następnika
mi), jeżeli w kroku operacji testowania otrzymaliśmy wynik negatywny lub jeżeli 
wszystkie następniki D, zostały zbadane. Odrzucanie ze względu na negatywny 
wynik testowania uzasadnimy tym, że żaden następnik nie może posiadać drogi 
krytycznej krótszej niż dolne ograniczenie L(F,), gdyż łuki F, grafu D, są ustalone 
dla wszystkich jego następników. 

(b) Dla każdego węzła D, w T zbiór łuków ustalonych F, zawiera wszystkie 
łuki przeciwne przedstawiające drogę od korzenia T do D,. Zbiór tych łuków ozna-
czmy przez R. W przypadku cofania się od węzła D, do pewnego poprzednika D, 
w T, zbiór łuków ustalonych dla tego poprzednika zawiera partnera przynajmniej 
jednego łuku z R, a mianowicie łuku związanego z ostatnim cofaniem na drodze R. 
Zatem po wykonaniu cofania z D, węzeł ten ani żaden jego następnik w T nie może 
być wygenerowany drugi raz. • 
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Z twierdzenia 2 wynika, że zagadnienie znalezienia drogi minimaksymalnej 
(13) w grafie dysjunktywnym i5 = (A, U; V) jest równoważne zagadnieniu roz-
wiązania problemu komiwojażera dla macierzy H, zatem przedstawiony algorytm 
rozwiązuje ten problem. Ponieważ dla dowolnej macierzy H (hii ~ O) możemy 
skonstruować graf dysjunktywny jj (w tym celu wystarczy za 'YJii przyjąć wartości 
zgodnie z (23), a za 'YJii dowolną wartość _większą od wszystkich 'YJii), więc algorytm 
znalezienia drogi minimaksymalnej w D będzie rozwiązaniem zagadnienia komi-
wojażera. 

Przedstawiony algorytm posiada niżej opisane zalety w stosunku do algorytmów 
przedstawionych w pracach [6], [8], [11]: 

(a) Możliwość pracy w systemach uwarunkowanych czasowo. Oznacza to, że na 
każdym etapie obliczeń istnieje rozwiązanie- najlepsze jakie uzyskano do tej 
pory- i w razie przerwania obliczeń można przyjąć je za rozwiązanie suboptymalne. 
Poza tym algorytm umożliwia współpracę z innymi algorytmami. W związku z tym 
jakąś szybką metodą przybliżoną [2] można wyznaczyć reprezentację początkową 
S1 , a następnie "poprawiać" rozwiązanie przy użyciu niniejszego algorytmu. 

(b) W algorytmie są generowane i badane tylko rozwiązania dopuszczalne, 
przy czym uzyskuje się je w sposób automatyczny, tzn. nie ma potrzeby wykonywa-
nia dodatkowych czynności sprawdzających dopuszczalność uzyskanych rozwiązań. 
Własność ta wynika z twierdzenia 4. 

(c) Ilość badanych węzłów w drzewie rozwiązań jest znacznie mniejsza niż w in-
nych algorytmach i równa się liczbie węzłów wiszących w drzewie rozwiązań tych 
algorytmów," co w ogólnym przypadku przyspiesza otrzymanie rozwiązania opty-
malnego. 

(d) Wymagany obszar pamięci operacyjnej jest minimalny. W pamięci należy 
przechowywać (poza informacjami wejściowymi) jedynie pełną informację doty-
czącą aktualnie rozpatrywanego węzła drzewa rozwiązań. 
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