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21. ЗАДАЧА КОМІВОЯЖЕРА 
 

Розглянемо розв’ язок задачі комівояжера з використанням як 
основи дещо модифікованого методу Фогеля та методу потенціалів, що 
використовуються в транспортній задачі для визначення розподілу 
перевезення вантажу при мінімальних витратах. Задача комівояжера 
відповідає вимогам транспортної задачі, бо кількість відвідин комівояжером 
пунктів дорівнює кількості виїздів з них (тобто задача завжди закрита), 
а функція мети теж спрямована до мінімізації витрат. Метод Фогеля в 
транспортній задачі часто дає оптимальний розподіл – без необхідності 
додаткових розрахунків за методом потенціалів. 
Але в задачі комівояжера при розрахунках слід брати до уваги: 
1) довільність уведення в комірки нульового постачання (для 

використання методу потенціалу); 
2) вимогу уникнення створювання окремих розрізнених циклів у 

шляху комівояжера; 
3) необхідність «заповнення відвідинами комівояжера» лише n комірок 

(у кожній колонці «заповнюється відвідинами» лише одна комірка), 
у той час як в транспортній задачі потрібно завповнити постачанням 
(m + n – 1) комірок. 

Метод Фогеля в транспортній задачі складається з визначення 
штрафів комірки з мінімальним тарифом cij

min1 для кожного рядка та 
кожної колонки. Штраф рядка та колонки Шij дорівнює значенню різниці 
між цим мінімальним тарифом cij

min1 та сусіднім до нього найменшим 
значенням тарифу cij

min2 по рядку та колонці (у задачі комівояжера ці 
тарифи замінюються довжиною шляху між пунктами): 

Шij = (cij
min2 – cij

min1). 
Найбільше значення штрафу рядка чи колонки Шij визначає комірку 

для заповнення постачанням у транспортній задачі чи «відвідинами» 
комірки комівояжером. При однакових значеннях штрафів перевага 
надається: рядку чи колонці з меншим тарифом; якщо й тарифи однакові, 
перевага в транспортних задачах надається найбільшій вазі перевезення; 
в інших випадках комірку обирають довільно. Початковий розподіл за 
методом Фогеляне завжди гарантує отримання оптимального розподілу 
і потім повинен перевірятись на оптимум за методом потенціалів. 
Але за методом Фогеля отримується принаймні ненайгірший розподіл. 
У кожній комірці таблиці 21.1 у верхньому лівому куті вказано: 

«тариф» – довжина шляху; позначкою 1 помічено комірки з реальними 
відвідинами комівояжером, які входять у шлях комівояжера; позначкою 0 
помічені комірки з фіктивними відвідинами комівояжером, які вико-
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ристовуються для перевірки оптимальності задачі за методом потенціалів 
і не входять у дійсності в шлях комівояжера; праворуч від коми з 
крапкою «;» вказується потенціал «порожньої» комірки (вона не входить 
у сукупність комірок з реальними чи фіктивними відвідинами комівояжера). 
Додатково в таблицю введені значення: ШРі

е, ШКj
е – штрафи рядків та 

колонок; αi, βj – потенціали рядків та колонок для перевірки отриманого 
шляху комівояжера на оптимальність за методом потенціалів після 
отримання цього шляху за значеннями штрафів. 

 
Таблиця 21.1 

Матриця шляхів комівояжера для кількості пунктів n = 4 

 
 
Алгоритм розв’язку задачі комівояжера має вигляд (табл. 21.1): 
1. У кожному рядку та кожній колонці виділяємо одну незаборонену 

комірку з мінімальним тарифом, для цієї комірки розраховуємо штраф 
рядка ШРі

е і штраф колонки ШКj
е. 

2. З отриманих штрафів ШРі
е та ШКj

е обираємо максимальне значення і 
вписуємо в шлях комівояжера відповідну комірку (i, j) = (a ,b) з 
мінімальним тарифом. Для комірки (i, j) = (a, b), яка увійшла в шлях 
крмівояжера, закреслюється рядок i = a та колонка j = b табл. 21.1. 

3. З метою запобігання отримання окремих нез’єднаних між собою 
часткових циклів у шляху комівояжера вимагається, щоб у скороченній 
матриці шляхів кожний рядок та кожна комірка мали по одній забороненій 
комірці. Заборонені таким чином комірки в табл. 21.1 виділені сірим фоном. 

αi n 1 2 3 4 ШРі
1 ШРі

2 

α1 = 0 1 – 18; 1 10; 0 40; 7 18 – 10 = 8 18 – 10 = 8 

α2 = –32 2 5; 0 – 6; 28 11; 1 5 – 1 = 4 – 

α3 = –19  3 18; 1 102; 11 – 15; 1 15 – 10 = 5 18 – 10 = 8 

α4 = –7 4 30; 0 81; –3 32; 1 – 8 – 3 = 5 30 – 3 = 272 

ШКj
1 18 – 5 = 13 10 – 8 = 2 6 – 3 = 3 15 – 1 = 141   

ШКj
2 30 – 18 = 12 18 – 10 = 8 10 – 3 = 7 –   

βj β1 = 37 β2 = 18 β3 = 10 β4 = 33   
 

1 

1 

2 

2 
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У початку розрахунків при викресленні рядка та колонки комірки (i, j) = 
(a, b) звичайно забороняється до використання комірка (i, j) = (b, a). 

4. Якщо залишились для відвідин лише два місця, то шляхи визначаються 
детерміновано. В іншому разі повертаємось до п. 1. У даному випадку 
за розрахованими штрафами в шлях комівояжера обрані комірки (2, 4) 
та (4, 3); без розрахунків детерміновано обрані комірки (1, 2) та (3, 1); 
заборонені до використання виділені сірим фоном комірки (3, 2) та (4, 2). 
Згідно з даними табл. 21.1, ми отримали шлях комівояжера (1, 2) – 

(2, 4) – (4, 3) – (3, 1) довжиною L = 18 + 1 + 3 + 18 = 40. Всі комірки з 
реальними відвідинами комівояжера помічені «постачанням» 1. Отримане 
рішення є оптимальним, воно співпадає з проведеним аналізом за методом 
редукції рядків та колонок (ці розрахунки не наводяться; вони повинні 
починатись з редукції колонок). 

5. Розрахунки за методом потенціалів виявили, що від’ємний потенціал 
має лише одна заборонена комірка (i, j) = (4, 2). Це вказує на 
оптимальність отриманого роз’язку; у задачі комівояжера не потрібно 
робити подальших розрахунків, бо тоді шлях комівояжера може скластись 
з кількох окремих циклів, не пов’язаних між собою (але при подальшому 
зменшенні довжини шляху). 
Особливості використання методу Фогеля та методу потенціалів у 

задачі комівояжера полягають у наступному: 
1. При визначенні штрафів діагональні елементи матриці комівояжера 

не використовуються і не враховуються. При однакових штрафах перевага 
для «відвідин» комівояжером надається комірці [i, j], яка в скороченній 
таблиці комівояжера (з метою заборони створення часткових циклів) 
призводить до заборни комірки з більшим тарифом. 

2. Дійсний шлях комівояжера визначається за комірками, заповненими 
«відвідинами» 1. На відміну від транспортної задачі, задача комівояжера 
може включати в себе незаповнені «постачанням» комірки з від’ємним 
потенціалом, маючи при цьому оптимальний розв’язок. Якщо в 
результаті застосування методу потенціалів отримані від’ємні значення 
потенціалів лише в заборонених для відвідин комірках (які виділені 
сірим фоном), то, на відміну від транспортної задачі, розрахунок 
вважається оптимальним: подальші розрахунки можуть призвести до 
зменшення шляху комівояжера, але сам шлях набуде вигляду окремих 
циклів, що забороняється в задачі комівояжера. 

3. Ми можемо ввести в шлях комівояжера за модифікованим методом 
Фогеля лише n комірок (тут n – загальна кількість пунктів, які повинен 
відвідати комівояжер), а згідно з вимогами до транспортної задачі для 
застосування метода потенціалів (з метою перевірки оптимальності 
рішення, отриманого за модифікованим методом Фогеля), ми повинні 
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мати (2n – 1) заповнених постачанням комірок. Потрібну додаткову 
кількість комірок (n – 1) довільно заповнюємо фіктивними нульовими 
«відвідинами» 0 таким чином, щоб не створити замкненого кола із 
заповнених комірок, не застосовувати виділені сірим фоном заборонені 
комірки і використати комірки з найменшою довжиною шляху. 

4. Метод Фогеля сам по собі визначає «принаймні ненайгірше 
рішення», і тому може використовуватись як приблизне оптимальне 
рішення в задачах штучного інтелекту. 
Для перевірки за методом потенціалів оптимальності рішення табл. 21.1 

додатково заповнюємо відвідинами ще (n – 1) = (4 – 1) = 3 комірки, які 
помічаємо «постачанням» 0. Викреслені комірки комівояжера, які виділені 
сірим фоном, ми не повинні розглядати, бо вони створюють ряд 
ізольованих циклів шляху комівояжера. Для демонстрації цього твердження 
в табл. 21.1 за методом потенціалів створений цикл перерозподілу 
постачання (показаний стрілками), а в табл. 21.2 показаний отриманий 
результат, який цілком відповідає вимогам оптимізації транспортної 
задачі, але порушує заборону задачі комівояжера – не створювати шлях 
комівояжера у вигляді окремих не з’єднаних між собою циклів. Згідно 
з даними табл. 21.2, шлях комівояжера має вигляд двох окремих циклів 
(1, 3) – (3, 1) – (2, 4) – (4, 2) загальною довжиною L = 10 + 18 + 1 + 8 = 37. 

 
Таблиця 21.2 

Оптимізація задачі комівояжера за методом потенціалів 
Потенціали 
рядків αі 

В’ їзд 
Мі 

Виїзд Nj 
1 1 1 1 

α1 = 0 1 – 18; 3 10; 1 40; 7 
α2 = –32 1 5; 0 – 6; 28 11; 1 

α3 = –19 1 18; 1 10; 14 – 15; 1 
α4 = –7 1 30; 0 8; 1 32; 0 – 

Потенціали колонок βj  βj = 37 β2 = 15 β3 = 10 β4 = 33 

 
Перевагами застовування методу Фогеля та методу потенціалів є 

скорочення розрахунків (бо метод Фогеля навіть без методу потенціалів 
може дати ненайгірший чи оптимальний розв’язок) та гарантія перевірки 
на оптимальність розв’язку за методом потенціалів (бо розв’язок задачі 
комівояжера за методом редукції рядків та колонок не завжди визначає 
оптимум [56]). 

Примітка. У процесі розрахунків транспортної задачі за методом 
потенціалів можна отримати оптимальні витрати на перевезення 
вантажу, маючи між тим від’ємні потенціали незавантажених комірок. 
Такий розподіл при витратах на перевзення F = 870 показаний на 
табл. 21.3, а з від’ємним потенціалом «–1» порожньої комірки (тут 



 120

розглянута задача з фіктивним користувачем K5 = 20ф). Результат 
розв’язку транспортної задачі табл. 21.3, а за методом потенціалів 
показаний на табл. 21.3,б з тим же значенням функції мети. 

 
Таблиця 21.3 

Транспортна задача з фіктивним користувачем 
αі Kj 

Pi 
60 20 30 80 20ф 

а)

α1 = 0 40 5; 20 4; 20 6; 1 2; 0 0; 1 

α1 = 1 60 6; 40 8; 3 9; 3 12; 10 0; 20 

α1 = 2 110 8; 1 6; 0 7; 30 3; 80 0; –1 

βj β1 = 5 β2 = 4 β3 = 5 β4 = 1 β5 = –1 

 

αі 
Kj 
Pi 

60 20 30 80 20ф 

б)

α1 = 0 40 5; 20 4; 20 6; 0 2; 0 0; 1 

α1 = 1 60 6; 40 8; 3 9; 2 12; 9 0; 20 

α1 = 1 110 8; 2 6; 1 7; 30 3; 80 0; 0 

βj β1 = 5 β2 = 4 β3 = 6 β4 = 2 β5 = –1 

 
Висновок. Отриманий розв’язок задачі комівояжера з ненайгіршим 

рішенням може бути застосованим при необхідності зменшення об’єму 
розрахунків. Метод Фогеля сам по собі визначає «принаймні ненайгірше 
рішення», і тому може використовуватись як приблизне оптимальне рішення 
в задачах штучного інтелекту, наприклад, замість методу Монте-Карло 
з визначенням шляху з багатьох варіантів, отриманих випадковим чином. 

 


