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1 Bevezetés 

A világunkban egyre inkább növekszik a kereslet a mobilitásra. Az előrejelzések 

alapján látható, hogy az embereknek egyre inkább igényük van az utazásra. Azonban a 

közlekedési hálózataink, kiemelten a közúti hálózat kapacitásai főleg a nagyvárosokban 

egyre inkább kimerülnek, illetve a bővítési lehetőségek is egyre csökkennek. Ennek leg-

inkább az az oka, hogy az egyéni közlekedésre alkalmas motorizált járművek helyigénye 

a többi közlekedési módhoz képest rendkívül magas. Emellett a jelenleg elterjedt hajtás-

módok környezetszennyező hatásai is magasak. Az autonóm járművek megjelenésével és 

elterjedésével a jövőben csökkenthető bizonyos mértékben a helyfoglalás, mivel a féktá-

vok a gépi reakció idők miatt csökkenthetők. A környezetszennyező hatások is várhatóan 

csökkenni fognak, esetleg el is tűnhetnek az elektromos vagy hidrogén alapú járművek-

nek köszönhetően, azonban így sem ellensúlyozható, hogy a világ lakosságának egyre 

nagyobb része lakik városokban, illetve azok vonzáskörzetében. Ezért várhatóan a közle-

kedési rendszerekre a jövőben is kiemelt szerep hárul, hogy a frekventált városokban 

megjelenő napi hivatás- illetve az egyre jelentősebb turista és szabadidős forgalmat lebo-

nyolítsák. 

Napjainkban már egyre szélesebb körben elérhetőek az új és innovatív közlekedési 

módok, mint például a közösségi kerékpárok, a közösségi bérkocsi szolgáltatások illetve 

az autó megosztó szolgáltatások, hogy csak a legismertebbeket és leginkább elterjedteb-

beket említsem. Jellemző azonban erre a szektorra, hogy a szolgáltatási piac jelentősen 

széttöredezett, akár tulajdonosi szerkezetében, akár az irányító hatóságok szempontjából. 

Az egyre szélesebb körben elterjedt tarifaszövetségek igyekeznek oldani ezt a töredezett-

séget, azonban ma még egyáltalán nem jellemző, hogy a közlekedők egy univerzális szol-

gáltatás keretében vehetnék igénybe a közösségi közlekedést, a kerékpárt vagy az autót. 

Ezeknek az eszközöknek a használata jellemzően külön díjazás szerint történik, függet-

lenül a közösségi tarifáktól, illetve az ott érvényes jegyektől, bérletektől. Ennek az egyik 

eredménye – néhány kivételtől eltekintve – az, hogy a szolgáltatók nem érdekeltek közös 

útvonaltervezők kialakításában sem, legfőképpen úgy, hogy a közösségi megosztáson 

alapuló eszközök is részét képezzék az útvonalnak. Másik eredménye pedig az, hogy a 

kényelem és a háztól házig való közlekedés miatt, vállalva a jelentős többletköltségeket, 

a nagyobb időveszteségeket, az utasok jó része továbbra is az egyéni közlekedést vá-

lasztja. Ez akkor érthető a leginkább, ha összeadjuk a költségét a közösségi közlekedés, 
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a közbringa és a közautó bérleteknek, és az eseti autómegosztó rendszer igénybevételé-

nek. Ezek a költségek már hasonlóak a rendszeres személygépkocsi használat kiadásai-

hoz.  

Ebből az alaphelyzetből könnyen levezethető, hogy egyre nagyobb szükség van egy 

olyan útvonaltervezőre, amely ezt az egész rendszert dinamikusan egyben tudja kezelni, 

képes kombinálni a különböző közlekedési módokat úgy, hogy az az utazó számára gyor-

sabb, esetleg költséghatékonyabb, vagy kényelmesebb eljutást biztosítson. Fontos jellem-

zője kell, hogy legyen a nagyfokú rugalmasság és a gyors válaszidő. Ehhez pedig szük-

séges egy megfelelően gyors algoritmus, mely képes nagyméretű hálózatokat kezelni és 

képes hatékonyan kihasználni a mai számítógépek egyre nagyobb számítási kapacitását. 
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2 A kutatás céljának bemutatása 

A vizsgálataim kiindulópontját az jellemezte, hogy a ma elérhető algoritmusok 

megfelelő működéséhez számos megkötést kell alkalmazni. Ez leginkább a hálózat ma-

ximális méretében és a szükséges gyorsítótár igényben jelenik meg. Ennek az oka pedig 

az, hogy a számítógépek számolási sebessége véges. Erre a megoldási lehetőség, hogy a 

több számítási szállal rendelkező processzorok kapacitását is ki lehet használni. Azonban 

erre a jelenleg elterjedt módszerek nem képesek. A kutatásom célja az volt, hogy erre az 

alaphelyzetre egy megoldást dolgozzak ki. Ezt alapként használva, további célom az volt, 

hogy egy olyan multimodális keresésre alkalmas hálózat modelljét felvázoljam, amely 

képes a különböző megosztáson alapuló és autonóm rendszerek figyelembe vételére is. A 

célok elérésére az alábbi lépéseket végeztem el: 

− első lépésben megvizsgáltam az elérhető algoritmusokat, melyekből 

− kiválasztottam a hangyakolónia algoritmust, mivel a természeti analógiából 

adódóan ebben volt a legnagyobb potenciál a párhuzamosítás számára, majd 

− folytattam az algoritmus részletes vizsgálatával, melynek során egy teszthá-

lózat segítségével meghatároztam a paraméterek hatását az eredményekre; 

ezt felhasználva 

− módosítottam az algoritmust, ezáltal képessé tettem a modern processzorok 

erőforrásainak minél jobb kihasználására. Ehhez kapcsolódva 

− felvázoltam a multimodális hálózat modelljét, melyben az alábbi szempon-

tokat vettem figyelembe: 

− távolság, 

− utazási idő, 

− utazás költsége, 

− felhasználói szempontok. 

− A felhasználók igényeire részletesen is kitértem, mivel ezek-

kel a szolgáltatásokkal való elégedettség nagymértékben nö-

velhető és a felhasználók számára idő és energia takarítható 

meg. 

− természetesen a szolgáltatói oldalon is számos lehetőség adódik az adatok 

felhasználásában, 

− melyből a teljesítmény adatoknak van az egyik legnagyobb jelenő-

sége, mivel a szolgáltatónak lehetőséget nyújt a menetrend és a ka-

pacitások optimalizálására. 
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3 A kutatási téma 

3.1 A kutatási terület legfontosabb módszerei, útvonaltervező 

algoritmusai 

Az 1950-es években a globalizáció és az űrverseny hajnalán egyre nagyobb igény 

mutatkozott a szállítási láncok optimalizálására, a „legjobb” útvonal megtalálására. Az 

algoritmusok közül két csoport alakult ki az idők során. Az egyik csoportba olyan algo-

ritmusok tartoznak, amelyek a teljes hálózatot feltárva megtalálják a kritériumoknak leg-

inkább megfelelő „legjobb” útvonalat. A másik csoportba pedig azok tartoznak, ahol va-

lamilyen tapasztalati módszer segítségével keres az algoritmus. A kétféle módszer között 

a legfontosabb különbség, hogy a tapasztalati módszereknél nem garantált, hogy megta-

lálják a „legjobb” útvonalat, viszont rövid idő alatt találnak egy elég jót. A teljesség igé-

nye nélkül az algoritmusok az alábbiak szerint csoportosíthatóak: 

 2 pont közötti eljutást tervező módszerek 

 Analitikus: Dijkstra, Bellmann-Ford, Floyd-Warshall, Kruskal, Frederickson, 

stb. 

 Empirikus: A* (A csillag), B* (B csillag), Genetikus, Hangya kolónia, stb. 

 Körutazási és szállítási problémára való útvonaltervezés 

 Csoportosítása: 

 Terítő: olyan fuvar, amikor egy adott feladóhelyről szolgálunk ki több fel-

vevőhelyet; 

 Gyűjtő: olyan szállítás, amikor több feladóhely szállítmányát kell eljuttatni 

egy adott célpontba. 

 Algoritmusai: Touropt, Vogel-Korda, Dacey-Vogel, stb. 

A következőkben bemutatásra kerülnek a széles körben elterjedt algoritmusok, így 

a kutatási terület jelenlegi helyzete jól értékelhetővé válik. 

3.1.1 Dijkstra 

Az egyik legrégebben és legszélesebb körben használt analitikus módszer. Kifej-

lesztője Edsger W. Dijkstra volt. Algoritmusa 1959-ben került publikálásra [1]. A prob-

léma, amin először elkezdett gondolkodni, hogy hogyan lehet a legrövidebb úton eljutni 
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Rotterdam-ból Groningen-be. A probléma megoldásának az eredménye a róla elnevezett 

algoritmus, amely az alábbiakban leírtak szerint működik [1], [2]. 

Ez az algoritmus, mint ahogy az alábbi ábrán is látható (1. ábra), minden pontot 

végigjár a hálózaton addig, míg meg nem találja a célpontot. Nem válogat, nincs irányult-

sága, ennek köszönhetően a teljes hálózatról lesz információ. 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

1. ábra Dijkstra algoritmus [3] 

3.1.2 A* (A-star, A-csillag) 

Az algoritmus lényege, hogy egyenes vonalú haladásra törekszik. Az algoritmust 

1968-ban Bertam Raphael, Nils Nilsson és Peter Hart alkotta meg. [2]. Az eljárásban a 

csúcsok a céltól függően súlyozottak, és a keresési módszer a legjobbat-legelőször elvet 

valósítja meg. A működés során az adott csomópontban mindig abba az irányba indul el, 

amerre a legkisebb ellenállást találja. Egy úgynevezett kiértékelő függvény segítségével 

vannak meghatározva a csúcsok, melyet az 𝑓(𝑛) függvény tartalmaz. A legfontosabb 

kulcselem a heurisztikus függvény, amelynek jele ℎ(𝑛) és a becsült költséget tartalmazza 

az 𝑛-dik csomóponttól a célig. Ez a becsült költség általában a légvonalbeli távolság, 

amely mindig az adott ponttól számítható. [2], [4] 

Az első lépésben a keresési gráfban adott a kezdő és a végpont, az összes csúcshoz 

kiszámításra került a ℎ(𝑛) és adott a kapcsolati mátrix. A működés során két listát is létre 

kell hozni, az egyik a már megvizsgált elemeket (𝑍), a másik pedig a még be nem járt 
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csúcsokat (𝑌) tartalmazó lista. A felderített csomópontokat (𝑓(𝑛)) a gyorsabb működés 

érdekében érdemes sorba rendezni. Végezetül egy 𝑔 változóban számítódik a megtett tá-

volság. [4] 

Az első lefutás alkalmával a 𝑍 üres, az 𝑌 pedig csak a kiindulópontokat tartalmazza. 

Elsőként az 𝑌-ban legkisebb 𝑓-el rendelkező csomópont kerül sorra, ami rendezett tárolás 

esetén a legelső. Az algoritmus megvizsgálja a kiválasztott csomópont környezetét, 

amennyiben talál olyan kapcsolódó csomópontot, amely még nem szerepel a 𝑍-ben, akkor 

kiszámolja az aktuális csomóponton keresztüli távolságát. Ha ezek között van egyezés az 

𝑌-ban lévőkkel, akkor - amennyiben az itt kiszámolt távolság kisebb, - felülírásra kerül, 

különben pedig kihagyja az algoritmus. Amennyiben az összes, az adott pontból közvet-

lenül elérhető csomópont vizsgálata megtörtént, akkor bekerül 𝑍-be és 𝑌-ból egy újat 

választ. Ez addig folytatódik, amíg 𝑌 üressé nem válik vagy a célpont elérésre nem került. 

Ha 𝑌 kiürül, akkor a kezdő és a célpont között nincs kapcsolat. Az útvonal a számítás 

végeztével visszafejtéssel határozható meg. [4] 

Az algoritmus működését 2. ábra szemlélteti. Amint az látható, a Dijkstra-val el-

lentétben nem vizsgálja az összes lehetőséget, hanem célirányosan halad a célpont fele, 

és a lehető leggyorsabban igyekszik megkerülni a köztes akadályt. 
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(7) 

 
(8) 

2. ábra Az A* algoritmus [5] 

3.1.3 Frederickson algoritmusa [6] 

A módszer lényege, hogy a gráfban lévő csomópontokat célszerűen régiókba cso-

portosítja, majd ezeket a régiókat egyre nagyobb régiókba fogja össze. A cél az, hogy egy 

régióban csak kis számú csomópont maradjon, így az ezeken elvégzett Dijkstra alapú 

útvonaltervezés lényegesen gyorsabb. G. N. Frederickson munkássága Lipton és Trajan 

munkáján alapul, akik meghatározták, hogy egy gráf minden mérete legfeljebb 
2

3
𝑛, ha a 

csomópontok egy törések nélküli sorozatáról beszélünk. [7] Ennek az eredménye a topo-

lógiai részhalmaz, ami lehetővé teszi, hogy a csomópontok számánál lényegesen kisebb 

elemszámon végezzük a keresést, és a sorba rendezési műveletekből is lényegesen keve-

sebb legyen. A működés az alábbi ábrán látható (3. ábra). 
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3. ábra Frederickson algoritmus [8] 

Ezt az algoritmust a síkbeli gráfokra vonatkozóan Monika R. Henzinger, Philip 

Klein, Satish Rao és Sairam Subramanian továbbfejlesztették. A módszerük időszükség-

lete 𝑂 (𝑛
4

3 log(𝑛 ∙ 𝐿)), ahol 𝐿 a legnegatívabb hossz abszolút értéke. Az eljárás nem ne-

gatív élhosszúságú gráfokon működik, amikor a kezdő és a végpont megegyező oldalon 

van. A megoldás egy legjobban illeszkedő síkbeli bipartit gráfon történik. Létezik dina-

mikus és párhuzamos megoldás is. 

3.1.4 Genetikus algoritmusok 

Olyan esetekben, amikor nagyszámú lehetőségeknél optimalizálni szeretnénk, ak-

kor jellemző a genetikus algoritmusok alkalmazása. Útvonaltervezésnél is egyre széle-

sebb körben alkalmazzák, mivel főleg városi környezetben nagyszámú alternatíva állhat 

rendelkezésre. Jellemzően maximum vagy minimum keresés esetén használják, ekkor a 

problématér folytonos függvénnyel írható le, illetve különböző megszorítások szüksége-

sek. Mint ahogy a nevéből is következik, a Darwin-i evolúciós elméletekre vezethető 

vissza az eredete. Röviden összefoglalva, a legéletrevalóbb populáció terjedt el. Útvonal-

tervezés esetén a minimum keresésként fogalmazódik meg a feladat, így a legsikeresebb 

populáció az, amelyik a „legjobb” útvonalat tartalmazza. Mivel az elmélet szerint a ter-

mészetes evolúció sem törekszik arra, hogy a legtökéletesebb élőlényt hozza létre, hanem 

az adott életkörülményekre mindig több alternatíva jön létre. Az algoritmus is úgy van 

megalkotva, hogy mindig megfelelő számú alternatíva keletkezzen. Ahogy az elmélet 

szerint az életben, úgy az eljárásban is az adott útvonalak különböző mutációkon, keresz-

tezéseken és szelekciókon mennek át a futási ciklusok alatt, ezt szemlélteti a 4. ábra. [9] 
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4. ábra Genetikus algoritmus [10] 

A módszerben – ezen modell alapján a feltételezett biológiai valóságnak megfele-

lően – kromoszómák versenyeznek a túlélésért, amelyeknek az adott útvonal a tulajdon-

képpeni DNS kódja. A DNS esetében pedig gyakorlatilag az a jellemző, ami alapján el-

dönthető, hogy mennyire „életképes” vagy alkalmas az adott kromoszómával rendelkező 

populáció egy úgynevezett fitness függvény, ami gyakorlatilag az „életképességet” méri. 

Jelen esetben minél inkább „jobb” az adott útvonallal rendelkező populáció, annál jobb 

értéket rendel hozzá a függvény, így a rosszabb értékkel rendelkezők könnyen kiszűrhe-

tők, és az előfordulásuk egyre inkább csökkenthető. A futás a következő lépésekből áll 

[9]: 

 kezdeti populáció inicializálása (létező kiinduló útvonal ötletek generálása), 

 fitness függvények kiértékelése, 

 szelekció, 

 keresztezés, mutáció, 

 az új egyedek fitness értékeinek a kiszámítása, 

 az új egyedek elhelyezése a populációban. 

A futás addig zajlik, amíg az alábbi feltételek közül legalább egy nem teljesül: 

 max. limit a futásra: generációs limit; 

 „elegendően jó” eredmény: max. fitness limit; 

 több megoldás esetén: átlag fitness limit; 

 nincs érdemi javulás: konvergencia limit. 
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A 2000-es évek végéig útvonaltervezésre csak ritkán használták ezt a módszert, 

azonban 2009-ben három kutató a Hollandiai Európai Konténer Terminálban a kikötői 

daruk által bejárt utat optimalizálta. Az útvonal kromoszómák ábrázolása a következő-

képpen lehetséges (5. ábra): [11] 

 𝑥1 𝑥2 𝑥3 … 𝑥𝑛−3 𝑥𝑛−2 𝑥𝑛−1 

𝑣𝑖-edik kromoszóma 𝑦1 𝑦2 𝑦3 … 𝑦𝑛−3 𝑦𝑛−2 𝑦𝑛−1 

5. ábra Az útvonal kromoszómája [11] 

Itt az 𝑌 értéke egyértelműen mutatja az útvonalat. A fitness függvény számítása 

pedig adaptív módon történhet. [12] Elsőként maximum kereséssé kell átalakítani a mi-

nimum keresést. Ehhez szükséges felvenni, hogy 𝑓1 =
1

ℓ
 és 𝑓2 = 𝑑, azaz két célt kell tel-

jesíteni: max{𝑧1 = 𝑓1(𝑣), 𝑧2 = 𝑓2(𝑣)}, ahol ℓ a hosszúsági és egyenletességből adódó 

fokszám, 𝑑 pedig a biztonsági távolság. Két szélsőséges állapot adható meg ebben a hely-

zetben, a 𝑧+ = {𝑧1
𝑚𝑎𝑥, 𝑧1

𝑚𝑎𝑥} és a 𝑧− = {𝑧1
𝑚𝑖𝑛, 𝑧1

𝑚𝑖𝑛}. Így a populációs egyenletek a kö-

vetkezőképpen néznek ki: [11] 

𝑧1
𝑚𝑎𝑥

= max{𝑧1(𝑣𝑖), 𝑖 = 1,2, … , 𝑛}

𝑧1
𝑚𝑖𝑛

= min{𝑧1(𝑣𝑖), 𝑖 = 1,2, … , 𝑛}

𝑧2
𝑚𝑎𝑥

= max{𝑧2(𝑣𝑖), 𝑖 = 1,2, … , 𝑛}

𝑧2
𝑚𝑖𝑛

= min{𝑧2(𝑣𝑖), 𝑖 = 1,2, … , 𝑛}

 (1) 

Itt 𝑛 jelöli a populáció méretét, ebből pedig az adaptív súlyok a következőképpen 

számíthatóak [11]: 

𝑤1 =
1

𝑧1
𝑚𝑎𝑥 − 𝑧1

𝑚𝑖𝑛

𝑤2 =
1

𝑧2
𝑚𝑎𝑥 − 𝑧2

𝑚𝑖𝑛

 (2) 

Annak ellenére, hogy ezzel a módszerrel nagyon jól lehet globális optimumot ke-

resni, lokálisan már nem alkalmas a maximum vagy a minimum megtalálására, ezért cél-

szerű kiegészíteni valamilyen egyéb heurisztikus módszerrel. Fontos még, hogy az algo-

ritmus indulásakor rendelkezésre álljon valamilyen útvonal ötlet, amin el tud indulni a 

keresés. 
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3.1.5 Hangyakolónia algoritmus 

A hangyák mozgását leíró modellt Marco Dorigo mutatta be doktori disszertáció-

jában. [13] Megfigyelte, hogy a természetben hogyan gyűjtik az élelmet az egyes egyedek 

a boly számára. Amikor újabb élelemforrás felkutatására indulnak a hangyák, akkor elő-

ször véletlenszerűen választanak egy irányt, és arra indulnak. Amennyiben az adott útvo-

nalon szerencsével jártak, akkor a visszafelé úton úgynevezett feromont bocsájtanak ki, 

ezzel megjelölve a bejárt utat. Ez a feromon nyom a többi egyed számára egy vonzó tu-

lajdonságú permet, így szívesebben mennek majd ebbe az irányba. Könnyen belátható, 

hogy minél többször haladnak el ezen az útvonalon, annál szívesebben választják a töb-

biek is ezt az utat. Ez két alapesetben lehetséges, vagy nagyon bőséges az élelem forrás, 

vagy pedig nagyon közel van. [14], [15], [16], [17] 

Ez látható az alábbi ábrán (6. ábra) 

 

6. ábra A hangyakolónia algoritmus működése [18] 

Útvonal keresési probléma esetén a hangyák egy-egy járművet vagy személyt rep-

rezentálnak. Fuvarozási probléma esetén az útvonalkeresés során az útvonal addig növek-

szik, amíg a meglátogatandó csomópontok bele nem kerülnek az útvonalba. Alap esetben 

minden hangya a kiindulási pontból indul, a következő csomópontot pedig a jármű kapa-

citásának figyelembevételével választja ki. Amennyiben a jármű kapacitása elérte a ma-

ximumot, vagy az összes célpont bejárásra kerül, akkor a hangya visszatér a kiinduló 

pontba. A megtett útból pedig kiszámítható az 𝐿-el jelölt megtett úthossz. A következő 

hangya mindig az előző visszaérkezése után indul el, mindez az előre megadott maximális 

hangyaszámig tart. Ennél a problémánál a hangyáknak minden pontot érinteniük kell. Az 

alábbi kifejezés használható ebben az esetben [14], [15], [16]: 
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𝑗 = argmax{(𝜏𝑖𝑢)
𝛼(𝜂𝑖𝑢)

𝛽} amíg 𝑢 ∉ 𝑀𝑘, ha 𝑞 ≤ 𝑞0, különben 𝑆, (3) 

ahol 𝑖 a jelenlegi és 𝑢 a lehetséges csomópont, 𝜏𝑖𝑢 a pontok közötti feromon meny-

nyiség, 𝛼 a távolsággal szembeni fontosság, 𝜇𝑖𝑢-val jelölt a két csomópont közötti távol-

ság inverze, 𝛽-val a feromon mennyiségével szemben a távolság fontosságát és a 𝑘-adik 

hangya által bejárt utat tartalmazza az 𝑀𝑘. Egy véletlen változó (𝑞), ami a [0,1] zárt 

intervallumon vesz fel értéket és szabályozza a véletlen választást. Végezetül pedig a 𝑞0 

paraméter, mely a véletlen választás küszöb értéke. Amikor az összes választás megtör-

ténik, akkor a (3) egyenlet alapján legnagyobb értékű élt választja, akkor, ha 

𝑞0 > 𝑞, ami 𝑃𝑖𝑗 valószínűség eloszláson alapszik, és kedvez a nagyobb feromon tartalmú 

útvonalnak. Különben véletlenszerűen (𝑆) választja a következő célpontot. [14], [15] 

𝑃𝑖𝑗 =

{
 
 

 
 (𝜏𝑖𝑗)

𝛼
∙ (𝜂𝑖𝑗)

𝛽

∑
𝑢∉𝑀𝑘

(𝜏𝑖𝑗)
𝛼
∙ (𝜂𝑖𝑗)

𝛽
ha 𝑗 ∉ 𝑀𝑘

0 ha 𝑗 ∈ 𝑀𝑘

 (4) 

Az egyedek vagy véletlenszerű, vagy a legkedvezőbb útvonal irányába mennek a 

korábbi (3) és (4) egyenletek alapján. Az egyenletben 𝛼 < 1 esetén az exponenciális gör-

bének megfelelően 𝜏𝑖𝑗 jelentősége a végeredményre vonatkozóan csökken, 𝛼 > 1 esetén 

pedig nőni fog. Hasonlóképpen 𝛽 < 1 esetén 𝜂𝑖𝑗 hatása 𝑃𝑖𝑗-re csökken, 𝛽 > 1 esetén pe-

dig nő. 

A feromon frissítése az alábbi egyenlet alapján történik: [14], [15] 

𝜏𝑖𝑗 = 𝜏𝑖𝑗 ∙ (1 − 𝜚) + 𝜚 ∙ 𝜏0 (5) 

ahol a feromon párolgását az 𝜚 szabályozza, 𝜏0 pedig az adott él kiinduló feromonja. 

Miután az előre megadott 𝑚 darabszámú hangya elvégezte az útvonalkeresést, akkor a 

„legjobb” útvonalhoz feromont adunk hozzá. [14] [15] 

𝜏𝑖𝑗 = 𝜏𝑖𝑗 ∙ (1 − 𝜚) + 𝜚 ∙ (𝐿)
−1 (6) 

Ennek eredménye, hogy a hangyák egyre inkább a „legjobb” út fele mennek. [14], 

[15] 

A feromonoknál az útvonal távolságán kívül további tényezők is figyelembe vehe-

tők, mint például a jármű kihasználtság, a pénzbeli haszon, az időszükséglet,… 

𝜏𝑖𝑗 = 𝜏𝑖𝑗 + ℬ ∙ 𝜏𝑖𝑗 ∙ ℍℓ𝑖𝑗
 (7) 

A ℍℓ𝑖𝑗
 jelöli a hasznossági függvényt és ℬ-vel állítható a konzervatív és a felfedező 

jellegű keresések egymáshoz képesti aránya. [14], [15] 
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Ezen algoritmusok közül leggyakrabban használt módszerek a Dijkstra, 𝐴∗, Frede-

rickson, genetikus és hangyakolónia algoritmus. A Dijkstra nagy előnye a hálózat teljes 

felderítése és az egyszerű algoritmus, azonban hátránya a túl sok lépés és a nagy időszük-

séglet 𝑂(𝑛 log 𝑛). Az 𝐴∗ előnye, hogy nem becsüli felül a cél eléréséhez szükséges értéket 

és optimális megoldással tér vissza [2], hátránya viszont a helytelen utakon történő idő-

veszteség és a nagy memória igény. Frederickson algoritmusa a nagy hálózatotokat alré-

giókra bontja [6], viszont alap esetben csak 3 szintet használ, időszükséglete pedig 

𝑂(𝑛√log 𝑛). A fejlesztett Frederickson már 𝑛 darab szintet is engedélyez és gyorsabb az 

alap algoritmusnál, időszükséglete 𝑂 (𝑛
2

3 log
7

3(𝑛 ∙ log(𝑛 ∙ 𝐷))). A genetikus algoritmu-

sok sok lehetőségből tudnak hatékonyan választani és a globális optimumot számolják. 

Hátrányuk viszont hogy a véletlenszám generálástól függ az eredmény, így nem megis-

mételhetőek és az indulásához szükséges egy kiinduló útvonal. A hangyakolónia algorit-

mus előnye, hogy gyorsan talál optimumot, védett a lokális optimumtól és több hangyával 

növelhető a hatékonysága. Hátránya, hogy a hangyaszámmal drasztikusan nő a számítási 

erőforrásigény, illetve alacsony hangyaszámnál nem biztosítható a megfelelő valószínű-

séggel a legjobb út kiválasztódása. 

A leginkább programozó barát módszer a Dijkstra, amely kiválóan alkalmas a há-

lózat teljes felderítésére, azonban nagy hálózatoknál itt szükséges a legtöbb idő. Általában 

az algoritmus addig fut, amíg nem találja meg a célpontot, de egy távoli végpont vagy 

egy sűrű hálózat esetén ez is elfogadhatatlan válaszidőt eredményezhet. 

Az 𝐴∗ algoritmus erőssége azokon a hálózatokon érvényesül, ahol ritkák a zsákut-

cák vagy a természeti akadályok. Azonban, ha nagy kerülőre kényszerül az algoritmus, 

akkor jórészt elveszti az időbeli előnyét. 

2012-ben egy kutatás elemezte ezt a területet és egy multimodális útvonaltervezőt 

készítettek a Dijkstra és A* rendszerekre alapozva [19]. A munkájuk végén azt a követ-

keztetést vonták le, hogy nagyméretű rendszereknél nehézségekbe ütközik ezen algorit-

musok használata. 

Frederickson módszere a csoportosításon alapszik, ezek lehetnek a kerületek, a vá-

rosok, a megyék, stb. és ezeken a csoportokon fut le a Dijkstra. Azonban, ha a szintek 

száma nagy, akkor ez is elveszti az előnyét, viszont ahhoz, hogy kisebb eséllyel kerüljön 

kizárásra a legjobb útvonal, ezért adott szintszám alá nem érdemes menni. 
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Érdemes megemlíteni még a hagyományos utazó ügynök probléma (Traveling 

Salesman Problem – TSP) megoldására a Branch and Bounds módszert [20]. A megoldá-

suk célja nagymennyiségű város között a járművek hatékony kapacitáselosztása volt. 

Eredményeik 2003-ban kerültek továbbfejlesztésre és kiegészítésre, hogy növeljék a ha-

tékonyságot [21], illetve további lépésként a robosztusságot javították [22]. 

A korábbiakban említetteknek megfelelően, az útvonaltervezéseknél számos to-

vábbi szempontot is figyelembe kell venni, melyre a hivatkozott módszerek különböző 

mértékben alkalmasak. Heinz Spiess és Michail Florian leírt egy lehetséges elvet a forga-

lom hozzárendelés problémájának megoldására a lineáris programozási problémára való 

átformálással [23]. Emellett figyelembe vételre került a nem lineáris költségek kiterjesz-

tésének kérdésköre [23]. 

A valós idejű útvonal tervezés is vizsgálatra került több kutató által 2011-ben [24]. 

Megoldásukban egy előre elkészített hálózat adatait kombinálták a valós idejű adatokkal. 

Ezzel a megoldással sikerült elegendően gyors számítást elérniük. Más kutatók az elfo-

gadható utazási időre és az átszállás/gyaloglás kérdéskörére helyezték a hangsúlyt [25]. 

Moduláris megoldást fejlesztett Bocz Péter, Kisgyörgy Lajos és Vasvári Gergely, mely-

ben az igényvezérelt megoldásokat egészítették ki a statisztikai hatásokkal [26]. Más 

megközelítést választott Luca D'Acierno, Bruno Montella és Lucia de Fortuna. A rend-

szerük a sztochasztikus forgalom hozzárendelésre alapult [27]. Céljuk a közlekedési rend-

szer szimulálása volt a sztochasztikus felhasználói egyensúly módszerével (Stochastic 

User Equilibrium – SUE). Ennek segítségével a hálózat állapota és teljesítménye gyorsan 

felmérhető. Természetesen a Logit modellt is meg kell említeni ebben a kérdéskörben 

[28]. 

A Dijkstra, 𝐴∗ és a Frederickson algoritmusok közös jellemzője, hogy a „legjobb” 

útvonalat keresik, azonban sok esetben szükséges, hogy alternatív útvonalak álljanak ren-

delkezésre, mivel egy bonyolult hálózaton több azonosan „jó” eljutási lehetőség is létez-

het, illetve az utasnak előfordulhatnak egyéb igényei vagy szempontjai, amit az algorit-

musok nem fednek le. Emiatt célszerű a genetikus vagy a hangyakolónia algoritmus al-

kalmazása. 

Az egyik legfontosabb szempont a módszerek értékelésénél az időszükséglet. Eg-

zakt módon nehezen összehasonlíthatóak a különböző eljárások, de adott hálózatoknál 

közelítően megadható a szükséges futási idő. Természetes figyelembe kell venni, hogy a 

genetikus és hangyakolónia algoritmusnál a különböző paraméterek, illetve a futás idő-

pontja is változtatja a végeredményt a véletlen generálások okán. 
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Az analitikus módszerek esetén az időszükséglet diagramban ábrázolva következő-

képpen néz ki (7. ábra) 

 

7. ábra Az analitikus algoritmusok időszükséglete 

Néhány kutató elvégezte az korábbiak alapján a különböző módszerek összehason-

lítását, ezt mutatja a 1. táblázat. [29] 

Gráf mérete 

Futási idők (s) 

Dijkstra 

A* egyenesvo-

nalú heuriszti-

kával 

A* halmozott 

vonali csomó-

pontok 

Genetikus al-

goritmus 

40 7 7 22 5 

80 120 120 456 51 

1. táblázat Futási idők a Dijkstra, az A* és a Genetikus algoritmusokra [29] 

Az adatok alapján egyértelműen kimutatható, hogy a csomópontok számának nö-

velésével a futási idők nagymértékű növekedése elkerülhetetlen. Fontos szempont, hogy 

a genetikus módszer szolgáltatott leggyorsabban eredményt. A genetikus algoritmusok 

alkalmazkodó és önszabályozó rendszerekben is jó alkalmazhatóak [30], [31]. 

A genetikus és hangyakolónia algoritmus összehasonlítását végezte el Fatemeh 

Khosravi Purian, Fardad Farokhi és Reza Sabbaghi Nadooshan. [32] A tapasztalati algo-

ritmusok jellegéből és a hálózatok különbözőségéből adódóan az eredmények nem ösz-

szehasonlíthatóak a 1. táblázat eredményeivel, ennek ellenére viszonyítási pontként se-

gíthet a [32] cikk eredményeinek az értékelésében, melyeket a 2. táblázat tartalmaz. 
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A terület 

komple-

xitása 

Relatív egyszerű Relatív komplex Komplex 

Algorit-

mus 

Hangyakoló-

nia algorit-

mus 

Genetikus 

algorit-

mus 

Hangyako-

lónia algo-

ritmus 

Genetikus 

algorit-

mus 

Hangya-

kolónia 

algorit-

mus 

Geneti-

kus al-

gorit-

mus 

Futási idő 

(s) 
477,21 1522,08 648,69 1869,28 972,64 2560,42 

iterációk 

száma 
30 50 45 80 50 100 

populáció 20 20 25 35 30 50 

2. táblázat A genetikus- és a hangyakolónia algoritmus összehasonlítása [32] 

A táblázat értékeiből látható, hogy az adott futási környezetben és az ott beállított 

paraméterek alapján a hangyakolónia algoritmus lényegesen gyorsabban ad megoldást, 

mint a genetikus. 

A disszertáció keretében a számításhoz szükséges idők a 4.3.2-es és az 5.4.2-es fe-

jezetben kerültek részletesen kiszámításra az alkalmazott teszthálózatra (4.1-es fejezet) 

vonatkoztatva. 

A személyközlekedésben az útvonaltervezés során gyakran felmerül a módváltás 

szükségessége, mely sok esetben szolgáltató váltást is jelent, különösképpen az inga for-

galom és a különböző megosztó rendszerek tekintetében. Ezt az esetet kezeli le a multi-

modális útvonaltervezés, melynél exponenciálisan növekvő csomópontokat és azok kap-

csolatait kell az útvonalkeresés közben figyelembe venni. Erre a feladatra olyan algorit-

musra van szükség, amely kezelni tudja a nagyszámú alternatívákat is. Erre pedig kivá-

lóan alkalmas lehet mind a genetikus, mind a hangyakolónia algoritmus. Azonban a han-

gyakolónia algoritmus ismeretlen hálózattal is el tud kezdeni működni, viszont a geneti-

kushoz – a korábban említetteknek megfelelően – szükséges egy kiinduló útvonal. Ez 

alapján nagy bizonyossággal feltételezhető, hogy ezen módszerek közül az egyik legha-

tékonyabbnak ígérkezik a hangyakolónia algoritmus, ebből kifolyólag főleg a nagyméretű 

és komplex hálózatoknál célszerűnek tűnik az alkalmazása. Továbbá a korábbiakban is-

mertetetteknek megfelelően alkalmas nem csak a legjobb, hanem több jó útvonal megta-

lálására is. Ez felhasználható az optimum kritériumnak megfelelő legjobb útvonal lista 

létrehozására, amiből az alternatív útvonalak kiolvashatóak. 
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3.2 Multimodális rendszerek 

3.2.1 A szakterület szakirodalmi áttekintése 

A hétköznapok során az urbanizáció eredményeképpen a közlekedési hálózatok fej-

lődése töretlen és egyre nagyobb hányadát képviselik a különböző megosztáson alapuló 

rendszerek. Emiatt az egyéni és a közösségi közlekedés közötti határ minél inkább elmo-

sódik és a közlekedési lánc elemei egyre változatosabbak. Ebből kifolyólag a több közle-

kedési módot figyelembe vevő módszerek egyre inkább felértékelődnek. Emellett a háló-

zatok kihasználtsága egyenletesebbé válhat, az eljutási idők csökkenhetnek illetve a költ-

ségoptimalizálás is fontos szerepet játszhat. Az Eindhoven-i egyetem támogatásával 

2012-ben egy különösen részletes kutatást tettek közzé a multimodális rendszereken való 

útvonaltervezés tekintetében. [33] Ebben a munkában a Dijkstra és az A* algoritmusok 

kerültek alkalmazásra. A cikk egyik megállapítása, hogy nagyméretű hálózatok esetén a 

rendelkezésre álló erőforrások nem elégségesek a megfelelő működéshez, legfőképp a 

keresési idő tekintetében, ezért javaslatuk szerint érdemes valamilyen módon csökkenteni 

a keresési területet illetve valamilyen módon gyorsítótárazni a korábbi eredményeket. A 

hálózat építésnél az úgynevezett szuper hálózat [34] technikát alkalmazták. 

A Franciaországban található Ile-de-France régió közlekedési hálózatán tesztelte az 

úgynevezett SDALT algoritmust Dominik Kirchler. A napi ingázó forgalom útvonalter-

vezésére fejlesztett egy eszközt. Arra a helyzetre alkalmas ez a megoldás, ha a nap eleji 

és végi kiinduló és célpont azonos. Az út első szakaszát az utasok a P+R parkolóig egyéni 

közlekedéssel teszik meg, majd innen a közösségi közlekedést veszik igénybe. A nap vé-

gén pedig ugyan ebből a parkolóból indulnak a célpontjuk fele. Az SDALT algoritmus 

segítségével a Dijkstra-nál sokkal gyorsabban tudott eredményeket szolgáltatni, azonban 

a keresési teret lényegesen le kellet szűkítenie. [35] 

Az alternatívát szolgáltató algoritmusok közül Haicong Yu és Feng Lu a genetikus 

algoritmust használta fel az útvonaltervezésre Peking területén. A módszer fejlesztésével 

képesek voltak multimodális útvonalat tervezni a közösségi közlekedés, a gyaloglás és a 

taxik bevonásával. Az ilyen esetekben mutatkozik meg leginkább az előnye a genetikus 

algoritmusoknak, amelyek képesek kezelni a nagyszámú alternatívát és elég gyorsan mű-

ködnek. [36] 
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Helsinki elővárosi közlekedése a P+R rendszereket a foglaltságukkal együtt is fi-

gyelembe véve került feldolgozásra. Az útvonaltervezés a CO2 kibocsájtásával is számol, 

és azt igyekszik minimalizálni további szempontok figyelembe vételével. Ezért az alkal-

mazás az ingaforgalomra fókuszál. Ami kiemeli az eddigi megoldások közül, az az, hogy 

a fejlesztés eredménye egy működő program lett. [37] 

Dr. Esztergár-Kiss Domokos és Dr. Csiszár Csaba által pedig elkészült a jelenleg 

elérhető útvonaltervező rendszerek összehasonlítása, ahol felmérték, hogy milyen szol-

gáltatásokkal, lehetőségekkel rendelkeznek a jelenleg elérhető megoldások. [38] 

3.2.2 Szuperhálózati modell 

A multimodális rendszereknél a hálózat komplexitása, illetve a különböző módok 

összekapcsolása az egyik legfontosabb szempont. A téma irodalmából is jól látszik, hogy 

még egy adott feladatra is többféleképpen lehet elkészíteni a gráfot. A témában az egyik 

legkidolgozottabb elmélet az úgynevezett szuperhálózat koncepció. Lényege, hogy a tel-

jes közlekedési rendszert az egyéni és a közösségi közlekedést is beleértve egy komplex 

nagy hálózati modellben kezeli. [33], [34] A koncepció már 1985-ben kidolgozásra ke-

rült, azonban alkalmazása a számítási kapacitások elégtelensége és az algoritmusok nem 

megfelelő sebessége miatt még várat magára. [33] 

A modell lényege, hogy a közlekedési lánc egyes elemei nem csak kizárólag a kö-

zösségi vagy egyéni közlekedésből kerülnek ki, hanem egymást váltják optimális sor-

rendben. Az aktuális csomópontnál mindig meg kell vizsgálni, hogy onnan éppen milyen 

kapcsolatok lehetségesek, ezt az alábbi ábra mutatja be (8. ábra). A tervezés különböző 

lépései során egyre részletesebb képet kapunk a hálózatról. 

 

8. ábra Optimum problémára a szuperhálózati koncepció [34] 

Az épp aktuális kiinduló csomópontot jelölje (𝑟), a célpontot pedig (𝑠). Ez a két 

pont kerüljön összekötésre nulla költségű élekkel az egyéni és a közösségi közlekedés 

Közösségi közlekedés 

Egyéni közlekedés 

𝑟 

𝑟′ 

𝑟Ƹ  

𝑠 

𝑠′ 

𝑠Ƹ  
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irányába. Az egyénivel való kapcsolat jelölése legyen (𝑟′) és (𝑠′), a közösségivel pedig 

(𝑟Ƹ) és (𝑠Ƹ). Ebben az esetben az optimum és az alternatíva keresés szét kell, hogy váljon. 

Optimumnál mindkét lehetőségre 1-1 útvonalat lehet meghatározni, az alternatívákat pe-

dig a különböző lehetséges útvonalak listájából lehet kiválasztani. Ennek a bemutatására 

felrajzolható egy olyan hálózat, ahol a kiindulási pontok legyenek 1-es és 2-es, a célpon-

tok pedig 3-as, 4-es és 5-ös számmal jelölve. A direkt kapcsolat jele legyen a szaggatott 

vonal. Végül a célpontok kiindulás specifikus alternatív útvonalakkal is legyenek össze-

kötve, ezt jelölje folytonos vonal (9. ábra). [34] 

 

9. ábra Alternatívákat tartalmazó szuperhálózati modell [34] 

Ez a modell kezelni tudja az alternatívákat is, de a komplexitása is lényegesen na-

gyobb, ezért igen erőforrás igényes. [34] 

Az egész modell előnye, hogy komplexen képes kezelni a hálózatot, azonban a mű-

ködéséhez a nagy számítási igény miatt különböző területi, vagy egyéb megkötések szük-

ségesek az alkalmazott útvonaltervezéstől függően.  
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4 A hangyakolónia algoritmus paramétereinek megha-

tározása 

4.1 Az alkalmazott hálózat bemutatása 

Az algoritmust eddig főként elosztási problémákra, feladatokra alkalmazták, ezért 

szükségessé vált a módosítása, hogy útvonaltervezésre is alkalmas legyen.  

A módszer tesztelése különböző teszthálózatokon zajlott, melyek a következőkép-

pen épültek fel. Elsősorban Budapest és Bécs főbb tömegközlekedési kapcsolatai kerültek 

felvitelre. Ennek oka, hogy a távolság növekedésével – néhány kivételtől eltekintve – 

egyre inkább bővülnek a kapcsolati lehetőségek. A repülő is megjelenik, mint lehetőség, 

amely az eljutási idő és a megfizethetőség tekintetében is versenyképes alternatívát je-

lenthet. Ennek figyelembe vételével Budapesten a metróvonalak, a 4-es és 6-os villamos, 

a reptéri busz került megadásra. Bécsben pedig szintúgy a metróvonalak és a reptéri vasút. 

A két város között pedig három vasúti, egy légi, és egy távolsági buszos kapcsolat került 

definiálásra. A viszonylatok listáját a 3. táblázat tartalmazza, a térképes megjelenítést pe-

dig az alábbi ábrán (10. ábra) láthatjuk. 

M1 Mexikói út M / Vörösmarty tér 

M2 Örs vezér tere M+H / Déli pályaudvar M 

M3 Kőbánya-Kispest M / Újpest-központ M 

4 ÚjBuda-központ / Széll Kálmán tér M 

6 Móricz Zsigmond körtér / Széll Kálmán tér M 

7 Bosnyák tér / Albertfalva vasútállomás 

173 Bornemissza tér vá. / Újpalota, Nyírpalota út 

200E Határ út M / Liszt Ferenc Airport 2 

Railjet Budapest-Keleti / Wien Westbahnhof 

912/942 Budapest-Keleti / Sopron 

2821 Sopron / Wien Meidling 

130 Budapest-Keleti / Bratislava Hlavná Stanica 

2513 Bratislava Hlavná Stanica / Wien Hauptbahnhof 

U1  Reumannplatz / Leopoldau 

U2  Karlsplatz / Aspernstraße 
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U3  Ottakring / Simmering 

U4  Hütteldorf / Heiligenstadt 

U6  Siebenhirten / Floridsdorf 

CAT Bahnhof Wien Mitte / Flughafen Wien 

S7 Rennweg / Flughafen Wien 

Volán Budapest, Népliget aut. pu. / Wien, VIB, U3 Station Erdberg 

OS 714 BUD Nemzetközi repülőtér / Flughafen Wien 

3. táblázat A viszonylatok listája 

Sopron

Pozsony

Bécs

Budapest
TatabányaGyőr

 

10. ábra A térképre helyezett viszonylatok 

A gráf felépítéséhez az adatok feldolgozása manuálisan történt, mert nem álltak 

rendelkezésre importálható formátumban. 

Az adatbázisban két tábla került létrehozásra, amelyek az alábbi módon épülnek fel 

(11. ábra). 

 

11. ábra Az adatbázis felépítése 

Megállók 

Stop_id 

Stop_name 

Stop_lat 
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Ebben a modellben csak a viszonylatok voltak figyelembe véve azért, hogy a para-

méterek meghatározása csak a hálózattól függjön. 

Az algoritmus első lépésben az adatbázisból lekéri az adatokat, és létrehozza a kap-

csolati mátrixot, a távolság mátrixot és erre épülve a feromon mátrixot. A mátrixok álta-

lános szerkezete látható a következő ábrán (12. ábra). 

 1. Célpont … 𝑗. Célpont  𝑚. Célpont 

1. Kiindulópont      

⋮      

𝑖. Kiindulópont      

⋮      

𝑛. Kiindulópont      

12. ábra A mátrixok általános szerkezete 

Az útvonaltervezés sajátosságai miatt 𝑛 = 𝑚, azaz négyzetes mátrixokkal dolgoz-

hatunk. Minden csomóponthoz tartozik egy szélességi és egy hosszúsági koordináta. A 

kiindulási pontok hosszúsági koordinátáját jelölje 𝑖𝑙𝑜𝑛, a szélességit pedig 𝑖𝑙𝑎𝑡. Hasonló-

képpen az aktuális célpont esetében a hosszúsági legyen 𝑗𝑙𝑜𝑛 és a szélességi 𝑗𝑙𝑎𝑡. Mivel 

az érintett terület a földfelszínnek csak egy kis része, ezért a föld görbülete nem került 

figyelembe vételre, így a távolságok egyszerű Pitagorasz tétellel számíthatóak. 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑐𝑒(𝑖, 𝑗) ≔ √(𝑗𝑙𝑜𝑛 − 𝑖𝑙𝑜𝑛)
2 + (𝑗𝑙𝑎𝑡 − 𝑖𝑙𝑎𝑡)

2 (8) 

Amennyiben a távolságok már nagyobbak, egyre inkább figyelembe kell venni a 

föld görbületét, amely a Haversine képlettel [39] [40] [41] lehetséges: 

𝑑 = 2 ∙ 𝑟 ∙ arcsin(√sin2 (
𝜑2 − 𝜑1

2
) + cos𝜑1 ∙ cos𝜑2 ∙ sin

2 (
𝜆2 − 𝜆1
2

)) (9) 

ahol 𝑟 a gömb sugara, 𝜑1 és 𝜑2 a hosszúsági és 𝜆1 és 𝜆2 a szélességi koordináták. 

A formula a gömb felületén egy úgynevezett ortodromikus távolságot, azaz a gör-

bületi távolságot adja meg. A formula a Föld nem tökéletes gömb alakjából adódóan csak 

egy becslés, a Föld sugara az egyenlítőnél 6378,137 km a sarkoknál pedig 

6356,752 km. Ebből eredően egy tetszőleges ponton számítva a formula hibája 0,3%, 

ami útvonaltervezéshez elegendő pontosságot jelent, így a szintvonalakkal nem kell külön 

számolni. [40]. A disszertációban a távolságok (9)-es képlet segítségével lettek kiszá-

mítva. 
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4.2 Az algoritmus implementálása 

A programozás Java környezetben történt. A szakirodalomnak megfelelően a cso-

mópont választási valószínűség számítása a (4)-es egyenletnek megfelelően a következő-

képpen történt: 

𝑝𝑖𝑗 =

{
 
 

 
 (𝜏𝑖𝑗)

𝛼
∙ (𝜂𝑖𝑗)

𝛽

∑
𝑢∉𝑀𝑘

(𝜏𝑖𝑗)
𝛼
∙ (𝜂𝑖𝑗)

𝛽
ha 𝑗 ∉ 𝑀𝑘

0 ha 𝑗 ∈ 𝑀𝑘

 (10) 

A feromon frissítését az (5)-ös egyenlet alapján az alábbi módon számolta a prog-

ram: 

𝜏𝑖𝑗 = 𝜏𝑖𝑗 ∙ (1 − 𝜚) + ∑Δ𝜏𝑖𝑗 (11) 

Az egyenlet két részre bontható, a 𝜏𝑖𝑗 ∙ (1 − 𝜚) szabályozza a párolgást, amennyi-

ben 𝜚 0-nál nagyobb, a feromon értékek párolognak. 1-hez közeli esetben nagymértékű a 

párolgás, 0-hez közeli esetben kismértékű. 1-nél nagyobb értéket nem célszerű választani, 

mivel ebben az esetben a párolgás túlságosan nagy lenne. 0-nál kisebb esetben pedig erő-

södik a feromon nyom, azonban ez a működés az útvonal tervezésnél nem célszerű, mivel 

ezáltal az adott útvonal egyre fontosabbá válna és elnyomná a többit. A ∑Δ𝜏𝑖𝑗-ben tárol-

juk az előző útvonaltervezés eredményeképpen előálló feromon különbséget. A kettő ösz-

szege adja az aktuális feromon értékeket. A ∑Δ𝜏𝑖𝑗 számítása a következőképpen zajlik: 

∑Δ𝜏𝑖𝑗 = ∑ Δ𝜏𝑖𝑗𝑘

𝑁𝑟𝑂𝑓𝐴𝑛𝑡

𝑘=1

 (12) 

ahol a Δ𝜏𝑖𝑗𝑘 a 𝑘-adik hangya által jelzett feromon változás, ami összegzésre kerül a 

∑Δ𝜏𝑖𝑗-ban. Végezetül a Δ𝜏𝑖𝑗𝑘 az alábbi módon fejezhető ki: 

Δ𝜏𝑖𝑗𝑘 =
𝑄

𝑑𝑘(𝑖, 𝑗)
 (13) 

𝑑𝑘(𝑖, 𝑗) paraméter 𝑘-adik hangya által összesen megtett út az aktuális csomópontok 

közötti távolsággal növelve, így a 𝑄 a távolságot, illetve a párolgást szabályozó tényező. 

Az egyenlet alapján könnyen belátható, hogy amennyiben méterben mérjük a távolságot, 

akkor egy átlagos városon belüli útvonaltervezés néhány ezer méteres nagyságrendben 

lesz. Ekkor 𝑄 értékét is ebbe a nagyságrendbe célszerű választani. Amennyiben 𝑑𝑘(𝑖, 𝑗) 

változatlansága mellett 𝑄 értéke nő, akkor az adott él feromon változási értéke (𝛥𝜏𝑖𝑗𝑘) is 

növekedni, 𝑄 csökkenése esetén pedig csökkeni fog. 
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Az első lefutáskor az algoritmus nem rendelkezik semmilyen útvonal információval 

a hálózatról, így alkalmazható ismeretlen hálózatokon való útvonaltervezésre is. Azonban 

a működés során – a hatékonyság növelésének érdekében – úgynevezett elit vagy kiváló 

útvonalakat alkalmaz. Ennek a működése az alábbi ábrán látható (13. ábra). Az ábra az 

úgynevezett stuktogram megjelenítési módszert használja, melyet I. Nassi és B. Shne-

idermann fejlesztett ki. [42] A kiváló útvonal célja, hogy az addig megtalált „legjobb” 

útvonalat eltárolja, és biztosítsa, hogy ennél ne lehessen rosszabb a végeredmény. 

𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑚𝑖𝑛 > 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

i\ /h 
𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑚𝑖𝑛 = 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑟𝑢𝑡𝑒𝑏𝑒𝑠𝑡 = 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

 

13. ábra Stuktogram az elitizmus működésére 

A hatékonyság növelésének érdekében a visszalépések csak zsákutca esetén vannak 

engedélyezve. 

Zsákutcák esetén az algoritmus addig lép vissza, amíg olyan csomóponthoz nem 

érkezik, ahol van lehetőség másik irányba menni. Az módszer az alábbi ábrákon látható 

(14. ábra, 15. ábra, 16. ábra) 

 

14. ábra Példa hálózat – Első próbálkozás: zsákutca 
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15. ábra Példa hálózat – Második próbálkozás: zsákutca 

 

16. ábra Példa hálózat – Harmadik próbálkozás: célbaérés 

Ahhoz, hogy elkerüljük az ismételt zsákutcába futást, egy feketelista készül, amely-

ben azok a csomópontok kerülnek letárolásra, amelyek egy zsákutcában szerepelnek. Ez 

a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy a listán szereplő csomópontok választási valószí-

nűsége 0-ra módosul. Ha a célpont nem elérhető, akkor végtelen távolság az eredmény. 

A visszalépésekkel operáló algoritmust 1965-ben két tudós publikálta [43]. 

Az első próbálkozás eredményei (14. ábra, 4. táblázat): 

Útvonal:  0,1,2,3,4,5,6 

A zsákutca csomópontjai:  

4. táblázat Az első próbálkozás eredményei 

A második próbálkozás eredményei (15. ábra, 5. táblázat) 

Útvonal:  0,1,2,3,4,7,8,9,10,11 

A zsákutca csomópontjai: 5,6 

5. táblázat A második próbálkozás eredményei 

0 

5 
3 

6 

2 
4 

8 

Kiindu-

lásdu Cél 

1 

7 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

0 

5 
3 

6 

2 
4 

8 

Kiindu-

lásdu Cél 

1 

7 
9 

10 

11 

12 

13 

14 



Katona Géza: Személyszállítási feladatra multimodális útvonaltervező és optimalizáló 

algoritmus fejlesztése 

35 / 170 

A harmadik próbálkozás eredményei (16. ábra, 6. táblázat) 

Útvonal:  0,1,2,3,4,7,8,9,12,13,14 

A zsákutca csomópontjai: 5,6,10,11 

6. táblázat A harmadik próbálkozás eredményei 

Az algoritmus működése során a hálózat folyamatos megismerésével egyre részle-

tesebb információk állnak rendelkezésre, így egyre jobb útvonal ajánlatok várhatóak. 

Ezért egy útvonalkeresést nem elég egyszer elvégezni, hanem többször kell iterálni. Min-

den iteráció végén a született eredményekkel frissíteni kell a feromon mátrixot, így a kö-

vetkező alkalommal már eggyel jobb eredmény várható, így biztosítható a konvergencia. 

Az iteráció a következőképpen működik (17. ábra) 
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1.  For 𝑖 ≔ 0 to 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 Iteráció kezdete 

2.  

 

Δ𝜏 törlése  

3.  For 𝑎𝑛𝑡 ≔ 0 to 𝑁𝑟𝐴𝑛𝑡  

4.  

 

𝑅𝑜𝑢𝑡𝑒[𝑎𝑛𝑡][0] ≔ 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡  

5.  𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ[𝑎𝑛𝑡] ≔ 0  

6.  𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑚𝑖𝑛[𝑎𝑛𝑡] ≔ 𝑉é𝑔𝑡𝑒𝑙𝑒𝑛  

7.  For 𝑟 ≔ 0 to 𝑁𝑟𝑂𝑓𝐷𝑎𝑡𝑎𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠  

8.  

 

𝑝𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜𝑟[𝑎𝑛𝑡][𝑟] ≔ 0  

9.  For 𝑡 ≔ 0 to 𝑁𝑟𝑂𝑓𝐷𝑎𝑡𝑎𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 
Valószínűségi mátrix nevezőjének számí-

tása 

10.  

 

𝑟 ≠ 𝑡  

11.  
𝑝𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜𝑟[𝑎𝑛𝑡][𝑟] ≔ 𝑝𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜𝑟[𝑎𝑛𝑡][𝑟] + 𝜏[𝑟][𝑡]

𝛼 ∙ (
1

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒[𝑟][𝑡]
)

𝛽

∙ 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛[𝑟][𝑡] 

 Szumma  

12.  For 𝑟 ≔ 0 to 𝑁𝑟𝑂𝑓𝐷𝑎𝑡𝑎𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 Valószínűség mátrix számítása 

13.  

 

𝑝𝑚𝑎𝑥[𝑟] ≔ 0  

14.  For 𝑠 ≔ 0 to 𝑁𝑟𝑂𝑓𝐷𝑎𝑡𝑎𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠  

15.  

 

𝑟 ≠ 𝑠 

i\ /h 

 

16.  

𝑝[𝑎𝑛𝑡][𝑟][𝑠] ≔

𝜏[𝑟][𝑠]
𝛼 ∙ (

1
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒[𝑟][𝑠]

)
𝛽

∙ 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛[𝑟][𝑠]

𝑝𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜𝑟[𝑎𝑛𝑡][𝑟]
 

𝑝[𝑎𝑛𝑡][𝑟][𝑠]
≔ 0 

 

17.  𝑝𝑚𝑎𝑥[𝑟] ≔ 𝑝𝑚𝑎𝑥[𝑟] + 𝑝[𝑎𝑛𝑡][𝑟][𝑠]  

18.  i:=0 útvonaltervezés kezdete 

19.  𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑_𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒 ≔ 0  

20.  𝑠𝑡𝑒𝑝 ≔ −1  

21.  𝑠 ≔ 0  

22.  (𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑_𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒 ≠ 1) és 𝑖 < 20  

23.  

 

𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒 kiürítése  

24.  𝑑𝑒𝑎𝑑𝑒𝑛𝑑𝑠 kiürítése  

25.  𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒[𝑎𝑛𝑡][0] ≔ 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 Az útvonalhoz a kiinduló pont hozzáadása 

26.  𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ[𝑎𝑛𝑡] ≔ 0 A távolság nullázása 

27.  𝑠𝑡𝑒𝑝 ≔ −1  

28.  𝑠 ≔ 0  

29.  (𝑠𝑡𝑒𝑝 < ℎ𝑜𝑠𝑠𝑧(𝑝[𝑎𝑛𝑡][𝑟𝑜𝑤][𝑠])) és (𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒 ≠ 1) és (𝑖 < 20) 

i\ /h 

 

30.  𝑠𝑡𝑒𝑝 ≔ 𝑠𝑡𝑒𝑝 + 1 

 

 

31.  

 

𝑟𝑜𝑢𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒 ≔ 0 rulett algoritmus 

32.  𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 ≔ 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1) ∙ 𝑝𝑚𝑎𝑥[𝑟𝑜𝑤] véletlenszám generálás 

33.  𝑠 ≔ 0 aktuális csomópont változó törlése 

34.  𝑟𝑜𝑢𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒 ≤ 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 rulett algoritmus indítása 

35.  
 

𝑟𝑜𝑤 ≔ 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒[𝑎𝑛𝑡][𝑠𝑡𝑒𝑝]  

36.  𝑟𝑜𝑢𝑙𝑒𝑡𝑡 ≔ 𝑟𝑜𝑢𝑙𝑒𝑡𝑡 + 𝑝[𝑎𝑛𝑡][𝑟𝑜𝑤][𝑠]  

 

37.  

 

 

 
 

 𝑠 ≔ 𝑠 + 1 

 

 

38.  𝑖𝑠_𝑑𝑒𝑎𝑑𝑒𝑛𝑑_𝑜𝑟_𝑙𝑜𝑜𝑝 (𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒, 𝑠𝑡𝑒𝑝, 𝑠, ℎ𝑜𝑠𝑠𝑧(𝑝[𝑎𝑛𝑡][𝑟𝑜𝑤][𝑠])) 

i\ /h 

zsákutca vagy hurok vizsgálata 

39.  𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒) > 1 

i\ /h 
𝑖 ≔ 0 

az útvonallista nem csak a kiinduló pontot 

tartalmazza / próbálkozások számának a 

nullázása 

40.  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡
≔ 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒[𝑎𝑛𝑡][𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒)−2] 

𝑖 ≔ 20 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒. 𝑎𝑑𝑑 ≔ 𝑠 
utolsó előtti pont legyen az aktuális kiin-

duló pont / a lista bővüljön az aktuális 

ponttal 

41.  
𝑒𝑛𝑑𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡
≔ 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒[𝑎𝑛𝑡][𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒)−1] 

𝐿
𝑒𝑛
𝑔
𝑡ℎ
𝑂
𝑓
𝑅
𝑜
𝑢
𝑡𝑒
≔
( 𝐿
𝑒𝑛
𝑔
𝑡ℎ
𝑂
𝑓
𝑅
𝑜
𝑢
𝑡𝑒
+
2
)3
0
 

𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 ≔ 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒[𝑎𝑛𝑡][𝑠𝑡𝑒𝑝] 

utolsó pont legyen az aktuális célpont / a 

távolság legyen végtelen / az aktuális ki-

induló pont legyen az útvonal aktuális 

eleme 

42.  𝑑𝑒𝑎𝑑𝑒𝑛𝑑𝑠. 𝑎𝑑𝑑
≔ 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒[𝑎𝑛𝑡][𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒)−1] 

𝑒𝑛𝑑𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 ≔ 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒[𝑎𝑛𝑡][𝑠𝑡𝑒𝑝+1] 
zsákutca listába kerüljön be az aktuális 

elem / célpont legyen az aktuálisat követő 

útvonal elem 

43.  Δ𝜏[𝑎𝑛𝑡][𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡][𝑒𝑛𝑑𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡]

≔
𝑄

𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ[𝑎𝑛𝑡]
 

𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑂𝑓𝑅𝑜𝑢𝑡𝑒
≔ 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑂𝑓𝑅𝑜𝑢𝑡𝑒
+ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡, 𝑒𝑛𝑑𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡) 

delta tau frissítése / útvonalhossz számí-

tása 

44.  

𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑_𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒 ≔ −1 

Δ𝜏[𝑎𝑛𝑡][𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡][𝑒𝑛𝑑𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡]

≔
𝑄

𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ[𝑎𝑛𝑡]
 

nem érvényes útvonal / delta tau frissítése 

45.  𝑖 ≔ 𝑖 + 1 𝑠𝑡𝑒𝑝 ≔ 𝑠𝑡𝑒𝑝 + 1 i növelése / step növelése 

46.  
𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒. 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑒
≔ 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒[𝑎𝑛𝑡][𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒)−1] 

𝑒𝑛𝑑𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 = 𝑒𝑛𝑑 

i\ /h 

lista utolsó elemének a törlése / aktuális 

célpont megegyezik-e a végcéllal 

47.  𝑠𝑡𝑒𝑝
≔ 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒[𝑎𝑛𝑡][𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒)−1] 

𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒 ≔ 1 

 

step csökkentése / érvényes út 

48.  𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑂𝑓𝑅𝑜𝑢𝑡𝑒 ≔ 0 úthossz nullázása 

49.  For 𝑗 ≔ 0 to ℎ𝑜𝑠𝑠𝑧(𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒) − 1 úthossz újraszámolása 

50.  
 

𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑂𝑓𝑅𝑜𝑢𝑡𝑒
≔ 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑂𝑓𝑅𝑜𝑢𝑡𝑒
+ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡, 𝑒𝑛𝑑𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡) 

 

51.  (𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒 ≠ 1) és (𝑖 < 20)  kilépési feltétel 

52.  (𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑚𝑖𝑛[𝑎𝑛𝑡] > 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ[𝑎𝑛𝑡]) és (𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑_𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒 = 1) 

i\ /h 

elit hangya kiválasztása 

53.  𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑚𝑖𝑛[𝑎𝑛𝑡] ≔ 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ[𝑎𝑛𝑡] 

 

 

54.  𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒𝑏𝑒𝑠𝑡[𝑎𝑛𝑡] ≔ 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒  

55.  𝑏𝑒𝑠𝑡_𝑎𝑛𝑡 ≔ 𝑎𝑛𝑡  

56.  For 𝑟 ≔ 0 to 𝑁𝑟𝑂𝑓𝐷𝑎𝑡𝑎𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 a különálló delta tauk összegzése 

57.  

 

For 𝑠 ≔ 0 to 𝑁𝑟𝑂𝑓𝐷𝑎𝑡𝑎𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠  

58.  

 

𝑟 ≠ 𝑠  

59.  𝑠𝑢𝑚𝑂𝑓Δ𝜏[𝑟][𝑠] ≔ 0 

𝑠𝑢𝑚𝑂𝑓Δ𝜏[𝑟][𝑠] ≔ 0  

 

60.  For 𝑎𝑛𝑡 ≔ 0 to 𝑁𝑟𝑂𝑓𝐴𝑛𝑡  

61.  
 

isset Δ𝜏[𝑎𝑛𝑡][𝑟][𝑠]  

62.  𝑠𝑢𝑚𝑂𝑓Δ𝜏[𝑟][𝑠] ≔ 𝑠𝑢𝑚𝑂𝑓Δ𝜏[𝑟][𝑠] + Δ𝜏[𝑎𝑛𝑡][𝑟][𝑠]   

63.  For 𝑟 ≔ 0 to 𝑁𝑟𝑂𝑓𝐷𝑎𝑡𝑎𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 feromon frissítés 

64.  

 

For 𝑠 ≔ 0 to 𝑁𝑟𝑂𝑓𝐷𝑎𝑡𝑎𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠  

65.  
 

𝑟 ≠ 𝑠  

66.  𝜏[𝑟][𝑠] ≔ 𝜏[𝑟][𝑠] ∙ (1 − 𝜚) + 𝑠𝑢𝑚𝑂𝑓Δ𝜏[𝑟][𝑠]    

17. ábra Stuktogram az iteráció működéséről 
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Az algoritmus lelke az itt látható iteráció (kezdete a 17. ábra {1}-es sora), mely 

azért felel, hogy az egymás után végrehajtott útvonaltervezések eredményeinek figyelem-

bevételével egyre jobb útvonalakat szolgáltasson, ezt addig teszi, amíg az előre beállított 

darabszám (𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) szerinti korlátot el nem éri a számláló. 

Az első lépések során törlésre kerül a Δ𝜏, a feromon változás, mely a 17. ábra {2}-

es sorában került megadásra. Majd a hangyák létrehozása következik {3}. A 𝑁𝑟𝐴𝑛𝑡 vál-

tozóval szabályozhatjuk, hogy hány hangya jöjjön létre, ők fogják a hálózatot bejárni. Ezt 

követik a különböző változók kezdeti értékének a beállításai {4}-től {6}-ig. 

A {7}-es ponttól kezdve a választási valószínűség számítása zajlik a (10)-es egyen-

let alapján. A programozás és az ellenőrzés egyszerűsítése miatt a nevező és a számláló 

számítása külön zajlik. Így a nevező: 

𝑝𝑛𝑒𝑣𝑒𝑧ő𝑟,𝑠 = ∑
𝑠=1

𝑛

(𝜏𝑟,𝑠)
𝛼
∙ (𝜂𝑟,𝑠)

𝛽
 (14) 

10 csomópont esetén példaképpen a következő vektort kapjuk eredményként [44]: 

𝑝𝑛𝑒𝑣𝑒𝑧ő𝑟 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,0991319574649
10,4243351300520
9,8400572193381
10,5742047365380
9,7615805339839
6,7004995669906
11,6479280690660
5,4177293877860
8,0808305145619
12,7881196984000]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (15) 

Felhasználva a kiszámított nevezőt a valószínűség [44]: 

𝑝𝑟,𝑠 =
(𝜏𝑟,𝑠)

𝛼
∙ (𝜂𝑟,𝑠)

𝛽

𝑝𝑛𝑒𝑣𝑒𝑧ő𝑟
 (16) 

Ez alapján a valószínűségi mátrix a következőképpen néz ki (18. ábra): 
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𝑝𝑟,𝑠 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0 0,2958 0,3879 0 0 0 0 0 0,3163 0 

2 0,1163 0 0,1688 0,1616 0,1134 0 0,1266 0,1044 0,2089 0 

3 0,1616 0 0 0 0,1166 0,1489 0 0,1215 0,2277 0,2238 

4 0 0,1593 0,1456 0 0 0,2000 0,1810 0 0,1367 0,1774 

5 0,1188 0,1211 0,1175 0 0 0,1795 0,1746 0,1532 0 0,1353 

6 0 0,2042 0,2187 0,3156 0,2615 0 0 0 0 0 

7 0 0 0,1238 0,1643 0 0,3839 0 0,1643 0 0,1637 

8 0,2746 0,2009 0 0 0 0,3265 0 0 0,1979 0 

9 0,1605 0,2694 0,2772 0 0 0,1602 0 0,1327 0 0 

10 0,1403 0 0,1722 0,1467 0 0,1525 0,1491 0,1103 0,1289 0 

18. ábra Valószínégi mátrix [44] 

A {18}-tól a {21}-es sorig az útvonal kiszámításához szükséges változók kezdeti 

értékei vannak beállítva. A {22}-es sortól az {51}-es sorig pedig az útvonal összeállítása 

zajlik. Az útvonal kialakításának az egyik legfontosabb eleme az úgynevezett Rulett el-

járás [45] [46], amelynek lényege, hogy a kerék mezőinek méretétől (arányától) függően 

a „golyó” véletlenszerűen választ egy mezőt. A kódrész a {31}-es sortól a {37}-es sorig 

terjed. Itt a szimuláció úgy működik, hogy a kerék mezői arányos szélességűek az adott 

csomópontból elérhető csomópontok választási valószínűségével. Így a legkevésbé való-

színű irány is választható, de nagyobb eséllyel kerül választásra egy nagyobb valószínű-

ségű irány. A könnyebb megértést segítendő példaképpen a gráfnak egy adott pontjából 

legyen 4 irány elérhető, ezen irányok választási valószínűsége legyen rendre: 40%, 35%, 

10% és 15%. Az adatokat felhasználva a következő „Rulett kerék” adódik (19. ábra): 
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19. ábra „Rulett kerék” példa 

Ezt követően egy véletlen szám generálható 0 és 1 között. A generált érték jelen 

példában legyen 0,635 = 63,5%. Az óra mutató járásával megegyezően összegezve a 

Rulett kereket, a piros mezőbe esik le a virtuális golyó, mert a piros mező két széle 40%-

nál és 40%+ 35% = 75%-nál találhatóak, tehát felírható a következő egyenlőtlenség: 

40% ≤ 63,5% < 75%. 

A {38}-as sortól kezdve az {51}-es sorig terjed az útvonal következő pontjának a 

kiválasztása. Először a zsákutca és a hurok lehetősége kerül megvizsgálásra. Amennyiben 

ez igaznak bizonyul, akkor az útvonal utolsó csomópontja törlésre kerül és az ehhez a 

csomóponthoz vezető él választási valószínűsége 0 értéket vesz fel, megelőzve a későbbi 

újra visszatérést. Ez mind addig folytatódik, amíg egy olyan csomópontig lép vissza, 

ahonnan már lehet más irányba is menni. Amennyiben az útvonal nem zsákutca vagy 

hurok, akkor pedig kiválasztására kerül a következő lehetséges pont. Ezt követően frissí-

tésre kerül a Δ𝜏 mátrix. Végezetül pedig megvizsgálásra kerül, hogy a kiválasztott pont a 

végcélunk-e. Amennyiben igen, akkor véget ér az útvonaltervezés, különben pedig foly-

tatódik.  

Amennyiben érvényes az útvonal, tehát elérte a célpontot, akkor az {52}-es sornál 

megvizsgálásra kerül, hogy ez az útvonal „jobb”-e, mint a korábbi legjobb találat (kiváló 

útvonal). Ha összességében „jobb”, akkor a legutolsó útvonal, mint egy legjobb vagy elit 

útvonal kerül letárolásra {53-55}. 

40%

35%

10%

15%

Első lehetséges irány választásának
a valószínűsége

Második lehetséges irány
választásának a valószínűsége

Harmadik lehetséges irány
választásának a valószínűsége

Negyedik lehetséges irány
választásának a valószínűsége
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Az {56}-os sortól a különböző hangyák által generált Δ𝜏 mátrixok összegzése zajlik 

a {62} sorig. Végezetül pedig a feromon mátrix frissítése látható {63-66}. 

4.3 Az algoritmus futási eredményei 

A szimuláció a következő paraméterekkel rendelkező számítógépen (HP ProLaint 

ML310e Gen8 v2) futott: 

 Xeon E3-1220 CPU 3.10 GHz-es sebességgel, 

 4 GB RAM, 

 a program Java nyelven készült, 

 az operációs rendszer Ubuntu 14.04.4 LTS volt, 

 a fordító pedig 1.7.0_95-es verziójú OpenJDK volt. 

4.3.1 A megtalált útvonalminőségek és a paraméterek kapcsola-
tának a vizsgálata 

A futások során az 𝛼, 𝛽, 𝜚, 𝑄, 𝑁𝑟𝑂𝑓𝐴𝑛𝑡 és az 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 változók értékeinek a 

„legjobb” útvonal megtalálására és a futási időkre gyakorolt hatását figyeltem. A vizsgá-

latok során egyszerre csak egy paraméter értéke került változtatásra, azaz a többi paramé-

ter változatlan maradt. A paraméter tartomány meghatározását korábbi vizsgálatok előz-

ték meg, mely esetben többféle fiktív hálózaton történtek a futtatások. [44] A disszertáci-

óban 4.1-es fejezetben bemutatott létező közlekedési hálózat modellje szerepel. A korábbi 

eredményeket figyelembe véve a jelen esetben a paramétereknek megfelelően az alábbi 

értékek adódtak (7. táblázat): 

Paraméter A paraméter szerepe Érték 

𝛼 A feromon fontossága 0,1; 0,6; 1,1; 1,6; 2,1; 2,6; 3,1; 3,6; 4,1; 4,6; 5,1 

𝛽 A távolság fontossága 0,05; 0,15; 0,25; 0,35; 0,45 

𝜚 A feromon párolgást szabályozza 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 

𝑄 A távolságot szabályozza 100; 600; 1100; 1600; 2100; 2600; 3100; 3600; 4100; 4600; 5100 

𝑁𝑟𝑂𝑓𝐴𝑛𝑡 A hangyaszám 5; 10; 15; 20; 25 

𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥 Az iterációk maximális száma 5; 10, 15; 20; 25 

7. táblázat A paraméter értékek 
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A kiértékelésnél a távolság alapján a legrövidebb 5 útvonal a következő volt (8. 

táblázat) 

Helyezés Távolság (km) 

TOP 1 227,036 

TOP 2 227,579 

TOP 3 227,942 

TOP 4 234,188 

TOP 5 234,551 

8. táblázat A legrövidebb útvonalak listája 

Az adott paraméter megfelelőségére az adott paraméter beállítással megtalált leg-

jobb útvonalak számával lehet következtetni. Legjobb útvonalak alatt a TOP 5-be tartozó 

útvonalakat értem. Ehhez kapcsolódóan az útvonal minőségek alatt az útvonal értékelési 

paramétereknek való megfelelőségét értem, amely jelen esetben a minél kisebb megtett 

út. 

Első lépésben a 𝑁𝑟𝑂𝑓𝐴𝑛𝑡 paramétert, azaz a hangyaszámot érdemes megvizsgálni 

(20. ábra). 

 

 

20. ábra A 𝑵𝒓𝑶𝒇𝑨𝒏𝒕 paraméter vizsgálata 

(𝜶 = 𝟎, 𝟏; 𝜷 = 𝟎, 𝟎𝟓; 𝝔 = 𝟎, 𝟏;𝑸 = 𝟏𝟎𝟎) 
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A diagram függőleges tengelyén a toplistában az adott helyezésű útvonal előfordu-

lásából számolt darabszám, a vízszintesen pedig az 𝑁𝑟𝑂𝑓𝐴𝑛𝑡 paraméter értékei találha-

tóak. A módszer jó működését támasztja alá, hogy minél többször találja meg az optimális 

útvonalat, azonban fontos, hogy mindig találjon hasonlóan jó alternatív útvonalat is. Jelen 

esetben a távolság az összehasonlítható paraméter (8. táblázat). Mint látható, a hangya-

szám növelésével a megtalált legrövidebb és a második legrövidebb útvonalak száma nö-

vekszik, a további alternatíva száma pedig hasonlóképpen növekedésnek indul. Az ered-

mények objektív értékeléséhez egy egyszerű pontrendszert alkalmaztam. Az ismérvek 

szerint a legjobb útvonal 5 a legkevésbé jó pedig 1 pontot kapott, majd összegeztem eze-

ket a pontszámokat. Értékelve az eredményeket, a többi paraméter vizsgálata során a 

𝑁𝑟𝑂𝑓𝐴𝑛𝑡 esetén maximális értéken célszerű a rögzítés, mivel így nagyobb sokaságból 

vonhatunk le következtetéseket.  

Hasonlóképpen, a maximális iterációs szám is megvizsgálható (21. ábra) 

 

21. ábra Az 𝑰𝒕𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒎𝒂𝒙 paraméter vizsgálata 

(𝜶 = 𝟎, 𝟏; 𝜷 = 𝟎, 𝟎𝟓; 𝝔 = 𝟎, 𝟏;𝑸 = 𝟏𝟎𝟎) 

A diagram felépítése megegyezik az előző ábrán (20. ábra) szereplővel. Mint lát-

ható, a hatás is hasonló, tehát az iterációk számának növelésével növekszik a megtalált 

legjobb útvonalak és az alternatívák száma is. Összehasonlítva azonban elmondható, 

hogy az iterációs paraméter inkább az alternatívákra van hatással. A hasonlóságok okán 

a 20 iteráció magas pontszáma ellenére a további vizsgálatok során ez is a maximális 

értéken kerül rögzítésre, ezáltal maximalizálva a kiértékelhető darabszámot. 

Következő lépésben az 𝛼 paraméter hatása került vizsgálatra (22. ábra). 
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22. ábra Az 𝜶 paraméter vizsgálata 

(𝜷 = 𝟎, 𝟎𝟓; 𝝔 = 𝟎, 𝟏;𝑸 = 𝟏𝟎𝟎;𝑵𝒓𝑶𝒇𝑨𝒏𝒕 = 𝟐𝟓; 𝑰𝒕𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒎𝒂𝒙 = 𝟐𝟓) 

Az eredmények alapján mondható, hogy kis 𝛼 értékek esetén a toplistából az első 

helyezett kiemelkedően gyakran fordult elő, de a TOP 2, 3, és 4 is gyakran szerepeltek, 

ennek megfelelően a pontszámok is magasak. Ezen értékeknél is gyakran előfordulnak a 

TOP 1 távolságok, 4,6-nál kiugróan nagy számmal, azonban a második és harmadik he-

lyezett ritkábban, ami az alternatívák szempontjából nem szerencsés.  

A 𝛽 paraméter vizsgálata következik (23. ábra). 

 

23. ábra Az 𝜷 paraméter vizsgálata 

(𝜶 = 𝟎, 𝟏; 𝝔 = 𝟎, 𝟏;𝑸 = 𝟏𝟎𝟎;𝑵𝒓𝑶𝒇𝑨𝒏𝒕 = 𝟐𝟓; 𝑰𝒕𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒎𝒂𝒙 = 𝟐𝟓) 
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Az eredményekből látható, hogy a 𝛽 paraméter növelésével a legrövidebb útvona-

lak pontszáma rohamosan csökken, ezért ebben az esetben ezt a paramétert érdemes ala-

csony értéken tartani. 

Ezt követte a 𝜚 paraméter vizsgálata (24. ábra) 

 

24. ábra Az 𝝔 paraméter vizsgálata 

(𝜶 = 𝟎, 𝟏; 𝜷 = 𝟎, 𝟎𝟓;𝑸 = 𝟏𝟎𝟎;𝑵𝒓𝑶𝒇𝑨𝒏𝒕 = 𝟐𝟓; 𝑰𝒕𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒎𝒂𝒙 = 𝟐𝟓) 

Az 𝛼 és a 𝛽 paraméterekhez képest a 𝜚 esetén látható, hogy az algoritmus kevésbé 

érzékeny a 𝜚 változtatására, azonban jellemzően nagyobb pontszámok találhatóak a má-

sodik és harmadik legrövidebb útból 0,4-ig, azonban a nagyobb 𝜚 értékeknél az alterna-

tívák jobban megjelennek. 

Következő vizsgált paraméter a 𝑄 volt (25. ábra) 

 

25. ábra A 𝑸 paraméter vizsgálata 

(𝜶 = 𝟎, 𝟏; 𝜷 = 𝟎, 𝟎𝟓; 𝝔 = 𝟎, 𝟏;𝑵𝒓𝑶𝒇𝑨𝒏𝒕 = 𝟐𝟓; 𝑰𝒕𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒎𝒂𝒙 = 𝟐𝟓) 
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𝜚-hoz hasonlóan, a 𝑄 paraméter egyedi hatása is kismértékű az eredmények szem-

pontjából. A pontszámokban nagyobb kiugrások 1600, 2100 és 3600 esetén láthatóak. 

4.3.2 Az útvonal kereséshez szükséges idő és a paraméterek 
kapcsolata 

Az útvonal minőségek mellett érdemes megvizsgálni, hogy a futás idők hogyan ala-

kultak. A kiértékelést hasonlóképpen végeztem el a 4.3.1 fejezetben leírtaknak megfele-

lően. Ebből kifolyólag itt is a különböző paraméterek közül egyet kiválasztottam, a többit 

egy fix értékre állítottam be és feltüntettem a futásidőket. A diagramokon megjelenítésre 

került a hangyák átlagos futásideje és az összes hangya lefutásához szükséges idő, to-

vábbá a szórás értékek is feltüntetésre kerültek. 

Az első vizsgált paraméter a hangyaszám volt (26. ábra) 

 

26. ábra A 𝑵𝒓𝑶𝒇𝑨𝒏𝒕 paraméter és a futásidők vizsgálata 

(𝜶 = 𝟎, 𝟏; 𝜷 = 𝟎, 𝟎𝟓; 𝝔 = 𝟎, 𝟏;𝑸 = 𝟏𝟎𝟎; 𝑰𝒕𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒎𝒂𝒙 = 𝟐𝟓) 

Mint látható (26. ábra), az 5 hangyához tartozó átlagos időhöz képest a második 

legmagasabb érték 25 hangyához tartozó érték, amely az 5–höz tartozó adat 27,6%-a. A 

teljes időszükséglet esetén ez az arány 68,9%. A 10…25 eseteknél a minimum érték a 

maximális adat 51,7% és 38,4%-a. Továbbá az algoritmus kialakításából adódóan egy-

szerre csak egy hangya tud felderíteni, ezért az összes hangya mozgásának az időszük-

0

50

100

150

200

250

300

350

5 10 15 20 25

ms

NrOfAnt

NrOfAnt vizsgálata

Átlag ant route time Átlag ant route sum time



Katona Géza: Személyszállítási feladatra multimodális útvonaltervező és optimalizáló 

algoritmus fejlesztése 

46 / 170 

séglete lényegesen nagyobb egy hangya időszükségleténél. Leolvasható, hogy az összeg-

ződések eredményeképpen az összidők lényegesen kisebb kilengéseket mutatnak. A di-

agram értékelésénél külön-külön érdekes az átlagos hangya és az összesített futás idő is. 

Természetesen a kettő érték között szoros kapcsolat van. A két adatsor viszonyából lát-

szik, hogy az egymás utáni futások ideje egymásra épül. Ebből kifolyólag, előrevetítve a 

későbbi kutatási irányt, ha egyszerre több hangya tudna futni, akkor az iterációs szám 

csökkenthető, ezáltal pedig várhatóan a teljes futási idő is csökkenthető. A leolvasásnak 

megfelelően 10 hangya esetén a legalacsonyabb az összfutási idő. Ennek valószínű oka, 

hogy alacsonyabb szám esetén kevesebb eset hat a feromonokra, így több időbe telik a 

hálózaton az útvonaltervezés. Nagyobb hangyaszámnál, viszont a több hangya több alter-

natívát is vizsgál, ami ugyancsak lassítja a működést. A korábbiakban említetteknek meg-

felelően, a nagyszámú alternatíva vizsgálata növelheti a minél jobb útvonal esetek felfe-

dezését, ezért a minél teljesebb elemzés miatt célszerű a legnagyobb érték használata. 

Következő lépésben a maximális iterációs számot vizsgáltam meg (27. ábra). Itt a 

mérés során az adott iteráció számhoz az adott paraméter beállítások melletti futásidőket 

rögzítettem, azaz az iterációnkénti átlagos időket. 

 

27. ábra Az 𝑰𝒕𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒎𝒂𝒙 paraméter és a futásidők vizsgálata 

(𝜶 = 𝟎, 𝟏; 𝜷 = 𝟎, 𝟎𝟓; 𝝔 = 𝟎, 𝟏; 𝑸 = 𝟏𝟎𝟎;𝑵𝒓𝑶𝒇𝑨𝒏𝒕 = 𝟐𝟓) 

Az értékek alapján (27. ábra) megállapítható, hogy az iterációs szám és idő között 

nem látszik nagymértékű eltérés. Azonban az algoritmus működésének megfigyeléséből 
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következik az eredmény. Mégpedig, ha növeljük a hangyák számát, akkor nagyobb való-

színűséggel találunk jó megoldást, azaz a hangyák kisebb valószínűséggel tévednek el, és 

ebből adódik ez a látszólagos érzéketlenség. 

Ezt követően az 𝛼 paramétert vizsgáltam meg. (28. ábra) 

 

28. ábra Az 𝜶 paraméter és a futásidők vizsgálata 

(𝜷 = 𝟎, 𝟎𝟓; 𝝔 = 𝟎, 𝟏;𝑸 = 𝟏𝟎𝟎;𝑵𝒓𝑶𝒇𝑨𝒏𝒕 = 𝟐𝟓; 𝑰𝒕𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒎𝒂𝒙 = 𝟐𝟓) 

Az 𝛼 paraméter eredményei (28. ábra) szerint a legkedvezőbb időértékeket a 4,6-

os beállítás szolgáltatja, de az 1,1-es is a többi értékhez képest kedvező mértékkel jelle-

mezhető. 

A soron következő jellemző a 𝛽 volt. (29. ábra) 

0

50

100

150

200

250

300

0,6 1,1 1,6 2,1 2,6 3,1 3,6 4,1 4,6 5,1

ms

𝛼

𝛼 vizsgálata

Átlag ant route time Átlag ant route sum time



Katona Géza: Személyszállítási feladatra multimodális útvonaltervező és optimalizáló 

algoritmus fejlesztése 

48 / 170 

 

29. ábra Az 𝜷 paraméter és a futásidők vizsgálata 

(𝜶 = 𝟎, 𝟏; 𝝔 = 𝟎, 𝟏;𝑸 = 𝟏𝟎𝟎;𝑵𝒓𝑶𝒇𝑨𝒏𝒕 = 𝟐𝟓; 𝑰𝒕𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒎𝒂𝒙 = 𝟐𝟓) 

A 𝛽 esetén (29. ábra) elmondható, hogy futási idők nem érzékenyek erre a paramé-

terre. 

A korábbiakhoz hasonlóan a 𝜚 következik. (30. ábra) 

 

30. ábra Az 𝝔 paraméter és a futásidők vizsgálata 

(𝜶 = 𝟎, 𝟏; 𝜷 = 𝟎, 𝟎𝟓;𝑸 = 𝟏𝟎𝟎;𝑵𝒓𝑶𝒇𝑨𝒏𝒕 = 𝟐𝟓; 𝑰𝒕𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒎𝒂𝒙 = 𝟐𝟓) 
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A 𝛽 eredményeihez (29. ábra) hasonlóan, a 𝜚 változtatása (30. ábra) sem okoz nagy-

mértékű eltéréseket a futási időkben. 

A következőkben a 𝑄 hatását vizsgáltam (31. ábra) 

 

31. ábra Az 𝝔 paraméter és a futásidők vizsgálata 

(𝜶 = 𝟎, 𝟏; 𝜷 = 𝟎, 𝟎𝟓; 𝝔 = 𝟎, 𝟏;𝑵𝒓𝑶𝒇𝑨𝒏𝒕 = 𝟐𝟓; 𝑰𝒕𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒎𝒂𝒙 = 𝟐𝟓) 

Végezetül pedig látható, hogy a Q paraméterre (31. ábra) sem érzékeny a futási idő. 

4.4 A paraméterek összegzett vizsgálata 

A korábbi fejezetekben megvizsgáltam, hogy az egyes paraméterek hogy hatnak az 

eredményekre. Azonban nem csak az egyedi hatások vizsgálata a célszerű, hanem az ösz-

szetett hatásoké is. Ebből kifolyólag elkészült egy TOP lista, ahol a legtöbb TOP 5-be 

tartozó útvonal került felsorolásra. A könnyebb értékelés miatt szétbontásra kerültek a 

különböző hangyaszámok, majd az eredményekből az első 5 került bemutatásra. 

Az első eredményhalmazban az 5 hangyához tartozó eredmények szerepelnek (9. 

táblázat). 
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𝑵𝒓𝑶𝒇𝑨𝒏𝒕𝒔 𝑰𝒕𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏_𝒎𝒂𝒙 𝜶 𝜷 𝝔 𝑸 TOP 5 db 
Összes 

lehetőség 
Hatékonyság 

5 10 4,1 0,15 0,4 4100 46 50 92,00% 

5 10 3,1 0,45 0,8 1100 45 50 90,00% 

5 20 2,6 0,35 0,9 2600 86 100 86,00% 

5 10 2,6 0,35 0,8 2100 42 50 84,00% 

5 20 2,6 0,45 0,9 4100 82 100 82,00% 

9. táblázat 𝑵𝒓𝑶𝒇𝑨𝒏𝒕 = 𝟓-höz tartozó eredmények 

A 10 hangyához tartozó vizsgálatot az alábbi táblázat mutatja (10. táblázat). 

𝑵𝒓𝑶𝒇𝑨𝒏𝒕𝒔 𝑰𝒕𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏_𝒎𝒂𝒙 𝜶 𝜷 𝝔 𝑸 TOP 5 db 
Összes 

lehetőség 
Hatékonyság 

10 10 5,1 0,15 0,6 1100 78 100 78,00% 

10 5 2,6 0,45 0,9 1600 36 50 72,00% 

10 5 3,1 0,05 0,5 2100 34 50 68,00% 

10 5 2,1 0,15 0,8 3100 33 50 66,00% 

10 5 4,6 0,05 0,8 1100 33 50 66,00% 

10. táblázat 𝑵𝒓𝑶𝒇𝑨𝒏𝒕 = 𝟏𝟎-hez tartozó eredmények 

A következő a 15 hangya futási jellemzői (11. táblázat). 

𝑵𝒓𝑶𝒇𝑨𝒏𝒕𝒔 𝑰𝒕𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏_𝒎𝒂𝒙 𝜶 𝜷 𝝔 𝑸 TOP 5 db 
Összes 

lehetőség 
Hatékonyság 

15 5 2,6 0,35 0,9 3600 51 75 68,00% 

15 10 4,1 0,15 0,9 1100 93 150 62,00% 

15 10 2,6 0,45 0,3 4600 92 150 61,33% 

15 5 1,6 0,05 0,6 600 45 75 60,00% 

15 5 2,6 0,35 0,7 2100 44 75 58,67% 

11. táblázat 𝑵𝒓𝑶𝒇𝑨𝒏𝒕 = 𝟏𝟓-höz tartozó eredmények 

A 20 hangyához tartozó eredményeket a következő táblázatban lehet olvasni (12. 

táblázat). 

𝑵𝒓𝑶𝒇𝑨𝒏𝒕𝒔 𝑰𝒕𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏_𝒎𝒂𝒙 𝜶 𝜷 𝝔 𝑸 TOP 5 db 
Összes 

lehetőség 
Hatékonyság 

20 5 2,6 0,45 0,9 2100 65 100 65,00% 

20 5 4,6 0,05 0,8 2100 64 100 64,00% 

20 5 3,1 0,15 0,7 2100 63 100 63,00% 

20 5 4,6 0,15 0,5 3600 62 100 62,00% 

20 10 2,6 0,35 0,9 600 124 200 62,00% 

12. táblázat 𝑵𝒓𝑶𝒇𝑨𝒏𝒕 = 𝟐𝟎-hez tartozó eredmények 

Végezetül pedig a 25 hangya futtatási kimenetei kerültek összegyűjtésre (13. táblá-

zat). 
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𝑵𝒓𝑶𝒇𝑨𝒏𝒕𝒔 𝑰𝒕𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏_𝒎𝒂𝒙 𝜶 𝜷 𝝔 𝑸 TOP 5 db 
Összes 

lehetőség 
Hatékonyság 

25 5 2,6 0,05 0,4 600 75 125 60,00% 

25 5 2,6 0,15 0,9 4600 74 125 59,20% 

25 15 4,1 0,35 0,5 100 217 375 57,87% 

25 25 3,6 0,35 0,4 5100 359 625 57,44% 

25 5 2,1 0,15 0,7 4600 71 125 56,80% 

13. táblázat 𝑵𝒓𝑶𝒇𝑨𝒏𝒕 = 𝟐𝟓-höz tartozó eredmények 

Alacsony hangya számnál látható, hogy több iteráció szükséges a jó hatékonyság-

hoz. Azonban a hangyaszám emelésével az iterációs darabszámok csökkennek. További 

hatásként a hatékonyság is csökken, azonban ez nem feltétlenül okoz problémát, mivel 

így még több alternatívából lehet választani, ezáltal nagyobb eséllyel kerülhet megtalá-

lásra olyan útvonal, ami a leginkább megfelel a felhasználóknak. 

Figyelembe véve, hogy 𝛼 paraméter a feromon fontosságát mutatja, 𝛽 a távolság 

fontosságét, 𝑄 a feromon párolgásnál a távolságot súlyozza és végezetül 𝜚 a feromon 

párolgását szabályozza, könnyen belátható, hogy jelentésükből adódóan nem hálózat spe-

cifikus értékek. A korábbi eredményeket [44] is számításba véve és összegezve a jelenlegi 

adatokat az alábbi tézis fogalmazható meg: 

1. Tézis Megvizsgáltam a hangyakolónia algoritmus működését és meg-

állapítottam, hogy az algoritmus hatékony működéséhez a bemeneti paraméterek 

értékét a következőkre célszerű megválasztani 𝜶 > 𝟐, 𝟔, 𝜷 < 𝟎, 𝟓, 𝝔 > 𝟎, 𝟓, 𝑸 eseté-

ben nincs érdemi hatás. 

Tézishez kapcsolódó saját tudományos közlemények [47], [48], [49], [50]: 

− G. Katona, „Útvonaltervező algoritmusok,” Közlekedéstudományi szemle, 

LXVI. kötet, 1. szám, pp. 35-45, 2016. 

− G. Katona, B. Lénárt és J. Dr. Juhász, „Multimodális útvonaltervezés,” in 

Közlekedéstudományi Konferencia, Győr, Széchenyi István Egyetem, 2016, 

pp. 367-379. 

− G. Katona, B. Lénárt and J. PhD. Juhász, "Compare Ant-colony and Genetic 

algorithm for shortest path problem and introduce their parallel 

implementations," in 4th International Conference on Models and 

Technologies for Intelligent Transportation Systems, Budapest, Budapest 

University of Technology and Economics, Faculty of Transportation 

Engineering and Vehicle Engineering, 2015, pp. 312-319. 

− Idéző: Muhammad Arif Sazali, Nahrul Khair Alang Md Rashid, 

Khaidzir Hamzah, "A preliminary study to metaheuristic approach 

in multilayer radiation shielding optimization", IOP Conference Se-

ries: Materials Science and Engineering, vol. 298, pp. 012042, 2018. 

− G. Katona and J. Dr Juhász, "User habits and multimodal route planning," 

PRODUCTION ENGINEERING ARCHIVES / ARCHIWUM INŻYNIERII 

PRODUKCJI, pp. 22-27, 2017.  



Katona Géza: Személyszállítási feladatra multimodális útvonaltervező és optimalizáló 

algoritmus fejlesztése 

52 / 170 

5 Modern processzorok erőforrásait kihasználó han-

gyakolónia algoritmus 

5.1 Párhuzamos számítást lehetővé tevő processzorok 

A legegyszerűbb számítógép a következő elemekből épül fel [51]: 

 központi számító egység (CPU, processzor), 

 ideiglenes számítás tár (memória), 

 kommunikációs csatorna (rendszersín, adatbusz), 

 kommunikációt szervező egység (DMA vezérlő), 

 tartós adattárral kapcsolatot biztosító egység (lemezvezérlő), 

 tartós adattár (lemez), 

 kapcsolódó eszközökkel való kommunikáció (soros/párhuzamos portok). 

A következő ábrán (32. ábra) látható ezen elemek összefoglalása  

 

32. ábra Egyszerű számítógép felépítése [51] 

A számítógépben a számítások végzéséért a CPU a felelős. Ez a legegyszerűbben 

egy gyártósorként fogható fel. A számítások sebességét a processzor órajele határozza 

meg, amelyet Hz-ben adnak meg. Minden esetben, amikor a frekvencia szerint a feszült-

ség adott értéket ér el, akkor a processzor számítást tud végezni. Ebből egyenesen követ-

kezik, hogy a frekvencia növelésével a processzor számítási teljesítménye is nő. Azonban 

az is könnyen belátható, hogy a számítás sebessége nem növelhető a végtelenségig, mint 

ahogy egy gyártósor esetében sem lehet végtelen gyorsan végezni egy adott műveletet. 

Ezt felismerve a 80-as évek végén merült fel, hogy a CPU-k továbbfejlesztési iránya a 

Memória Soros/párhuzamos portok 

Rendszersín 

CPU DMA-vezérlő Lemezvezérlő 

Lemez 
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párhuzamosítás. [52] Hasonlóképpen, mint amikor egy gyártósor elér a kapacitásnak ha-

tárára, akkor egy következő gyártósort kell beállítani a termelésbe, így ideális esetben 

adott idő alatt dupla annyi terméket lehet legyártani. Ez az ötlet igen jól alkalmazható a 

CPU-k esetében is, ahol a gyártósornak a szálak feleltethetőek meg. Ezek lehetnek logi-

kaiak vagy fizikaiak is, illetve ezek keveréke. Fizikai esetben, a CPU-ban a teljes pro-

cesszor többszörözésre kerül, melyeket magoknak nevezünk. Logikai esetben pedig a fi-

zikai számítást végző szálat logikailag kisebb részekre bontjuk. Ez akkor hatékony, ha a 

számítási feladatok jól darabolhatók, így az adott szálon egy munkavégzés alatt több szá-

mítás is elvégezhető. Természetesen a program írása során erre fel kell készíteni a prog-

ramokat. 

5.2 Párhuzamos számítás eddigi eredményei 

Egyre több kutatás foglalkozik ezzel a területtel, mivel a kereskedelmi eszközökben 

egyre nagyobb számban állnak rendelkezésre több processzoros rendszerek. Ezen lehető-

ségek nagyon jól alkalmazhatóak az építőmérnöki területen. A hangyakolónia algoritmust 

több ilyen számítási feladatban is felhasználták. Ennek egyik jó példája Dr. Csébfalvi 

Anikó munkája [53], [54], [55], [56], [57]. A hivatkozott kutatásokban a hangyakolónia 

algoritmust (Ant Colony algorithm – ACO) kombinálta a genetikus algoritmussal (Gene-

tic algorithm – GA) és a helyi kereséssel (Local Search – LS). A felsorolt módszerekre 

épít az angyal (ANGLE) módszer, melyre a kutatási feladatok épültek. Ezzel az összetett 

megközelítéssel lényeges időmegtakarítást tudtak elérni, továbbá nagymértékben tudták 

növelni az eredmények stabilitását. Munkájuk eredményeképpen képesek voltak a rugal-

mas-képlékeny anyagi törvényszerűségek számítására. Ezen felül elvégezték a hibrid me-

taheurisztikus [58] és a hiperheurisztikus módszerek [59] vizsgálatát is. Ezzel képessé 

váltak egy projekt ütemező rendszer készítésére, melyet az Ős-Dráva területének víz me-

nedzselési programjában használtak fel [60]. Az angyal módszer mélyebb vizsgálatával 

egy új megközelítést sikerült kifejleszteni a rácsos tartók optimalizálására [61] [62]. Ezt 

a lehetséges kombinációt Ali Kaveh és Siamak Talatahari is aktívan kutatta [63]. Munká-

juk eredménye az úgynevezett heurisztikus hangyakolónia raj részeinek optimalizálása 

(heuristic particle swarm ant colony optimization – HPSACO). A fejlesztések eredmé-

nyeképpen ezzel a megoldással nagymértékben lehetett növelni a hatékonyságot és a ro-

bosztusságot, ezzel pedig lényegesen növelhető volt a módszer konvergenciája. A kuta-
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tásuk célja többek között a rácsos tartók számításához egy hatékonyabb eszköz létreho-

zása volt. Továbbá a tervezési terület kiterjesztését szerették volna elérni. Azonban a szá-

mítási sebesség csökkenésének elkerülésére fel kellett osztani a szerkezetet [64]. 

A párhuzamos számításoknál nem szabad elfelejtkezni Dr. Iványi Péter munkájáról 

sem [65], [66], [67], [68], [69], [70], [71], [72], [73], [74], [75], [76], [77], [78], [79], [80] 

[81]. Célja modern párhuzamos processzor kapacitások minél jobb kihasználása, ezáltal 

növelve a számítási sebességet. Munkájának első időszakában a párhuzamos, később a 

felhő alapú számítások voltak a fókuszban. Az utóbbi időben kutatásai a videó kártyán 

(Graphics Processor Unit) végezhető műveletekre irányultak az Nvidia által fejlesztett 

[82] egységes számítási eszköz architektúra (Compute Unified Device Architecture – 

CUDA) segítségével. Ennek felhasználásával a párhuzamos számításokra jobban felké-

szített GPU-k számítási kapacitásával is kiegészíthető a CPU kapacitása, ezzel pedig 

nagymértékben növelhető a számítási sebesség. Ezt a megoldást a végeselemes számítá-

soknál (VEM = Discrete Element Method – DEM) is előszeretettel használják [83]. A 

párhuzamos és aszinkron hálózatokkal kapcsolatban is kutatták a VEM lehetőségeit az 

Amerikai származékos opciók esetén [84]. Továbbá a 3D-s elektroforézis szimulációjá-

ban is hasznos eszköznek bizonyult [85]. 

Nem csak az útvonaltervezésre fókuszálva, az építőmérnöki területen további jó 

példákat és megoldásokat lehet felfedezni az optimalizációs feladatokhoz kapcsolódóan. 

Megfontolásra érdemes lehet a továbbfejlesztett testek ütközésének optimalizálása (En-

hanced Colliding Bodies Optimization – ECBO), amit a méret optimalizálásra használnak 

az egypólusú fémszerkezetek esetén [86]. De az optimális megoldás keresése optimum 

feltétellel a térben határozott, várt megfelelőség minimalizáció a valószínű terhelési irá-

nyokkal (Volume-constrained Expected Compliance Minimization with Probabilistic 

Loading Directions) megtámogatva is egy hasznos iránynak bizonyulhat [87]. A legrövi-

debb utak fájának módszere is jó megoldásnak Bizonyult a hálózó algoritmusok szem-

pontjából [88]. 

A mindennapi tapasztalatokból és a hivatkozott munkák alapján látható, hogy útvo-

naltervezés esetén az idő egy kulcsfontosságú tényező, különösképpen igaz ez a multi-

modális kérdéskörre egy komplex hálózat esetén. Azonban az idő még jobban felértéke-

lődik az autonóm autók valósidejű útvonal tervezése esetén. Ennek oka, hogy az autó 

központi számítógépének egyre több szenzor adatait kell feldolgoznia azért, hogy az út-

vonaltervező algoritmus számára elkészítse a környezet digitális modelljét. Ez hatalmas 

számítási kapacitást igényel, ami nagymértékű hőfejlődéssel és helyigénnyel jár. Ennek 
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egyik lehetséges megoldása a processzor gyártók által az egyre nagyobb számítási képes-

ségekkel ellátott számítási egységek gyártása [89], [90], [91], [92], [93], azonban emellett 

is szükség van pontos és gyors algoritmusokra, amik ki tudják használni a rendelkezésre 

álló párhuzamos számítási képességeket. 

5.3 Párhuzamos működésre képes algoritmus implementálása 

Ahogy a korábbi fejezetek alapján, illetve általánosan is elmondható, a hálózatok 

növelésével drasztikusan nő a számítási igény, ezáltal pedig egyre több időbe telik a „leg-

jobb” út kiszámítása. Azonban ma már nem csak szerver környezetben, hanem az otthoni 

számítógépek és a mobiltelefonok esetében is széles körben elterjedtek a párhuzamos 

számításra alkalmas processzorok. Ezen képességet egyre fontosabb kihasználni, így 

nagymértékben növelhető a számítás gyorsasága. Amennyiben egy szerveren futtatjuk a 

számítást, akkor a szuper-számítógépeknek köszönhetően akár több 100 szálon is történ-

hetnek a számítások. Ez pedig azt eredményezi, hogy valós időben végezhetőek el a szá-

mítások, valós hálózaton és nem kell különböző előkészített és gyorsítótárazott listákat 

alkalmazni. 

A hangyakolónia algoritmus esetén az egy adott hangyához tartozó számítások egy 

adott szálon végezhetőek el, így gyakorlatilag legalább annyi hangyát érdemes indítani, 

amennyi szál található az adott számítógépben, ezáltal maximalizálva az erőforrás kihasz-

nálást. A rendelkezésre álló szálaknál több hangya indítása is elképzelhető, mivel egy 

adott hangyához tartozó számítási idők különbözőek lehetnek, így kihasználatlan kapaci-

tás maradhat fent, és ekkor ezen a kapacitáson egy plusz hangya számítás futtatható. 

Az algoritmust több hangya esetén a korábban bemutattakhoz képest (17. ábra) a 

következőképpen kellett megváltoztatnom (33. ábra): 
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Kezdőparaméterek beállítása: 𝛼, 𝛽, 𝜚, 𝑄, 𝑁𝑟𝑂𝑓𝐴𝑛𝑡, 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 

For 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 = 0 to 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥 do 

 𝑁𝑟𝑂𝑓𝐴𝑛𝑡 db számítási szál létrehozása 

1. hangya útvonaltervezése 2. hangya útvonaltervezése … 𝑁𝑟𝑂𝑓𝐴𝑛𝑡. hangya útvonaltervezése 

Az 1. hangyához tartozó fe-
romon mátrix (Δ𝜏1) változá-

sok számítása 

A 2. hangyához tartozó fero-
mon mátrix (Δ𝜏2) változások 

számítása 

… 

Az 𝑁𝑟𝑂𝑓𝐴𝑛𝑡. hangyához tartozó fero-

mon mátrix (Δ𝜏𝑁𝑟𝑂𝑓𝐴𝑛𝑡) változások szá-

mítása 

A feromon változások összegzése: ∑Δ𝝉 

A feromon mátrix frissítése 
𝝉 = 𝝉 ∙ (1 − 𝜚) + ∑Δ𝝉 

33. ábra Stuktogram a többszálú működésre fejlesztett hangyakolónia 

algoritmusnál 

A változtatások eredményeképpen a hangyák egy iterációs lépés során egymástól 

függetlenül járnak a hálózaton, azonban az útjuk végeztével megosztják a tapasztalatai-

kat, azaz az általuk készített feromon nyomot. Így egy iterációs lépés során egyszerre több 

útvonalról szolgál információval az algoritmus. A hangya útvonalak függetlenségét az 

útvonaltervezések függetlensége biztosítja, ami magában foglalja a független véletlen 

szám generálást a „Roulett kerékkel” (19. ábra). 

5.4 Párhuzamos működésű algoritmus futási eredményei 

5.4.1 A megtalált útvonalminőségek és a paraméterek kapcsola-
tának a vizsgálata a párhuzamos futások során 

A párhuzamos futások során a 4.3.1-ben ismertetettekhez hasonlóan 𝛼, 𝛽, 𝜚, 𝑄, 

𝑁𝑟𝑂𝑓𝐴𝑛𝑡 és az 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 változók voltak a vizsgálat tárgyai kiegészülve a szálak szá-

mával. A cél ebben az esetben is „legjobb” 𝑘 útvonal megtalálása volt. Az elemzés itt is 

kitért az útvonalak és a futási idők összefüggéseinek a kiértékelésére, továbbá mint mó-

dosító paraméter a szálak ebben ez esetben is fontos szereppel bírtak. A vizsgálatok ha-

sonlóan a korábbiakhoz (4.3.1) egyszerre csak egy paraméter hatásait vizsgálták a többit 

változatlanul hagyva. A szimuláció a 4.3-es fejezetben megadott számítógépen futott, 

melyben 8 számítási szál érhető el, amit a párhuzamos futásokhoz a paraméterek megvá-

lasztásánál figyelembe kellett venni. Ez alapján a paraméterek a következőek voltak (14. 

táblázat): 



Katona Géza: Személyszállítási feladatra multimodális útvonaltervező és optimalizáló 

algoritmus fejlesztése 

57 / 170 

Paraméter A paraméter szerepe Érték 

𝛼 A feromon fontossága 0,1; 0,6; 1,1; 1,6; 2,1; 2,6; 3,1; 3,6; 4,1; 4,6; 5,1 

𝛽 A távolság fontossága 0,05; 0,15; 0,25; 0,35; 0,45 

𝜚 A feromon párolgást szabályozza 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 

𝑄 A távolságot szabályozza 100; 600; 1100; 1600; 2100; 2600; 3100; 3600; 4100; 4600; 5100 

𝑁𝑟𝑂𝑓𝐴𝑛𝑡 A hangyaszám 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 

𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥 Az iterációk maximális száma 10 

𝑇ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑𝑠 A processzor szálak száma 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 

14. táblázat A paraméter értékek 

A hálózat változatlanságának okán a 8. táblázatban bemutatott legrövidebb 5 útvo-

nal hossza nem változott. Első lépésben a hangyaszám és a szálak számának a kapcsolata 

kerül vizsgálatra (34. ábra). 

 

34. ábra A hangyaszám és a szálak számának a hatása az eredményekre 

A diagram vízszintes tengelyén a szálak és a hangyák száma látható. Azokban az 

esetekben, ahol a hangyaszám nagyobb, mint a rendelkezésre álló szálak száma, ott a 

hangyák várakoznak addig, amíg egy szál fel nem szabadul. A függőleges tengelyen a 

hangya által megtett útjának a sorszáma és az előfordulási gyakoriság szorzatából képzett 

pontszám látható. Az összes számítás az összes 𝛼, 𝛽, 𝜚 és 𝑄 beállítással lefuttatásra került. 

Mint látható hat hangyáig az első hangyához tartozó pontszámok magasabbak, később 

viszont a többi hangya pontszámai is elkezdenek nőni. Az alacsonyabb pontszám jelen-
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tése, hogy a legjobb öt útvonalon kívüli eredmények is előfordultak. Az eredmények alap-

ján az is látható, hogy az algoritmus stabilan kb. 40%-os arányban a legjobb utat találja 

meg. 

Ezt követően az összegzett vagy kumulált százalékos különbségek váltak a vizsgá-

lat tárgyává, mivel ez alapján a következő hangya által jelentett előnyök vagy hátrányok 

mutathatóak ki. (35. ábra) 

 

35. ábra Az összegzett pontbeli különbségek 

Az ábrán láthatóak a különböző pontok közötti különbségek. A vízszintes tengelyen 

az adott hangyaszámhoz és az ehhez tartozó szálak közötti különbség értéke látható. Eb-

ből leolvasható, hogy minden esetben relatív növekmény figyelhető meg az új hangya 

bevonásával, ami a 8. hangya esetén már abszolút értékben is többet mutat. 

Az adatokból látható, hogy érdemes a hangyák és ezzel párhuzamosan a szálak szá-

mát is növelni, mert ezáltal lényegesen növelhető az algoritmus hatékonysága. Ebből ki-

folyólag a továbbiakban a 8 hangya és a 8 szál adatai kerülnek a kiértékelések középpont-

jába. 

A paraméterek a – 7. táblázathoz hasonlóan – a következő értékek kerültek beállí-

tásra (15. táblázat): 
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Paraméter A paraméter szerepe Érték 

𝛼 A feromon fontossága 0,1; 0,6; 1,1; 1,6; 2,1; 2,6; 3,1; 3,6; 4,1; 4,6; 5,1 

𝛽 A távolság fontossága 0,05; 0,15; 0,25; 0,35; 0,45 

𝜚 A feromon párolgást szabályozza 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 

𝑄 A távolságot szabályozza 100; 600; 1100; 1600; 2100; 2600; 3100; 3600; 4100; 4600; 5100 

𝑁𝑟𝑂𝑓𝐴𝑛𝑡 A hangyaszám 8 

𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥 Az iterációk maximális száma 10 

15. táblázat A paraméter értékek párhuzamos esetben 

A korábbiaknak megfelelően az 𝛼 paraméter vizsgálata látható alább (36. ábra) 

 

36. ábra Az 𝜶 paraméter vizsgálata párhuzamos esetben 

(𝜷 = 𝟎, 𝟎𝟓; 𝝔 = 𝟎, 𝟏;𝑸 = 𝟏𝟎𝟎) 

A vízszintes tengelyen az 𝛼 értékei, a függőlegesen pedig a toplista szerinti útvo-

nalak eloszlása látható. A 3,1-es és az 5,1-es értéknél a legmagasabb a legjobb útvonalak 

aránya és így a pontszám is, de a 1,1-es értéknél látható a legnagyobb változatosság, ami 

a „legjobb” 𝑘 útvonal megtalálása szempontjából kiemelkedő. A korábbiakhoz hasonlóan 

(22. ábra), alacsonyabb értéknél lényegesen több alternatíva születik, azonban itt maga-

sabb pontszámok születtek a nagyobb értékeknél, ami összhangban van a 9. táblázat…13. 

táblázat értékeivel és az 1. Tézissel. 

A következő paraméter a 𝛽 volt (37. ábra). 
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37. ábra A 𝜷 paraméter vizsgálata párhuzamos esetben 

(𝜶 = 𝟎, 𝟏; 𝝔 = 𝟎, 𝟏;𝑸 = 𝟏𝟎𝟎) 

A korábbiaknak megfelelően a béta kis értékeknél ad jó eredményt, a jelenlegi futás 

esetén a 0,15-ös értéknél adja a legjobb és legváltozatosabb útvonalakat a magas pont-

számnak megfelelően és összhangban a korábbi eredményekkel. 

Ezt a 𝜚 vizsgálata követte (38. ábra) 

 

38. ábra Az 𝝔 paraméter vizsgálata párhuzamos esetben 

(𝜶 = 𝟎, 𝟏; 𝜷 = 𝟎, 𝟎𝟓;𝑸 = 𝟏𝟎𝟎) 

A diagram alapján elmondható a korábbi eredményeknek megfelelően, hogy a na-

gyobb pontszámok esetén nőtt a legjobb útvonalak közé tartozó lehetőségek aránya. 

Végezetül a 𝑄 hatása került elemzésre (39. ábra) 
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39. ábra Az 𝑸 paraméter vizsgálata párhuzamos esetben 

(𝜶 = 𝟎, 𝟏; 𝜷 = 𝟎, 𝟎𝟓; 𝝔 = 𝟎, 𝟏) 

Ebben az esetben az 1600-as és a 3100-as értéknél látható magas pontszám, illetve 

a magasabb értékek esetén nagyobb pontszámokat látszódnak. 

Minden kiértékelés a 15. táblázat szerint 10 iteráció után történt. A 33. ábra szerint 

a feromon mátrix (𝜏) minden alkalommal frissítésre kerül. Ez grafikusan is megjelenít-

hető, az alábbi ábrán (40. ábra) 9 iterációs lépés eredményei kerültek megjelenítésre. 
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1. iteráció 

 
2. iteráció 

 
3. iteráció 

 
4. iteráció 

 
5. iteráció 

 
6. iteráció 

 
7. iteráció 

 
8. iteráció 

 
9. iteráció 

40. ábra A feromon mátrix változása a frissítések bemutatására 

Az ábrán a feromon értékek kerültek megjelenítésre. Minél sötétebb egy képpont, 

annál erősebb az adott pontban a feromon koncentráció. A vízszintes sorok az adott kiin-

dulópontból az adott célpontba történő utazáshoz tartozó feromon értékeket tartalmazzák. 

Ez általánosan a következőképpen épül fel (41. ábra): 

 1. oszlop … j. oszlop … n. oszlop 

1. sor      

⋮      

i. sor   i., j. képpont   

⋮      

n. sor      

     kép 

41. ábra A feromon mátrix szerkezete 
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5.4.2 Az útvonalkereséshez szükséges idő vizsgálata párhuza-
mos futás esetén 

A legjobb útvonalak és a feromon mátrix vizsgálata után a futási idők elemzése 

következik. Jelen esetben a futási időknél már nem került vizsgálatra az egyes paraméte-

rek hatása, mert a 4.3.2-es fejezet alapján látható, hogy gyakorlatilag csak az 𝛼 paramé-

ternek van hatása a futási időre. Továbbá fontosabb hatás, hogy a párhuzamos működés 

milyen módon hat az összidőre. A paraméterek a 15. táblázatban megadott értékeket vet-

ték fel. Ezt figyelembe véve készült el a következő diagram (42. ábra) 

 

42. ábra A futási idők összegzése 

A vízszintes tengelyen látható a hangyaszám és az aktív processzor szálak száma. 

A bal oldali függőleges tengelyen található a futási idő a jobb oldalin pedig az átlagos 

összes idő és az egy hangya áltagos idejének a hányadosa, azaz hányszorosa az egy fu-

tásnak az összes futás. Ahogy leolvasható, a futási idő mind az egyes hangyák, mind a 

összidők esetében növekednek, jellegük pedig megegyezik a korábban látottakkal (26. 

ábra). Ennek oka, hogy a hangyaszám növelésével az adott futás esetén több esetet kell 

kiértékelni. Azonban az összfutás és az egy hangyához tartozó átlagos futás idők hánya-

dosa folyamatosan csökken (görbével jelölve, jobb oldali tengely szerint) a szálak és a 

hangyák számának növekedésével, azaz egyre jobban kihasználásra kerül a futási idő.  

Ez alapján érdemes a párhuzamosítással és a hangyák számának a növelésével fog-

lalkozni. Így megfogalmazható az alábbi tétel: 

y = 36,915x-0,462
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2. Tézis Megállapítottam, hogy a hatékonyság növelése és a futási idők 

csökkentése elérhető a párhuzamos működés alkalmazásával és ezáltal pedig lehe-

tővé válik az iterációk számának a csökkentése. 

Tézishez kapcsolódó saját tudományos közlemények: [94] 

− G. Katona, B. Lénárt and J. Juhász, "Parallel Ant Colony Algorithm for 

Shortest Path Problem," Periodica Polytechnica-Civil Engineering, vol. 

63, no. 1, pp. 243-254, 2019. 
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6 Az utazási szokások és a multimodális útvonalterve-

zés kapcsolata 

A korábbi fejezetekben bemutatott és elemzett hangyakolónia algoritmus előnye, 

hogy nem szükséges a teljes hálózat ismerete, mégis az előzőekben vázoltak alapján egy 

jól skálázható és várhatóan a legjobb útvonalak közül nagy valószínűséggel talál útvona-

lat. Ez a képessége a multimodális hálózatoknál válik égetően fontossá, mivel ekkor jel-

lemzően a hálózat mérete exponenciálisan megnő a választható szolgáltatások számának 

a növekedésével együtt. A téma irodalmának bemutatása a 3.2-as fejezetben található. 

6.1 A multimodális hálózat megvalósításának az elmélete 

Az egyéni és a közösségi közlekedési hálózat összekapcsolására több lehetőség is 

elképzelhető, ebből az egyik logikus lehetőség, hogy a tömegközlekedési hálózat kiegé-

szítésre kerül egy egyéni közlekedési réteggel, amely tetszőlegesen rendelkezésre áll és 

jellemzően a közúti hálózatot használja. Természetesen itt figyelembe kell venni a sze-

mélygépjárművel való közlekedés mellett a kerékpár- és az személygépjármű-megosztó 

rendszereket, a taxi jellegű szolgáltatásokat és a gyaloglást is. 

Egy ilyen tervezés során az első lépés az adott környéken található közösségi köz-

lekedési megállók felmérése és az azokhoz tartozó útvonal megtervezése, ezt szemléltetik 

a következő ábrák (43. ábra, 44. ábra). 
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43. ábra Az adott környéken található közösségi közlekedési megállók 

 

44. ábra Útvonaltervezés a közeli megállókhoz 

Ezt követően a célpont környezetét kell hasonlóképpen feltérképezni. Amint ren-

delkezésre áll mind a kiinduló, mind a célpont környezetében található megállók listája, 

akkor ezen csomópontok között meg kell tervezni a közösségi közlekedési hálózaton a 

lehetséges eljutási útvonalakat (45. ábra). Fontos megemlíteni, hogy a közösségi közle-

kedés elérhetősége jelentősen befolyásolja ezt a kérdéskört [95], [96]. 
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45. ábra Példa a közösségi közlekedés lehetséges kapcsolataira 

Az ábrán a közösségi közlekedés folytonos vonallal, az egyéni pontozott vonallal 

került feltüntetésre. 

Ezt követően a köztes állomások esetében meg kell vizsgálni, hogy milyen egyéb 

kapcsolódási lehetőségek állnak rendelkezésre. Itt ismét az egyéni közlekedés kerül elő-

térbe, azaz a kerékpár- és autó megosztó rendszerek, taxi és a gyaloglás. Ennek a fajta 

keresésnek különös jelentősége van egy dinamikus hálózatnál, amely az épp aktuális köz-

lekedési helyzeteknek megfelelően frissül, és útközben az újratervezés is megtörténik. 

Azaz egy forgalmi zavar esetén érdemes lehet egy másik közösségi útvonalra váltani, akár 

az egyéni közlekedés – a korábbiakban említett – szóba jöhető elemeit felhasználva (46. 

ábra). 

 

46. ábra A lehetséges köztes útvonalak feltárása egy adott megállóból 

Természetesen a köztes útvonalak tekintetében is több alternatíva állhat rendelke-

zésre, emiatt pedig exponenciálisan nő a lehetséges útvonalak száma. 

Itt érdemes megemlíteni a kerékpár- és roller megosztó rendszereket és azok leg-

újabb képviselőit. A jelenlegi elterjedt a Budapestihez hasonló rendszerek általában va-

lamilyen dokkoló állomás rendszeren alapulnak. Ebből kifolyólag továbbra is egyfajta 

kötöttséget jelentenek az utasoknak. Továbbá jellemzően ezeket az állomásokat a sűrűn 

lakott területeken helyezik el, amit az utazás tervezésénél figyelembe kell venni. Azonban 

egyre több szolgáltató vizsgálja a lehetőségét a dokkoló nélküli rendszereknek. A legna-

gyobb előnye az ilyen megoldásoknak, hogy az utasok bárhol otthagyhatják a közlekedési 

Célpont 

Kiindulópont 

A útvonal 
B útvonal 

C útvonal 

Célpont 

Kiindulópont 

A útvonal 



Katona Géza: Személyszállítási feladatra multimodális útvonaltervező és optimalizáló 

algoritmus fejlesztése 

68 / 170 

eszközt, azonban ez magában hordozza a veszélyét a rendezetlen városkép kialakulásá-

nak. Ezért több városban is vizsgálják speciális parkolók kialakítását az ilyen eszközök 

számára (47. ábra, 48. ábra). 

 

47. ábra Kerékpár parkoló Seattle-ben [97] 

 

48. ábra Kerékpár parkoló Szingapúrban [98] 

Fontos még megemlíteni az elektromos kerékpárokat és az elektromos rollereket 

(49. ábra) is, melyeket hasonló módon lehet integrálni a megosztó rendszerekbe. 

 

49. ábra Bird elektromos rollerek San Francisco-ban [99] 

Következő lépésben létre kell hozni a gráfot, mely tartalmazza az eljutási informá-

ciókat. Jelen esetben az egyik lehetséges felépítés a következő (50. ábra) 
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50. ábra Multimodális gráf előállítása és felhasználása 

Ebben a modellben lehetőség van figyelembe venni az utazás különböző szempont-

jait, melyek a távolság, idő, költség, speciális igények (kerekes székes elérhetőség, taktilis 

jelek, lift kapcsolat…) és a felhasználói szokások. Ezt összegzi az 𝐸-vel jelölt ellenállás-

mátrix. A mátrix művelet elemei pedig a következők (16. táblázat): 

Mátrix jele Mátrix jelentése Súlyszám jele Súlyszám jelentése 

𝑇𝑒 eljutási idő mátrix 𝛼1 eljutási idő fontossága 

𝐾 költségmátrix 𝛽1 költségek fontossága 

𝑆 távolság mátrix 𝛾1 távolság fontossága 

𝑆1, 𝑆2, … , 𝑆𝑖 , … 𝑆𝑛 speciális igény 

mátrixok 
𝛿1, 𝛿2, … , 𝛿𝑖 , … 𝛿𝑛 

speciális igények fon-

tossága 

𝐹 felhasználói szoká-

sok mátrix 
𝜑1 

felhasználói szokások 

fontossága 

16. táblázat Az ellenállásmátrix elemei 

A mátrixok esetén az SI mértékegységek használata a célszerű, ezáltal a kompati-

bilitás mindig biztosítható. A költségek tekintetében a lefedett terület lokális devizáját 

vagy egy nemzetközi elszámolási devizát célszerű alkalmazni. A speciális igény mátri-

xokban jellemezően 0 és 1 értékek fognak szerepelni, melyek az adott viszonylaton elér-

hető szolgáltatások létét (1) vagy hiányát (0) jelentik. A súlyszámok esetén az 1-nél ki-

sebb értékek az adott mátrix súlyát csökkentik, ellenkező esetben pedig növelik. 

Az ellenállásmátrix kiszámítása után el kell végezni a mátrix elemeinek az átalakí-

tását. A (10)-es egyenletben a feromon frissítés mellett az inverz ellenállás értékének 

meghatározása is egy fontos lépés. Egyszerűbb esetekben a legkézenfekvőbb a távolság 
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felhasználása. Azonban egy általános esetben nem csak a távolság játszik szerepet az út-

vonaltervezésnél, hanem az 50. ábra és 16. táblázat szerinti további szempontok is, illetve 

ezeknek az összessége. Ehhez a leírtaknak megfelelően a különböző útvonal jellemzőkből 

egy eredő ellenállás készíthető, mely a továbbiakban jellemzi a két pont közötti eljutást. 

Ez alapján a (10)-es egyenletben szereplő inverz távolság (𝜂) helyettesíthető az inverz 

ellenállással, ami az alábbi módon számolható: 

𝜂𝑖𝑗 = 𝐸𝑖𝑗
−1 (17) 

Ezt felhasználva, a (10)-es egyenlet a következőképpen néz ki: 

𝑝𝑖𝑗 =

{
 
 

 
 (𝜏𝑖𝑗)

𝛼
∙ (𝐸𝑖𝑗

−1)
𝛽

∑
𝑢∉𝑀𝑘

(𝜏𝑖𝑗)
𝛼
∙ (𝐸𝑖𝑗

−1)
𝛽

ha 𝑗 ∉ 𝑀𝑘

0 ha 𝑗 ∈ 𝑀𝑘

 (18) 

6.2 Az autonóm közlekedéssel bővített multimodális közleke-

dési lánc 

6.2.1 Bevezetés az autonóm közlekedés témakörébe 

Az autonóm közlekedési módokkal egyre inkább célszerű foglalkozni, mivel a je-

lenlegi fejlesztési irányok alapján a jövő közlekedésének gerincét ezek az eszközök fog-

ják képezni. Egyre több vállalat végez kutatást autonóm témakörben, ebből a mezőnyből 

azonban kiemelkedik a Tesla [100] a magas szintű automatizáltsággal rendelkező gépi 

vezérlésével, illetve a Google [101] a Waymo prototípusával. A területen folyó kutatá-

sokról készült egy átfogó összegzés is [102], illetve a több célfüggvénnyel rendelkező 

útvonaltervezést is vizsgálták [103]. Azonban nem csak a személygépkocsik tekintetében 

történik egyre több kutatás, hanem az egyéb közlekedési iparágakban is. Jó példa erre az 

Ausztráliában közlekedő autonóm vonatszerelvényekkel történő teszt futások [104]. To-

vábbá a repülőgép ipar is aktívan kutatja a területet a várható előnyök kihasználásából 

fakadóan [105]. Természetesen az áruszállításban is érdeklődnek az új technológiák iránt 

[106], [107], [108]. Ezen kutatások végső célja a költségcsökkentés és a hatékonyság nö-

velése. Továbbá várhatóan leginkább a közúti közlekedésben a balesetek száma ritkulni 

fog ezen eszközök segítségével. Az árufuvarozásban pedig a sofőröknek kötelező pihenő 
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idők elhagyhatóvá vállnak, ami jelenleg veszteségidőként jelenik meg a fuvarozók szem-

pontjából. Az autonóm közlekedést a hazai kutatások is aktívan vizsgálják [109]. 

Várhatóan a modern városokban is nagymértékű változások fognak bekövetkezni a 

digitalizációnak köszönhetően, melynek természetesen fontos része lesz a közlekedési 

rendszerek változása. Ezen változásokat összefoglalóan okos városnak szokták nevezni, 

azonban ennek a pontos tartalma jelenleg még alakul, nincs végleges jelentése. Erre utal 

Annalisa Cocchia kutatása [110], aki megpróbálta összefoglalni, hogy az elmúlt évek so-

rán milyen területek, témakörökre használták ezt a kifejezést. Kutatásainak eredménye-

képpen megállapítható, hogy az Okos város koncepció kiterjed a környezeti, társadalmi 

és digitális területekre is. Továbbá látható, hogy ez a koncepció folyamatosan bővül és 

még több területet értünk alatta. Fontos még megemlíteni, hogy számos innovatív meg-

oldás kidolgozása jelenleg is zajlik [111], [112], [113], melyek közül kiemelendő az au-

tonóm közlekedésre a szolgáltatásként értelmezett mobilitás [114], [115], [116], [117], 

[118], [119]. Továbbá nem elhanyagolható kérdés az üzleti modell sem [120], [121]. 

Az eddigiek alapján és a melléklet 3-as és 4-es bekezdésben részletesen ismertetett 

felmérés eredményeiből kitűnik, hogy a felhasználók számára több szempont is fontos, 

de a kényelem és a parkolási lehetőségek különösen fontosak az egyéni közlekedésről a 

közösségi közlekedésre való váltás eldöntésében, mely egybevág a kutatási terület ered-

ményeivel [122]. Ebben a munkában 3 forgatókönyvet vizsgáltak. Az első eset a csak 

személygépkocsival történő utazást vizsgálta, a második eset nem volt előre meghatáro-

zott, a személygépkocsi és a közösségi közlekedés között lehetett választani a forgalom 

és a P+R parkoló foglaltságának függvényében. A harmadik lehetőség pedig a személyes 

kényelmi szempontokkal került kiegészítésre. 

Az autonóm jármű egyfajta taxi szolgáltatásként is felfogható, ezért fontos, hogy 

készült már olyan kutatás, amikor a közösségi közlekedést és a taxi szolgáltatás kombi-

nációját vizsgálták [36]. Ebben az útválasztás is különösen fontos szempont [123]. 

Azonban az autonóm közlekedés esetén a társadalmi reakciók nem elhanyagolha-

tóak, ezért az USA-ban az Egyesült Királyságban és Ausztráliában készült egy átfogó 

felmérés a jelenlegi társadalmi hozzáállásról [124], de Magyarországon is vizsgálták a 

témát [125]. Egy másik kutatás az etikai kérdéseket feszegette a témában [126]. Továbbá 

készült egy előretekintés a várható előnyökről és hátrányokról [127], [128], [129]. Azon-

ban a fenntarthatóság szempontjából rengeteg kérdés vár még megválaszolásra [130], kü-

lönösképpen az energiaforrás kérdéskörében [131], [132]. Fontos vizsgálati terület még 
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egy központosított irányító rendszer, mellyel a jelenlegi közlekedési rendszerek haté-

konysága drasztikusan növelhető [133], [134]. Végezetül A KPMG elemző ház is készí-

tett egy előrejelzést [135]. 

6.2.2 Az autonóm közlekedés osztályozása és a közlekedési 
rendszerben való alkalmazhatósága 

Az autonóm közlekedés esetén gyakorlatilag a hagyományos multimodális rend-

szerek [34] kiegészítéséről beszélhetünk, melynek definiálásával Todd Litman [127] fog-

lalkozott mélyebben. Munkája nagymértékben támaszkodott a SAE (Society of Automo-

tive Engineers) által publikált besorolásra. Az egyik fontos eleme ennek a munkának az 

automatizáltsági szintek meghatározása, mely a 17. táblázatban látható. 

 
SAE 

szint 
Megnevezés 

A kormányzás 

és a gyorsítás / 

lassítás végre-

hajtása 

A vezetési kör-

nyezet ellenőr-

zése 

A dinamikus 

vezetési felada-

tokra való reak-

ció 

Rendszer-ké-

pesség (ve-

zetési mó-

dok) 
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0 

Nincs automa-

tizálás 
Emberi sofőr Emberi sofőr Emberi sofőr n/a 

1 

Vezetői asz-

szisztens 

Emberi sofőr és 

Rendszer 
Emberi sofőr Emberi sofőr 

Vezetési fel-

adatok egy 

része 

2 

Részleges au-

tomatizálás 
Rendszer Emberi sofőr Emberi sofőr 

Vezetési fel-

adatok egy 

része 

A
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to
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re
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és
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et

et
 3 

Feltételes auto-

matizálás Rendszer Rendszer Emberi sofőr 

Vezetési fel-

adatok egy 

része 

4 

Magas automa-

tizálás Rendszer Rendszer Rendszer 

Vezetési fel-

adatok egy 

része 

5 

Teljes automa-

tizálás 
Rendszer Rendszer Rendszer Minden ve-

zetési feladat 

17. táblázat Automatizált vezetési szintek (SAE 2014-es osztályozás) [127] 

Ezt követően az elképzelhető előnyök és hátrányok is összegyűjtésre kerültek a 3 

legvalószínűbb autonóm üzemű közlekedésre (18. táblázat). 
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 Előny Hátrány Potenciális fel-

használók 

Személyes autonóm 

járművek - magán-

tulajdonban lévő 

önjáró járművek. 

Folyamatos rendel-

kezésre állás. A sze-

mélyes tulajdon a 

járműben tárolható. 

Az utazási célnak 

megfelelő járművet 

nem lehet az adott 

útra kiválasztani. 

Magas költségek. 

Napi szinten gya-

kori utazók, és / 

vagy az autót sze-

mélyes tárgyak tá-

rolására használják. 

Megosztott auto-

nóm járművek - ön-

vezető taxik, háztól-

házig való eljutás a 

felhasználók szá-

mára. 

Az aktuális igé-

nyekhez választható 

a jármű. Háztól há-

zig szolgáltatás. 

Lehetséges, hogy 

várakozni kell az 

autóra. Nincs sze-

mélyzet (vezető). 

Az előző felhasz-

náló után az autó 

piszkos lehet. 

Nem túl gyakori 

utazók. 

Megosztott auto-

nóm utazások - Ön-

járó kisbuszok 

(mikrotranszferek) 

az utasokat a célál-

lomásokra vagy 

azok közelébe vi-

szik. Kiegészítő 

szolgáltatás a tö-

megközlekedési 

rendszerek számára. 

Valószínűleg a leg-

alacsonyabb költ-

ségű. 

A kényelmi szint a 

legalacsonyabb és 

valószínűleg maga-

sabb az utazási idő. 

Eseti utazások. 

18. táblázat Autonóm jármű típusok összehasonlítása [127] 

Ezen elképzelhető üzemmódokat részletesen vizsgálták egy korábban is említett 

2016-os kutatásban [133]. Az ott felvázolt rendszer egy háztól házig történő utazási meg-

oldást vázolt fel. Működés során összegyűjtésre kerülnek az aktuális igények, melyek di-

namikusan elosztásra kerülnek az elérhető járművek között. A tervezés során fontos 

szempontként merült fel a járművek töltöttségi állapota, elkerülendő egy útközbeni kény-

szerű megszakítást, így csak olyan járművet ajánl a rendszer, amely megfelelő mennyi-

ségű üzemanyaggal vagy akkumulátor töltöttséggel rendelkezik. A rendszer működése 

során az alábbi célokat igyekszik kielégíteni: 

− menetrend szervezés, 

− utasfelvétel ellenőrzése, 

− a k-adik jármű problémájának megoldása. 

Rendszerük a genetikus algoritmuson alapul, kiegészítve azzal a szemponttal, hogy 

kedvezményeket kaphatnak azok az utasok, akik megosztják az utazásukat más utasokkal. 

Ebben a témakörben különösen fontos a torlódások hatása a hálózatra, ezen belül is 

az ismétlődő esetekre érdemes kiemelt figyelmet fordítani [136], [137]. Továbbá az út-

vonaltervezés és a központi irányítás szerepe is fontos tényező [138]. Emellett nem sza-
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bad elfelejtkezni a hagyományos kölcsönzős rendszerekről sem, különösképpen a kerék-

páros közlekedésről [139], de a megosztó [140], [141] és információs rendszereik [142] 

jelentősége is egyre inkább nő. 

Ez alapján első lépésben egyfajta „taxi” szolgáltatásként érdemes kezelni az auto-

nóm járműveket, azaz egyfajta alternatívát jelenthetnek a különböző megosztó rendsze-

reknek is. Ebben az esetben több feladó és célállomás közötti szállításokként is értelmez-

hető a feladat. Erre a problémára született is egy optimalizált hangyakolónia algoritmus 

[14], [15]. Ez a megoldás alkalmazható a jelenlegi esetben is, amennyiben a felhasználói 

igény egy feladó pontként, a megfelelő megállók pedig célpontként értelmezhetőek. Erre 

mutat példát az alábbi ábra (51. ábra). 

 

51. ábra Multimodális rendszer autonóm közlekedéssel kiegészítve 

Ahogy már a korábbi fejezetekben (6.1) is említésre került, a köztes megállók kö-

zött is célszerű megvizsgálni az átszállási lehetőségeket, ez pedig a következő módon 

illeszthető be a rendszerbe (52. ábra). 

 

52. ábra Multimodális rendszer autonóm közlekedéssel kiegészítve az utazás 

közben 

Ezen folyamatok hatékony működése központi irányítással nagymértékben növel-

hető. Egy ilyen rendszernek az alábbi jellemzőkkel célszerű rendelkeznie: 

− a szolgáltatási terület összes közlekedési társaságát célszerű tartalmaznia, 

Célpont 

Kiindulópont 

A útvonal 
B útvonal 

C útvonal 

Célpont 

Kiindulópont 

A útvonal 

B útvonal 

C útvonal 
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− az autonóm közlekedés árazásának célszerűen részét kell képeznie a közös-

ségi közlekedés jegyrendszerének, 

− fontos cél, hogy a gerinchálózat (metró, vonat, villamos...) hatékony műkö-

dését biztosítsa, 

− továbbá az utas kényelem növelése is kiemelt fontosságú, 

− célszerűen csökkenteni szükséges átszállások számát és a várakozási időket, 

− a szolgáltatási terület kiterjesztésével a korábban nem lefedett, vagy ala-

csony szintű lefedettségű területek feltárását növelnie szükséges, 

− a jegyrendszernek kompenzálnia érdemes azon utasokat, akik megosztják 

az autonóm utazásukat más utasokkal [133], 

− továbbá az árazásnak motiválnia célszerű a saját tulajdonú autó használatá-

nak mellőzését, 

− adatbányászati módszerekkel célszerű feldolgozni az adatokat és ezáltal nö-

velni az utasélményt, 

− az útvonaltervező algoritmusnak elegendően hatékony és gyors algoritmust 

célszerű választani a valósidejű útvonaltervezés lehetővé tételére. 

Egy ilyen rendszer számára kiváló tesztkörnyezetet jelenthetnek a különböző meg-

osztó vagy taxis rendszerek integrálása a meglévő közösségi közlekedésbe. Ennek ered-

ményeképpen várhatóan a közlekedés károsanyag kibocsájtása csökkenthető illetve job-

ban ellenőrizhetővé válhat [143]. Ez a folyamat jelentheti a különböző megosztó rend-

szerek továbbfejlődési irányát. Továbbá segítheti, illetve kiválthatja a saját tulajdonú au-

tókkal történő forgalmat a forgalomcsökkentett vagy díjfizetéses övezetekben. 
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Ez alapján megfogalmazható az alábbi tézis: 

3. Tézis  

a) A  

𝑃𝑖𝑗 =

{
 
 

 
 (𝜏𝑖𝑗)

𝛼
∙ (𝜂𝑖𝑗)

𝛽

∑
𝑢∉𝑀𝑘

(𝜏𝑖𝑗)
𝛼
∙ (𝜂𝑖𝑗)

𝛽
ha 𝑗 ∉ 𝑀𝑘

0 ha 𝑗 ∈ 𝑀𝑘

 

  egyenlet inverz ellenállás mátrixa a következőképpen számítható:  

𝜂𝑖𝑗 = 𝐸𝑖𝑗
−1 

b) A személygépkocsin alapuló autonóm rendszereket speciális taxi 

 szolgáltatásként lehet bevonni, illetve kezelni a multimodális 

 rendszerekben. 

Tézishez kapcsolódó saját tudományos közlemények: [48], [50], [144] 

− G. Katona, B. Lénárt és J. Dr. Juhász, „Multimodális útvonaltervezés,” in 

Közlekedéstudományi Konferencia, Győr, Széchenyi István Egyetem, 2016, 

pp. 367-379. 

− G. Katona and J. Dr Juhász, "User habits and multimodal route planning," 

PRODUCTION ENGINEERING ARCHIVES / ARCHIWUM INŻYNIERII 

PRODUKCJI, pp. 22-27, 2017. 

G. Katona and J. Dr. Juhász, Autonomous cars in a multimodal transport 

plan, Zielona Góra: University of Zielona Góra, 2018. 

  



Katona Géza: Személyszállítási feladatra multimodális útvonaltervező és optimalizáló 

algoritmus fejlesztése 

77 / 170 

7 A multimodális hálózat megvalósításának a bemuta-

tása egy gyakorlati példán keresztül 

7.1.1 Teszt hálózat 

A Budapesti hálózat egy lehatárolt területe került kiválasztásra egy példa bemutatás 

céljából. Kiinduló pontként a 3-as metró Pöttyös utcai megállója szolgált, érkezési pont-

ként pedig a 1117, Budapest, Október huszonharmadika utca 18 szám alatt található MOL 

székház szolgált. A személyes tapasztalatok mellett a BKK hálózatán való szerencsés el-

helyezkedésük miatt kerültek kiválasztásra ezen pontok. Ennek oka, hogy több nagyka-

pacitású útvonal köti össze őket, az eljutási idők pedig összemérhetőek, így jó teszt terep 

az algoritmus számára. 

A megadott kiinduló és célpont között az alábbi kapcsolatokat vettem figyelembe 

(53. ábra) 

 
53. ábra A figyelembe vett nagykapacitású kapcsolatok 

Az egyszerűség kedvéért jelen példában minden köztes megállóhoz egy bubi állo-

mást [145] feltételeztem, mivel a közkerékpárok elérhetősége dinamikusan javul. A bubi 
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állomások között a Google útvonaltervező API-ja [146] szolgáltatta a távolságokat. Eb-

ben az esetben az autós tervező eredményei kerültek felhasználásra, mert Budapesten még 

nem elérhető a kerékpáros tervező mód, illetve a város nagy részén a kerékpároknak a 

közúton kell közlekedni, így a KRESZ [147] szabályait is figyelembe véve leginkább az 

autós útvonalak állnak a legközelebb a valósághoz. Ez viszont a mátrixok aszimmetriáját 

okozza az egyirányú utcákat is figyelembe véve. 

Felhasználva a BKK GTFS [148] adatait, előállítható a távolság és az idő mátrix. 

Jelen példában a speciális igényeket, illetve a költségeket nem vettem figyelembe, így az 

ellenállás mátrix a következőképpen néz ki: 

𝐸 = 𝑇𝑒
𝛼1 ∙ 𝐾𝛽1 ∙ 𝑆𝛾1 ∙ 𝑆𝑖

𝛿𝑖 ∙ 𝐹𝜑1 = 𝑇𝛼1 ∙ 1𝛽1 ∙ 𝑆𝛾1 ∙ 1𝑖
𝛿𝑖 ∙ 𝐹𝜑1

= 𝑇𝛼1 ∙ 𝑆𝛾1 ∙ 𝐹𝜑1 
(19) 

Továbbá ebben a vizsgálati lépésben a felhasználói szokások sem kerültek elem-

zésre, ez a melléklet 1-es fejezetében került részletezésre. 

7.1.2 A Hangyakolónia valószínűségi mátrixának a számítása 

A mátrixok súlyának megválasztásához érdemes figyelembe venni a szakirodalom 

korábbi eredményeit. Az egyik fontos kutatást Marcus Friedrich [149] végezte a témában, 

mely arra irányult, hogy meghatározza a különböző típusú utazások esetén az időre érke-

zés mennyire fontos az utasoknak. Eredményeit a 54. ábra foglalja össze. 
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54. ábra Az utazással kapcsolatos időértékek fontossága [149] 

Mint látható, az iskola esetén a leghangsúlyosabb, hogy az adott időpontra érkezzen 

meg az utas. A munkába járás és a bevásárlások esetén a késés megengedett, bár a mun-

kahely esetén a normál eloszlás nagyobb mértékű csúcsosságának megfelelően lényege-

sen kisebb mértékben. Végezetül az alkalmi vagy impulzus helyváltoztatásoknál a jelle-

géből adódóan nem értelmezett a korai időpontban való érkezés. 

Fontos még megemlíteni a Gravitációs modellt is, mely gravitációs vonzás analó-

giája alapján segít előrejelzést adni az adott régióban a várható forgalomra. A modellhez 

az alábbi ellenállás függvény került definiálásra: 

𝑓(𝑈𝑖𝑗) = 𝑎 ∙ 𝑈𝑖𝑗
𝑏 ∙ 𝑒𝑐∙𝑈𝑖𝑗 (20) 

ebben az egyenletben az 𝑈𝑖𝑗 adja meg az 𝑖 és 𝑗-edik területek közötti ellenállás mér-

tékét (távolság, idő, költség…) illetve az 𝑎, a 𝑏 és a 𝑐 paraméterek segítségével finom-

hangolható a függvény. Amennyiben grafikusan ábrázoljuk a paraméterek hatását, akkor 

a következő diagramokat kapjuk (55. ábra, 56. ábra): 



Katona Géza: Személyszállítási feladatra multimodális útvonaltervező és optimalizáló 

algoritmus fejlesztése 

80 / 170 

 

55. ábra Ellenállásfüggvény 𝒂 = 𝟏 és 𝒃 = 𝟎 esetén [150]1 

 

56. ábra Ellenállásfüggvény 𝒂 = 𝟏 és 𝒄 = −𝟎, 𝟏 esetén [150]2 

Mint látható, a 𝑐 növelésével az először lineárisan csökkenő görbe egyre inkább 
1

𝑥
 

jelleget vesz fel. A 𝑏 növelésének eredményeképpen a közeli pontok vonzása egyre na-

gyobb mértékben nő úgy, hogy egy adott távolságnál kialakul egy maximális érték, majd 

ezt követően csökkenésnek indul. Ez a gyakorlatban a nagyobb városok körül kialakuló 

elővárosok és a központi város közötti forgalmat mutatja, ami az adott régió városiasodási 

fokával van összefüggésben. 
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Ezek alapján a teszt értékek esetén a súlyokat a következőkre választottam, figye-

lembe véve a melléklet 3-as és 4-es fejezetében részletesen ismertetett kérdőív eredmé-

nyeit: 

𝛼1 = 0,75  (21) 

𝛾1 = 0,25 (22) 

Ennek megfelelően a (19) egyenlet a következőképpen fog kinézni: 

𝐸 = 𝑇0,75 ∙ 𝑆0,25 (23) 

Az eljutási idők az SI-nek [151] megfelelően másodpercben a távolságokat pedig 

méterben kerültek megadásra. Ez alapján az ellenállásmátrix az 57. ábrán látható. 

Ez alapján elkészíthető az inverz ellenállásmátrix a (17) egyenlet szerint. Majd a 

választási valószínűség számítás következik a (18)-as egyenlet szerint. Itt azonban az ak-

tuális feromon értékek is változtatják eredményeket, ezért első lépésben az első lefutást 

érdemes megvizsgálni, ekkor a feromon mátrix értéke azonosan 1, így a következőképpen 

néz ki az egyenlet: 

𝑝𝑖𝑗 =

{
 
 

 
 (1)𝛼 ∙ (𝐸𝑖𝑗

−1)
𝛽

∑
𝑢∉𝑀𝑘

(1)𝛼 ∙ (𝐸𝑖𝑗
−1)

𝛽
ha 𝑗 ∉ 𝑀𝑘

0 ha 𝑗 ∈ 𝑀𝑘

 (24) 

Az egyenletben szereplő 𝛽 értékének 0,05-öt választottam, figyelembe véve a 23. 

ábra és a 37. ábra eredményeit, mivel ebben az esetben nem a tervezés gyorsasága volt a 

fókuszban. A (24)-es egyenlet alapján a valószínűségmátrix a következő: 58. ábra. 

A mátrixban (58. ábra) soronként a színkód segíti az olvasást, minden sorban a leg-

kisebb választási valószínűségi érték kékkel került jelölésre, pirossal pedig a legvalószí-

nűbb választás. 
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𝐸 = 𝑇0,75 ∙ 𝑆0,25  F01465 F01878 F01493 F01282 F01252 F01232 F01188 F01194 F01378 F01373 F02224 F01989 F01286 F01498 F01503 8152 8155 66451 66453 F01985 F01991 F01289 56227 56225 56223 56221 56219 MOL 

Pöttyös utca M  117,4 240,4 283,9 405,4 594,7 705,7 756,5 850,1 962,5 996,2 1114,4 561,3 419,2 856,1 579,4 710,8 827,8 880,9 1166,0 1191,9 1048,2 1027,0 1071,3 1292,2 1431,3 1099,3 1239,3 

Pöttyös utca 117,4  137,1 486,0 607,1 796,5 907,7 957,6 1052,9 1165,9 1197,2 1317,0 763,7 622,6 996,9 780,8 911,8 1028,3 1081,2 1368,2 1394,7 1251,6 1231,2 1274,2 1495,3 1634,9 1300,0 1441,0 

Ecseri út 288,0 137,1  182,9 598,1 788,0 898,4 946,8 1041,4 1152,5 1188,6 1306,6 752,7 607,9 1015,7 768,4 902,5 1020,6 1075,9 1358,9 1383,6 1236,7 1216,1 1262,4 1483,2 1618,8 1292,7 1430,4 

Népliget 666,7 486,1 182,9  169,4 370,4 480,8 530,3 623,5 734,3 771,0 888,9 298,3 133,1 568,9 293,8 425,5 542,3 595,1 882,1 907,9 817,2 798,4 844,6 1065,5 1201,0 813,9 953,8 

Nagyvárad tér 617,6 417,4 330,4 169,4  208,2 300,0 348,6 443,2 553,9 590,2 708,3 509,5 298,3 592,6 458,5 591,9 708,3 762,9 925,7 847,2 636,5 616,7 664,2 885,0 1019,3 897,7 892,8 

Klinikák 732,3 532,3 445,7 429,7 208,2  134,0 158,5 251,8 361,1 400,5 518,5 494,4 418,7 672,7 577,0 708,0 824,2 739,2 735,3 657,1 440,2 423,1 480,2 694,6 827,4 707,0 703,6 

Corvin-negyed 837,4 635,9 549,2 532,4 483,9 134,0  68,2 140,8 249,4 290,2 408,2 597,1 521,4 777,8 681,1 812,2 713,0 627,7 625,1 546,8 188,3 309,4 367,3 584,3 716,4 596,7 592,1 

Corvin-negyed M 1049,1 847,4 759,2 732,3 680,6 296,9 68,2  99,7 225,5 264,4 382,5 797,5 724,9 873,8 885,5 893,6 687,6 603,7 599,8 521,4 296,9 279,6 337,2 560,4 692,0 571,6 568,1 

Mester utca / Ferenc körút 1179,8 977,8 889,4 862,6 783,4 459,5 354,3 99,7  90,2 144,9 263,9 968,6 854,9 757,3 753,2 775,8 570,0 485,0 482,4 403,6 516,0 395,6 244,3 441,8 575,5 454,5 449,4 

Boráros tér H 1066,6 865,3 776,1 752,9 673,8 404,8 479,5 475,2 90,2  184,8 343,3 859,2 744,5 648,3 644,0 665,9 455,6 508,8 558,6 480,6 570,5 450,9 250,2 519,0 648,2 530,0 526,9 

Petőfi híd, budai hídfő 1301,3 1099,0 1011,4 990,4 949,9 560,6 457,8 453,8 534,0 184,8  177,1 1055,2 808,5 724,5 946,1 834,9 732,0 338,0 334,1 256,4 743,6 621,2 469,2 294,2 417,8 305,0 302,4 

Budafoki út / Szerémi sor 1439,8 1238,3 1149,0 1067,6 1085,3 697,5 594,4 590,4 669,4 698,6 177,1  1192,3 854,7 770,1 988,3 880,4 870,7 375,8 371,8 160,1 865,9 744,6 606,2 418,9 414,0 185,7 60,0 

Népliget M 489,0 287,3 200,1 120,8 170,6 360,6 471,0 520,6 613,8 724,5 761,2 879,1  100,3 534,7 257,4 388,3 503,8 556,2 844,7 869,9 807,4 788,7 852,4 1057,0 1227,0 776,3 917,4 

Albert Flórián út 566,3 364,3 276,5 201,4 302,9 494,4 604,7 653,6 746,7 813,8 727,1 845,4 100,3  178,1 158,0 288,6 403,2 455,3 745,3 772,1 939,3 920,8 754,7 1023,3 1128,1 678,0 818,4 

Ferencváros vasútállomás 650,4 449,9 361,4 294,4 391,2 581,5 691,8 741,2 834,4 945,2 877,7 995,7 509,3 178,1  95,1 439,5 559,7 614,8 897,9 922,3 1028,6 1009,6 904,1 1173,0 1277,2 831,8 968,9 

Mester utca / Könyves Kálmán körút 896,8 694,3 606,5 580,2 420,8 613,1 655,4 652,7 661,7 646,3 568,9 687,1 714,8 361,0 95,1  196,3 244,4 296,2 587,2 613,8 936,1 811,1 595,0 864,5 969,4 518,5 659,9 

Közvágóhíd H 1266,3 1064,6 977,8 917,6 953,4 802,1 699,5 695,6 776,1 806,0 436,1 554,2 1129,0 699,5 615,8 196,3  203,4 164,7 456,4 481,0 978,2 851,6 707,6 769,5 837,4 388,0 527,9 

Infopark 1375,9 1174,1 1087,1 1026,1 1061,6 998,4 895,5 891,5 971,8 1001,2 762,5 719,4 1237,7 809,3 725,5 948,7 203,4  99,7 337,8 464,6 1175,0 1050,2 906,4 722,5 715,3 270,7 481,7 

Budafoki út / Dombóvári út 1032,2 830,7 744,1 683,6 721,1 803,2 767,5 763,6 771,3 756,4 674,0 659,5 896,5 462,9 379,4 608,1 491,0 99,7  54,2 406,9 1052,2 924,1 701,1 664,2 658,0 215,0 423,1 

Budafoki út / Dombóvári út 1034,5 834,4 746,4 687,4 724,9 807,0 770,0 766,1 773,8 760,3 676,4 796,6 900,3 466,7 383,1 610,6 494,7 609,1 54,2  93,8 1056,1 926,6 704,8 975,8 1115,4 883,0 983,2 

Budafoki út / Szerémi sor 1254,1 1052,3 965,1 903,2 939,1 606,8 502,5 498,5 578,7 607,9 368,0 280,5 1116,1 687,6 603,6 825,0 714,1 778,3 214,3 93,8  734,1 612,5 515,2 286,1 413,5 185,3 60,0 

Kálvin tér 1401,2 1195,7 1105,7 1072,7 1019,5 634,8 188,3 540,8 606,2 634,0 702,0 822,7 1138,3 1067,1 1308,1 1231,0 1365,8 1109,3 997,7 993,6 782,7  111,7 517,7 492,8 771,0 942,7 742,8 

Kálvin tér 1149,6 948,0 858,6 833,3 783,8 402,4 296,8 311,8 374,5 483,0 528,4 646,6 898,3 826,4 1075,2 986,5 1119,1 951,3 808,2 805,4 593,9 111,7  121,1 306,4 583,8 755,1 553,9 

Fővám tér 1267,1 1065,5 977,4 953,2 874,1 539,0 433,1 428,9 345,1 199,8 348,1 466,2 1059,7 944,4 849,2 844,9 866,0 657,4 711,2 683,5 605,1 413,0 121,1  111,5 633,9 655,4 650,6 

Szent Gellért tér 1462,2 1260,4 1171,1 1147,6 1106,4 718,7 615,5 611,4 641,4 501,9 276,0 394,6 1212,4 981,1 896,3 1114,2 1006,5 892,6 501,6 498,8 287,3 446,4 325,6 111,5  169,2 448,7 247,2 

Móricz Zsigmond körtér 1588,2 1386,1 1296,4 1229,8 1263,3 925,3 821,3 817,2 897,5 926,3 684,4 634,7 1421,8 1019,5 933,9 1148,9 1044,3 1103,3 531,6 527,5 382,8 1035,3 913,8 837,9 169,2  115,2 397,0 

Újbuda-központ 1407,0 1204,6 1117,0 1053,2 1086,8 751,0 647,7 643,7 723,8 752,9 512,8 464,3 1246,1 838,7 754,2 974,0 864,4 925,3 360,9 358,0 213,4 919,2 797,0 660,4 471,3 115,2  574,1 

MOL 1291,6 1091,0 1002,4 940,0 975,6 661,6 558,0 553,9 634,1 663,1 421,9 60,0 1152,9 725,1 641,0 861,5 751,4 836,3 251,3 247,3 60,0 687,5 565,6 572,6 237,7 367,1 574,1  

57. ábra Az ellenállásmátrix értékei 
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𝑃 F01465 F01878 F01493 F01282 F01252 F01232 F01188 F01194 F01378 F01373 F02224 F01989 F01286 F01498 F01503 8152 8155 66451 66453 F01985 F01991 F01289 56227 56225 56223 56221 56219 MOL 

Pöttyös utca M  0,0406 0,0391 0,0388 0,0381 0,0374 0,0371 0,0370 0,0367 0,0365 0,0365 0,0363 0,0375 0,0381 0,0367 0,0375 0,0371 0,0368 0,0367 0,0362 0,0361 0,0364 0,0364 0,0363 0,0360 0,0358 0,0363 0,0361 

Pöttyös utca 0,0410  0,0406 0,0382 0,0377 0,0372 0,0370 0,0369 0,0367 0,0365 0,0365 0,0363 0,0373 0,0377 0,0368 0,0373 0,0370 0,0367 0,0367 0,0362 0,0362 0,0364 0,0364 0,0364 0,0361 0,0359 0,0363 0,0361 

Ecseri út 0,0391 0,0406  0,0400 0,0377 0,0372 0,0370 0,0369 0,0367 0,0365 0,0365 0,0363 0,0373 0,0377 0,0368 0,0373 0,0370 0,0367 0,0366 0,0362 0,0362 0,0364 0,0364 0,0364 0,0361 0,0359 0,0363 0,0361 

Népliget 0,0367 0,0373 0,0391  0,0393 0,0378 0,0373 0,0371 0,0368 0,0365 0,0364 0,0362 0,0382 0,0398 0,0370 0,0382 0,0375 0,0371 0,0369 0,0362 0,0361 0,0363 0,0364 0,0362 0,0358 0,0356 0,0363 0,0360 

Nagyvárad tér 0,0368 0,0375 0,0380 0,0392  0,0388 0,0381 0,0379 0,0374 0,0370 0,0369 0,0365 0,0371 0,0381 0,0369 0,0373 0,0369 0,0365 0,0364 0,0360 0,0362 0,0367 0,0368 0,0366 0,0361 0,0359 0,0361 0,0361 

Klinikák 0,0363 0,0368 0,0372 0,0372 0,0386  0,0395 0,0391 0,0382 0,0376 0,0374 0,0369 0,0370 0,0373 0,0364 0,0367 0,0363 0,0360 0,0362 0,0363 0,0365 0,0372 0,0373 0,0370 0,0364 0,0360 0,0363 0,0363 

Corvin-negyed 0,0358 0,0363 0,0366 0,0367 0,0368 0,0393  0,0406 0,0392 0,0381 0,0378 0,0371 0,0364 0,0367 0,0360 0,0362 0,0359 0,0361 0,0364 0,0364 0,0366 0,0386 0,0377 0,0373 0,0365 0,0361 0,0364 0,0365 

Corvin-negyed M 0,0356 0,0360 0,0362 0,0363 0,0364 0,0379 0,0408  0,0401 0,0385 0,0381 0,0374 0,0361 0,0363 0,0359 0,0359 0,0359 0,0364 0,0366 0,0366 0,0369 0,0379 0,0380 0,0377 0,0367 0,0364 0,0367 0,0367 

Mester utca / Ferenc körút 0,0354 0,0357 0,0359 0,0359 0,0361 0,0371 0,0376 0,0400  0,0402 0,0393 0,0381 0,0357 0,0359 0,0362 0,0362 0,0361 0,0367 0,0370 0,0370 0,0373 0,0369 0,0374 0,0383 0,0372 0,0367 0,0371 0,0371 

Boráros tér H 0,0357 0,0361 0,0363 0,0363 0,0365 0,0375 0,0371 0,0372 0,0404  0,0390 0,0378 0,0361 0,0363 0,0366 0,0366 0,0365 0,0372 0,0370 0,0369 0,0371 0,0368 0,0373 0,0384 0,0370 0,0366 0,0370 0,0370 

Petőfi híd, budai hídfő 0,0354 0,0357 0,0359 0,0359 0,0360 0,0370 0,0373 0,0374 0,0371 0,0391  0,0392 0,0358 0,0363 0,0365 0,0360 0,0362 0,0365 0,0379 0,0379 0,0384 0,0364 0,0368 0,0373 0,0382 0,0375 0,0381 0,0381 

Budafoki út / Szerémi sor 0,0354 0,0356 0,0358 0,0359 0,0359 0,0367 0,0370 0,0370 0,0368 0,0367 0,0393  0,0357 0,0363 0,0365 0,0360 0,0363 0,0363 0,0378 0,0379 0,0395 0,0363 0,0366 0,0369 0,0376 0,0377 0,0392 0,0415 

Népliget M 0,0371 0,0381 0,0388 0,0398 0,0391 0,0376 0,0371 0,0370 0,0366 0,0363 0,0363 0,0360  0,0401 0,0369 0,0383 0,0375 0,0370 0,0368 0,0361 0,0360 0,0361 0,0362 0,0361 0,0357 0,0354 0,0362 0,0359 

Albert Flórián út 0,0368 0,0376 0,0381 0,0388 0,0380 0,0371 0,0367 0,0365 0,0363 0,0361 0,0363 0,0361 0,0401  0,0390 0,0392 0,0381 0,0374 0,0372 0,0363 0,0362 0,0359 0,0359 0,0363 0,0357 0,0356 0,0365 0,0361 

Ferencváros vasútállomás 0,0369 0,0376 0,0380 0,0384 0,0379 0,0372 0,0368 0,0367 0,0365 0,0363 0,0364 0,0362 0,0374 0,0394  0,0407 0,0377 0,0372 0,0371 0,0364 0,0363 0,0361 0,0361 0,0363 0,0359 0,0357 0,0365 0,0362 

Mester utca / Könyves Kálmán körút 0,0361 0,0366 0,0368 0,0369 0,0375 0,0368 0,0367 0,0367 0,0367 0,0367 0,0369 0,0366 0,0365 0,0378 0,0404  0,0390 0,0385 0,0382 0,0369 0,0368 0,0360 0,0363 0,0369 0,0362 0,0360 0,0371 0,0367 

Közvágóhíd H 0,0358 0,0361 0,0362 0,0363 0,0363 0,0366 0,0368 0,0368 0,0366 0,0366 0,0377 0,0373 0,0360 0,0368 0,0371 0,0392  0,0392 0,0396 0,0376 0,0375 0,0362 0,0365 0,0368 0,0367 0,0365 0,0379 0,0374 

Infopark 0,0358 0,0361 0,0363 0,0364 0,0363 0,0364 0,0366 0,0366 0,0365 0,0364 0,0369 0,0370 0,0360 0,0368 0,0370 0,0365 0,0394  0,0409 0,0384 0,0378 0,0361 0,0363 0,0366 0,0370 0,0370 0,0389 0,0378 

Budafoki út / Dombóvári út 0,0359 0,0363 0,0365 0,0366 0,0365 0,0363 0,0364 0,0364 0,0364 0,0364 0,0366 0,0367 0,0361 0,0373 0,0377 0,0368 0,0372 0,0403  0,0416 0,0376 0,0358 0,0361 0,0366 0,0367 0,0367 0,0388 0,0375 

Budafoki út / Dombóvári út 0,0361 0,0365 0,0367 0,0369 0,0368 0,0366 0,0367 0,0367 0,0367 0,0367 0,0369 0,0366 0,0364 0,0376 0,0380 0,0371 0,0375 0,0371 0,0419  0,0407 0,0361 0,0363 0,0368 0,0362 0,0360 0,0364 0,0362 

Budafoki út / Szerémi sor 0,0354 0,0357 0,0358 0,0359 0,0359 0,0367 0,0370 0,0370 0,0367 0,0367 0,0376 0,0381 0,0356 0,0364 0,0367 0,0361 0,0364 0,0362 0,0386 0,0402  0,0363 0,0366 0,0370 0,0381 0,0374 0,0389 0,0412 

Kálvin tér 0,0359 0,0362 0,0364 0,0364 0,0365 0,0374 0,0397 0,0377 0,0375 0,0374 0,0372 0,0369 0,0363 0,0364 0,0361 0,0362 0,0360 0,0364 0,0366 0,0366 0,0370  0,0408 0,0378 0,0379 0,0370 0,0367 0,0371 

Kálvin tér 0,0358 0,0361 0,0363 0,0364 0,0365 0,0377 0,0383 0,0382 0,0378 0,0374 0,0372 0,0368 0,0362 0,0364 0,0359 0,0361 0,0358 0,0361 0,0364 0,0364 0,0370 0,0402  0,0400 0,0382 0,0370 0,0365 0,0371 

Fővám tér 0,0356 0,0359 0,0360 0,0361 0,0362 0,0371 0,0375 0,0375 0,0380 0,0390 0,0379 0,0374 0,0359 0,0361 0,0363 0,0363 0,0362 0,0367 0,0366 0,0367 0,0369 0,0376 0,0400  0,0402 0,0368 0,0368 0,0368 

Szent Gellért tér 0,0354 0,0356 0,0358 0,0358 0,0359 0,0366 0,0369 0,0369 0,0369 0,0373 0,0384 0,0378 0,0357 0,0361 0,0362 0,0359 0,0360 0,0363 0,0373 0,0373 0,0384 0,0375 0,0381 0,0402  0,0394 0,0375 0,0387 

Móricz Zsigmond körtér 0,0357 0,0360 0,0361 0,0362 0,0361 0,0367 0,0369 0,0369 0,0368 0,0367 0,0373 0,0374 0,0359 0,0365 0,0367 0,0363 0,0365 0,0364 0,0377 0,0377 0,0384 0,0365 0,0367 0,0369 0,0400  0,0407 0,0383 

újbuda-központ 0,0357 0,0360 0,0361 0,0362 0,0361 0,0368 0,0371 0,0371 0,0369 0,0368 0,0375 0,0377 0,0359 0,0366 0,0368 0,0363 0,0366 0,0364 0,0382 0,0382 0,0392 0,0364 0,0367 0,0371 0,0377 0,0404  0,0373 

MOL 0,0354 0,0357 0,0358 0,0360 0,0359 0,0366 0,0369 0,0369 0,0367 0,0366 0,0374 0,0413 0,0356 0,0364 0,0367 0,0361 0,0364 0,0362 0,0384 0,0384 0,0413 0,0365 0,0369 0,0369 0,0385 0,0377 0,0369  

58. ábra A valószínűségmátrix 
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7.1.3 A Hangyakolónia algoritmus valószínűségi mátrixának az 
érzékenység vizsgálata 

Következő lépésben érdemes megvizsgálni, hogy mennyire érzékeny a valószínű-

ségi mátrix a választott súlyszámok értékeire. Ennek a vizsgálata kétféleképpen zajlott, 

az egyik módszer, hogy a különböző értékekkel számolt mátrixok egyes elemei egyenként 

kerülnek összehasonlításra, ez mikroszkopikus vizsgálatként kerül hivatkozásra a későb-

biekben. A másik módszer pedig a mátrix determinánsában történő változást vizsgálja, ez 

lesz a makroszkopikus elemzés. 

A mikroszkopikus esetben a vizsgálat során a súlyszámok a következő értékeket 

vették fel (19. táblázat): 

Paraméter Érték 

𝛼1 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 

𝛾1 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 

19. táblázat A paraméter értékek párhuzamos esetben 

Ez alapján a (24)-es egyenlet a következőképpen változik, mivel értéke jelen eset-

ben gyakorlatilag a 19. táblázatban megadott értékektől függ: 

𝑃𝑖𝑗(𝛼1; 𝛾1) =

{
 
 

 
 (1)𝛼 ∙ (𝐸𝑖𝑗

−1)
𝛽

∑
𝑢∉𝑀𝑘

(1)𝛼 ∙ (𝐸𝑖𝑗
−1)

𝛽
ha 𝑗 ∉ 𝑀𝑘

0 ha 𝑗 ∈ 𝑀𝑘

=

{
 
 

 
 (𝐸𝑖𝑗

−1(𝛼1; 𝛾1))
𝛽

∑
𝑢∉𝑀𝑘

(𝐸𝑖𝑗
−1(𝛼1; 𝛾1))

𝛽
ha 𝑗 ∉ 𝑀𝑘

0 ha 𝑗 ∈ 𝑀𝑘

 (25) 

Behelyettesítve az első esetet, a számítás a következőképpen néz ki 

min(
𝑃𝑖𝑗(0,3; 0,5) − 𝑃𝑖𝑗(0,4; 0,5)

𝑃𝑖𝑗(0,3; 0,5)
) (26) 

Az érzékenységvizsgálat során egy paraméter mindig változatlan maradt, így kiraj-

zolva az érzékenységet. Továbbá a maximális, az átlagos különbség és a szórás is hason-

lóképpen elemzésre került, összefoglalva az alábbi diagramon látható (59. ábra) 
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59. ábra A mikroszkópikus érzékenységvizsgálat eredményei 

Mint látható a különbségek százalékosan minden esetben azonosak, így az egyenes 

arányosság illeszthető erre az esetre. Továbbá, a 𝛾1 változtatásai nagyobb mértékű válto-

zásokat eredményeznek, így erre érzékenyebbnek mondható az algoritmus. 

Ezt követően a makroszkopikus érzékenységelemzés került elvégzésre. Ez az alábbi 

módon írható fel: 

det (𝑃(0,3; 0,5)) − det (𝑃(0,4; 0,5))

det (𝑃(0,3; 0,5))
 (27) 

Ábrázolva az eredményeket, az alábbi diagram rajzolható fel (60. ábra): 

 

60. ábra A makroszkópikus érzékenységvizsgálat eredményei 
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A mikroszkopikus eredményekhez képest látható, hogy a százalékos különbségek 

egyre nagyobb mértékűek a paraméterek változásával összhangban. A mikroszkopikus 

ábrához (59. ábra) hasonlóan a 𝛾1 hatása ebben az esetben is kimutathatóan nagyobb. 

7.2 A felhasználói szokások és a multimodális útvonaltervezés 

kapcsolata 

Az utazási idők és a távolságok mellett további fontos szempont a felhasználói szo-

kások figyelembe vétele. Ezt a (19)-es egyenletnek megfelelően az 𝐹 mátrix értékeinek a 

megadásával lehet megadni az algoritmus számára. Ezzel lehet minden olyan egyéb hatást 

is lekezelni, melyek nehezen számszerűsíthetőek. Többek között az emberek biztonság-

érzete, kedvelt, vagy kevésbé kedvelt átszállási helyek, jobban vagy kevésbé jobban meg-

közelíthető megállók, stb. Az ilyen jellegű benyomások utasonként, napszakonként, kor-

osztályonként, stb. változnak. A tényleges hatások, benyomások felmérése csak nagyon 

részletes és személyes interjúkkal térképezhetőek fel. 

A mindennapokban ezek a hatások úgy jelentkeznek, hogy a felhasználók többször 

is eltérnek az algoritmusok által szolgáltatott útvonalakhoz képest. Ennek a kezelése a 

közúti útvonaltervezőknél már bevett gyakorlat, erre az egyik legjobb példa a Waze [152], 

mely a felhasználók eltéréseit regisztrálja, majd a következő tervezésnél már figyelembe 

veszi. A közösségi közlekedésnél az eltérések okai között a lépcsők számától kezdve a 

gyaloglások hossza és nehézsége, az adott környék vagy járat vélt biztonságossága, az 

adott helyszín könnyű megtalálhatósága és még sok egyéb benyomás is szerepelhet. Töb-

bek között ezért is kulcsfontosságú, hogy az algoritmusok megfelelő mennyiségű alter-

natívát is szolgáltassanak, ezáltal is támogatva az útvonal választási döntéseket. 

7.2.1 A felhasználói szokások figyelembe vétele 

Ahogy a melléklet 1-es bekezdés bevezetőjében említésre kerül, az 𝐹 mátrixszal 

lehet figyelembe venni egyéni szokásokat, kedvelt illetve kerülendő útvonalakat, stb. En-

nek a vizsgálatára az 7.1.1-es bekezdésben bemutatott teszthálózat került módosításra. Az 

elemzés során egy olyan eset kerül vizsgálatra, amikor az utas valamilyen oknál fogva 

nem a Pöttyös utcai metrómegállóban szeretne felszállni, hanem helyette az Ecseri úton. 

Kérdés, hogy milyen mértékben kell az eredményeket módosítani ahhoz, hogy az eredő 
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ellenállásmátrix alapján az algoritmus ezt a lehetőséget találja meg nagyobb valószínű-

séggel. Az egyszerűség kedvéért az eredő ellenállásmátrix alakja a (19)-es egyenlet alap-

ján a következőképpen néz ki: 

𝐸 = 𝑇𝑒
𝛼1 ∙ 𝑆𝛾1 ∙ 𝐹 (28) 

A (19)-es egyenlethez képest eltérés, hogy a 𝜑1 értéke 1, ennek oka, hogy a fel-

használói szokások esetén is célszerű elvégezni egy érzékenység vizsgálatot, aminek a 

kiértékelését egyszerűsíti, ha a súlyszám első körben 1 lesz. Továbbá első körben a mátrix 

is 1-es értékekkel kerül feltöltésre, és csak az érintett mátrix elem értéke kerül változta-

tásra, így pontosan megkapható, hogy az adott él értékeinek mekkora változtatása szük-

séges a kívánt módosító hatás eléréséhez. A vizsgálat és módszer célja végső soron a 

felhasználói elégedettség növelése, melyhez egy élő rendszer esetén a megfelelő adatok 

szükségesek [153]. A használati statisztikák pedig nagy segítséget jelenthetnek később az 

autonóm közlekedésben is [154]. Jelen példában tehát az az elérendő cél, hogy az Ecseri 

úthoz történő gyaloglás valószínűsége legalább elérje vagy inkább meg is haladja a Pöty-

työs utcai megálló elérését. Ez pedig a konkrétan az F01465 és az F01493 mátrix elem 

kapcsolata. Ez alapján tehát a valószínűségi mátrix a (24)-es egyenlet alapján ebben az 

esetben az alábbi alakban írható fel: 

𝑝F01465,𝐹01493 =
((𝑇𝑒𝐹01465,𝐹01493

0,75 ∙ 𝑆𝐹01465,𝐹01493 
0,25 ∙ 𝐹𝐹01465,𝐹01493)

−1

)
0,05

∑
𝑗
((𝑇𝑒𝐹01465,𝑗

0,75 ∙ 𝑆𝐹01465,𝑗 
0,25 ∙ 𝐹𝐹01465,𝑗)

−1

)
0,05  (29) 

Az egyenlet értelmezése során könnyen belátható, hogy amennyiben az a cél, hogy 

egy adott él esetén növeljük a választási valószínűséget, akkor általánosan az adott 𝑖 és 𝑗 

csomópontok közötti élnél az 𝐹𝑖,𝑗 értékét 1-nél kisebb számmá kell választani, ha a többi 

érték változatlanul 1 marad. Általános esetben ez alapján az adott érték csökkentésével 

lehet elérni a kívánt hatást. 

Ebből kiindulva, érdemes volt megvizsgálni, hogy konkrétan milyen értéket kell 

megadni a kívánt hatás eléréséhez. Ezt követően a változásra való érzékenység vizsgálatát 

is el kellett végezni. Kiindulásképpen a korábban bemutatott nagykapacitású kapcsolatok 

(53. ábra) közül az első került kiválasztásra a példa kedvéért (M3 metró és 4-es villamos), 

mert ekkor a mátrix mérete lényegesen kisebb, ezáltal könnyebb az áttekinthetősége. A 

mátrix számításhoz a (29)-es egyenlet alapján elegendő az adott sormátrix is, így a szá-

mítás a következőképpen néz ki (61. ábra): 
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F01465  F01465  F01465  F01465  F01465  F01465  

F01878 110 F01878 120 F01878 1 F01878 117,4178 F01878 8,52E-03 F01878 8,98E-02 

F01493 880 F01493 156 F01493 0,49 F01493 117,804 F01493 8,49E-03 F01493 8,98E-02 

F01282 1557 F01282 161 F01282 1 F01282 283,9171 F01282 3,52E-03 F01282 8,60E-02 

F01252 2371 F01252 225 F01252 1 F01252 405,387 F01252 2,47E-03 F01252 8,44E-02 

F01232 3449 F01232 331 F01232 1 F01232 594,695 F01232 1,68E-03 F01232 8,28E-02 

F01188 3963 F01188 397 F01188 1 F01188 705,6655 F01188 1,42E-03 F01188 8,21E-02 

F01194 4062 F01194 432 F01194 1 F01194 756,4806 F01194 1,32E-03 F01194 8,18E-02 

F01378 4467 F01378 489 F01378 1 F01378 850,1306 F01378 1,18E-03 F01378 8,14E-02 

F01373 4809 F01373 563 F01373 1 F01373 962,4873 F01373 1,04E-03 F01373 8,09E-02 

F02224 5432 F02224 566 F02224 1 F02224 996,2131 F02224 1,00E-03 F02224 8,07E-02 

F01989 5996 F01989 636 F01989 1 F01989 1114,444 F01989 8,97E-04 F01989 8,03E-02 

MOL 6399 MOL 717 MOL 1 MOL 1239,274 MOL 8,07E-04 MOL 7,99E-02 

61. ábra Az M3 metró és 4-es villamos útvonalának módosított sormátrixa 

Az itt látható eredmények gyakorlatilag a korábban bemutatott valószínűségi mát-

rix (58. ábra) részmátrixának sormátrixa, mely iteráció segítségével módosításra került 

olyan mértékben, hogy az Ecseri út felé mutató él értékének választási valószínűsége el-

érje a Pöttyös utcai metrómegállóét. Az adatok alapján az 𝐹F01465,𝐹01493 értékét maxi-

mum 0,49-re kell választani. Ennél kisebb értékek esetén már minden esetben nagyobb a 

példa alapján preferált irány választási valószínűsége. Ez alapján elmondható, hogy min-

den módosítandó él esetén egyedileg kell meghatározni a szükséges értéket, továbbá a 

(29) képlet alapján, ha kis mértékben is, de minden változás hatással van a teljes sormát-

rixra. 

Ezt követően az adott paraméter érzékenységének a vizsgálata is elemzésre került. 

Ehhez a módosított adat a következő értékeket vette fel (20. táblázat): 

𝐹𝐹01493,𝐹01465
„𝐴”

1−es változa
 0,8 

𝐹𝐹01493,𝐹01465
„𝐴”

2−es változa
 0,9 

𝐹𝐹01493,𝐹01465
„𝐴”

3−es változa
 1 

𝐹𝐹01493,𝐹01465
„𝐴”

4−es változa
 1,1 

𝐹𝐹01493,𝐹01465
„𝐴”

5−es változa
 1,2 

20. táblázat Az M3 metró és 4-es villamos útvonalának módosított sormátrixának 

az érzékenységvzsgálatának bemenő paraméterei 
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A számítások eredményeképpen elkészültek az adott esetekhez tartozó sormátrixok, 

melyek a következő ábránkon (62. ábra, 63. ábra) kerülnek bemutatásra. A 63. ábra víz-

szintes tengelyén a 20. táblázat értékei, a függőlegesen pedig a 62. ábra F01493 azonosí-

tójú megállójához tartozó értékek szerepelnek. 
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F01465 

F01465  F01465  F01465  F01465  F01465  

F01878 8,98E-02 F01878 8,98E-02 F01878 8,98E-02 F01878 8,98E-02 F01878 8,98E-02 

F01493 8,77E-02 F01493 8,71E-02 F01493 8,67E-02 F01493 8,63E-02 F01493 8,59E-02 

F01282 8,60E-02 F01282 8,60E-02 F01282 8,60E-02 F01282 8,60E-02 F01282 8,60E-02 

F01252 8,44E-02 F01252 8,44E-02 F01252 8,44E-02 F01252 8,44E-02 F01252 8,44E-02 

F01232 8,28E-02 F01232 8,28E-02 F01232 8,28E-02 F01232 8,28E-02 F01232 8,28E-02 

F01188 8,21E-02 F01188 8,21E-02 F01188 8,21E-02 F01188 8,21E-02 F01188 8,21E-02 

F01194 8,18E-02 F01194 8,18E-02 F01194 8,18E-02 F01194 8,18E-02 F01194 8,18E-02 

F01378 8,14E-02 F01378 8,14E-02 F01378 8,14E-02 F01378 8,14E-02 F01378 8,14E-02 

F01373 8,09E-02 F01373 8,09E-02 F01373 8,09E-02 F01373 8,09E-02 F01373 8,09E-02 

F02224 8,07E-02 F02224 8,07E-02 F02224 8,07E-02 F02224 8,07E-02 F02224 8,07E-02 

F01989 8,03E-02 F01989 8,03E-02 F01989 8,03E-02 F01989 8,03E-02 F01989 8,03E-02 

MOL 7,99E-02 MOL 7,99E-02 MOL 7,99E-02 MOL 7,99E-02 MOL 7,99E-02 

 101,12%   100,53%   100,00%   99,52%   99,09% 

62. ábra Az M3 metró és 4-es villamos útvonalához tartozó érzékenyégi vizsgálat 

sormátrixos eredménye 

 

63. ábra Az M3 metró és 4-es villamos útvonalához tartozó érzékenyég vizsgálat 

grafikus eredménye 
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Az eredmények alapján látható, ahogy a (29)-es egyenlet alapján várható, egyenes 

arányosság feltételezhető a felhasználói szokás mátrix módosító hatása alapján. 

Ez alapján megfogalmazható az alábbi tézis: 

4. Tézis Az érzékenységvizsgálat alapján meghatároztam a felhasználói 

szokások hatását, mely egyenes arányosság az alábbi egyenlettel közelíthető: 

𝒚 = 𝒂 ∙ 𝒙 + 𝒃 

Tézishez kapcsolódó saját tudományos közlemények: [50], [155], [156]  

− G. Katona and J. Dr Juhász, "User habits and multimodal route planning," 

PRODUCTION ENGINEERING ARCHIVES / ARCHIWUM INŻYNIERII 

PRODUKCJI, pp. 22-27, 2017. 

− G. Katona and J. Juhász, "User habit effected multimodal route planning," 

in 34th International Colloquium on Advanced Manufacturing and 

Repairing Technologies in Vehicle Industry, Budapest, 2017. 

G. Katona, J. Dr Juhász and B. Lénárt, "Travel habit based multimodal route 

planning," in Transportation Research Procedia, Budapest, Budapest 

University of Technology and Economics, 2018, pp. 301-308. 
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8 Az utazástervezés eredményeinek a felhasználása 

A leginkább kézenfekvő felhasználási mód az az adatvagyon, amely az algoritmust 

felhasználó programokból nyerhető ki. Ezt követően értelmezni kell az adatokat, hogy a 

szükséges információk kinyerhetőek legyenek. A lehetséges felhasználási lehetőségek 

közül kettő emelkedik ki, az egyik a szolgáltatók számára a menetrend, illetve a szolgál-

tatások tervezésénél bír jelentőséggel, a másik pedig a döntéshozóknak jelenthet hasznos 

segítséget a jövőbeli infrastruktúra fejlesztések tervezésénél. 

A szolgáltatók szempontjából a különböző mutatószámokra vonatkozó hatások je-

lentik az értékelések alapját. Számtalan indikátor létezik, ezek közül az egyik leginkább 

használt, az utaskilométer, mely a következőképpen számolható: 

𝑈 = 𝐿 ∙ 𝑆 (30) 

ahol 𝐿 az utasszám, 𝑆 pedig a szállítási távolság. Az 𝑆 esetében érdemes megemlí-

teni, hogy a mindennapi gyakorlatban sok esetben a díjszabási távolsággal helyettesítik, 

ami figyelembe veszi többek között a különböző pályahasználati és egyéb az útvonalon 

felmerülő díjakat is [157]. A hálózati modelleknél fontos figyelembe venni, hogy a be-

menő adatok és a modellek is hordoznak különböző mértékű bizonytalanságot [158], 

[159], de a módszer bemutatása során ennek nincs módosító hatása. Természetesen egy 

valós modellezésnél a forgalom keltéshez a hagyományos 4 lépéses módszer is használ-

ható, de figyelembe kell venni a valós idejű rendszereket is [160]. 

Az utasszám és az útvonaltervezés kapcsolatának a bemutatására egy egyszerű 

példa hálózat került felvételre, mely a következőképpen néz ki (64. ábra): 

 

64. ábra Példahálózat 
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A következő lépésben példaképpen adott forgalom került fel a hálózatra, mely a 

következőképpen néz ki (65. ábra): 

 

65. ábra A példa forgalom 

Az ábrán piros ( ) vonallal átlagosan 600 fős, narancssárgával ( ) átlagosan 

450 fős, zölddel ( ) átlagosan 300 fős és világoskékkel ( ) pedig az átlagosan 100 

fős megadott forgalom. 

Ezek alapján elkészíthetőek a különböző mátrixok. Az első a távolság mátrix, mely 

a következő lesz (66. ábra): 

𝑆 A B C D E F G H I J K L M N O P 

A  15               

B 15  8     25         

C  8  9 7            

D   9              

E   7   8 10          

F     8   20         

G     10    25        

H  25    20   18 20  20  30   

I       25 18    30 7 15   

J        20   18      

K          18  15     

L        20 30  15     20 

M         7        

N        30 15      45  

O              45  18 

P            20   18  

66. ábra Távolságmátrix (km) 

A forgalom mentes hálózaton az optimális útvonal általában a legrövidebb útvonal. 

Azonban a valós hálózaton a forgalom sűrűsége, nagysága jelentősen befolyásolhatja az 
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optimum kritériumnak megfelelő ajánlott útvonalat. Annak érdekében, hogy a különbsé-

gek minél nagyobbak legyenek, ezáltal az alternatívák könnyebben rangsorolhatóak le-

gyenek, célszerű a modellben minél kisebb eljutási időt eredményező átlagsebességet al-

kalmazni. Ez nem befolyásolja az optimális útvonal meghatározását, viszont jól szemlél-

tethetővé teszi a különbségeket az alternatívák között. Ezért az eljutási idők esetén átla-

gosan 4
km

h
-s sebesség került feltételezésre, mely alapján kiszámításra került a szükséges 

utazási idő. Ez az érték ezt követően 0,8…1,2 közötti véletlen számokkal súlyozásra ke-

rült, így az alábbi független mátrix keletkezett (67. ábra). 

𝑇𝑒 A B C D E F G H I J K L M N O P 

A  12150               

B 13500  7920     18000         

C  7200  9720 5040            

D   8100              

E   5040   7200 9900          

F     8640   18000         

G     9900    27000        

H  24750    18000   16200 16200  18000  24300   

I       24750 17820    27000 6300 16200   

J        18000   14580      

K          16200  12150     

L        19800 27000  12150     19800 

M         7560        

N        29700 12150      40500  

O              32400  14580 

P            18000   12960  

67. ábra Eljutási idő mátrix (másodperc) 

Az eddigi példáktól eltérően, a hálózat egyszerűségére tekintettel, illetve az utaski-

lométer pontosabb számításából fakadóan, a költség mátrix is felvételre került. A jelen 

esetben egy megtett úttal arányos fizetési rendszer került feltételezésre, mivel a legtöbb 

esetben a településközi közlekedésben ez a jellemzőbb. Azonban sok esetben a jegy- ill. 

fizetési rendszerek minimális értékeket is tartalmaznak, így ebben a példában 15 km-ig 

fix költség a fizetendő, efölött pedig a megtett úttal arányosan. Az alapdíj legyen 1000 Ft 

és a kilométer díj pedi 150 Ft, így a költségmátrix következő lesz (68. ábra): 
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𝐾 A B C D E F G H I J K L M N O P 

A  1000               

B 1000  1000     2500         

C  1000  1000 1000            

D   1000              

E   1000   1000 1000          

F     1000   1750         

G     1000    2500        

H  2500    1750   1450 1750  1750  3250   

I       2500 1450    3250 1000 1000   

J        1750   1450      

K          1450  1000     

L        1750 3250  1000     1750 

M         1000        

N        3250 1000      5500  

O              5500  1450 

P            1750   1450  

68. ábra Költségmátrix (Ft) 

A jelen példához a súlyszámoknak a következők kerültek megadásra (21. táblázat): 

Súlyszám Értéke 

𝛼1 0,50 

𝛽1 0,25 

𝛾1 0,25 

21. táblázat Súlyszámok az ellenállásmátrix számításához 

Az ellenállás mátrix egyéb elemei pedig a következőkre lettek megválasztva (22. 

táblázat): 

Mátrix 

vagy 

súlyszám 

Értéke 

𝐹 1 

𝑆𝑖 1 

𝜑1 0 

𝛿𝑖 0 

22. táblázat Az ellenállás mátrix további elemeinek az értéke 

Így jelen esetben az ellenállásmátrix (19)-es egyenlete alapján a következőképpen 

számítható: 
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𝐸 = 𝑇𝑒
𝛼1 ∙ 𝐾𝛽1 ∙ 𝑆𝛾1 ∙ 𝐹𝜑1 ∙ 𝑆𝑖

𝛿𝑖 = 𝑇𝑒
0,5 ∙ 𝐾0,25 ∙ 𝑆0,25 ∙ 10 ∙ 10

= 𝑇𝑒
0,5 ∙ 𝐾0,25 ∙ 𝑆0,25 

(31) 

Így az ellenállásmátrix a következő lett (69. ábra): 

𝐸 A B C D E F G H I J K L M N O P 

A  3 295,0               

B 3 632,5  2 234,0     5 137,5         

C  2 054,0  2 684,5 1 513,5            

D   2 279,5              

E   1 513,5   2 054,0 2 730,0          

F     2 414,0   4 947,5         

G     2 730,0    7 387,5        

H  6 825,0    4 947,5   4 421,5 4 497,5  4 947,5  6 902,5   

I       6 825,0 4 826,5    7 577,5 1 828,5 4 307,5   

J        4 947,5   4 016,5      

K          4 421,5  3 295,0     

L        5 397,5 7 577,5  3 295,0     5 397,5 

M         2 143,5        

N        8 252,5 3 295,0      11 522,5  

O              9 497,5  4 016,5 

P            4 947,5   3 611,5  

69. ábra Az ellenállásmátrix 

A (17)-es és a (18)-as egyenlet alapján az útvonalválasztási valószínűség a követ-

kező (70. ábra): 

𝑃 A B C D E F G H I J K L M N O P 

A  1,000               

B 0,333  0,341     0,327         

C  0,333  0,329 0,338            

D   1,000              

E   0,338   0,333 0,328          

F     0,509   0,491         

G     0,512    0,488        

H  0,165    0,167   0,168 0,168  0,167  0,165   

I       0,196 0,199    0,195 0,209 0,201   

J        0,497   0,503      

K          0,496  0,504     

L        0,249 0,245  0,256     0,249 

M         1,000        

N        0,330 0,345      0,325  

O              0,489  0,511 

P            0,496   0,504  

70. ábra Az útvonalválasztási valószínűségek 

Könnyen belátható, hogy 𝑃 nem szimmetrikus, mivel a választási valószínűségnél 

a maximális érték 1 (biztos, hogy ezt választom) minimális pedig 0 (soha nem választom). 
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Az adott sor összege mindig 1 kell, hogy legyen, de csomópontonként eltérő az elérhető 

további csomópontok száma. Példának okáért az AB⃗⃗⃗⃗  ⃗ ≠ BA⃗⃗⃗⃗  ⃗, mivel A-ból csak B érhető el, 

viszont B-ből az A, a C és a H pont is. 

Ezt követően a (30)-as egyenlet kiegészíthető az útvonalválasztási valószínűségek-

kel, azaz súlyozásra kerül 𝑃-vel, így 

𝑈 = 𝑃 ∙ 𝐿 ∙ 𝑆 (32) 

Ezen számítás eredménye pedig a következőképpen néz ki (71. ábra): 

𝑈 A B C D E F G H I J K L M N O P 

A  9 000               

B 2 993  1 226     4 902         

C  1 199  296 1 065            

D   900              

E   1 066   800 1 478          

F     1 222   2 946         

G     2 306    5 485        

H  2 469    1 004   908 168  167  2 961   

I       2 204 1 077    3 509 73 150   

J        497   452      

K          447  378     

L        249 4 415  192     1 497 

M         350        

N        5 940 259      6 572  

O              9 907  2 758 

P            2 976   2 721  

71. ábra Az útvonalválasztással súlyozott utaskilométer mátrix 

Ami jól látszik, hogy egy jól felépített ellenállás mátrixszal igen jól előre jelezhe-

tőek a várható változások, ezáltal a hálózati kapacitások is sokkal jobban tervezhetővé 

válnak, ami igen nagy lehetőségeket rejt magában az üzemeltetés és ezen keresztül az 

utas elégedettség tekintetében. 

Ez alapján megfogalmazható az alábbi tézis: 

5. Tézis Az utaskilométer és az útvonalválasztás között kapcsolat szorzat 

alakban adható meg a (30)-es egyenlet kiegészítésével az alábbi módon 

𝑈 = 𝑃 ∙ 𝐿 ∙ 𝑆 

Tézishez kapcsolódó saját tudományos közlemények: [161]  

− G. Katona és J. Dr. Juhász, „Multimodális útvonaltervezés hatása a 

közlekedési mutatószámokra,” in Közlekedéstudományi Konferencia 2017: 

Térség és mobilitás, Győr, Magyarország, Universitas-Győr Nonprofit 

Kft., 2017, pp. 544-556. 

  



Katona Géza: Személyszállítási feladatra multimodális útvonaltervező és optimalizáló 

algoritmus fejlesztése 

97 / 170 

9 Lehetséges megvalósítás 

Az eddig felvázolt módszerek elsősorban a háttér megoldások fejlesztéséről szól-

tak, azonban legalább ilyen fontos a felhasználói oldalról való megközelítés is. A teljes 

rendszer az alábbi módon épülhet fel (72. ábra). 

 

72. ábra Elvi rendszermodell 

A disszertációmban első sorban eddig a kereső algoritmussal, és a közlekedési szol-

gáltatói oldallal foglalkoztam részletesen, a jelen fejezetben pedig felvázolnám a rendszer 

egy lehetséges megjelenését, ami a rendszer marketingjében is felhasználható. 
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Ebben a hirdetési tervben a rendszer a Navigant fantázianevet kapta és egy okos 

útvonaltervező applikáció lenne (73. ábra).  

 

73. ábra Navigant ótvonaltervező program [162] 

A NavigAnt a hangyakolónia algoritmuson alapulva segítené a felhasználókat a 

számukra lehető legjobb közlekedési lehetőségek megtalálásában. Nem volt célom az 

applikáció teljes körű megtervezése, csupán a felhasználási lehetőségek bemutatása kép-

ernyővázlatok és rövid magyarázatok segítségével. 

Alkalmazás előnyei más hasonló alkalmazásokhoz képest: 

− Komplexebb hálózatokon működhet, 

− Támogatja az ajtótól-ajtóig történő útvonaltervezés, 

− Támogatja a felhasználói személyreszabást, 

− Támogatja a szolgáltatói adatkiértékelést és döntéstámogatást, 

− Segítséget nyújt a hálózat fejlesztési irányainak meghatározásában és a szűk 

járatkapacitások felderítésében, 

− Továbbá segít kiértékelni a felmerülő igényeket. 

Felhasználói csoportok: 

− Utazók, 

− Üzemeltetők - közlekedési vállalatok, 

− Járművezetők, 
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9.1 Utazói felület 

Első lépésben a felhasználó felületet mutatom be, melynek legelső lépése a beje-

lentkezés (74. ábra). 

  

74. ábra Navigant bejelentkező felülete [162] 

Az alkalmazás gyors regisztráció után lehetővé teszi a felhasználó számára az azon-

nali egyszerű szavas keresést egy térképes nézetben (75. ábra). Az egyszerű keresés mel-

lett lehetőség nyílik továbbá a keresés pontosítására: kiinduló - érkezési pontok megadá-

sára, preferált közlekedési eszközök kiválasztására, az út során fennálló igények megadá-

sára. Ha a felhasználó nem ad meg kiindulási pontot, akkor a kiindulási pont a felhasználó 

valós idejű helyzete, tartózkodási pontja. 
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75. ábra Navigant útvonalkereső felülete [162] 

A pontosítások megadása után a felhasználó az eredményeket relevancia szerinti 

sorrendben (keresési feltételeinek való megfelelőség sorrendjében) kapná meg listanézet-

ben, melyből kiválaszthatná a számára legmegfelelőbb opciót (76. ábra). 
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76. ábra Navigant eredmény felülete [162] 

A felhasználó mindig könnyedén elérheti a profilját, a kedvenc útvonalait, valamint 

az aktuális forgalmi adatokat a főképernyőn található betapadó menü (sticky menu) se-

gítségével. A személyes profil (77. ábra) teljes kitöltésével, illetve szükség esetén annak 

módosításával a felhasználó biztosítani tudja az alkalmazás számára a szükséges infor-

mációkat önmagáról, melynek felhasználásával az alkalmazás a számára megfelelő opci-

ókat ajánl fel. Ilyen információk lehetnek a különleges igények, mentett útvonalak, köz-

lekedési használatához szükséges jegyek, bérletek, pályamatricák, stb. megléte. 
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77. ábra Navigant személyes profil felülete [162] 

9.2 Üzemeltetői - szolgáltatói felület 

Az alkalmazás nem csupán az utazó felhasználóknak nyújt segítséget, hanem az 

üzemeltetők, szolgáltatók számára is fontos információkat biztosít az utasaikról (78. ábra 

és 79. ábra). A szolgáltatók különböző statisztikákat érhetnek el az alkalmazás által rög-

zített adatokból, melyeket felhasználva optimalizálni tudják az egyes járművek útvonalát, 

járatsűrűségét valamint a járatok felszereltségét. Gyorsan és hatékonyan reagálhatnak az 

esetlegesen fellépő problémákra, valós idejű értesítésekkel informálva felhasználóikat. 

Természetesen itt kulcs kérdés az adatbiztonság és a statisztikák anonimizáltsága, azaz a 

szolgáltató részére csak összegzett adatok kerülhetnek és az egyedi felhasználók nem azo-

nosíthatóak. 
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78. ábra Navigant szolgáltatói felülete 1 [162] 



Katona Géza: Személyszállítási feladatra multimodális útvonaltervező és optimalizáló 

algoritmus fejlesztése 

104 / 170 

  

79. ábra Navigant szolgáltatói felülete 2 [162] 

A rögzített adatokból az alkalmazás kimutatja a gyakori átszállóhelyeket, kedvelt 

és került útvonalakat, a járművek kihasználtságát. 
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10 Továbbfejlesztési lehetőségek 

A rendszer jelenlegi állapotában már használható és számos továbbfejlesztési lehe-

tőséggel rendelkezik. Technikai oldalról első lépésben lehetőség van további számítási 

kapacitás bevonására, ebben a tekintetben potenciálisan a videó kártyák tűnnek a legin-

kább ígéretesnek [82], [83], [84], [85]. Ennek specialitását az egyedi programozási meg-

oldások szolgáltatják. Előnye, hogy nagyszámú, akár több ezres nagyságrendben végez-

hető párhuzamos számítás, mivel első sorban a képi megjelenítésre optimalizált, ahol egy-

szerre akár több ezer képpont számítása történik. Ennek különös jelentősége az önvezető 

autók esetében kiemelendő, mivel itt kulcskérdés a lokális számítási kapacitások maxi-

mális kihasználása, elsősorban a gyorsaság, másodsorban pedig a számítás energia és hő-

fejlesztése miatt. További kutatási irány a 4. és 5. fejezetben meghatározott paraméterek 

további pontosítása nagyobb méretű és komplexebb hálózatokon. Azonos adatbázis ren-

delkezésre állása esetén pedig a jelenleg elérhető útvonaltervező rendszerekkel (Google, 

Waze…) történő összevetés. Ennek kiegészítéseként a Melléklet 3-as fejezetében ismer-

tetett kérdőív mintájának személyes interjúkkal történő kiterjesztésével és a kérdések fó-

kuszálásával az algoritmus működéséhez szükséges paraméterek célszerű értékei ponto-

sabban meghatározhatóak. Végezetül a 9. fejezetben ismertetett alkalmazás is elkészít-

hető, amelynek a szolgáltatói oldala jelentene a jelenlegi piacon nagymértékű újdonságot. 

Itt az adatok adatbányászati módszerekkel történő kiértékelésével az adott hálózatról ed-

dig nem ismert összefüggések is kimutathatóvá válnak. 

Röviden összefoglalva tehát a továbbfejlesztési lehetőségek a következőek: 

− videó kártyákon való számítási képesség kialakítása, 

− további komplexebb hálózatokon való tesztelés, 

− azonos adatbázis rendelkezésre állása esetén más útvonaltervezőkkel való 

összevetés, 

− teszt alkalmazás elkészítése, 

− szolgáltatók számára adatbányászati módszerekkel kiértékelések készítése. 
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11 Összefoglalás 

A disszertációban a multimodalitás és az ehhez kapcsolódó útvonaltervezést vizs-

gáltam meg. Bemutattam az ismertebb útvonalkereső algoritmusokat, ebből az irodalom-

kutatás alapján kiválasztottam a hangyakolónia algoritmust és a kutatásomban ezzel fog-

lalkoztam részletesen. Először megvizsgáltam az algoritmust egy konkrét hálózaton és 

meghatároztam a bemenő paraméterek célszerű értékeit. Ebből kiindulva az algoritmus 

hatékonyságát növeltem az eredeti működési módszer módosításával és képessé tettem a 

párhuzamos működésű processzorok erőforrásainak kihasználására. Ezt követően az uta-

zási szokások és a multimodális hálózatok jellemzőinek a vizsgálatára helyeztem a hang-

súlyt. Itt felírásra került a bővített ellenállás mátrix és az ebből számolható inverz ellen-

állás mátrix, melynek jelentős hatása van a hangyakolónia algoritmus működésére. Majd 

megvizsgáltam a paraméterek és az útvonaltervezés érzékenységét, különösképpen a fel-

használói szokásokra, illetve azok eredményekre gyakorolt hatására. Továbbá megvizs-

gáltam a módszer szolgáltatók számára hasznos oldalát is a különböző mutatószámokra 

gyakorolt hatásokkal. Végezetül megvizsgáltam az autonóm közlekedés hatását az útvo-

naltervezésre. Mindezt összefoglalva, megmutattam egy lehetséges alkalmazás megvaló-

sítást, amivel a gyakorlatban is alkalmazhatóvá válnak a kutatási eredmények. 

Az értekezésben 5 tézist fogalmaztam meg, amelyek az új tudományos kutatási 

eredményeket a következő főbb megállapításokban foglalják össze. 

Az első tézisben a hangyakolónia algoritmus működéséhez szükséges paramétere-

ket határoztam meg. Megadtam, hogy a paramétereknek mik a célszerű értékei az adott 

hálózatra vonatkoztatva. 

A második tézisben a párhuzamos működésre a hatékonyság és a futási idők tekin-

tetében fogalmaztam meg fontos megállapítást. Az eredmények alapján kijelentettem, 

hogy ezen két tényező tekintetében javulás érhető el. 

A harmadik tézisben az inverz ellenállás egy lehetséges számításának módjait ha-

tároztam meg illetve az autonóm közlekedés modellbe történő beillesztésére tettem javas-

latot. 

A negyedik tézisben a felhasználói szokásokra vonatkozó ellenállás mátrix hatását 

mértem fel és adtam meg az ezzel kapcsolatban felállított összefüggést. 

Az ötödik tézisben a közlekedési mutatószámok és az útvonaltervezés viszonyát 

vizsgáltam, megfogalmazva az utaskilométerre vonatkoztatott hatást.  
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A disszertációban bemutatott eredmények segítségével felépíthető egy hatékony út-

vonaltervező, amellyel a modern processzorok erőforrásai jól kihasználhatóak. Továbbá 

az utazási ellenállásra vonatkozóan is támpontot nyújtottam, hogy a különböző szempon-

tokat milyen módon célszerű összegezni, beleérve az utazási időt, távolságot, költséget és 

az egyéb felhasználó specifikus igényeket. Emellett rávilágítottam arra, hogy az útvonal-

tervezés során számos, a szolgáltatók számára hasznos adat keletkezik, és bemutattam 

ezek egy lehetséges felhasználási módját is. Végezetül felvázoltam egy alkalmazás tervet, 

amelyben a gyakorlatban is hasznosíthatók a disszertációban bemutatott eredmények. 
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Melléklet 

1 Elérhető útvonaltervező rendszerek 

1.1 Közúti útvonaltervezők alternatíváinak a vizsgála-

tába bevont programok 

Mivel az alkalmazások tekintetében a leginkább kiforrott és a legnagyobb választék 

a közúti útvonaltervezésben van, ezért ezek az alkalmazások kerültek vizsgálat alá. 

1.1.1 Waze 

Az egyik legelterjedtebb és legkedveltebb alkalmazás a Waze. Ennek az alkalma-

zásnak van a legnagyobb felhasználói bázisa és az értékelései is kiemelkedőek. Az alkal-

mazás az alábbi ábrán látható (80. ábra) [152] 
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80. ábra A Waze alkalmazás [152] 

Az alkalmazás előnyei közé tartozik, hogy a felhasználóknak egyszerű és könnyen 

kezelhető lehetőséget ad az épp aktuális forgalmi események, úthibák, lezárások jelenté-

sére, ezáltal a térképei szinte folyamatosan karban vannak tartva. Továbbá a haladási se-

besség alapján automatikusan érzékeli a dugókat, így felhasználói beavatkozás nélkül is 

tudja továbbítani ezeket az információkat. [152] 

Az alkalmazás további előnyei közé tartozik, hogy tanuló algoritmussal rendelke-

zik, így képes a felhasználó kedvenc útvonalait megjegyezni, és figyelembe venni a ter-

vezés során. [152] 

Napjainkban már nem jelentős nehézség, azonban a program a teljes funkcionali-

táshoz folyamatos internet kapcsolatot igényel, ezért használata internetkapcsolat nélkül 

korlátozott. [152] 
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1.1.2 Google térkép 

A Google által közvetlenül fejlesztett térképszolgáltatás vizsgálatára is sor került. 

Ez a legtöbb Androidos telefonra alapból feltelepítésre kerül, emiatt nagymértékben el-

terjedt. Emellett a felhasználói visszajelzések alapján igen magasak a pontszámai, ezért 

kifejezetten népszerűnek mondható a program. Az alábbi ábrán kerül bemutatásra az al-

kalmazás (81. ábra). [163] 

 

81. ábra A Google térkép alkalmazás [163] 

Az egyik leginkább integrált program az elérhető útvonaltervezők közül. Többek 

között lehetőséget ad az autós útvonaltervezés mellett adott területtől függően a közös-

ségi, kerékpáros, repülős és gyaloglással való tervezésre is. Sajnos a különböző típusok 

nem kombinálhatóak, így a multimodális opcióra nincs lehetőség. Egyéni közlekedés ese-

tén navigációra is képes a program, továbbá a közösségi közlekedés esetén új fejlesztés-

ként képes a megállóba érkezéskor a leszállásra figyelmeztetni. Továbbá a Waze-hez ha-

sonlóan az adott forgalmi szituációknak megfelelően az egyéni módban képes a dinami-

kus újratervezésre is. [163] 
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1.1.3 Here 

Az ingyenesen elérhető alkalmazások között kiemelkedik a Nokia volt fejlesztőcsa-

pata által készített térképes alkalmazás. Fontos jellemzője, hogy kapcsolat nélküli üzem-

módban is szinte teljes funkcionalitással tud üzemelni. Ennek köszönhetően ez a program 

is igen magas pontszámokkal rendelkezik. Bemutatása az alábbi ábrán történik (82. ábra). 

[164] 

 

82. ábra A Here alkalmazás [164] 

Képességei nagyban hasonlítanak a Google térképhez, itt is lehetőség van a közös-

ségi közlekedéssel való tervezésre, továbbá a kerékpáros tervezést is támogatja. Kerék-

páros módban képes kirajzolni az útvonal magassági metszetét, ezzel is segítve a kerék-

párosokat az útvonaluk tervezésében. Ezen felül az autómegosztó szolgáltatások figye-

lembevételére is képes. Aktív internet kapcsolattal pedig az aktuális közlekedési esemé-

nyeket is képes megjeleníteni és figyelembe venni a tervezés során. [164] 
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1.1.4 Sygic 

Az ingyenes termékek mellett természetesen számos fizetős alkalmazás is elérhető, 

ezek közül az egyik legismertebb és legelterjedtebb a Sygic. Az eddigiektől eltérően ez a 

program a Tom Tom cég térképeit használja, melyeket egyedileg készítenek és mérnek 

fel, így az egyik legpontosabb térképpel rendelkezik. Az alkalmazás elsősorban kapcsolat 

nélküli felhasználásra lett kifejlesztve (83. ábra). [165] 

 

83. ábra A Sygic alkalmazás [165] 

Az eddigiektől eltérően ez a program az autós közlekedésre összpontosít, ennek 

köszönhetően ebben az egyik legjobb szolgáltatást nyújtja. Hasznos szolgáltatásai közé 

tartozik a kereszteződésekben a sáv választási segéd, a benzinkutak árainak a megjelení-

tése és a parkolóházi foglaltságok figyelembe vételével történő parkolóhely keresés. Ak-

tuális forgalmi információk figyelembe vételéhez internetkapcsolat szükséges. [165] 
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1.1.5 Útvonalterv.hu 

A magyarországi útvonaltervezési piacon jelentős felhasználói táborral rendelkezik 

az útvonalterv.hu weboldal. Az eddigi alkalmazásoktól eltérően ez a szolgáltatás nem 

rendelkezik önálló alkalmazással, csak webes felületen érhető el. Adatbázisa csak Ma-

gyarországot tartalmazza, külföldi útvonaltervezésre nem alkalmas. A weboldal képe az 

alábbi ábrán kerül bemutatásra (84. ábra). [166] 

 

84. ábra Az útvonalterv.hu internetes oldala [166] 

Magyarországi fejlesztése révén a hazai viszonyokra a leginkább kihegyezett alkal-

mazás. Tartalmazza a hazai egyéni és közösségi közlekedési lehetőségek nagy részét, to-

vábbá hazai sajátosságként a megyei autópálya matricák meglétét is figyelembe tudja 

venni a tervezés során. Emellett az autó üzemanyag fogyasztási jellemzői is figyelembe 

vehetőek. [166] 

1.2 Az útvonal alternatívák vizsgálata 

A vizsgálat célja a jelenleg elérhető útvonaltervezők alternatíváinak az összehason-

lítása. Mivel csak a közúti tervezés érhető el a vizsgált népszerű szolgáltatások esetén, 

ezért csak ez került kiértékelésre. Az útvonalterv.hu okán csak Magyarországon belül 

történhetett a tervezés. Továbbá olyan helyszínt volt érdemes választani, ahol nagyszámú 

alternatíva áll rendelkezésre. Ezenkívül cél volt még, hogy minél többféle útvonal-kate-

gória is képviselve legyen a vizsgált területen. 
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Figyelembe véve a célokat, Újpest és az M5 autópálya kivezető szakasza került az 

elemzésbe. Kiindulási pontként az é.sz. (északi szélesség) 47°34'48,2" vagy 47,580068; 

k.h. (keleti hosszúság) 19°05'17,2" vagy 19,088108) és érkezési pontként az M5-ös (é.sz. 

47°20'50,3" vagy 47,347302; k.h. 19°12'28,8" vagy 19,208012) került kiválasztásra. 

Mindkét pont jól elérhető helyen található, nagykapacitású utak mellett, közöttük pedig 

számos alternatív útvonal képzelhető el, akár távolság szempontjából nagyobb kerülővel, 

de hasonló időértékkel is, így ideálisak a kiértékeléshez. 

Az összehasonlításnál a felhasználói jellemzők, adott útvonalak kedvelése módo-

síthatja az eredményt, ezért amikor lehetőség volt rá, a webes felületű útvonaltervezés 

volt a vizsgálat tárgya. A futási időpontok tekintetében nem volt lehetőség az egy időpil-

lanatban való futtatásra, ezért ahol megoldható volt a forgalom nélküli eljutási idők lettek 

figyelembe véve, így az adott forgalmi helyzeteket nem ismerő alkalmazások is összeha-

sonlíthatóak lettek. 

A következő pontokban az egyes alkalmazások által szolgáltatott útvonalak bemu-

tatása következik. 

1.2.1 Waze 

A megadott paraméterek alapján a program a következő útvonalakat szolgáltatta 

(85. ábra) 
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85. ábra A Waze útvonalajánlata 

Az ajánlatok az alábbi táblázatban láthatóak (23. táblázat) 

Útvonal Távolság Idő (forgalom nélkül) 

M0 47,59 km 28 perc 

Hunária körút és M5 30,17 km 34 perc 

M3, Hunária körút és M5 31,69 km 34 perc 

23. táblázat A Waze úvonalajánlata 

1.2.2 Google térkép 

A google térkép a következő képen bemutatott eredményeket szolgáltatta (86. 

ábra). Érdekes ajánlat a Gödöllő felé való kerülőút lehetősége. 
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86. ábra A Google térkép útvonalajánlata 

Az eredményekből a korábban említetteknek megfelelően a forgalom nélküliek 

elemzése történt meg (24. táblázat). 

Útvonal Távolság Idő (forgalom nélkül) 

M0 48,1 km 29 perc 

Hungária körút és M5 31,1 km 33 perc 

M0, M3 és M31 60,7 km 36 perc 

24. táblázat A Google térkép útvonalajánlata 

1.2.3 Here 

A soron következő alkalmazás a Here volt, mely a megadott kiinduló és célpontra 

az alábbi javaslatokat szolgáltatta. Az eddig ismertettet programokhoz képest ez az útvo-

nalterező több városi eljutási lehetőséget ismertetett, melyek a következő ábrán láthatóak 

(87. ábra). 
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87. ábra A Here útvonalajénlata 

Összefoglalva az eredményeket, illetve a késési értékekkel csökkentett eredménye-

ket az alábbi táblázat mutatja be (25. táblázat). 

Útvonal Távolság Idő (forgalom nélkül) 

M0 48 km 38 perc 

Hungária körút és M5 30 km 37 perc 

M3, Hungária körút és M5 32 km 38 perc 

25. táblázat A Here útvonalajánlata 

1.2.4 Sygic 

Ez a program kapcsolat nélküli üzemmódban került futtatásra, így nem tartalmazta 

az aktuális forgalmi eseményeket (88. ábra). 
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88. ábra A Sygic útvonalajánlata 

Ez alapján az összefoglaló táblázat a következőképpen néz ki (26. táblázat) 

Útvonal Távolság Idő (forgalom nélkül) 

M0 47 km 33 perc 

Hungária körút és M5 30 km 34 perc 

M3, Hungária körút és M5 33 km 39 perc 

26. táblázat A Sygic útvonalajánlata 

1.2.5 Útvonalterv.hu 

Végezetül az útvonalterv.hu eredményei kerülnek bemutatásra, melyeket az követ-

kező ábrán lehet látni (89. ábra). 



Katona Géza: Személyszállítási feladatra multimodális útvonaltervező és optimalizáló 

algoritmus fejlesztése 

136 / 170 

 

89. ábra Az útvonalterv.hu útvonalajánlata 

A többi alkalmazástól eltérően ez a szolgáltatás csak két darab alternatívát szolgál-

tatott, ezek a következő táblázatban kerülnek bemutatásra (27. táblázat). 

Útvonal Távolság Idő (forgalom nélkül) 

M0 48,06 km 29 perc 

Hungária körút és M5 30,55 km 24 perc 

27. táblázat Az útvonalterv.hu útvonalajánlata 

1.3 Az alternatívák kiértékelése 

Elemezve az eredményeket megállapítható, hogy az adott területen elérhető számos 

lehetőség közül csak egy szűk körű lehetőség halmaz került ajánlásra. Ezek az alternatí-

vák az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra (28. táblázat) 
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Alkalmazás Útvonal 1 Útvonal 2 Útvonal 3 

Waze M0 Hungária körút és M5 M3, Hungária körút és M55 

Google térkép M0 Hungária körút és M5 M0, M3 és M31 

Here M0 Hungária körút és M5 M3, Hungária körút és M5 

Sygic M0 Hungária körút és M5 Hungária körút, Soroksári út és M5 

Útvonalterv.hu M0 Hungária körút és M5 - 

28. táblázat Az útvonalajánlatok összefoglalása 

Az eredmények alapján elmondható, hogy az M0-ás kerülő utat és a Hungária 

körút-M5 kapcsolatot mindegyik szolgáltatás felajánlotta. Ez teljesen logikus, mivel az a 

két legkézenfekvőbb útvonal. Említést érdemel az M3-as bevezető szakaszán a Hungária 

körút megközelítése, ez akkor lehet hasznos, ha a Váci úton valamilyen forgalmi okból 

kifolyólag erős a forgalom. A Déli oldalon a Gyáli út terheltsége esetén megfontolandó 

kerülőút lehet a Soroksári út. Nem elvetendő lehetőség az M3-as autópályán a Gödöllői 

kerülő út, mert időszükséglet szempontjából nem jelentős a különbség, azonban az M0-

ás érintett szakaszának terheltsége esetén jó alternatívának bizonyulhat. 

Az eredmények értékelése során fontos, hogy az adott útvonal mennyire összetett, 

ezt pedig az érintett útosztályok szempontjából érdemes megközelíteni. Jellemzően a ma-

gasabb útosztályokon várhatóan alacsonyabb a balesetek bekövetkezésének a valószínű-

sége, főleg ha az irányok között valamilyen elválasztás is található. Továbbá jellemzően 

a magasabb rendű utak jelölése, kitáblázottsága lényegesen jobb. Ezt figyelembe véve 

autópályának, autóútnak és főútnak kerültek besorolásra az utak városon kívüli szakaszai, 

a városon belüli szakaszok pedig sugárútnak, útnak és utcának. Sugárútnak a többsávos 

városi utak kerültek besorolásra, ezek a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet [167] szerint 

belterületi főútnak vagy belterületi elsőrendű útnak felelnek meg a fenntartónak megfe-

lelően. Ennek az összegzését tartalmazza az alábbi táblázat (29. táblázat) 
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Alkalmazás Autópá-

lya 

Au-

tóút 

Első rendű 

főút 

Su-

gárút 

Út Utca 

Waze útvonal 1 2% 89% 3% 6% 1% 0% 

Waze útvonal 2 41% 0% 0% 56% 3% 0% 

Waze útvonal 3 38% 0% 0% 31% 12% 18% 

Google térkép útvonal 1 3% 88% 2% 6% 1% 0% 

Google térkép útvonal 2 45% 0% 0% 53% 2% 0% 

Google térkép útvonal 3 27% 44% 3% 5% 1% 0% 

Here útvonal 1 4% 90% 0% 4% 1% 0% 

Here útvonal 2 36% 0% 0% 61% 3% 0% 

Here útvonal 3 52% 0% 0% 19% 12% 18% 

Sygic útvonal 1 2% 87% 6% 3% 1% 0% 

Sygic útvonal 2 37% 0% 0% 60% 3% 0% 

Sygic útvonal 3 6% 9% 0 82% 3% 0% 

Útvonalterv.hu útvonal 1 2% 90% 2% 6% 1% 0% 

Útvonalterv.hu útvonal 2 41% 0% 0% 55% 3% 0% 

29. táblázat Az éirintett útosztályok 

Egyértelműen látható az eredményekből, hogy az algoritmusok a magasabb útosz-

tályokat részesítik előnyben, és lehetőleg kerülik az alacsonyabb rendű utakat. Ez a funk-

ció különösen hasznos azon autóvezetők esetén, amikor az adott vezető nem ismeri az 

adott környéket. Továbbá főleg az egyenrangú kereszteződések esetén a jobb kéz szabály 

jelentős rizikófaktor. Azonban nagy forgalom esetén a vezetők inkább a kerülőutakat 

igénylik, így elkerülve a forgalmi dugókat, továbbá az út vagy az idő minimalizálásának 

igénye esetén is jelenthet hátrányt. Ez jellemzően a hivatásforgalomban, illetve a szállít-

mányozásban lehet fontos szempont. Az ajánlatok befolyásolására csak kismértékben van 

lehetőség, a Google térkép menet közben jelez alternatív eljutási lehetőségeket, a Waze 

pedig amennyiben a felhasználó egy adott útvonalon rendszeresen eltér, akkor megjegyzi 

ezt az eltérést és figyelembe veszi a jövőbeli tervezések során. 

Az ajánlott útvonalak további összehasonlítására ad lehetőséget a tervek bonyolult-

ságának vagy részletességének összehasonlítása. Erre a legegyszerűbb mód a sorok szá-

mának az összevetése. Ezen belül külön érdemes kiemelni az irányváltoztatásokat tartal-

mazó utasításokat. Ez az összesítés látható a következő ábrán. 
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90. ábra Az utasítások összegzése 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a legkompaktabb útvonaltervet a Waze 

szolgáltatta, de a Here és az Útvonalterv.hu is hasonlóan kompakt volt. Ennek előnye, 

hogy a vezetőt csak a szükséges pontokon szólítja meg az alkalmazás, hátránya viszont, 

hogy ismeretlen városi környezetben könnyen elbizonytalanodhat a jármű vezetője, ez 

pedig negatívan hathat a baleseti valószínűségre. A Google megoldása a középutat mu-

tatja, a Sygic pedig a teljes részletességű utasításokkal szolgálja a járművezetőt. Azonban 

ez se célszerű, mert a túl gyakori utasítások is okozhatják az elbizonytalanodást, illetve a 

vezetőt zavarhatják a koncentrálásban. 

Összességében megállpítható, hogy a Here és a Sygic a távolságra optimalizál a 

több városi megoldás alapján, a Waze és a Google térkép pedig az eljutási időt helyezi 

előtérbe. 
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2 Az autonóm rendszerek története és várható hatásai 

Ehhez a témához szorosan kapcsolódik a városiasodás és városszerkezetre gyako-

rolt hatások elemzése, melyet Mark Koryagin végzett el [168]. Ezen belül a parkolási 

lehetőségek és a kényelem egy kiemelkedően fontos jellemző [122]. Összefoglalóan egy 

előadás is foglalkozott ezzel a témakörrel [169]. 

2.1 Futurama koncepció 

A jelenlegi városi szerkezetre kiemelkedő hatással volt az 1939-es New York-i vá-

sáron bemutatott Futurama elképzelés [170] [171] [172]. A kiállítás célja volt, hogy be-

mutassa az elkövetkező 20 év várható fejlődési irányait. Az egyik legnagyobb támogató 

a General Motors Corporation volt. Norman Bel Geddes a kiállítással kapcsolatosan ösz-

szegyűjtötte a gondolatait az általa elképzelt jövőről [173]. 

Geddes már ekkor a közlekedés automatizálásában látta a jövőt. Ennek egyik leg-

fontosabb oka már akkor is a balesetek csökkentésének igénye volt (91. ábra), mely cél 

mára sem változott. 

 

91. ábra Biztonság („Jézus kezében”) [173] 

Könyvében az egyik hangsúlyos elem az autópályák rendszere a városokon belül 

és kívül kiszolgálva a biztonság, kényelem, sebesség és gazdaság igényeit. A különböző 

sebességek közötti váltást az alábbi módon képzelte el (92. ábra). 
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92. ábra Különböző utazási sebességek közötti váltás [173] 

A problémák egyik, általa azonosított gyökér oka a sávok számának csökkenése és 

az emiatt kialakuló szűk keresztmetszetek (93. ábra). 

 

93. ábra A Georg Washington híd megközelítésének problémája [173] 
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A könyvben többek között kidolgozásra került a kisebb (94. ábra) és nagyobb (95. 

ábra) települések az autópálya rendszerrel történő csatlakozása is. 

 

94. ábra Autópálya csatlakozási lehetőségek a farmok és falvak részére [173] 

 

95. ábra Autópálya csatlakozási lehetőségek a városoknak [173] 
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A városok központját pedig az alábbi módon képzelte el (96. ábra). 

 

96. ábra A város fő áthaladó forgalma a kiemelt sugárutakon zajlik [173] 

Az előre jelzése alapján a napi ingázó forgalom sugara 6-szorosára nőhet (97. ábra). 

 

97. ábra Az ingázó forgalom sugarának várható növekedése [173] 

2.2 A Futurama koncepció hatása 

A Futurama koncepciót leginkább Los Angeles városa valósította meg. Ebből kifo-

lyólag a koncepció hatásai a Los Angelesi közlekedési változásokon keresztül kerülnek 

bemutatásra. 

A Dorothy Peyton Metro Közlekedési Könyvtár és Archívum (Metro’s Dorothy 

Peyton Gray Transportation Library & Archive) készített egy nagylélegzetű gyűjtést a 
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témában [174]. Ez tartalmazta a változások fontos állomásait, melyek az alábbiakban ke-

rülnek bemutatásra. 

Barett munkája [174] alapján az első fontos mérföldkő az 1870-es évekhez köthető, 

amikor is a lóvasutat telepítettek a városba. Azonban a város gyors növekedése miatt a 

rákövetkező évtizedben hamar átálltak a kábel vontatású villamosokra. Azonban a rend-

szer nagyon rossz megbízhatósággal működött, mivel a kábelcsatornák nagyon hamar el-

tömődtek a kosz miatt, ez pedig nagyon gyakran rendszerleállásokhoz vezetett. Így az 

1890-es években felsővezetékes rendszer váltotta a kábelvontatást. A jó és megbízható 

működés miatt rövid időn belül nagymértékben megnövekedett a hálózat mérete és a le-

fedettségi terület. 

Néhány évtizeddel később egy lassú leépülés vette kezdetét. A gazdasági igények 

és lehetőségek a második világháború előtti és utáni időszakban elkezdtek megváltozni. 

Emellett a hálózat fenntartási költségei elkezdtek növekedni a régi járművek időszerű 

cseréje és a hálózat felújítási költségek miatt. Ezen kiadások fedezése egyre nagyobb 

problémát jelentett a városi és a szövetségi költségvetés számára, mivel politikai okokból 

a jegyárakat mesterségesen alacsonyan tartották. Emellett az autó egyre inkább státusz 

szimbólummá vált. Továbbá a General Motors ebben az időben kezdte meg a forgalma-

zását a légkondicionált és légrugózott 45 személyes buszoknak. Az üzemeltetők akkori 

előrejelzései szerint a városi autópályák várhatóan nagymértékben fel fogják gyorsítani a 

buszos közlekedést. Ezen hatások eredményeképpen az utolsó vonalat 1963-ban szűntet-

ték meg. 

A következő években a busz jelentette a közösségi közlekedést. Azonban folyama-

tos párbeszéd zajlott felszíni vagy felszín alatti kötöttpályás rendszer kialakításáról. Dön-

tés hiányában a szükség hozta innovációval és ötletességgel tartották fent a közösségi 

közlekedést. Végezetül 1990-ben a Metro (the Los Angeles County Metropolitan 

Transportation Authority) [175] megnyitotta az első könnyű vasúti vonalat, mely szerep-

ében a hazai HÉV hálózatra hasonlít. Az építkezést több sikertelen szavazás után valósult 

meg. A megnyitás óta a hálózat gyorsan bővült és ma már 6 vonal is az utasok rendelke-

zésére áll. 

A hálózat növelése azonban nem tud lépést tartani a város és különösképpen lakos-

ságának növekedésével, ezért az autópályákon elérhető sebesség folyamatosan csökken 

(98. ábra) a többórás forgalmi torlódások pedig a mindennapok részévé váltak (99. ábra). 
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98. ábra Az autópálya sebesség és a népesség növekedés kapcsolata [174] 

 

99. ábra Éves összesített késések a városi agglomerációkban [176] 

A 2005-ös népszámlálási adatok feldolgozásakor a közlekedési szokások is felmé-

résre kerültek, ennen eredménye a 30. táblázatban látható. 10 évvel későbbre pedig a kö-

vetkezőképpen változtak az eredmények (100. ábra). 

Csoport  Összes Férfi  Nő 

Munkavállalók 16 éves kortól 1.662.238  954.410  707.828 
A munkába járás módjai  

Autó, teherautó vagy furgon 79,50%  81,00%  77,50% 

Egyedül utazik az autóban 67,80%  68,90%  66,40% 

Telekocsi 11,70%  12,10%  11,10% 

2 fő a telekocsiban  9,00%  9,20%  8,70% 

3 fő a telekocsiban 1,70%  1,90%  1,50% 

4 vagy több fő a telekocsiban 0,90%  1,00%  0,90% 

Munkavállalók egy autóban, te-

herautóba vagy furgonban 

1,37  1,34  1,4 

Közösségi közlekedés (a taxik ki-

vételével) 

10,30%  9,30%  11,70% 

gyaloglás 3,20%  2,90%  3,50% 

Kerékpározás 0,60%  0,90%  0,20% 

Taxi, motorkerékpár vagy egyéb 

eszközök 

1,70%  1,80%  1,50% 

Otthonról dolgozott 4,70%  4,00%  5,70 

30. táblázat Közlekedési módok megoszlása 2005-ben Los Angeles-ben [176] 

93

72

69

60

58

57

55

51

49

38

Los Angeles/Orange

San Francisco

Washington, DC

Dallas

Chicago

Detroit

Riverside/San Bernardino

Boston

New York

Philadelphia



Katona Géza: Személyszállítási feladatra multimodális útvonaltervező és optimalizáló 

algoritmus fejlesztése 

146 / 170 

 

100. ábra Közlekedési módok megoszlása 2015-ben Los Angeles-ben [177] 

A Futurama koncepciónak a legnagyobb hatása az Amerikai Egyesült Államokra 

volt, azonban a Föld többi városiasodott területe is különböző mértékben követte ezt a 

trendet. Párizsban készült egy felmérés az autók kihasználtságáról (101. ábra). 

 

101. ábra Egy átlagos autó a nap 23 órájában parkol [178] 

Mint ahogy a diagramon látható, a csúcsforgalomban közlekedő autók a teljes állo-

mány mindösszesen 10 %-át jelentik. Ez az arány a 2015-ben publikált tanulmány [179] 
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fényében különösen érdekes, ahol az autonóm járművek hatását vizsgálták a közleke-

désre. New Jersey autonóm taxi szolgáltatása és New York taxi megosztásának tapaszta-

latai jelentették a kutatás kiinduló pontját. A modellszámításokat Lisszabon városára vé-

gezték el. A jelenlegi közlekedési módok a következőképpen oszlanak meg (31. táblázat). 

A modellezés alapján az előre jelzett flottanagyságok pedig következők lesznek (32. táb-

lázat). 

Közlekedési módok Lisszabon városa Lisszabon 

agglomerációja 

Saját tulajdonú autó 35,6 59,3 

Motor 2,2 1,2 

Taxi 1,6 0,4 

Busz 25,1 13,8 

Gyaloglás/kerékpározás 11,1 3,1 

Nagykapacitású közösségi közlekedés (metró vagy vonat) 19,8 10,6 

Autó és nagy kapacitású közösségi közlekedés 1,1 4,0 

Busz és nagy kapacitású közösségi közlekedés 3,5 7,7 

31. táblázat Lisszabon közlekedési módjainak százalékos megoszlása 2011-ben 

[179] 

 Flotta nagyság Az alap eset 

%-a 

  Alapeset 203 000  

100% megosz-

tott önvezető 

jármű flotta 

Utazás megosztás 

(TaxiBot) 

Nagykapacitási közösségi közlekedés nélkül 25 917 12,8 

Nagykapacitási közösségi közlekedéssel 21 120 10,4 

Autó megosztás 

(AutoVot) 

Nagykapacitási közösségi közlekedés nélkül 46 249 22,8 

Nagykapacitási közösségi közlekedéssel 34 082 16,8 

50%-ban saját 

tulajdonú autó-

val történnek az 

utazások 

Utazás megosztás 

(TaxiBot) 

Nagykapacitási közösségi közlekedés nélkül 13 265 + 194 537* 102,4 

Nagykapacitási közösségi közlekedéssel 10 900+147 767* 78,2 

Autó megosztás 

(AutoVot) 

Nagykapacitási közösségi közlekedés nélkül 22 887+194 275* 107,0 

Nagykapacitási közösségi közlekedéssel 18 358+148 050* 82,0 

32. táblázat Várható flottanagyság a különböző TaxiBot és AutoVot 

forgatókönyvek-nél (a jelenlegi Lisszaboni flottának %-os aránya 24 órás heti 

átlagok alapján) [179] 

Ahogy a 32. táblázat alapján látható a legjobb esetben is a jelenlegi forgalom 10%-

a maradna meg, ami a Párizsi eredményekkel (101. ábra) összevetve továbbra sem oldaná 

meg a közlekedési dugók okozta problémákat. Azonban a jelenleg parkolásra használt 

területek nagy része felszabadítható lenne. Ez alapján tehát az autonóm autók a jelenlegi 
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közösségi közlekedési eszközöket csak kiegészíthetik, de le nem tudják váltani őket. Fon-

tos itt még megemlíteni, hogy egy ilyen drasztikus váltás nagymértékben érintené az au-

tógyártókat, melyek a gazdaságban jelentős részarányt képviselnek. 
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3 Utazási szokásokkal kapcsolatos kérdőív 
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4 Utazási szokásokkal kapcsolatos kérdőív kiértéke-

lése  

A korábbi fejezetekben részletesen elemzésre került a hangyakolónia algoritmus 

alapú útvonaltervezés. Az 50. ábra, a (17)-es és a (18)-as egyenlet segítségével bemuta-

tásra került az algoritmus működéséhez a bemeneti paraméterek előállítása. Vizsgálat tár-

gya volt a különböző módosító súlyszámok hatása az eredményekre. Azonban eddig jel-

lemzően a különböző teszthálózatokhoz tartozó paraméterek vizsgálatáról volt szó. Azon-

ban nem elegendő, hogy csak ezek az adatok kerültek elemzésre, ezért a paraméterek 

megfelelő meghatározásához egy részletes kérdőív is elkészült (melléklet 3. fejezet), 

mely eredmények alapján az értékek meghatározása könnyebbé vált. 

A kérdőívre 146 kitöltés érkezett, ezen adatok feldolgozását és kiértékelését fogja 

tartalmazni ez a fejezet. A kitöltésre elektronikus úton volt mód, a terjesztés e-mail-en és 

a Facebook közösségi oldalon történt. Ebből kifolyólag csak a digitálisan aktív személyek 

elérhetősége volt biztosított, így az idősebb generáció és a kisebb települések lakossága 

alul reprezentált a válaszok között. Ez alapján a teljes népesség esetén nem tekinthető 

teljes mértékben reprezentatívnak a kérdőív, de kiindulási alapként jól használható, mivel 

jellemzően azt a közeget célozta meg, akik leginkább igénybe veszik a különböző jelenleg 

is elérhető útvonaltervező algoritmusokat. Így erre a rétegre jó közelítéssel helyes követ-

keztetések vonhatóak le. 

Első lépésben a válaszadók életkor szerinti megoszlása kerül bemutatásra (102. 

ábra). 
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102. ábra A válaszadók életkor szerinti megoszlása 

Mint ahogy az ábrán látható a fiatalabb korosztály lényegesen nagyobb mértékben 

képviselteti magát, mint az idősebb, nyugdíjas korosztály. 

A következő ábrán az iskolai végzettség szerinti megoszlás kerül bemutatásra (103. 

ábra). 

 

103. ábra A válaszadók végzettség szerinti eloszlása 
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Ahogy leolvasható, a kitöltők között a felsőfokú végzettséggel rendelkezők túlsúly-

ban voltak. 

A kitöltők 2,05 %-a német, 0,68 %-a szingapúri és 0,68 %-a a magyar mellett ro-

mán állampolgársággal rendelkezett. A maradék 96,58 %-uk pedig magyar volt. 

Lakóhely szerint a következő eloszlások voltak megfigyelhetőek a válaszadók kö-

zött (104. ábra, 105. ábra, 106. ábra, 107. ábra). 

 

104. ábra Lakóhely szerinti megoszlás 

 

105. ábra A budapesti lakóhelyek szerinti megoszlás 
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106. ábra A vidéki lakóhelyek szerinti megoszlás 

 

107. ábra A külföldi lakóhelyek szerinti megoszlás 

Az eredmények alapján látható, hogy a Budapesti, azon belüli is a XI. kerületi ki-

töltők többségben voltak. Továbbá kisszámú külföldi kitöltő is szerepelt. 

További csoportosítási lehetőség a foglalkoztatottsági állapot, mely a következő di-

agramon kerül összefoglalásra (108. ábra). 
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108. ábra A foglalkoztatottsági állapot szerinti megoszlás 

A foglalkoztatottság tekintetében elmondható, hogy a kitöltők 83 %-ának van mun-

kája, a többiek jellemzően ebből a szempontból inaktívak. 

A következő ábrán (109. ábra) a munkába járáshoz használt közlekedési eszközök 

megoszlása került összefoglalásra. 
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Nyugdíjas
0,68%

Önkéntes
0,68%

Egyéb
3,42%

Foglalkoztatottsági állapot



Katona Géza: Személyszállítási feladatra multimodális útvonaltervező és optimalizáló 

algoritmus fejlesztése 

164 / 170 

 

109. ábra A közlekedési módok megoszlása a munkával rendelkezők között 
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Közlekedési módok megoszlása



Katona Géza: Személyszállítási feladatra multimodális útvonaltervező és optimalizáló 

algoritmus fejlesztése 

165 / 170 

A diagramon kékkel (◼) kerültek jelölésre az alkalmazottak, zölddel (◼) az egyéni 

vállalkozók, pirossal (◼) a középvezetők és lilával (◼) a tanuló és alkalmazotti státuszban 

is szereplő válaszadók. Az adatok alapján elmondható, hogy a saját tulajdonú személy-

gépkocsi jelentős részt képvisel mind az alkalmazottak, mind a középvezetők között. 

Azonban a közösségi közlekedés használata sem elhanyagolható, illetve a saját tulajdonú 

egyéni és a közösségi közlekedés az adatok alapján kiegészítik egymást. Ezt mutatja a 

közel 10 %-nyi kombinációs válasz az alkalmazottak esetén. Emellett mind a saját mind 

a közösségi tulajdonú kerékpározás is mind inkább figyelembe kell venni az alkalmazot-

tak esetében a maga 8 %-os részarányában. 

A következő ábrán a tanulók esetében mutatja a közlekedési módok megoszlását 

(110. ábra). 

 

110. ábra A közlekedési módok megoszlása a tanulók között 

A diagramon az előző ábrához (109. ábra) hasonlóan lilával (◼) a tanuló és alkal-

mazotti és narancssárgával (◼) a tanulói státusszal rendelkezők kerültek jelölésre. A mun-

kába járóktól eltérően a valamilyen oktatási intézménybe járók között a közösségi közle-

kedést használók vannak többségben. A kizárólagos autó használat nem jellemző, csak a 

közösségi kiegészítéseként jelenik meg. Kiemelendő viszont a gyaloglás nagy aránya, ez 

arra utal, hogy az adott válaszadók kis távolságra lehetnek az adott oktatási intézménytől. 

A korábbi eredményekhez (109. ábra) hasonlóan a kerékpáros közlekedés ebben a cso-

portban is jelentős, közel 9,5 %. 
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A kérdőív kerülő utak okait is vizsgálta, mely válaszok az alábbi ábrán (111. ábra, 

33. táblázat) kerültek összefoglalásra. 

 

111. ábra A kerülő utak lehetséges okai 

 19-23 24-25 26-30 31-60 61-65 66- 

Alacsonyabb utazási idő  83% 94% 79% 87% 100% 100% 

Rövidebb utazási távolság 67% 69% 65% 79% 75% 100% 

Kevesebb átszállás 75% 88% 67% 64% 100% 0% 

Kisebb ár 75% 88% 62% 72% 100% 100% 

Nagyobb biztonság 67% 69% 54% 70% 100% 0% 

Nagyobb kényelem 58% 94% 60% 72% 75% 100% 

Utazás alacsonypadlós járművel 33% 31% 25% 26% 50% 100% 

Jobb hangos bemondással való tájékoztatásért 33% 38% 21% 31% 75% 100% 

Jobb vizuális tájékoztatással 33% 50% 29% 31% 75% 100% 

Jobb P + R 33% 63% 33% 41% 75% 100% 

Jobb Bubi kapcsolat 33% 38% 21% 15% 25% 0% 

Jobb autómegosztó rendszer kapcsolat 25% 63% 25% 15% 25% 0% 

Lift lehetőség 17% 50% 17% 11% 25% 0% 

33. táblázat A kerülő utak lehetséges okai 

A 111. ábra és 33. táblázat adatai az adott korosztályból a válaszadók által fontos-

nak ítélt szempontok százalékai találhatóak. Ezekből látható, hogy az utazási idő az egyik 

legfontosabb tényező minden korosztályban. Ezt követi az ár, majd a távolság és a kény-
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elem. Az alacsonypadlós járművek fontosságának növekedése látható az életkor növeke-

désével. Érdekes jelenség, hogy ez elmondható az utazási idő tekintetében is. Az eredmé-

nyekből kiemelendő, hogy az adott korosztály tekintetében inkább kényelmi szolgáltatás-

ként tekinthető szolgáltatások a 24-25 éves korosztály számára különösen nagy jelentő-

séggel bírnak, továbbá az ő szempontjukból a lift lehetősége is lényegesen nagyobb a 

többi korosztályhoz képest. 

Ezt követően a pontossághoz való viszonyt vizsgáltam meg. A kérdőívben a követ-

kező utazási okokat vizsgáltam meg (34. táblázat). Ez alapján pedig az adatok a követke-

zőek voltak (112. ábra, 35. táblázat). 

Utazási ok 

Munkába járás 

Iskolába járás 

Edzésre járás 

Élelmiszer bevásárlás 

Egyéb bevásárlás 

Személyes találkozó (barátok, ismerősök) 

Randi 

Nyaralás 

Házibuli 

Hivatalos esemény 

Mozi, színház 

34. táblázat A pontosan érkezés vizsgálatához figyelembe vett utazástípusok 

 

112. ábra A pontosan érkezés fontossága a különböző utazástípusok esetén 

százalékosan 
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Utazástípusok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nem tu-
dom vagy 
nem alkal-
mazható 

Munkába járás 4% 5% 3% 1% 3% 3% 12% 14% 15% 39% 1% 

Iskolába járás 5% 3% 0% 1% 3% 1% 9% 12% 9% 19% 39% 

Edzésre járás 9% 3% 4% 3% 5% 9% 14% 16% 9% 12% 17% 

Élelmiszer bevásárlás 29% 8% 19% 12% 14% 10% 2% 1% 3% 1% 1% 

Egyéb bevásárlás 29% 10% 20% 10% 12% 10% 2% 3% 1% 1% 1% 

Személyes találkozó 
(barátok, ismerősök) 

1% 3% 1% 1% 3% 3% 11% 19% 21% 36% 0% 

Randi 1% 4% 1% 1% 2% 1% 3% 17% 16% 36% 17% 

Nyaralás 5% 3% 3% 3% 10% 4% 10% 18% 16% 25% 3% 

Házibuli 8% 10% 8% 2% 16% 15% 15% 10% 6% 3% 7% 

Hivatalos esemény 1% 3% 0% 0% 0% 3% 2% 10% 23% 58% 1% 

Mozi, színház 1% 3% 0% 1% 1% 3% 3% 14% 27% 46% 1% 

35. táblázat A pontosan érkezés fontossága a különböző utazástípusok esetén 

százalékos adatok 

A válaszok esetén az 1-es esetben nem fontos, a 10-es esetben pedig kiemelkedően 

fontos a pontosság. Elemezve az eredményeket elmondható, hogy a pontosság a kötött 

idejű eseményeknél kiemelkedő, ami várható volt. Fontos volt még a munkába, a szemé-

lyes találkozók és a randevúk esetén is. A tanulók esetén látható, hogy lényegesen kisebb 

az időben érkezés jelentősége. Továbbá elmondható, hogy minél inkább a kötetlenebb 

esetek felé haladunk, annál inkább jelentőségét veszti az idő. 

A felmérés során az utazás különböző jellemzőinek a fontossága is kikérdezésre 

került. A felmérésben a résztvevők többsége naponta dolgozott, ezért ebben az esetben a 

munkába járás adatai kerültek kiértékelésre (113. ábra, 36. táblázat). 
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113. ábra A munkába járás esetén az utazás jellemzőinek fontossága 

Utazási jellemzők 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nem tu-
dom vagy 
nem alkal-
mazható 

Minimális utazási idő 1% 0% 3% 1% 4% 2% 8% 13% 21% 45% 2% 

Minimális utazási hossz 10% 3% 5% 6% 10% 8% 15% 13% 11% 16% 3% 

Kevés átszállás 2% 1% 3% 3% 6% 3% 12% 14% 15% 23% 17% 

Ár? 3% 2% 1% 5% 10% 8% 12% 14% 11% 21% 12% 

Biztonság 1% 1% 2% 3% 5% 4% 11% 13% 17% 36% 7% 

Kényelem 1% 3% 3% 3% 14% 10% 15% 17% 14% 17% 2% 

Utazás alacsonypadlós 
járművel 

34% 12% 7% 3% 8% 5% 5% 5% 2% 1% 20% 

Tájékoztatás hangos 
bemondással 

19% 12% 8% 6% 6% 8% 8% 4% 5% 5% 17% 

Vizuális tájékoztatás 12% 5% 4% 3% 7% 8% 12% 5% 14% 15% 14% 

P + R 32% 3% 2% 3% 9% 7% 6% 3% 2% 10% 22% 

Bubi 38% 9% 6% 3% 5% 5% 4% 3% 1% 1% 25% 

Autómegosztó rendszer 45% 8% 5% 3% 7% 2% 5% 1% 1% 1% 23% 

Lift 31% 10% 6% 4% 16% 5% 3% 2% 3% 2% 19% 

36. táblázat A munkába járás esetén az utazás jellemzőinek fontosságához tartozó 

adatok 

Az adatok alapján elmondható, hogy a legnagyobb fontossággal az utazási idő ját-

szik szerepet, de a kevés átszállás és a biztonság is kiemelt helyen szerepel. 
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Utazás alacsonypadlós járművel

Tájékoztatás hangos bemondással

Vizuális tájékoztatás
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Az eredmények alapján az ellenállásmátrix 16. táblázatban bemutatott tényezői közül az 

𝛼1 értékét minél magasabb szinten érdemes tartani, a kérdőíves felmérés alapján legalább 

0,7-es érték javasolt. A költségek tekintetében látható, hogy annak a fontossága nem ki-

emelkedő, de nem is elhanyagolható, ezért 𝛽1 értékét 0,3…0,7 között célszerű megvá-

lasztani. A távolság tekintetében elmondható, hogy fontossága alacsony, ezért 𝛾1 0,3 alá 

választandó. A speciális igények tekintetében az adott felhasználó egyéni preferenciáit 

nagymértékben figyelembe kell venni, de a hálózat elérhető adatai sem elhanyagolhatóak. 

Általánosan elmondható, hogy amennyiben egy adott jellemző kiemelkedő, akkor a hozzá 

tartozó 𝛿𝑖 értékét legalább 0,7-re érdemes megadni. A felhasználó preferenciák esetében 

egy közép értékkel célszerű indulni, melyet később a tapasztalatok alapján célszerűen 

változtatni szükséges, kiindulásként 0,5 körüli érték javasolt. A jelenlegi számítástechni-

kai lehetőségek figyelembevételével, különösképpen az okostelefonok széleskörű elter-

jedtsége miatt rengeteg visszajelzés és adat gyűjthető az utasok használati szokásairól. 

Ezen adatok pedig felhasználhatóak a súlyszámok és a felhasználói szokásokat tartalmazó 

mátrix értékeinek módosítására, finomhangolására. Továbbá figyelembe vehetőek a nap-

tár bejegyzések, melyek alapján az adott események jellegének figyelembe vételével to-

vábbi optimalizációs lehetőségek nyílnak meg. Így az itt megadott ajánlások csak kiindu-

lási adatnak tekintendőek és az adott rendszerre, felhasználóra a használat során célsze-

rűen folyamatosan változtathatóak. 


