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 Probléma megfogalmazása 

 Irodalom áttekintése 

 Reprezentáció 

 Keresési algoritmus 

 Eredmények 



 

A felhasználó által megadott indulási és 
érkezési pont között adott időpontban a 
legjobb utazási lehetőségek keresése 
tömegközlekedési eszközökkel, gyaloglási 
lehetőséget és más felhasználói igényeket 
figyelembe véve. 

Interaktív módon való használhatóság, gyors 
válaszadás biztosítása nagyméretű hálózaton. 



 Úthálózaton történő tervezés 

 Tömegközlekedési hálózaton való tervezés 

 

A tömegközlekedési hálózat speciális, mert 
időben is változó a tervezés. Nehezebb 
hatékony módszert fejleszteni, különösen 
nagyméretű hálózaton. 

Az utóbbi 10-15 évben jelentős fejlődés 
történt. 
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„Journey planning on public transportation systems, although 
conceptually similar, is a significantly harder problem  due to its 
inherent time-dependent and multicriteria nature. Although exact 
algorithms are fast enough for interactive queries on metropolitan 
transit systems, dealing with continent-sized instances requires 

approximations or simplifications.” 







 Adott egy G = (V,E) gráf (irányított vagy 

irányítatlan) és egy w: E  R súlyfüggvény s,vV, 

keressük a minimális súlyú utat s-ből v-be.  

 Dijkstra algoritmusa jól ismert, megadja az 

optimális utakat minden csúcsba, ha a súlyok 

nemnegatívak. 

 Futási idő: O((|E|+|V|)log|V|) 



 Fő probléma: a gráf túl nagy 

 Élek száma: 5277463 

 Jármű utazások száma: 32550 

 Megállók száma: 10811 

 Menetrendi verziók: 6 

 



 Kétfázisú algoritmus: 

 1. fázis: Lehetséges utak keresése 2 pont között 

 2. fázis: Építsünk egy speciális időfüggő gráfot és 

alkalmazzuk a Dijkstra módszert 







Minden egyes útvonalhoz költség tartozik. A költség összetevői: 
- járművel történő utazás, 
- gyaloglás a megállók között, 
- várakozás a megállókban. 
 
Az utazás C költsége az alábbi: 

𝐶 =  𝑡𝑢𝑤𝑢 + 𝑓𝑢
𝑢𝑡𝑎𝑧á𝑠

+  𝑡𝑣𝑤𝑣
𝑣á𝑟𝑎𝑘𝑜𝑧á𝑠

+  𝑡𝑔𝑦𝑤𝑔𝑦 + 𝑓𝑔𝑦
𝑔𝑦𝑎𝑙𝑜𝑔𝑙á𝑠

 



Jellemzők: 
 - adott indulási és érkezési időre keresés 
 - közlekedési módok kezelése (vonat, busz, villamos, 

stb.) 
 - keresés adott címek és megállók között 
 - paraméterek kezelése (maximális gyaloglási 

távolság, súlyok, stb.) 
 -  gyaloglás, helyi, regionális  és nagytávolságú 

közlekedési módok kezelése  



 1000 keresés véletlenszerűen kiválasztott helyek 

között 

 Átlagos keresési idő 5 különböző alternatív 

útvonalra: 1.2 mp 
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