Úloha čínského listonoše

Otázka 18A

ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO
ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF
Uvažujme situaci, kdy exstuje nějaký výchozí uzel a další uzly spojené hranami (může jít o cesty, ulice
apod.). Vzdálenost mezi uzly i, j označme cij. Naším cílem je projít každou „ulicí“ alespoň jednou a
vrátit se do výchozího místa tak, aby délka trasy byla minimální.
Jestliže jsou všechny uzly v grafu sudého stupně, existuje v grafu eulerovský cyklus, tzn. dokážeme
projít každou hranou a vrátit se do výchozího uzlu. V opačném případě ale musíme některé hrany
zdvojit (tzn. přidáme hrany do grafu). Otázkou je, které.
PRVNÍ MODEL PRO NEORIENTOVANÝ GRAF:
Zavedeme binární proměnnou xij, která bude rovna 1 v případě, že do grafu přidáme hranu mezi uzly
i, j, jinak 0. Dále zavedeme pomocnou celočíselnou proměnnou yij.
Uzly rozdělíme na:
 uzly lichého stupně: T je množina uzlů lichého stupně. K nim musíme přidat lichý počet hran.
 uzly sudého stupně: U−T je množina uzlů lichého stupně. K nim musíme přidat sudý počet hran.
Pracujeme jen s horní trojúhelníkovou maticí. Model má následující tvar:
𝑛
𝑧 = ∑𝑛−1
𝑖=1 ∑𝑗=𝑖+1 𝑐𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛

Snažíme se, aby součet ohodnocení (tzn. vzdálenosti)
dodatečných hran přidaných do grafu byl co nejmenší. Celková
vzdálenost, kterou listonoš urazí, je součtem ohodnocení všech
hran (protože jednou jimi musí projít každopádně) a hodnoty
účelové funkce z tohoto modelu (ta představuje dodatečnou
vzdálenost, která odpovídá přidaným hranám).
𝑛
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𝑥
+
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𝑖
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𝑇
(1) Pro uzly lichého stupně musí platit, že k nim přidáme lichý
𝑖
𝑗=1 𝑗𝑖
𝑗=𝑖+1 𝑖𝑗
počet hran. Například pokud z uzlu i vedou 3 hrany, musíme
přidat 1, 3, 5... hran.
𝑛
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∑
𝑥
+
𝑥
=
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∈
𝑈
−
𝑇
(2) Pro uzly sudého stupně musí platit, že k nim přidáme sudý
𝑖
𝑗=1 𝑗𝑖
𝑗=𝑖+1 𝑖𝑗
počet hran.
𝑥𝑖𝑗 ∈ {0, 1} i = 1,2…n-1, j = i+1,i+2…n (3) Přidáme hranu mezi uzly i a j?
yi ≥ 0, celé, 𝑖 ∈ 𝑈
(4) Pomocná proměnná.

Ad podmínka (1) a (2): například pro 5 uzlů bychom v matici proměnných sčítali takto:
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Alexej Nikolajevič si našel zajímavý přivýdělek: ve všech stanicích metra musí rozvěsit reklamní letáky. Metro
v Petrohradě má však více linií než v Praze (viz obrázek) a Alexej Nikolajevič by rád věděl, jakým způsobem si má
cestu naplánovat, aby byla co nejkratší co do celkového počtu projetých stanic.
Model je zadán výčtem hran a pracuje jen s hranami, kde i < j. Uzly představují přestupní nebo konečné stanice.
Náklady (cij) počítáme podle toho, kolik stanic se mezi uzly nachází, nebereme tedy v úvahu skutečnou
vzdálenost, kterou metro ujede. Rovněž nyní nebudeme brát v úvahu přestupování mezi jednotlivými linkami.
model:
sets:
stanice/1..16/:y;
trasa(stanice,stanice)/1 14,2 13,3 13,4 16,5 11,6 11,7 15,8 10,9 15,
15,10 16,11 16,12 13,12 14,12 16,13 14,14 15/:x,c;
endsets
data:
c=9 4 5 4 7 6 2 6 8
enddata

3 3 2 2

2

5 2 2

10 11, 10 12,10

3 3;

min=@sum(trasa:c*x);
@for(stanice(i)|i#GE#11: @sum(trasa(j,i)|j#LT#i: x(j,i)) +
@sum(trasa(i,j)|j#GT#i:x(i,j)) = 2*y(i));
@for(stanice(i)|i#LT#11: @sum(trasa(j,i)|j#LT#i: x(j,i)) +
@sum(trasa(i,j)|j#GT#i:x(i,j)) = 2*y(i)+1);
! k uzlům sudého stupně je třeba přidat sudý počet hran, zatímco k uzlům lichého
stupně lichý počet hran;
@for(trasa: @gin(x));
@for(stanice: @gin(y));
end

Výsledek: Kromě cest od koncových uzlů do centra, kudy určitě musíme jet dvakrát, je nejvýhodnější projet
dvakrát mezi uzly 12-14 a 12-16. Alexej Nikolajevič, který bydlí na konečné stanici červené linie, tedy projede uzly
v tomto pořadí: 1-14-15-9-15-7-15-10-8-10-11-6-11-16-4-16-12-13-2-13-14-12-16-10-12-14-1. Model nám
pouze řekne, kterými hranami máme projet dvakrát, cestu si musíme naplánovat sami. Účelovou funkci ve výši
55 lze interpretovat jako počet stanic, mezi nimiž musí Alexej Nikolajevič projet navíc, jelikož všemi stanicemi
projede alespoň jednou. Součet „nákladů“ všech hran je 78, což je třeba při plánování délky cesty přičíst.
Zadání

Řešení

Zdroj obrázku: http://www.davidhacha.cz/Petrohrad.html
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DRUHÝ MODEL PRO NEORIENTOVANÝ GRAF:
Zavedeme celočíselnou proměnnou xij, která nám tentokrát říká, kolikrát bude hrana (i,j) celkem
zahrnuta v Eulerově cyklu. Pracujeme s celou maticí. Model má následující tvar:
𝑧 = ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑐𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛

Snažíme se, aby byl celková vzdálenost, kterou urazíme, byla co
nejmenší. V tomto modelu nám hodnota účelové funkce na rozdíl
od předchozího modelu přímo řekne, čemu se tato vzdálenost
rovná.

xij + xji ≥ 1 (i, j) ∈ H
∑𝑛𝑗=1 𝑥𝑗𝑖 = ∑𝑛𝑗=1 𝑥𝑖𝑗

(1) Po každé existující hraně (i, j) musíme jet alespoň jednou (buď po
ní do příslušného uzlu vjedeme nebo vyjedeme).

(2) Pro všechny uzly musí platit, že do nich vjedeme tolikrát,
kolikrát z nich vyjedeme.
(3) Kolikrát projedeme hranou (i,j)?
(4) Pokud mezi uzly i, j neexistuje hrana, pak mezi nimi
neprojedeme ani jednou.

𝑖 = 1,2 … 𝑛

xij ≥ 0, celé, 𝑖 ∈ 𝑈
xij = 0, xji = 0 (𝑖, 𝑗) ∉ 𝐻

Ve hře Pacman musí figurka sníst všechny puntíky. Kudy má jít, aby byla její cesta co možná nejkratší? Model je zadán
výčtem hran, aby jej bylo možné řešit demoverzi Linga (takhle jich je přesně 50). „Náklady“ jsou stanoveny jako počet
mezer mezi všemi puntíky při cestě od jednoho uzlu k druhému (viz obrázek).
model:
sets:
uzel/1..19/;
cesta(uzel,uzel)/1 2,1 16,1 17,2 1,2 3,2 18,2 19,3 2,3 4,3 5,4 3,4 8,5 3,5 6,6 5,6
7,7 6,7 8,7 12,8 4,8 7,8 9,8 19,9 8,9 10,10 9,10 11,10 13,11 10,11 14,11 16 11 19,12
7,12 13,13 10,13 12,14 11,14 15,15 14,15 16,16 1,16 11,16 15,17 1,17 18,18 2,18 17,19
2,19 8,19 11/: x,c;
endsets
data:
c=7 4 2
2
4 3
enddata

7 2 2 2
2 3
2 7

2 1 2
7 2

1 2
2 3
4 7 2 2 7

3 4
4 2 4
2 2 2 3
2 7
2 3 2;

2 1

1 2 2

2 2 7

min=@sum(cesta:x*c);
@for(uzel(i): @sum(cesta(i,j): x(i,j)) = @sum(cesta(j,i): x(j,i))); !kolikrát do uzlu
přijdeme, tolikrát musíme i vyjít;
@for(cesta:@gin(x));
@for(cesta(i,j): x(i,j)+x(j,i)>=1); !každé dva uzly, mezi nimiž je hrana, musí být
spojené;
end

Účelová funkce má hodnotu 90. Model nám řekne, kolikrát máme kterou hranou projít, ale finální trasu si musíme
sestavit sami. Některé hrany vyjdou rovnou zdvojeně (xij = 2), u jiných vyjde xij = 1 a xji = 1, takže je zřejmé, že mezi
těmito dvěma uzly (i,j) bude hrana také zdvojená. Samozřejmě jde o neorientovaný graf, takže nevadí, kdyby se např.
x34 rovnalo jedné a my bychom přitom šli z uzlu 4 do uzlu 3. S pomocí znalosti hran, kterými musíme projít více než
jednou, lze načrtnout Pacmanovu nejkratší cestu:
Zadání

Řešení

Zdroj obrázku: http://courses.cs.washington.edu/courses/cse473/12sp/pacman/multiagent/multiagentProject.html
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MODEL PRO ORIENTOVANÝ GRAF:
Rozdělíme si uzly na dvě skupiny.
I bude množina uzlů, ve kterých je počet vstupujících hran větší než počet vystupujících hran. Těmto
uzlům přidáme atribut ai, což bude rozdíl počtu vstupujících a vystupujících hran, tedy vlastně počet
vystupujících hran či cest, který musíme u těchto uzlů přidat. Tyto uzly budou vlastně analogií
„dodavatelů“: mají totiž nějaké výstupní hrany navíc, což jsou jakoby jejich kapacity.
J bude množina uzlů, ve kterých je počet vystupujících hran větší než počet vstupujících hran. Těmto
uzlům přidáme atribut bi, což bude rozdíl počtu vystupujících a vstupujících hran, tedy vlastně počet
vstupujících hran či cest, který musíme u těchto uzlů přidat. Tyto uzly budou vlastně analogií
„odběratelů“: chybí jim totiž nějaké vstupní hrany, což jsou jakoby jejich požadavky.
Úlohu tedy v podstatě převádíme na dopravní problém.
Náklady na hranu/cestu mezi uzly i, j označíme cij. Nevadí, že mezi některými uzly žádná hrana není.
V matici bude v tomto případě hodnota odpovídající nejkratší možné vzdálenosti mezi uzly i, j.
Zavedeme jednu proměnnou xij, což bude počet orientovaných hran/cest mezi uzly i a j, které přidáme
do grafu.
Model bude mít následující tvar:
𝑧 = ∑𝑛𝑖∈𝐼 ∑𝑛𝑗∈𝐽 𝑐𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛

∑𝑛𝑗∈𝐽 𝑥𝑖𝑗 = 𝑎𝑖

𝑖∈𝐼

∑𝑛𝑖∈𝐼 𝑥𝑖𝑗 = 𝑏𝑗

𝑗∈𝐽

xij ≥ 0 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽,

Snažíme se, aby byl náklad na dodatečné hran/cesty byl co
nejmenší. Skutečné celkové náklady jsou pak součtem nákladů na
všechny hrany, protože každou musíme projet aspoň jednou, a
tohoto dodatečného nákladu získaného z modelu.
(1) Pro všechny „dodavatele“ musí platit, že z nich povede tolik
hran/cest navíc, kolik odpovídá jejich kapacitě. Ke každému
takovému uzlu přidáme právě tolik výstupních hran, aby se jejich
celkový počet vyrovnal s počtem vstupních hran.
(2) Pro všechny „odběratele“ musí platit, že do nich povede tolik
hran/cest navíc, kolik odpovídá jejich požadavkům. Ke každému
takovému uzlu přidáme právě tolik vstupních hran, aby se jejich
celkový počet vyrovnal s počtem výstupních hran.
(3) Kolikrát přidáme hranu/cestu mezi uzly i, j?
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Vyrazili jsme si na hory zalyžovat. Lyžařské středisko nabízí mnoho sjezdovek a my bychom je chtěli
projet všechny, ale jelikož jsme omezeni časově, rádi bychom to zvládli co možná nejrychleji. Plán
střediska s očíslovanými uzly a dobou cesty v minutách mezi jednotlivými uzly zachycuje obrázek.
Nejdéle samozřejmě trvá cesta vlekem nahoru, protože se u něj tvoří fronty.

Model úlohy čínského listonoše převedeme na dopravní problém, jelikož jde o orientovaný graf,
protože po sjezdovkách se bohužel nedá jezdit nahoru. Každou cestou musíme projet alespoň jednou,
výjimkou jsou cesty mezi jednotlivými vleky (uzly 13, 10 a 1), mezi nimiž ovšem také existuje hrana,
kterou můžeme v případě potřeby použít.
Nejprve si sestavíme matici nejkratších vzdáleností. Pokud mezi dvěma uzly neexistuje přímo hrana,
pak sečteme nejkratší dobu, kterou bychom museli urazit při cestě přes jiné uzly. Například z uzlu pět
je možné dostat se do uzlu čtyři buď za 25 minut s použitím prostředního vleku, nebo za 24 minut s
použitím pravého vleku, což je tedy ohodnocení nejkratší vzdálenosti.
Uzly, do nichž více hran vede, než z nich vychází, jsou „dodavatelé,“ naopak uzly, z nichž více hran
vychází, jsou „odběratelé,“ jelikož do nich musíme dodat hranu, po které přijedeme, abychom mohli
opětovně vyjet. Odběratelem je třeba uzel 4, do kterého vede cesta jen z uzlu 3, zatímco jet z něj
musíme do uzlů 2, 5 a 10. Dodavatelem je, kromě vleků samozřejmě, například uzel 2, z nějž vedou jen
dvě sjezdovky, ale do něj celkem tři.
Kapacity, resp. požadavky, jsou rozdílem počtu vstupních a výstupních hran. Tyto počty jsou patrné z
následující tabulky. Dodavetelé jsou označení modře, odběratelé zeleně.
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UZEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

počet
vstupů
2
3
2
1
3
1
1
1
1
5
2
2
2
2
2
1
1
32

Otázka 18A
počet
výstupů
1
2
3
3
1
1
3
2
2
1
3
4
1
2
1
1
1
32

z uzlů

do ulzů

2,16
3
3,4,6
1,16
1,8
2,4,6
3
2,5,10
4,8,11
10
3
2
10
11,9,10
9
3,5
7
8,11
4,5,7,11,14
7
7,9
5,10,12
11,13
13,14,15,17
12,14
12
12,15
10,13
12,17
14
2
1
12
15

model:
sets:
dodavatele/1..6/:kapacity;
odberatele/1..7/:pozadavky;
preprava(dodavatele,odberatele):x,c;
endsets
data:
kapacity=1 1 2 4 1 1;
pozadavky=1 2 2 1 1 1 2;
c=
15 16 23 25 24 25 21
16 17 24 26 25 26 22
23 24 21 23 22 23 19
20 21 18 20 19 20 16
24 25 22 24 23 24 12
27 28 25 27 26 29 17;
enddata
min=@sum(preprava:c*x);
@for(dodavatele(i): @sum(odberatele(j): x(i,j)) = kapacity(i));
@for(odberatele(j): @sum(dodavatele(i): x(i,j)) = pozadavky(j));
end
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Řešení zachycuje následující matice a obrázek.

Účelová funkce je 183, což ale není celkový čas, ale jen čas, který strávíme tím, že po některých
„cestách“ pojedeme více než jednou. Celkový čas získáme součtem všech hran (kromě hran mezi vleky,
po nichž jet nemusíme) a této účelové funkce, což je 297 minut, neboli 4 hodiny a 57 minut. Tolik času
nám nejméně zabere projet všechny vyznačené sjezdovky.
Zdroj obrázku: http://www.newenglandmagazine.com/ski-resorts/crotched-mountain-new-hampshire/

ZDROJE:
Ing. J. Fábry, Ph.D.: přednášky 4EK314 Diskrétní modely, 2011.

Lenka Fiřtová (2014)

