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Su mažiau degalų ir laiko į žaliąją ekonomiką: 

„keliaujančio pardavėjo“ problema ir jos sprendimas 
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TSP trumpai 
 

TSP (traveling salesman problem) esmė: 

- jums reikia aplankyti n taškų...; 
- ...pradedant iš bazinio taško n0; 
- tą reikia padaryti trumpiausiu maršrutu; 
- maršruto gale grįžti į bazę n0. 

Pavyzdžiui, kaip važiuotumėt iš, tarkim, Alytaus, kad aplankytumėt visus Lietuvos 
rajonų centrus? 

TSP modelis jums sudėlios optimalų maršrutą. 

 

Problemos mastas: ši problema iškyla daugeliui verslų (ypač transporte, kaip paštas, 
išvežiojamoji prekyba etc.) ir žmonių, ir iškyla nuolat. Pasikartojantys procesai 
tiesiog prašosi būti optimizuoti. 
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TSP istorija 
 

... 
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TSP sprendimo būdų taksonomija 
 

 
 

TSP

Brutalios jėgos metodas: 
visų galimų maršrutų 

ilgio analizė

+ optimalumas
– sprogstamoji 
kombinatorika (n! kelių)

Optimizavimas

* MTZ metodas
* kiti metodai...

Heuristika: paprastos 
taisyklės (artimiausio 

miesto)

+ nereikia optimizavimo
– gal ir neblogi, bet 
neoptimalūs sprendimai

http://quanscope.com/TSP_MTZ.pdf
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Lentelė 1. n faktorialas (n!), Excel funkcija =fact(n). 
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Matematinis optimizavimo modelis 
 

Aibės.  

Tarkim, turim aibę iv miestų – Lietuvos rajonų centrų.  

Aibės iv poaibis i – miestai, kuriuos norime aplankyt (nebūtinai visus iv). 

Aibė j yra dubliuojanti aibę i. 

 

Parametrai.  

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖  – atstumas tarp miesto i ir j 

 

Kintamieji.  
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𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = �1 , 𝑗𝑗𝑒𝑒𝑖𝑖 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑖𝑖š 𝑖𝑖 į 𝑗𝑗
0 ,   𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑒𝑒š𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑗𝑗𝑖𝑖 

dtot – bendras viso turo ilgis (km) 

Obj – tikslo funkcijos kintamasis 

 

Lygtys.  

Tikslo funkcija:   

min Obj = dtot 

kur: 

dtot – visas turo ilgis (km) 
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𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣 = ��𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖=0

𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖=0

 

 

Apribojimai: 

Iš miesto i vykstama tik į vieną kitą miestą j: 

�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1
𝑛𝑛

𝑖𝑖=0

 

Iš miesto j atvykstama tik į vieną kitą miestą i: 

�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1
𝑛𝑛

𝑖𝑖=0

 

Nevažiuojam iš savęs į save: 
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𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0. 

 

Sub-turų eliminavimas: MTZ metodas 
 

Šių lygčių neužtenka – modelis gali duoti optimalų sprendinį, kuris apims 
vadinamuosius sub-turus: 

- visi norimi miestai bus „aplankyti“, 
- bet trajektorija bus su trūkiais, t.y. atsiras sub-turai (vietoj vieno „rato“ keli 

mažesni „ratukai“). 

Mūsų gi tikslas – turėti trajektoriją, „nupieštą nepakeliant rankos“. 

Vienas sprendimų: Miller-Tucker-Zemlin metodas1.  

 
1 C.E. Miller, A.W. Tucker, R.A. Zemlin (1960), Integer Programming Formulation of Traveling Salesman Problems, Journal of the ACM. 
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https://how-to.aimms.com/Articles/332/332-Miller-Tucker-Zemlin-formulation.html  

 

https://how-to.aimms.com/Articles/332/332-Miller-Tucker-Zemlin-formulation.html
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Praktiniai TSP sprendimai 
 

JAV valstijos. Kaip aplankyt visas JAV valstijas (be Havajų ir Aliaskos)? Ar be 
modelio važiuotumėt taip, kaip parodyta šiame paveiksle? 

 

https://optimization.mccormick.northwestern.edu/index.php/Traveling_salesman_problems  

 

https://optimization.mccormick.northwestern.edu/index.php/Traveling_salesman_problems
https://optimization.mccormick.northwestern.edu/index.php/File:48StatesTSP.png
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Lietuva. 

Pagūglinus „atstumai tarp Lietuvos miestų“, galima rast tokią ar panašią lentelę: 

 
Kokiu trumpiausiu atstumu aplankytumėt šiuos 20 miestų? 
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Ir šiame kelyje įveiksit 1370 km. 
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