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1 Kutatási téma és a célkitűzések 

Az útvonaltervezés napjaink egyik legjobban fejlődő területe, köszönhetően többek 

között a globális szállítmányozásnak, és az egyre nagyobb mértékű mobilitásnak. Ezen 

tényezőket kiegészíti az autonóm közlekedés megjelenése, mely egyre inkább igényli a 

gyors és minél több alternatívát vizsgáló legrövidebb útkereső algoritmusokat. Már ma is 

számtalan megoldás áll rendelkezésre, a teljesség igénye nélkül az egyik legismertebb a 

Google Térkép megoldása, de igen közkedvelt a Waze rendszere, nem említve a külön-

böző városok saját közösségi közlekedésre optimalizált megoldásait. 

Azonban az eddigi rendszerek több megoldást, egyszerűsítést használnak ahhoz, 

hogy elegendően gyorsan tudjanak működni. Az egyik elterjedt módszer, hogy a kiinduló 

és célpont körül egy buborékot képeznek és csak ezen belül történik a keresés [1]. Ez első 

lépésben logikusnak tűnik, azonban nem minden esetben vezet jó eredményre. Az utazási 

idő és költség tekintetében elképzelhetőek olyan szituációk, amikor érdemes kilépni eb-

ből a buborékból. Ez könnyen előfordulhat egy dugó esetén, de a fapados repülők tekin-

tetében a többi közlekedési módhoz képest esetenként kirívóan alacsony árak miatt föld-

rajzilag lényegesen meg kellene növelni ezt a területet. Azonban ilyenkor hatványozottan 

nő a csomópontok és kapcsolataik száma, ami drasztikus mértékben lassítja le az algorit-

musokat. Ebből a helyzetfelismerésből kiindulva a doktori kutatás egyik célja volt, hogy 

erre a kérdéskörre egy lehetséges megoldás kerüljön felvázolásra. 

Másik területe a kutatásnak, hogy hogyan lehet kiterjeszteni és figyelembe venni 

minél több szempontot az utazástervezés során, különösképpen a felhasználói igényekre 

vonatkozóan. Továbbá a munka része volt, hogy a különböző szempontok súlyozására is 

egy elképzelhető megoldást vázoljak fel. Emellett meghatározásra került egy lehetséges 

módszer az adatok kiértékelésére és felhasználására a jövőbeli menetrendek és infrastruk-

túra fejlesztések figyelembe vétele érdekében a szolgáltatói oldal számára is. Ennek kiin-

duló pontja, hogy a ma elterjedt megoldások nem, vagy csak nehezen tudják figyelembe 

venni a különböző társadalmi csoportok igényeit a kor és nem szerint, illetve a megvál-

tozott képességű utasokra vonatkozóan. Részükről több szempont is megjelenhet, melyek 

drasztikusan megváltoztatják az ajánlott útvonalat. Például egy idősebb utas számára 

hosszabb idő szükséges az átszálláshoz, egy kismama esetén a babakocsival való közle-

kedés lehetőségei meghatározóak, látássérültek esetén a taktilis jelek elérhetősége elsőbb-

séget élvez. Továbbá a szolgáltatók esetében fontos lehetőség lehet a jelenlegi útvonal-

tervezésekből statisztikák készítése, mellyel a drága és időigényes kérdőíves felmérések 

mennyisége lényegesen csökkenthető. Ezen adatok feldolgozásánál nagy hasznát lehet 

venni az adatbányászati módszereknek. Ezek segítségével olyan összefüggések is felfe-

dezhetőek, melyek a hagyományos kiértékelések során csak nehézkesen. 

Végezetül kutatási célként fogalmazódott meg az új és modern közlekedési megol-

dások lehetséges rendszerbe illesztésének modelljére egy megoldás készítése, különös-

képpen az autonóm járművek és a dokkoló mentes közösségi közlekedési eszközök te-

kintetében. Itt mindenféleképpen a múltbéli fejlődést is számításba véve, ez alapján pedig 

a jelenleg folyó kutatások figyelembe vételével egy lehetséges előrejelzés adható a vár-

ható kihívásokról és a közlekedési módok valószínűsíthető szerepéről. 
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2 Az alkalmazott kutatási módszerek 

A kutatásomban az volt az elsődleges célom, hogy az első pontban ismertetett alap-

helyzetre egy megoldást dolgozzak ki. Továbbá ezt a megoldást alapul véve, egy 

multimodális keresésre alkalmas hálózat modelljét felvázoljam, amely lehetőséget nyújt 

a különböző megosztáson alapuló és autonóm rendszerek figyelembe vételére is. 

A kutatási téma szakirodalmi áttekintése, feldolgozása során felismertem, hogy a 

ma elérhető algoritmusok megfelelő működéséhez számos megkötést kell alkalmazni. Ez 

leginkább a hálózat maximális méretében és a szükséges gyorsítótár igényben jelenik 

meg. Ennek az oka pedig az, hogy a számítógépek számolási gyorsasága véges. Erre 

azonban az egyik hatékony megoldási lehetőség a több számítási szállal rendelkező pro-

cesszorok kapacitásának teljes kihasználása. 

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 

 az algoritmus részletes vizsgálatával folytattam, melynek során egy teszthá-

lózat segítségével meghatároztam a paraméterek hatását az eredményekre, 

ezt felhasználva 

 módosítottam az algoritmust és ezáltal képessé tettem a modern processzo-

rok 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 a legnagyobb jelentősége, mi-

vel a szolgáltatónak lehetőséget nyújt a menetrend és a kapacitások 

optimalizálására. 

3 Irodalomkutatás 

Az útvonalak optimalizálása mindig fontos szempont volt az erőforrásokkal való 

hatékony gazdálkodás miatt. Az űrverseny, majd később a globalizáció eredményeképpen 

tovább növekedett az optimalizáció iránti igény. Az eljárásokat két fő csoportba lehet 

sorolni, az egyik az analitikus eljárások csoportja, melyben a teljes hálózat felderítése 

után kerül meghatározásra a valamilyen szempont szerinti „legjobb” útvonal. Ebben az 

esetben matematikai módszerekkel belátható, hogy a „legjobb” útvonal kerül meghatáro-

zásra. A másik csoportot pedig a tapasztalati vagy heurisztikus módszerek alkotják, me-

lyek esetében nem garantált, hogy megtalálják a „legjobb” útvonalat, de rövid idő alatt 
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találnak egy „elég jót”. Továbbá megkülönböztethetőek még a felhasználás szempontjá-

ból a két pont közötti és a szállítási probléma megoldására szolgáló algoritmusok is. Az 

ismertebb és elterjedtebb módszerek a következő módon sorolhatóak be ebbe az osztá-

lyozási rendszerbe: 

 2 pont közötti eljutást tervező módszerek 

 Analitikus 

 Dijkstra [2], [3], [4] 

 Bellmann-Ford 

 Floyd-Warshall 

 Frederickson [5], [6], [7] 

 Tapasztalati 

 A* (A csillag) [3], [8], [9] 

 B* (B csillag) 

 genetikus [10], [11], [12], [13] 

 hangya kolónia [14], [15], [16], [17], [18], [19] 

 Körutazási és szállítási problémára való útvonaltervezés 

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

vőhelyet 

 Gyűjtő: olyan szállítás, amikor több feladóhely szállítmányt kell eljuttatni egy 

adott célpontba 

 Touropt, Vogel-Korda, Dacey-Vogel 

Az említett algoritmusok közül leggyakrabban használt módszerek a Dijkstra, az 

A*, a Frederickson, a genetikus és a hangyakolónia algoritmus. A Dijkstra nagy előnye a 

hálózat teljes felderítése és az egyszerű algoritmus, hátránya azonban a túl sok lépés és a 

nagy időszükséglet 𝑂(𝑛 log 𝑛). Az A* előnye, hogy nem becsüli felül a cél eléréséhez 

szükséges értéket és optimális megoldással tér vissza [3], viszont hátránya a helytelen 

utakon történő időveszteség és a nagy memória igény. Frederickson algoritmusa a nagy 

hálózatokat alrégiókra bontja [5], viszont alap esetben csak 3 szintet használ, időszükség-

lete 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 

algoritmusok sok lehetőségből tudnak hatékonyan választani és a globális optimumot szá-

molják. Hátrányuk viszont, hogy a véletlen szám generálástól függ az eredmény, így nem 

megismételhetőek. Továbbá az indulásához szükséges egy kiinduló útvonal. A hangya-

kolónia algoritmus előnye, hogy gyorsan talál optimumot, védett a lokális optimumtól és 

több hangyával növelhető a hatékonysága. Hátránya, hogy a hangyaszámmal drasztiku-

san nő a számítási erőforrásigény és alacsony hangyaszámnál nem biztosítható a megfe-

lelő legjobb út kiválasztódása. 

Ezen módszerek közül a Dijkstra kiválóan alkalmas a hálózatok felderítésére, azon-

ban a számolási időszükségletből adódik a hátránya is a nagyméretű hálózatok esetén. Az 

𝐴∗-ról elmondható, hogy akkor előnyös az alkalmazása, ha az adott hálózaton ritkán for-

dulnak elő zsákutcák, vagy természeti akadályok, mert ebben az esetben elveszíti a szá-

mítási időben jelentkező előnyét a Dijkstra-hoz képest. Frederickson megoldása a cso-

portosításon alapul, ahol több szintű bontások segítségével csökkenti a Dijkstra futási 

idejét, azonban túl sok szint esetén elveszti az időbeli előnyét. Közös jellemzője a 

Dijkstra, 𝐴∗ és Frederickson algoritmusoknak, hogy csak egy „legjobb” megoldást talál-

nak meg. Azonban nagyobb, bonyolultabb hálózatok esetén akár több azonosan „jó” út-

vonal is lehet, melyeket célszerű figyelembe venni. Ezek megtalálásában többek között a 

hangyakolónia és a genetikus algoritmust célszerű alkalmazni. A hangyakolónia algorit-

mus további előnye a genetikussal szemben, hogy a hálózat felfedezésére is használható. 
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Az egyik legfontosabb szempont az összehasonlításnál az időszükséglet. Ez a han-

gyakolónia és a genetikus módszerek esetén nagyban függ az algoritmusokat szabályozó 

paraméterektől. Ezért első lépésben az analitikusan számolható módszerek kerültek ösz-

szehasonlításra a hálózatméret függvényében az időszükségletüket meghatározó képletek 

segítségével (1. ábra). 

 
1. ábra Az analitikus algoritmusok időszükséglete 

Egy összehasonlító elemzés eredménye látható az 1. táblázatban, ahol a Dijkstra, 

az 𝐴∗ és a genetikus módszerek voltak a vizsgálat tárgyai. 

Gráf mérete 

(csomópontok 

száma) 

Futási idők (s) 

Dijkstra 

A* egyenes 

vonalú heu-

risztikával 

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 [20] 

A táblázat alapján elmondható, hogy annak ellenére, hogy a hálózat mérete duplá-

jára emelkedett, a genetikus algoritmus időszükséglete nőtt a legkisebb mértékben. A ge-

netikus algoritmusok alkalmazkodó és önszabályozó rendszerekben is jó alkalmazhatóak 

[21], [22]. 

Hasonló elvű összehasonlítás történt a genetikus és a hangyakolónia algoritmus kö-

zött, melynek eredménye a 2. táblázatban látható. 
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A terület 

komplexi-

tása 

Relatív egyszerű Relatív komplex Komplex 

Algorit-

mus 

Hangyakoló-

nia algoritmus 

Genetikus 

algoritmus 

Hangyako-

lónia algo-

ritmus 

Genetikus 

algoritmus 

Hangya-

kolónia 

algorit-

mus 

Geneti-

kus al-

goritmu

s 

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 [23] 

A bemutatott futási idők alapján látható, hogy az adott teszthálózaton és beállítá-

soknál a hangyakolónia algoritmus lényegesen jobb értékeket szolgáltatott, mint a gene-

tikus módszer. 

Az ismertetett eredmények alapján nagy bizonyossággal feltételezhető, hogy ezek 

közül a módszerek közül az egyik leghatékonyabbnak ígérkezik a hangyakolónia algorit-

mus, ebből kifolyólag főleg a nagyméretű és komplex hálózatoknál célszerűnek tűnik az 

alkalmazása. Továbbá a korábbiakban ismertetetteknek megfelelően alkalmas nem csak 

a legjobb, hanem a több jó útvonal megtalálására is. Ez felhasználható az optimum krité-

riumnak megfelelő 𝑘 legjobb útvonal lista létrehozására, amiből az alternatív útvonalak 

kiolvashatóak. 

4 Új tudományos eredmények 

1. Tézis  

1. Tézis Megvizsgáltam a hangyakolónia algoritmus működését és meg-

állapítottam, hogy az útvonaltervezésre használt algoritmus hatékony működéséhez 

a bemeneti paraméterek értékét a következőkre célszerű megválasztani: 𝜶 > 𝟐, 𝟔, 

𝜷 < 𝟎, 𝟓, 𝝔 > 𝟎, 𝟓; 𝑸 esetében nincs érdemi hatás. 

A kutatómunkám során létrehoztam egy teszthálózatot, melyen elvégeztem a szi-

mulációkat. Ez a hálózat a budapesti és a bécsi tömegközlekedés célszerűen válogatott 

részhalmazát tartalmazta. A szimulációk során a hangyakolónia algoritmust [15], [16] 

használtam, melynek központjában az alábbi egyenlet található, mely az útvonalválasztás 

valószínűségét számítja: 

𝑃𝑖𝑗 =

{
 
 

 
 (𝜏𝑖𝑗)

𝛼
∙ (𝜂𝑖𝑗)

𝛽

∑
𝑢∉𝑀𝑘

(𝜏𝑖𝑗)
𝛼
∙ (𝜂𝑖𝑗)

𝛽
ha 𝑗 ∉ 𝑀𝑘

0 ha 𝑗 ∈ 𝑀𝑘

 (1) 

Az egyenletben 𝜏-val kerül jelölésre a hangyák jelzése az út minőségéről az adott 

csomópontok között, amit jelen esetben feromonnak nevezünk. Az 𝜂 az inverz ellenállás 

értéke szintén a gráf megadott csomópontjainál. A kiinduló csomópont 𝑖-vel, a cél pedig 

𝑗-vel került jelölésre. 𝑀𝑘 pedig egy lista, melyben az adott hangya által érintett csomó-

pontok szerepelnek. 
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Működés során fontos a hangyák által az útvonalak megjelölésének folyamata, me-

lyet a feromon értékek számításával modelleztem az alábbi módon: 

𝜏𝑖𝑗 = 𝜏𝑖𝑗 ∙ (1 − 𝜚) + ∑Δ𝜏𝑖𝑗 (2) 

A feromon párolgását ebben az esetben a 𝜚 és a ∑Δ𝜏𝑖𝑗 szabályozza. Ha 𝜚 > 0, akkor 

párologás történik. Minél nagyobb ez az érték, annál nagyobb mértékben. Célszerűen a 

0 < 𝜚 ≤ 1 tartományban érdemes dolgozni, mert 𝜚 > 1 esetén nagyon megnő a párolgás. 

Ha 𝜚 < 0 akkor erősödik a jelzés. ∑Δ𝜏𝑖𝑗-t, az előző útvonaltervezés eredményeképpen 

előálló feromon különbséget a következő egyenlettel lehet meghatározni: 

∑Δ𝜏𝑖𝑗 = ∑ Δ𝜏𝑖𝑗𝑘

𝑁𝑟𝑂𝑓𝐴𝑛𝑡

𝑘=1

 (3) 

ahol 𝑁𝑟𝑂𝑓𝐴𝑛𝑡 a hangyaszám és az egyes hangyák által szolgáltatott feromon vál-

tozási javaslat (Δ𝜏𝑖𝑗𝑘) a következő egyenlet alapján születik meg: 

Δ𝜏𝑖𝑗𝑘 =
𝑄

𝑑𝑘(𝑖, 𝑗)
 (4) 

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

mópontok közötti távolsággal vagy ellenállással növelve, 𝑄 pedig a távolság vagy az el-

lenállás fontosságát szabályozó tényező. 

A szimuláció során a feromon mennyiségével arányosan növelhető vagy csökkent-

hető az adott útvonal választási valószínűsége. Azonban ez csak a választási valószínűsé-

get szabályozza, a tényleges választás véletlenszerűen történik a rulett kerék [24], [25] 

alapján, mely jelen esetben véletlen szám generálásával választ az útvonalak közül úgy, 

hogy a választási valószínűségek értéke virtuálisan egymás után lehelyezésre kerül. Az 

(1)-es egyenlet alapján látható, hogy a mátrix minden egyes sorának az összege 1, így a 

véletlen számokat minden esetben 0 és 1 között kell generálni. Ezt a generált számot kell 

összevetni a virtuálisan egymás után helyezett valószínűségekkel, és amelyik mezőbe ez 

beleesett, a hangya azt a mezőt választotta az adott futás során. 

A szimulációk során a korábban ismertetett paraméterek különböző értékeivel le-

futtattam az útvonaltervezést. A paraméter tartomány meghatározását korábbi vizsgálatok 

előzték meg, mely esetben többféle fiktív hálózaton történtek a futtatások. [26] Jelen eset-

ben a disszertáció 4.1-es fejezetében ismertetett létező hálózaton a paraméterek az alábbi 

(3. táblázat) értékeket vették fel: 

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 

3. táblázat A vizsgált praméter értékek 

A disszertációban vizsgált teszthálózaton a legrövidebb útvonalak toplistája (4. táb-

lázat) a következőket tartalmazta: 
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Helyezés Távolság (km) Jelölés 

TOP 1 227,036 \\\  

TOP 2 227,579 ///  

TOP 3 227,942 ≡≡  

TOP 4 234,188 ||||  

TOP 5 234,551 ××  

4. táblázat A legrövidebb útvonalak toplistája 

A paramétervizsgálat során mindig az éppen kiválasztott változó értékét módosítot-

tam, a többit pedig a legkisebb értékre állítottam be. Így gyakorlatilag megkaptam a pa-

raméterek érzékenységvizsgálatát (2. ábra). 

 
a) Az 𝜶 paraméter vizsgálata 

 
b) A 𝜷 paraméter vizsgálata 

 
c) A 𝝔 paraméter vizsgálata 

 
d) A 𝑸 paraméter vizsgálata 

2. ábra A paramétervizsgálatok eredményei 

Az érzékenységvizsgálatot követően az eredményeket az összes futásnál kiértékel-

tem, ez alapján a hangyaszámtól függően a legjobb paraméterpárosítások a következőek 

voltak (3. ábra): 
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3. ábra 𝑵𝒓𝑶𝒇𝑨𝒏𝒕 = 𝟓; 𝟏𝟎; 𝟏𝟓; 𝟐𝟎; 𝟐𝟓-höz tartozó eredmények 

Alacsony hangyaszámnál jellemzően több iterációs lépésben szolgáltatja az algo-

ritmus a legjobb eredményeket, nagyobb hangyaszámnál elegendő kevesebb iteráció is. 

Mint látható több hangyánál a hatékonyság is csökken, de ennek jelen mértéke még elő-

nyös is, mivel így elegendő felfedező mozgást is biztosít az algoritmus. 

Tézishez kapcsolódó saját tudományos közlemények: [27], [28], [29], [30] 

 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. 
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2. Tézis  

2. Tézis Megállapítottam, hogy a hatékonyság növelése és a futási idők 

csökkentése elérhető a párhuzamos működés alkalmazásával; ezáltal pedig lehetővé 

válik az iterációk számának a csökkentése. 

A tézis szorosan épül az előző tézis eredményeire, melyek alapján látható, hogy a 

hangyaszám növelésében van potenciál. Ez az alapalgoritmus esetén egymást követő fu-

tásokat eredményez. Azonban a hangyák futtatása egymástól teljesen független, így ezek 

egymással párhuzamosan is történhetnek a valóságos hangyaboly működésének megfe-

lelően, ezáltal csökkentve az összes futási időt. Erre pedig a modern technológia lehető-

séget is ad a több szálú processzorok alkalmazhatóságával. Az alapelv a gyártósorok ana-

lógiájával könnyen megérthető. A számítási kapacitás növelése – a gyártási kapacitás nö-

veléséhez hasonlóan – kétféleképpen képzelhető el. Az egyik lehetőség a számítási/gyár-

tási sebesség növelése, azonban könnyen belátható, hogy bizonyos határon túl, ez már 

fizikai korlátokba ütközünk. Ezért célszerű a másik lehetséges mód, az újabb, párhuzamos 

kapacitások alkalmazása, ezáltal növelve az adott idő alatt történő számítások/gyártások 

számát. [31] 

Könnyen belátható, hogy a hálózatok növelésével a lehetséges kapcsolatok és elju-

tási lehetőségek száma drasztikusan megnő, ezért a számítási igény is egyre nagyobb lesz. 

Ebből kifolyólag pedig egyre hangsúlyosabbá válik a számítási teljesítmény fokozása. Az 

egyik lehetőség a hálózat valamilyen lehatárolása, egyszerűsítése. A másik lehetőség pe-

dig a számítási teljesítmény növelése, melyre kiváló lehetőség a többszálú feldolgozás. A 

modern processzorok lehetőségeinek ismeretében és a hálózati korlátozások lehetőség 

szerinti kerülése miatt a többszálú feldolgozásra készítettem fel az algoritmust. 

A program működése során az útvonal keresés párhuzamosan zajlik az elérhető szá-

lakon, majd a futások végeztével az eredmények összegzésre kerülnek, ez az alábbi 

stuktogramban [32] (4. ábra) került megjelenítésre. 

Kezdőparaméterek beállítása: 𝛼, 𝛽, 𝜚, 𝑄, 𝑁𝑟𝑂𝑓𝐴𝑛𝑡, 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 

For 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 = 0 to 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥 do 

 𝑁𝑟𝑂𝑓𝐴𝑛𝑡 db számítási száll létrehozása 

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

Az 1. hangyához tartozó 

feromon mátrix (Δ𝜏1) válto-

zások számítása 

A 2. hangyához tartozó 

feromon mátrix (Δ𝜏2) válto-

zások számítása 

… 

Az 𝑁𝑟𝑂𝑓𝐴𝑛𝑡. hangyához tartozó 

feromon mátrix (Δ𝜏𝑁𝑟𝑂𝑓𝐴𝑛𝑡) változások 

számítása 

A feromon változások összegzése: ∑Δ𝝉 

A feromon mátrix frissítése 

𝝉 = 𝝉 ∙ (1 − 𝜚) + ∑Δ𝝉 

4. ábra Stuktogram a többszálú működésre fejlesztett hangyakolónia 

algoritmusnál 

A fejlesztett algoritmus eredményessége a futási időknél jelentkezik, ezt foglalja 

össze az alábbi ábra (5. ábra) 
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5. 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 az 

összidők esetében növekednek. 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 hányadosa 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 nö-

velésével foglalkozni. 

Tézishez kapcsolódó saját tudományos közlemények: [33] 

 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. 

3. 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. 

Az 1. Tézis és a 2. Tézisben bemutatott algoritmus egyik lehetséges felhasználási 

módja a multimodális hálózatokon történő alkalmazás. Az algoritmus nagy előnye, hogy 

nem szükséges a teljes hálózat felderítése, ennek ellenére jól skálázható és elegendően 
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nagy valószínűséggel talál megoldást. Ezen tulajdonságok különösen fontosak a 

multimodális hálózatok esetén, mivel minél több módhoz tartozó hálózat kerül figyelem-

bevételre, annál inkább nő a kapcsolatok száma, mely exponenciális mértékben növelheti 

a hagyományos algoritmusok futási idejét. Fontos megemlíteni, hogy a közösségi közle-

kedés elérhetősége jelentősen befolyásolja ezt a kérdéskört [34], [35]. 

Fontos kulcspontja a multimodális hálózatoknak a menetrendszerű közösségi és a 

menetrend nélküli egyéni közlekedés összekapcsolása. Egyik lehetséges mód, amikor a 

menetrenddel rendelkező hálózat kiegészítésre kerül a lehetséges útvonalakat tartalmazó, 

virtuálisan minden pillanatban rendelkezésre álló egyéni közlekedéssel. A működés során 

a kiindulási és a célpont környékén található megállókhoz kell az eljutást megtervezni, 

melyet az 6. ábra és 7. ábra szemléltet. 

 
6. ábra Az adott környéken található 

közösségi közlekedési megállók 

 
7. ábra Útvonaltervezés a közeli 

megállókhoz 

 
8. ábra Példa a közösségi közlekedés 

lehetséges kapcsolataira 

 
9. ábra A lehetséges köztes útvonalak 

feltárása egy adott megállóból 

Ezt követően ezen megállókból el kell végezni a közösségi közlekedés segítségével 

az eljutási lehetőségek feltérképezését (8. ábra). Az ábrán szaggatott vonallal látható az 

egyéni és folytonossal a közösségi közlekedés. 

További optimalizálási lehetőség rejlik az adott megállók közötti kapcsolatok fel-

tárásában. Ebben az esetben az egyéni közlekedés kerül előtérbe, példának okáért a taxi 

és a különböző megosztó rendszerek, illetve szükség esetén a gyaloglás. Ez a megoldás 

kiemelt jelentőséggel bír egy dinamikusan változó hálózaton való tervezéskor, ahol a for-

galmi helyzettől függően késések vagy korábbi érkezések is előfordulhatnak, melyek akár 

jelentősen is megváltoztathatják az érkezés várható idejét. Ezt foglalja össze a 9. ábra. 

Az itt megjelenített köztes útvonalaknál is számolni kell az alternatívákkal, ezáltal 

pedig exponenciálisan nő a vizsgálandó útvonalak száma. 

Ezen előkészületek után létre kell hozni a gráfot, melyen a keresés elvégezhető, 

ennek egy lehetséges megjelenése a 10. ábra szerint írható le. 
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10. ábra Multimodális gráf előállítása és felhasználása 

Visszautalva az (1)-es egyenletre, a számításhoz szükséges a fenti ábrán (10. ábra) 

bemutatott ellenállás inverze, mely a továbbiakban jellemzi a két pont közötti eljutást. 

Az autonóm közlekedési módok kutatása és fejlesztései az utóbbi években a közle-

kedéstudomány egyik legnagyobb potenciállal rendelkező területe. Különösen aktívak 

ezen a területen a technológia vállalatok, mint a Google a Waymo projektjével [36], de 

nem elhanyagolható szereplő a Tesla [37] sem. A területen folyó kutatásokról készült egy 

átfogó összegzés is [38], illetve a több célfüggvénnyel rendelkező útvonaltervezést is 

vizsgálták [39]. Azonban nem csak az autózás területén jelentek meg az ilyen jellegű fej-

lesztések, hanem a vasút [40] és a repülő ipar [41], valamint az áruszállítás [42], [43], 

[44] területén is. Továbbá az okos város koncepció megjelenésével és fejlődésével [45] 

egyre fontosabb szerepe lehet ezeknek a járműveknek elsősorban a városi, de mint láttuk, 

akár a távolsági közlekedésben is. Ezen megoldások hazai alkalmazhatósága is felmérésre 

került [46]. A fenntarthatóság szempontjából számos kérdés vár még megválaszolásra 

[47], [48], [49], különösképpen az energiaforrás kérdéskörében [50], [51]. Itt fontos meg-

említeni, hogy a központi irányítás segítségével a rendszerek hatékonysága nagymérték-

ben növelhető [52]. Az egyéni közlekedésben a felhasználók szempontjából kiemelkedik 

a kényelem és a parkolási lehetőségek fontossága. Azonban nem elhanyagolható jel-

lemző, hogy a társadalom hogyan fogadja az autonóm közlekedést. Ezt vizsgálták az an-

golszász országokban (USA, UK, AUS) [53], illetve Magyarországon is [54]. Emellett az 

etikai kérdések [55] is jelentősek ebben a témakörben. Fontos még megemlíteni, hogy 

számos innovatív megoldás kidolgozása jelenleg is zajlik [56], [57], [58], melyek közül 

kiemelendő az autonóm közlekedésben, illetve a szolgáltatásként értelmezett mobilitás-

ban érvényesülő fejlesztések [59], [60] [61], [62], [63], [64]. További nem elhanyagolható 

kérdés az üzleti modell [65], [66]. 

Ez a koncepció a központi irányítás szemszögéből – a korábban említetteknek meg-

felelően – több kutatásban is mélyebb vizsgálatok tárgyát képezte [52], [67], [68], [69]. 

A modell [52] lényegében a háztól házig történő közlekedést helyezte a központba. A 

rendszerük a genetikus algoritmuson alapult, továbbá vizsgálták a lehetőségét egy ked-

vezményrendszernek a megosztott utazások támogatására. 

Ebben a témakörben különösen fontosak a torlódások hatásai a hálózatra, ezen belül 

is az ismétlődő esetekre érdemes kiemelt figyelmet fordítani [70], [71]. Nem szabad el-

felejtkezni a hagyományos kölcsönzős rendszerekről sem, különösképpen a kerékpáros 

közlekedésről [72]. A megosztó [73], [74] és információs rendszereik [75] jelentősége is 

egyre inkább nő. 

Közúti közle-

kedési háló-

zat 

Közösségi 

közlekedési 

hálózat 
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Ezen eredmények alapján a korábbi tézisekben ismertetett modell kiegészítése első 

lépésben egyfajta speciális „taxi” szolgáltatásként valósítható meg. Itt a szállítási fel-

adatra optimalizált hangyakolónia algoritmus [15] jól használható, ha az utas igény jelzés 

egy feladó pontként, a megfelelő megálló pedig célpontként kerül kezelésre. Ez a 11. ábra 

segítségével került megjelenítésre. Természetesen nem csak az utolsó méterek megtéte-

lére használható a rendszer, hanem a köztes megállók közötti átszállásnál is (12. ábra). 

11. ábra Multimodális rendszer 

autonóm közlekedéssel kiegészítve 

 
12. ábra Multimodális rendszer 

autonóm közlekedéssel kiegészítve az 

utazás közben 

Az autómegosztó és taxi rendszerek tapasztalataiból, illetve azok bevonásából a mai 

rendszerekbe jó tesztkörnyezet alakítható ki az autonóm rendszerek elterjedése előtt. Ez 

pedig különösen fontos eszköz lehet a közlekedés káros anyag kibocsájtásának szabályo-

zásában és csökkentésében [76]. Ezek a fejlesztési irányok jelenthetik a megosztó rend-

szerek továbbfejlődését, segítve akár a forgalom csökkentett zónák közlekedését az 

egyéni közlekedés kiegészítésével, vagy kiváltásának támogatásával. 

Egy ilyen rendszer üzemeltetéséhez megfelelő vezérlés is szükséges, melyre jó 

példa a Kecskeméti Főiskolán készített tesztrendszer [77], [78]. 

Ahogy a 11. ábra és a 12. ábra mutatja, gyakorlatilag az autonóm autó egy jól szer-

vezett és folyamatosan rendelkezésre álló taxi szolgáltatásként megfelelően tudja támo-

gatni a közlekedési gerinc hálózatot. Egy ilyen rendszer a következő előnyökkel rendel-

kezhet: 

 nem szükséges pihenő idő a sofőröknek, ezért lényegesen nagyobb hatékony-

ság érhető el; 

 közlekedési hálózattal ritkán lefedett régiókat kis befektetéssel le lehet fedni; 

 a városok közlekedésszervezésében, a forgalom optimalizálásában nagy segít-

séget jelenthet; 

 a buszos közlekedésben való alkalmazással további optimalizációra van mód. 

A rendszer hátrányai viszont a következők lehetnek: 

 nincs személyzet a személygépkocsiban, így a csomagok pakolásánál nincs 

segítség; 

 a jármű takarítására, rendben tartására személyzetet kell biztosítani a szolgál-

tatási régió különböző pontjain. 

Tézishez kapcsolódó saját tudományos közlemények: [28], [30], [79] 

 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. 
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 G. Katona and J. Dr. Juhász, Autonomous cars in a multimodal transport plan, 

Zielona Góra: University of Zielona Góra, 2018. 

4. Tézis  

4. Tézis Az érzékenységvizsgálat alapján meghatároztam a felhasználói 

szokások hatását, mely egyenes arányosság az alábbi egyenlettel közelíthető: 

𝒚 = 𝒂 ∙ 𝒙 + 𝒃 

Az útvonaltervezés hatása egy érzékenységvizsgálattal került elemezésre. A 10. 

ábra segítségével bemutatott eredő ellenállásmátrix számításához felhasznált 𝐹 mátrix se-

gítségével vehetők figyelembe az egyéni szokások, a kedvelt vagy került útvonalak, stb. 

A disszertáció 7.2.1-es fejezetében leírtaknak megfelelően (a disszertáció 7.1.1-es fejez-

tében ismertetett hálózat egyszerűsített modellje módosítva), az utas valamilyen okból az 

Ecseri úti metrómegálló helyett a Pöttyös utcai megállónál szeret felszállni. Ezért szük-

séges módosítani az 𝐸 mátrixot. A jelen példában a disszertáció 7.2.1-es fejezetének meg-

felelően az alábbi egyszerűsített összefüggés került felhasználásra: 

𝐸 = 𝑇𝑒
𝛼1 ∙ 𝑆𝛾1 ∙ 𝐹𝜑1 (5) 

A disszertáció 7.1.2 alpontjában ismertetett vonatkozó szakirodalmat [80] [81] is 

figyelembe véve, a jelen esetben a következő értékek alapján történik a számítás: 𝛼1 =
0,75 és 𝛾1 = 0,25. 

Továbbá, az érzékenység vizsgálat kiértékelését segítendő, az 𝐹 mátrix súlya 1 lett, 

azaz 𝜑1 = 1. A vizsgálat és módszer célja végső soron a felhasználói elégedettség növe-

lése, melyhez egy élő rendszer esetén a megfelelő adatok szükségesek [82]. A használati 

statisztikák pedig nagy segítséget jelenthetnek később az autonóm közlekedésben is [83]. 

A Pöttyös utca M, mint kiindulópont azonosítója a BKK [84] által szolgáltatott 

GTFS [9] adatbázisban F01465, mely alatt a felszínen található buszmegállót kell érteni, 

az Ecseri út metró megállóé pedig F01493. Ez alapján az útvonalválasztást szabályozó 

mátrix elem számítása az (1)-es és az (5)-ös egyenlet és a 3. Tézis alapján következőkép-

pen néz ki: 

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  (6) 

Az egyenlet alapján belátható, hogy ha egy adott él választási valószínűségének 

növelése a cél, akkor az adott 𝐹𝑖,𝑗 értéket 1-nél kisebb számnak kell választani. A (6)-os 

egyenlet alapján elegendő a sormátrix számítása. Az érzékenységvizsgálat során 

az 𝐹𝐹01465,𝐹01493 mátrix elem értéke 0,8; 0,9…1,2 között változott. Ez alapján az 

útvonalválasztási valószínűség a 13. ábra szerint függött a felhasználói szokásoktól: 



Katona Géza: Személyszállítási feladatra multimodális útvonaltervező és optimalizáló 

algoritmus fejlesztése 

16 / 27 

 
13. ábra Az M3 metró és 4-es villamos útvonala érzékenyégi vizsgálatának grafikus 

megjelenítése 

Tézishez kapcsolódó saját tudományos közlemények: [30], [85], [86] 

 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. 

5. Tézis  

5. Tézis Az utaskilométer és az útvonalválasztás közötti kapcsolat szor-

zat alakban adható meg a (7)-es egyenlet kiegészítésével az alábbi módon 

𝑈 = 𝑃 ∙ 𝐿 ∙ 𝑆 

A közlekedés világában számos mutatószám használatos, ezek közül a példa ked-

véért az utaskilométer került részletesen elemzésre, mely a következőképpen számolható: 

𝑈 = 𝐿 ∙ 𝑆 (7) 

ahol 𝑈 jelölje az utaskilométert, 𝐿 az utasszámot és 𝑆 a szállítási távolságot. [87] 

A hálózati modelleknél fontos figyelembe venni, hogy a bemenő adatok és a mo-

dellek is hordoznak különböző mértékű bizonytalanságot [88] [89], de a módszer bemu-

tatása során ennek nincs módosító hatása. Természetesen egy valós modellezésnél a for-

galom keltéshez a hagyományos 4 lépéses módszer is használható, de figyelembe kell 

venni a valós idejű rendszereket is [90]. 

Az útvonaltervezés és az utasszám közötti összefüggés megértéséhez egy egyszerű 

példahálózat került felvételre, mely a következőképpen néz ki (14. ábra): 

y = -0,0044x + 0,0911
R² = 0,9918
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14. ábra Példahálózat 

 
15. ábra A példa forgalom 

Az ábrán (15. ábra) piros ( ) vonallal átlagosan 600 fős, narancssárgával ( ) 

átlagosan 450 fős, zölddel ( ) átlagosan 300 fős és világoskékkel ( ) pedig az átla-

gosan 100 fős a feltételezett forgalom. 

A forgalom mentes hálózaton az optimális útvonal általában a legrövidebb útvonal. 

Azonban a valós hálózaton a forgalom sűrűsége, nagysága jelentősen befolyásolhatja az 

optimum kritériumnak megfelelő ajánlott útvonalat. Annak érdekében, hogy a különbsé-

gek minél nagyobbak, így az alternatívák könnyebben rangsorolhatóak legyenek, célszerű 

a modellben minél kisebb eljutási időt eredményező átlagsebességet alkalmazni. Ez nem 

befolyásolja az optimális útvonal meghatározását, viszont jól szemléltethetővé teszi a kü-

lönbségeket az alternatívák között. Ezért az eljutási idők tekintetében 4
km

h
-s sebességgel 

számoltam, azonban a mátrix függetlenségének biztosítása érdekében egy 0,8…1,2 kö-

zötti véletlen számmal súlyozottan töltöttem fel a mátrixot. Szerepel itt továbbá egy költ-

ségmátrix, melyben egységesen 150 Ft-os kilométerdíj került felszámításra egy 1000 Ft-
os alapdíjon felül. 15 km alatt csak az alapdíj terhelte az eljutást. 

 Jelen példában a következő értékeket adtam meg: 𝛼1 = 0,5, 𝛽1 = 0,25, 𝛾1 = 0,25, 

𝜑1 = 0, 𝛿𝑖 = 0, 𝐹 = 1 és 𝑆𝑖 = 1. Ekkor az ellenállásmátrix a következő alakot veszi fel 

𝐸 = 𝑇𝑒
𝛼1 ∙ 𝐾𝛽1 ∙ 𝑆𝛾1 ∙ 𝐹𝜑1 ∙ 𝑆𝑖

𝛿𝑖 = 𝑇𝑒
0,5 ∙ 𝐾0,25 ∙ 𝑆0,25 ∙ 10 ∙ 10

= 𝑇𝑒
0,5 ∙ 𝐾0,25 ∙ 𝑆0,25 

(8) 

Ebből az (1)-es és az (5)-ös egyenlet és a 3. Tézis alapján számítható a 𝑃 

útvonalválasztási mátrix. A (7)-es egyenlet kiegészíthető az útvonalválasztási valószínű-

ség mátrixszal, mellyel az utaskilométer és az útvonalválasztás közötti kapcsolat is felír-

ható. 

Ez alapján jól meghatározható kapcsolat áll fenn az útvonaltervezés és – példának 

okáért – az utaskilométer teljesítmény között. Továbbá elmondható, hogy egy jól felépí-

tett ellenállás mátrix nagy segítséget jelenthet a várható utasforgalmi változások előrejel-

zésében, ami viszont a kapacitások tervezéséhez ad támogatást. Ez pedig igen fontos té-

nyező az utaselégedettség növelésében. 

Tézishez kapcsolódó saját tudományos közlemények: [91] 

 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. 
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5 Továbbfejlesztési lehetőségek 

A rendszer már a jelenlegi állapotában is használható, és számos továbbfejlesztési 

lehetőséggel rendelkezik. Technikai oldalról első lépésben lehetőség van további számí-

tási kapacitás bevonására; ebben a tekintetben potenciálisan a videó kártyák tűnnek a leg-

inkább ígéretesnek [92], [93], [94], [95]. Ennek specialitását az egyedi programozási 

megoldások szolgáltatják. Előnye, hogy nagyszámú, akár több ezres nagyságrendben is 

végezhető párhuzamos számítás, mivel első sorban a képi megjelenítésre optimalizált, 

ahol egyszerre akár több ezer képpont számítása történik. Ennek különös jelentősége az 

önvezető autók esetében kiemelkedő, mivel itt kulcskérdés a lokális számítási kapacitá-

sok maximális kihasználása, elsősorban a gyorsaság, másodsorban pedig a számítás ener-

gia és hőfejlesztése miatt. További kutatási irány a 1. és 2. Tézissel kapcsolatosan meg-

határozott paraméterek további pontosítása nagyobb méretű és komplexebb hálózatokon. 

Azonos adatbázis rendelkezésre állása esetén pedig a jelenleg elérhető útvonaltervező 

rendszerekkel (Google, Waze…) történő összevetés. Ennek kiegészítéseként, további 

kérdőívekkel és személyes interjúkkal történő kiterjesztésével és a kérdések célszerű fó-

kuszálásával, az algoritmus működéséhez szükséges paraméterek célszerű értékei ponto-

sabban meghatározhatóak. Természetesen a felvázolt multimodális hálózati modell meg-

valósítása is a további lépések részét képezi, mellyel egy ideális teszt terep biztosítható 

az algoritmus számára. Végezetül egy teszt alkalmazás is elkészíthető, melynek a szol-

gáltatói oldala jelentene a jelenlegi piacon nagymértékű újdonságot. Itt az adatok adatbá-

nyászati módszerekkel történő kiértékelésével az adott hálózatról eddig nem ismert ösz-

szefüggések 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; 

 multimodális hálózati modell megvalósítása; 

 teszt alkalmazás elkészítése; 

 szolgáltatók számára adatbányászati módszerekkel kiértékelések készítése. 
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