
Joni Brigatti

Lyhimmän polun laskennan tehostaminen tieverkossa

Tietotekniikan

(simulointi ja optimointi)

pro gradu -tutkielma

15. kesäkuuta 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
TIETOTEKNIIKAN LAITOS

Jyväskylä



Tekijä: Joni Brigatti

Yhteystiedot: joni.brigatti@jyu.fi

Työn nimi: Lyhimmän polun laskennan tehostaminen tieverkossa

Title in English: Speeding Up Shortest Path Computation in Road Network

Työ: Tietotekniikan (simulointi ja optimointi) pro gradu -tutkielma

Sivumäärä: 28

Tiivistelmä: Tutkielmassa esitetään kaksi menetelmää, joilla voidaan tehostaa ly-

himmän polun laskentaa tieverkossa. Lyhimmän polun laskentaa voidaan tehostaa

perinteisillä tai nykyaikaisilla kiihdytystekniikoilla, joista jälkimmäiset vaativat esi-

prosessointia. Esitetyt menetelmät eivät vaadi esiprosessointia ja niitä käytetään,

kun kohdepisteet on annettu.

English abstract: In this thesis, two methods for speeding up the shortest path com-

putation in road network is presented. The efficiency of shortest path computation

can be increased with conventional or modern speedup techniques, of which the lat-

ter require preprocessing. Presented methods do not require preprosessing and are

used after target nodes are known.

Avainsanat: Lyhimmän polun ongelma, tieverkko, kiihdytystekniikka, väliproses-

sointi

Keywords: Shortest path problem, road network, speed up technique, midproses-

sing



Sisältö

1 Johdanto 3

2 Esitiedot ja kirjallisuus 6

2.1 Tieverkko ja lyhimmän polun ongelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2 Algoritmien perusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.3 Perinteiset algoritmit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.3.1 Dijkstran algoritmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.3.2 A∗-algoritmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.4 Perinteiset kiihdytystekniikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.4.1 Kaksisuuntainen haku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.4.2 Optimaaliset välimaalit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.5 Esiprosessoitavat kiihdytystekniikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.5.1 Maamerkit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.5.2 Geometriset säiliöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.5.3 Kaarien merkitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.5.4 Ulottuvuusmetriikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.5.5 Moottoritiehierarkiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.5.6 Siirtosolmujen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.5.7 Monitasomenetelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.5.8 Solmujen supistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.5.9 Yhdistelmät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.6 Väliprosessoitavat kiihdytystekniikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3 Artikkelien esittely 16

4 Jatkotutkimus 18

5 Yhteenveto 21

6 Lähteet 22

i



Kiitokset

Tämä tutkielma on kiitos kaikille niille ihmisille, jotka ovat omalla tavallaan vaikut-

taneet tutkielman valmistumiseen.

Haluan kiittää tutkielmani ohjaajia, professori Olli Bräysyä ja tutkija Tuukka

Purasta, tuesta prosessin aikana. Erityisesti kiitän heitä arvokkaista keskusteluis-

ta, ideoista, palautteen määrästä ja kärsivällisyydestä. Lisäksi haluan kiittää Anna-

Maija Rahkosta palautteesta kieliasun suhteen ja rohkaisevista kommenteista. Ar-

vostan myös yliassistentti Timo Männikön, yliassistentti Jani Kurhisen, professori

Raino A.E. Mäkisen ja professori Tuomo Rossin viimeisiä kommentteja ja korjauseh-

dotuksia.

Haluan kiittää professori Olli Bräysyä luottamuksesta ja mahdollisuudesta työs-

kennellä hänen ryhmässään Agora Centerissä, Jyväskylän yliopistossa. Haluan kiit-

tää Tekesiä ja asiakasyrityksiä projektien OPT-LOG ja TRANSOPT rahoittamisesta,

joiden aikana tutkielma on tehty.

Haluan muistaa myös vanhempiani, Jukkaa ja Arjaa, sekä veljiäni, Kimmoa ja

Miikaa, kannustuksesta ja yhteisistä hetkistä.

1



Sisälletyt artikkelit

PI T. Puranen, J. Brigatti, Topology-based Optimal Road Network Reduction - a Met-

hod for Speeding up Shortest Path Computation, Evolutionary Methods for De-

sign, Optimization and Control, 2007, sivut 409–415.

PII J. Brigatti, Kohdepisteiden topologinen koostaminen lyhimmän polun ongelmassa,

Reports of the Department of Mathematical Information Technology, Series

B4/2009, Scientific Computing, University of Jyväskylä, ISBN 978-951-39-

3598-6.

Artikkelissa PI tekijöinä olivat tutkielman tekijä ja tutkija Tuukka Puranen. Tut-

kija Puranen toteutti artikkelissa kuvatun menetelmän. Tutkielman tekijä laati kir-

jallisuuskartoituksen ja toteutti menetelmän testauksen sekä muut vaaditut algorit-

mit (Dijkstran algoritmi, A∗-algoritmi). Artikkelin kirjoitus ja menetelmän ideointi

olivat yhteistyötä.

Raportissa PII tekijänä oli tämän tutkielman tekijä. Raportissa käytettiin hyväk-

si edellistä artikkelia varten luotuja menetelmiä. Uudet luodut menetelmät ovat tut-

kielman tekijän kehittämiä.

2



1 Johdanto

Tässä tutkielmassa tutustutaan monesta moneen -lyhimmän polun ongelmaan tie-

verkossa. Lyhimmän polun ongelma (engl. Shortest Path Problem, SPP) [1] on paljon

tutkittu ongelma, jossa ratkaistaan lyhin polku tai lyhin etäisyys kahden kohde-

pisteen välille annetussa verkossa. Monesta moneen -lyhimmän polun ongelmassa

(engl.Many-to-Many Shortest Path Problem, MTMSSP) ratkaistaan lyhimmät polut tai

lyhimmät etäisyydet kaikkien annettujen kohdepisteiden välillä.

Monesta moneen -lyhimmän polun ongelma joudutaan usein ratkaisemaan osa-

na maantieliikenteeseen liittyviä optimointiongelmia. Tällaisia ongelmia ovat esi-

merkiksi kauppamatkustajan ongelma (engl. Traveling Salesman Problem, TSP) [30] ja

kaluston reitinoptimointiongelma (engl.Vehicle Routing Problem, VRP) [40]. Kauppa-

matkustajan ongelmassa etsitään optimireitti kohdepisteiden välille siten, että reitti

on lyhin mahdollinen ja jokaisessa kohdepisteessä käydään vain kerran. Kaluston

reitinoptimointiongelma koostuu yhdestä tai useammasta kauppamatkustajan on-

gelmasta. Esitellyissä optimointiongelmissa kohdepisteet voivat olla asiakkaita, ter-

minaaleja, varastoja tai muita määriteltyjä pisteitä. Molemmat optimointiongelmat

ovat kombinatorisia eivätkä ole ratkaistavissa polynomisessa ajassa NP-täydellisyy-

den vuoksi tämän hetkisen tietämyksen valossa [23, 37].

Tieverkko SPP TSP VRP

Kuva 1.1: Maantieliikenteen optimoinnin vaiheet.

Useimmat TSP- ja VRP-algoritmit vaativat täydellisen etäisyysmatriisin kohde-

pisteiden välille (ks. esimerkiksi [27, 31]). Etäisyysmatriisi on tietorakenne, johon

on tallennettu tarvittavien lyhimpien polkujen etäisyydet. Ongelmien NP-täydel-

lisyyden ja tieverkon koon vuoksi lyhimmän polun laskenta on suoritettava mah-

dollisimman nopeasti, että koko optimointiprosessi olisi mahdollista suorittaa ly-

himmässä mahdollisessa ajassa. Kuvassa 1.1 havainnollistetaan optimointiproses-

sia, jossa ensin lasketaan lyhimpien polkujen etäisyydet tieverkosta. Lyhimmän po-
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lun laskennan avulla muodostetaan etäisyysmatriisi, joka vaaditaan TSP- tai VRP-

optimointiongelmien ratkaisuun.

Tieverkot voivat olla dynaamisia tai staattisia. Staattisissa tieverkoissa verkon

solmujen väliset etäisyydet eivät muutu. Dynaamisia tieverkkoja käytetään esimer-

kiksi ruuhka-aikojen huomioimiseen lyhimmän polun laskennassa [7]. Jos solmujen

väliset etäisyydet voivat muuttua ajan suhteen, on tämä huomioitava kaluston rei-

tinoptimoinnissa. Edellä kuvattiin optimointiprosessi, jossa etäisyysmatriisi raken-

nettiin ennen kaluston reitinoptimoinnin ratkaisemista. Jos ongelma on liian dynaa-

minen eli etäisyysmatriisin jatkuva päivittäminen ei ole mahdollista, voidaan etäi-

syydet laskea yksitellen ja vain tarvittaessa ilman etäisyysmatriisin rakentamista.

Lyhimmän polun laskennalla ja kaluston reitinoptimoinnilla on useita käytän-

nön sovelluskohteita. Lyhimmän polun laskentaa käytetään esimerkiksi autonavi-

gaattoreissa ja reittihakupalveluissa. Autonavigaattorit etsivät lyhimmän polun sen

hetkisestä sijainnista haluttuun kohteeseen. Reittihakupalvelut etsivät lyhimmän

polun halutusta sijainnista haluttuun kohteeseen. Erona autonavigaattoreihin reitti-

hakupalvelut kertovat lisäksi, mitä kulkuneuvoja on käytettävä reitin kulkemiseen,

jolloin on huomioitava reitin alkamis- tai loppumisaika ja kulkuneuvojen aikatau-

lut. Lyhimmän polun laskenta on myös kriittinen osa kaluston reitinoptimointioh-

jelmistoja, joissa etäisyysmatriisi on rakennettava varsinaista optimointia varten.

Sovellusalue Sovelluskohde

Raaka-aineet Öljyn, kaasun, puun tai vastaavan kuljetus

Kauppa Tuotteiden toimitus

Julkinen sektori Jätehuolto ja katujen ylläpito

Teollisuus Huolto, robotit, materiaalivirrat ja varastointi

Rakennus Materiaalien, täydennyksien ja työkalujen kuljetus

Media Sanomalehtien, mainoksien ja postin jakelu

Kuljetus Lähetys- ja kuljetusyritykset

Maatalous Tuotteiden keruu, ruoan jakelu

Henkilökuljetus Joukkoliikenne ja taksipalvelut

Pankki Pankkiautomaattien tyhjennys ja täydennys

Terveydenhuolto Kotisairaanhoito ja ruokapalvelu

Taulukko 1.1: Kaluston reitinoptimoinnin sovellusalueita.

Kaluston reitinoptimointia voidaan käyttää esimerkiksi jätehuollon [18] tai ko-

tisairaanhoidon [32] logistiikan optimointiin. Jätehuollon tarkoitus on palvella an-

netut asiakkaat mahdollisimman tehokkaasti. Asiakkaita ovat esimerkiksi taloyh-

4



tiöiden, kauppojen tai yrityksien jätteenkeräysastiat. Optimoinnin avulla pyritään

etsimään paras ratkaisu kalustolle ja asiakkaiden palvelujärjestykselle. Paras ratkai-

su voi olla esimerkiksi kustannuksien, kaluston tai kilometrien minimointi. Koti-

sairaanhoidon tarkoitus on tarjota sairaanhoitoa potilailla heidän kotonaan ja aut-

taa arkisissa töissä kuten aamupalan tekemisessä ja pukeutumisessa. Optimoinnin

avulla pyritään etsimään paras ratkaisu henkilökunnan allokoinnille ja potilaiden

palvelujärjestykselle. Paras ratkaisu voi olla esimerkiksi palveluajan maksimointi,

kustannuksien tai kilometrien minimointi. Taulukossa 1.1 luetellaan muita sovel-

lusalueita.

Lyhimmän polun laskenta ja kaluston reitinoptimointi ovat edellisten esimerk-

kien perusteella käytännönläheisiä tutkimusalueita. Kuilu käytännön ja akateemi-

sen tutkimuksen välillä on kuitenkin suuri. Lisäksi akateemiset yhteisöt keskitty-

vät erikoistumaan tiettyihin alueisiin eikä käytäntöön soveltuvia lähestymistapoja

ole tutkittu merkittävästi. Tosielämän vaatimuksien kasvaessa siirtyminen lähesty-

mistapoihin, jotka soveltuvat myös käytäntöön on välttämätöntä. Merkittäviä vaa-

timuksia ovat esimerkiksi reaaliaikaisen informaation hallinta ja optimointiongel-

mien suuremmat suunnittelukokonaisuudet. Tämä tutkielma tutustuu lyhimmän

polun laskentaan kaluston reitinoptimoinnin näkökulmasta.

Tutkielmassa luodaan katsaus lyhimmän polun ongelmaan staattisessa tiever-

kossa ja esitetään kaksi uutta menetelmää, jotka tehostavat lyhimmän polun lasken-

taa. Luvussa 2 käydään läpi aiheeseen liittyvä kirjallisuus ja tarvittavat esitiedot.

Luvussa 3 esitellään tutkielman tieteellinen sisältö, joka muodostuu konferenssiar-

tikkelista ja laitosraportista. Luvussa 4 esitetään jatkotutkimusaiheet artikkelin ja

raportin pohjalta. Luvussa 5 muodostetaan yhteenveto.
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2 Esitiedot ja kirjallisuus

Tässä luvussa käydään läpi tarvittavat esitiedot ja tieverkkoihin liittyvä lyhimmän

polun laskennan kirjallisuus.

2.1 Tieverkko ja lyhimmän polun ongelma

Karttatietokannoissa tieverkko kuvataan tie-elementtivektoreiden joukkona, jossa

elementtien päätepisteet ovat verkon solmuja, joita yhdistävät verkon kaaret. Esi-

merkki tämänkaltaisesta karttatietokannasta on Suomen Tiehallinnon ylläpitämä

tie- ja katutietojärjestelmä Digiroad1. Tieverkon solmuilla on tieto siihen saapuvista

ja lähtevistä kaarista. On olemassa algoritmeja, jotka vaativat lisätietoa esimerkiksi

solmujen koordinaateista (ks. luku 2.3.2). Kaarilla on oltava ominaisuutena mitat-

tava pituus, joka on tie-elementin päätepisteiden välinen etäisyys. Tieverkossa kaa-

rien pituus on ei-negatiivinen. Muita yleisiä ominaisuuksia kaarille ovat nopeus-

rajoitus, sallittu maksimipaino, sallittu maksimikorkeus ja vastaavat tarvittavat ja

halutut ominaisuudet. Kadut muodostuvat yleensä useasta tie-elementistä, jolloin

tien geometrinen muoto on mallinnettavissa vektoreilla. Tieverkon risteykset ovat

aina tie-elementtien päätepisteitä. Akateemisessa tutkimuksessa verkkojen kaarien

ominaisuuksina ovat pääasiassa etäisyys ja aika.

Tieverkkoa kuvataan yhtenäisellä graafilla G = (V, E), mikämuodostuu solmuis-

ta v ∈ V ja kaarista e = (vi, vj, l) ∈ E , missä vi, vj ∈ V ja l ≥ 0. Lisäksi |V| = v̂

ja |E| = ê. Yhtenäisessä verkossa ∃〈vi, . . . , vj〉, ∀vi, vj ∈ V eli jokaisesta solmusta

vi on olemassa polku jokaiseen verkon solmuun vj. Polulla 〈vi, . . . , vj〉 on pituus

P 〈vi, . . . , vj〉. Lyhimmän polun ongelmassa etsitään lyhin polku 〈vi, . . . , vj〉
∗ siten,

että P 〈vi, . . . , vj〉
∗ ≤ P 〈vi, . . . , vj〉.

2.2 Algoritmien perusteet

Lyhimmän polun algoritmit ovat rekursiivisia ja yleiseltä rakenteeltaan neliosaisia:

• tietorakenteiden alustus,

1Tiehallinto, Digiroad - Tietolajien kuvaus, versio 1.2
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• tutkittavan solmun valinta,

• solmujen laajennus ja

• lopetusehdon tarkistus.

Tietorakenteet alustetaan kerran lyhimmän polun algoritmin alkaessa. Tutkitta-

va solmu löydetään tietorakenteesta, jonka jälkeen solmuja laajennetaan halutuilla

kriteereillä. Laajennetut solmut lisätään tietorakenteeseen, jonka jälkeen ne voidaan

tutkia. Algoritmin toiminta päättyy, kun lopetusehto toteutuu. Algoritmien suurim-

mat erot ovat tietorakenteissa, joilla hallitaan laajennettuja solmuja, ja tavoissa valita

tutkittava solmu.

2.3 Perinteiset algoritmit

Algoritmi on yksi yhteen (engl. one-to-one) -lyhimmän polun algoritmi, jos se löytää

lyhimmän polun tai lyhimmän etäisyyden kohdepisteiden a ja b välille. Algoritmi

on yksi moneen (engl. one-to-many, single source) -lyhimmän polun algoritmi, jos se

löytää lyhimmät polut tai lyhimmät etäisyydet kohdepisteestä a kaikkiin muihin

annettuihin kohdepisteisiin.

Kaksi yleisesti käytettyä lyhimmän polun algoritmia tieverkossa ovat Dijkstran

algoritmi [9] ja A∗-algoritmi [19].

2.3.1 Dijkstran algoritmi

Dijkstran algoritmi [9] on nimikkeitä asettava, yksi moneen -lyhimmän polun al-

goritmi, joka vaatii verkon kaarilta positiiviset pituudet. Nimikkeitä asettaville al-

goritmeille (engl. Label-Setting, LS) [1] on ominaista laajennettujen solmujen järjes-

täminen tietorakenteeseen siten, että niiden arvona on siihen mennessä kuljettu ly-

hin matka kyseiseen solmuun. Tutkittavaksi solmuksi valitaan se tietorakenteen sol-

mu, jolla on pienin arvo. Tämän jälkeen tutkittava solmu poistetaan tietorakentees-

ta. Tutkittavan solmun naapurisolmut laajennetaan ja lisätään tietorakenteeseen.

Jos laajennettava solmu on jo tietorakenteessa, solmun arvo päivitetään. Algorit-

mi päättää toimintansa, kun lopetusehto toteutuu. Lopetusehtona voi olla halutun

kohdepisteen löytyminen tai kohdepistejoukon kaikkien solmujen löytyminen.

Tietorakenteeksi voidaan valita järjestetty lista, jossa järjestyksen ylläpito on pa-

himmassa tapauksessa O(v̂2) [9], binäärikeko O(ê log v̂) [42], hienostunut kokonais-

lukuprioriteettijono O(ê + v̂ log log v̂) [39] tai fibonaccikeko O(v̂ log v̂ + ê) [12].
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Verkon kaarien painojen l ollessa 0 ≤ l ≤ C on esitetty säiliötietorakenne (engl.

buckets) O(ê + v̂C) [8], jota on parannettu O(ê + v̂ log log C) [39] ja O(ê log log C)

[11]. Lineaarisessa ajassa toimivia tietorakenteita yksi moneen -ongelmille on esitet-

ty suuntaamattomille verkoille [38].

a b

Kuva 2.1: Dijkstran algoritmin eteneminen.

Kuvassa 2.1 esitetään Dijkstran algoritmin eteneminen. Tummennettu alue ku-

vaa laajennettuja solmuja.

2.3.2 A∗-algoritmi

A∗-algoritmi [19, 34] on heuristinen yksi yhteen -algoritmi, joka vaatii verkon kaaril-

ta positiivisen pituuden. Algoritmi toimii Dijkstran algoritmin tavoin, mutta tutkit-

tavien solmujen valinta tapahtuu heuristisen funktion avulla. Heuristinen funktio

määrää solmulle v arvon

f(v) = g(v) + h(v), (2.1)

missä g(v) on lyhin kuljettu etäisyys solmuun v ja h(v) arvioitu lyhin etäisyys etsittä-

vään kohdepisteeseen. Algoritmi löytää lyhimmän polun, jos estimoiva funktio h(v)

ei yliarvioi loppumatkaa. Estimoiva funktio muodostaa loppumatkasta arvion, joka

voi olla esimerkiksi todellinen loppumatka tai euklidinen etäisyys. Todellisen lop-

pumatkan pituutta ei tiedetä ja euklidisen etäisyyden laskeminen vaatii solmujen

koordinaattitiedot. Laajennettujen solmujen tietorakenteeksi voidaan valita luvussa

2.3.1 esitettyjä tietorakenteita.

Kuvassa 2.2 havainnollistetaan A∗-algoritmin etenemistä ja solmujen laajenta-

mista. Kuvia 2.1 ja 2.2 verrattaessa huomataan merkittävä ero laajennettujen solmu-

jen määrässä Dijkstran algoritmin ja A∗-algoritmin välillä. A∗-algoritmi on Dijkstran

algoritmia nopeampi yksi yhteen -lyhimmän polun laskennassa, mutta ei tue yksi

moneen -lyhimmän polun laskentaa kuten Dijkstran algoritmi.
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a b

Kuva 2.2: A∗-algoritmin eteneminen.

2.4 Perinteiset kiihdytystekniikat

Lyhimmän polun laskentaa voidaan tehostaa perinteisillä kiihdytystekniikoilla. Pe-

rinteisiä kiihdytystekniikoita ovat menetelmät, jotka eivät vaadi esiprosessointia.

Esiprosessointi on operaatio, joka tehdään ennen kohdepisteiden antamista. Perin-

teisiä kiihdytystekniikoita ovat kaksisuuntainen haku ja optimaalisten välimaalien

käyttö.

2.4.1 Kaksisuuntainen haku

Perinteiset lyhimmän polun algoritmit ovat yksisuuntaisia, eli haku aloitetaan koh-

depisteestä a ja lopetetaan kohdepisteeseen b. Kaksisuuntainen haku [33] on tek-

niikka, jossa etsitään lyhin polku samanaikaisesti kohdepisteestä a kohdepisteeseen

b ja kohdepisteestä b kohdepisteeseen a. Edellisiä hakuja kutsutaan eteneviksi tai

takeneviksi hakuoperaatioiksi. Dijkstran algoritmin (ks. luku 2.3.1) kaksisuuntai-

sen haun lopetusehtona on saman solmun tutkiminen molemmissa hakuoperaa-

tioissa. Jos löydetty yhteinen solmu on v, niin etenevä haku on löytänyt lyhim-

män polun 〈a, . . . , v〉∗ ja takeneva haku lyhimmän polun 〈b, . . . , v〉∗. Nyt lyhin polku

〈a, . . . , b〉∗ = 〈a, . . . , v〉∗ ∪ 〈v, . . . , b〉∗.

Kaksisuuntaisen A∗-algoritmin [22] lopetusehto on monimutkaisempi eikä sitä

kuvata tässä tutkielmassa.

Kuvassa 2.3 havainnollistetaan kaksisuuntaisten hakujen eroa solmujen laajen-

tamisen suhteen. Kuvan vasemmalla puolella on Dijkstran kaksisuuntainen haku ja

oikealla puolella A∗-algoritmin kaksisuuntainen haku.
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Kuva 2.3: Kaksisuuntaisten hakujen eteneminen.

2.4.2 Optimaaliset välimaalit

Lyhimmän polun laskeminen kohdepisteiden a ja b välille voidaan jakaa useaksi ly-

himmän polun ongelmaksi, jos tiedetään, että solmut v1, . . . , vn kuuluvat esitetyssä

järjestyksessä lyhimpään polkuun 〈a, . . . , b〉∗. Tällöin riittää ratkaista lyhimmät po-

lut solmupareille (a, v1), (v1, v2), . . . , (vn−1, vn), (vn, b), jonka jälkeen haluttu alkupe-

räinen lyhin polku voidaan kasata yhdistämällä lasketut lyhimmän polut esitetyssä

järjestyksessä. Lähestymistapa esitettiin ensin yhdelle välimaalille [5] ja myöhem-

min usealle välimaalille [10]. Välimaalien käytön tehokkuus perustuu siihen, että

etsittävät reitit ovat lyhyempiä kuin alkuperäinen reitti, jolloin laajennettavien sol-

mujen määrä on pienempi ja haku tehokkaampi.

Menetelmä on vähän käytetty, sillä nopeita menetelmiä välimaalien tunnistami-

seksi ei ole kehitetty. Jos välimaaliksi valitaan solmu, joka ei ole lyhimmässä polus-

sa, ei haluttua lyhintä polkua löydetä. Kuvassa 2.4 havainnollistetaan laajennettuja

solmuja, kun käytetään optimaalisia välimaaleja.

Kuva 2.4: Optimaalisten välimaalien vaikutus laajennettujen solmujen määrään.
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2.5 Esiprosessoitavat kiihdytystekniikat

Jos tutkittavaa verkkoa käsitellään merkittävästi ennen lyhimmän polun laskentaa

ja kohdepisteiden määrittämistä, lyhimmän polun algoritmien toimintaa on mah-

dollista nopeuttaa merkittävästi. Näitä tekniikoita kutsutaan esiprossessoiviksi tai

moderneiksi kiihdytystekniikoiksi.

2.5.1 Maamerkit

ALT-algoritmi (A∗ search, Landmarks, and the Triangle inequality) [14] pyrkii paranta-

maan luvussa 2.3.2 esitetyn A∗-algoritmin heuristisen funktion h(n) arviota. Heuris-

tista funktiota parannetaan määrittämällä joukko maamerkkejä m ∈ M, joita käy-

tetään kolmioepäyhtälön avulla. Maamerkkien käyttö edellyttää solmujen v ∈ V

etäisyyksien tuntemista kaikkiin maamerkkeihin. Nyt mi ∈ M, i = 1, . . . , n ja koh-

depisteille a ja b on kolmioepäyhtälön mukaan voimassa

d1(a, b) := d(m1, b) − d(m1, a) ≤ d(a, b)

. . .

dn(a, b) := d(mn, b) − d(mn, a) ≤ d(a, b),

(2.2)

jolloin estimoiva funktio algoritmille A∗ on

h(n) := max(d1(a, b), . . . , dn(a, b)). (2.3)

Menetelmän heikkoutena on tilavaatimus kaikille etäisyyksille maamerkkien ja

muiden solmujen välillä.

2.5.2 Geometriset säiliöt

Yleisesti tiedetään, että jokaiselle kaarelle e on olemassa joukko G(e), joka sisältää

kaikki ne solmut, jotka voidaan saavuttaa lyhimmällä polulla solmusta v valitse-

malla ensimmäiseksi kaareksi e. Joukkoa G(e) kutsutaan kaaren e geometriseksi säi-

liöksi (engl. geometric container) [41]. Nyt on huomioitava, että solmulla v on kaaret

e1, . . . , en ja G(e1) ∩ · · · ∩ G(en) = ∅.

Lyhimmän polun laskennassa geometrisia säiliöitä voidaan käyttää solmujen

tehokkaassa laajentamisessa. Tutkittaessa solmu ja sen naapureihin johtavien kaa-

rien geometriset säiliöt voidaan karsia ne kaaret, joiden geometrisissa säiliöissä ei

ole kohdepistettä. Geometristen säiliöiden esiprosessointi vaatii kaikkien lyhimpien

polkujen laskemisen kaikille solmuille, mikä on laskennallisesti työlästä.
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2.5.3 Kaarien merkitseminen

Tieverkon jakaminen alueiksi on intuitiivinen tapa suunnitella reitti paikasta, ku-

ten esimerkiksi kunnasta, toiseen. Kun verkko jaetaan useaan eri alueeseen (engl.

region), voidaan jokaiselle kaarelle antaa aluekohtainen lippu, jos on olemassa kaa-

resta alkava lyhin polku, joka kulkee alueen jonkin solmun kautta. Menetelmää kut-

sutaan kaarien merkitsemiseksi (engl. Arc Flag2, AF) [26, 28, 29].

Nyt verkossa on k aluetta ja jokaiselle kaarelle e ja alueelle r on olemassa lippu,

jos kaari e sijaitsee jollain lyhimmällä polulla, joka kulkee alueen r jonkin solmun v

kautta.

Olkoon R1, . . . , Rk verkon alueita siten, että v ∈ V kuuluu vain ja ainoastaan

yhteen alueeseen. Nyt jokaiselle kaarelle e ∈ E on olemassa vektori fe siten, että

|fe| = k. Nyt fei
= 1, i = 1, . . . , k, jos on olemassa lyhin polku, joka kulkee kaaren

e kautta solmuun v ∈ Ri. Etsittäessä lyhin polku solmuun b ∈ Ri, huomioidaan

lyhimmän polun algoritmissa ainoastaan ne kaaret e, joille fei
= 1.

Menetelmän heikkoutena on aikaa vaativa esiprosessointi, jolloin kaaritiedot las-

ketaan lyhimmän polun menetelmillä. Esiprosessointia on myöhemmin tehostettu

niin, että Länsi-Euroopan tieverkko on onnistuttu esiprosessoimaan 17 tunnissa ha-

kuaikojen ollessa tuhansia kertoja lyhyemmät kuin Dijkstran algoritmilla [20].

2.5.4 Ulottuvuusmetriikka

Solmun v ulottuvuutta (engl. reach) merkitään R(v) := maxs,t∈VRst(v), missä

Rst(v) := min(d(s, v), d(v, t)). (2.4)

On osoitettu [17], että jos solmun ulottuvuus on tarpeeksi pieni, se voidaan karsia,

sillä kyseisen solmun kautta ei voi kulkea haluttu lyhin polku. Menetelmä on myö-

hemmin yhdistetty luvussa 2.5.1 esitettyyn ALT-algoritmiin [15, 16].

2.5.5 Moottoritiehierarkiat

Moottoritiehierarkiat (engl. Highway Hierarchies, HH) [35, 36] ovat lyhimmän polun

tarkkuuden säilyttävä kiihdytystekniikka. Menetelmä perustuu lähestymistapaan,

jossa kohdepisteiden ympäristöissä, paikallisilla alueilla, huomioidaan kaikki sol-

mut ja ei-paikallisilla alueilla eli moottoritieverkossa ainoastaan ”tärkeät tiet”. Pai-

kallisen alueen solmulle v ∈ V määrittelee H lähintä solmua. Tämän jälkeen kaari

e = (vk, vl, l) ∈ E on osa moottoritieverkkoa, jos ei ole olemassa solmuja vi, vj ∈ V

2Tunnetaan myös nimellä edge flag.
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siten, että kaari e kuuluu lyhimpään polkuun solmusta vi solmuun vj , vl ei ole H :n

lähimmän solmun joukossa solmusta vi eikä vk ole H :n lähimmän solmun joukos-

sa solmusta vj . Nyt moottoritieverkosta voidaan karsia eristyneet solmut ja puut, ja

korvata polut, jotka sisältävät vain kaksiasteisia solmuja yhdellä kaarella. Esitettyä

rakennusprosessia voidaan toistaa iteratiivisesti.

Menetelmää pidetään ensimmäisenä kiihdytystekniikkana, joka kykenee käsit-

telemään suuria tieverkkoja siten, että lyhimmän polun hakuajat olivat millisekun-

teja.

Moottoritiehierarkiat ratkaisevat 10 000 × 10 000 etäisyysmatriisin noin minuu-

tissa [25]. Moottoritiehierarkioiden yhdistämistä ALT-algoritmiin [6] (ks. luku 2.5.1)

on myös tutkittu, mutta sitä ei pidetä yhtä houkuttelevana yhdistelmänä kuin esi-

merkiksi geometrisia säiliöitä (ks. luku 2.5.2) tai siirtosolmujen käyttöä (ks. luku

2.5.6).

2.5.6 Siirtosolmujen käyttö

Siirtosolmujen käyttö (engl. transit nodes, TN) [2] perustuu huomioon, että on ole-

massa pieni joukko siirtosolmuja, jolloin kohdepisteiden a ja b ollessa tarpeeksi kau-

kana toisistaan, lyhin polku 〈a, . . . , b〉∗ kulkee vähintään yhden siirtosolmun kautta.

Lisäksi jokaiselle solmulle on olemassa pieni joukko yhteyssolmuja (engl. access no-

des), jotka kohdataan ennen siirtosolmuja, kun etsitään tarpeeksi pitkää lyhintä pol-

kua. Kun jokaisen solmun etäisyys yhteyssolmuihin ja jokaisen yhteyssolmun etäi-

syys siirtosolmuihin on laskettu, voidaan tarpeeksi pitkät etäisyydet laskea muuta-

malla nopealla suorahakuoperaatiolla.

2.5.7 Monitasomenetelmä

Monitasomenetelmässä (engl. Multi-Level) [21] verkolle G = (V, E) on olemassa

verkkoja
G1

1
= (V1

1
, E1

1
)

. . .

Gn
1

= (Vn
1
, En

1
),

(2.5)

joille V1

1
⊆ V, . . . ,Vn

1
⊆ V siten, että lyhimmät polut verkoissa G1

1
, . . . ,Gn

1
löytyvät

myös verkosta G. Lisäksi G1

1
∩· · ·∩Gn

1
= ∅. Nyt verkko G on taso 0 ja verkot G1

1
, . . . ,Gn

1

ovat taso 1. Tasoja voidaan rakentaa iteratiivisesti lisää.

Hakualgoritmi on kaksivaiheinen, jossa ensin valitaan operoitava aliverkko ja

toiseksi suoritetaan haku valitussa aliverkossa. Tämän jälkeen valitaan jälleen ali-
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verkko, jossa operoidaan ja menetelmää toistetaan, kunnes on löydetty haluttu koh-

depiste.

2.5.8 Solmujen supistaminen

Solmujen supistaminen (engl. Contraction Hierarchy, CH) [13] on menetelmä, jossa

solmut järjestetään ”tärkeyden” mukaan, jonka jälkeen hierarkia rakennetaan itera-

tiivisesti supistamalla pois vähemmän tärkeät solmut. Solmun v supistaminen tar-

koittaa sitä, että solmun v kautta kulkevista lyhimmistä poluista tehdään oikopolut.

Hakualgoritmina on kaksisuuntainen haku, jossa etenevä haku tutkii ainoastaan

ne kaaret, jotka johtavat ”tärkeämpiin” solmuihin ja takeneva haku tutkii ainoastaan

kaaret, jotka tulevat ”tärkeämmistä” solmuista.

Menetelmä kykenee ratkaisemaan 10 000 × 10 000 etäisyysmatriisin noin 10 se-

kunnissa ja tilavaatimus verkolle on negatiivinen, eli syötteenä oleva verkko on suu-

rempi kuin esiprosessoinnin jälkeinen verkko.

2.5.9 Yhdistelmät

Edellä esitettyjä menetelmiä on myöhemmin yhdistetty toistensa kanssa. REAL-

algoritmissa3 [14, 15] yhdistetään luvun 2.5.4 ulottuvuusmetriikka ja luvun 2.5.1

ALT-algoritmi. SHARC-algoritmissa4 [3] yhdistetään moottoritiehierarkiat ja kaa-

rien merkitseminen. Lisäksi on esitetty CALT-algoritmia5 [4], CHASE-algoritmia6

[4] ja TNR+AF-algoritmia7 [4].

Nopeimmat algoritmit [4] tällä hetkellä ovat CH, TNR+AF ja CHASE. TNR+AF-

algoritmilla on kaikista nopeimmat hakuoperaatiot, mutta esiprosessointi on työ-

läs. CH-menetelmällä esiprosessointi on nopea ja rakennetun verkon koko on pie-

nempi kuin alkuperäisen verkon, mutta hakuoperaatiot ovat noin 80 kertaa hitaam-

mat kuin TRN+AF-algoritmilla. CHASE-algoritmi on kompromissi näiden kahden

väliltä. Esiprosessointi on työläämpi kuin CH-algoritmilla, mutta nopeampi kuin

TRN+AF-menetelmällä. CHASE-algoritmin hakuoperaatiot ovat noin 12 kertaa hi-

taammat kuin TRN+AF-menetelmällä.
3REach-based routing with Landmark-based A∗ search
4SHortcuts and ARC-flag
5Core-based routing and ALT
6Constraction Hierarchy, Arc-flagS and highwaynodE routing
7Transit Node Routing and Arc-Flags
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2.6 Väliprosessoitavat kiihdytystekniikat

Väliprosessoitavat kiihdytystekniikat ovat menetelmiä, jotka suoritetaan lyhimmän

polun laskennan nopeuttamiseksi, kun tutkittavat kohdepisteet tunnetaan. Välipro-

sessoitavia menetelmiä ei ole juurikaan tutkittu ja ainoa kirjallisuudesta löytyvä me-

netelmä on verkon karsinta, kun kohdepisteet on annettu.

Verkon karsinta [24] perustuu niiden solmujen ja kaarien karsintaan, joita ei tar-

vitse tutkia, kun kohdepisteet on annettu. Verkosta etsitään etukäteen 1- ja 2-asteiset

solmut. Nyt voidaan karsia kaikki 1-asteiset solmut, jotka eivät ole kohdepisteitä. 2-

asteiset solmut poistetaan verkosta siten, että solmun naapurit yhdistetään toisiinsa.

Testitapauksessa menetelmällä poistettiin 56% solmuista, solmujen määrän ollessa

3 miljoonaa.
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3 Artikkelien esittely

Pro gradu -tutkielman tieteellinen osuus jakaantuu konferenssiartikkeliin ja laitos-

raporttiin. Konferenssiartikkelissa [PI] esitetään menetelmä, jossa tieverkosta kar-

sitaan iteratiivisesti 1- ja 2-asteiset solmut, jolloin laajennettavien solmujen luku-

määrä vähenee ja lyhimmän polun laskenta tehostuu. Kuvattu solmujen karsinta ei

vaikuta optimaalisen lyhimmän polun löytymiseen. Artikkelin kuva 1 on päivitet-

ty tähän tutkielmaan. Laitosraportissa [PII] esitetään menetelmä, jossa lyhimmän

polun laskennan nopeutta tehostetaan laskemalla osa lyhimmistä poluista perintei-

sillä algoritmeilla ja osa suorahakuoperaatioilla. Suorahakuoperaatioissa käytetään

älykkäästi tunnettuja etäisyyksiä. Molemmat menetelmät ovat ns. väliprosessointi-

menetelmiä, jotka suoritetaan kun kohdepistejoukko on annettu.

Artikkelissa [PI] esitetty menetelmä on kehitetty täysin erillään verkon karsin-

nasta [24]. Esitetty menetelmä toimii iteratiivisesti toisin kuin verkon karsinta. Ver-

kon karsinnan ja esitetyn menetelmän vuoksi solmujen aste pienenee, kun solmun

naapuri karsitaan. Kun 3-asteiselta solmulta karsitaan yksi naapurisolmu, 4-asteisel-

ta solmulta kaksi naapurisolmua tai 5-asteiselta solmulta 3 naapurisolmua muuttuu

tutkittava solmu 2-asteiseksi. Verkon karsinta [24] ei huomioi näitä tilanteita, kos-

ka 1- ja 2-asteiset solmut määritetään ennen verkon karsintaa. Iteratiivisessa verkon

karsinnassa nämä huomioidaan, mikä mahdollistaa sellaisten solmujen karsimisen,

jotka ovat alkuperäisessä verkossa yli 2-asteisia, mutta ovat tutkittavalla hetkellä 1-

tai 2-asteisia.

Menetelmän suorituskyvyn mittausta varten rakennetut testitapaukset luotiin

aidosta tieverkosta satunnaisella asiakasdatalla. Keski-Suomen tieverkko saatiin Di-

giroad-kartta-aineistosta. Aineisto sisältää 96 020 solmua ja 102 161 kaarta. Kohde-

pisteiden lukumäärät olivat 50, 100 ja 200. Testitapauksissa verrattiin karsimatto-

man ja karsitun verkon vaikutusta lyhimmän polun laskennan tehokkuuteen. Jo-

kaisessa testitapauksessa havaittiin parannus lyhimmän polun laskentaan. Testita-

paukset ratkesivat verkon karsinnan jälkeen 8,1–18,4 kertaa nopeammin algoritmis-

ta, testitapauksen koosta ja satunnaisotoksesta riippuen. Lisätyön kuluttama aika oli

jokaisessa testitapauksessa alle 1 millisekunti, joka on vähän verrattuna modernien

kiihdytystekniikoiden vaatimiin esiprosessointiaikoihin.

Raportissa [PII] esitetään koostamistekniikka, joka tehostaa lyhimmän polun

laskentaa. Menetelmän idea perustuu optimaalisten välimaalien käyttöön lokaalissa
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ympäristössä. Optimaalisten välimaalien avulla lyhimmän polun laskenta voidaan

tehdä useassa eri osassa ja osa alireiteistä tarvitsee laskea vain kerran, jolloin lasken-

ta tehostuu. Esitetty idea on uusi eikä vastaavaa tutkimusta ole aiemmin tehty.

Menetelmän testaamiseksi luotiin satunnaisia ja tiheitä testitapauksia Keski-Suo-

men tieverkkoon. Testitapauksia generoitiin 12 ja ne muodostuivat 64, 128, 256 tai

512 kohdepisteestä, jotka olivat 2, 4 tai 8 klusterissa. Dijkstran yksi yhteen -menetel-

mällä testitapauksien ratkaisemiseen kului aikaa 12–1300 minuuttia, iteratiivisella

verkon karsinnalla ja Dijkstran yksi yhteen -menetelmällä 1–150 minuuttia ja koos-

tamistekniikalla 10–540 sekuntia.

Artikkelin ja raportin tuloksista huomataan, että väliprosessointimenetelmät no-

peuttavat lyhimmän polun laskentaa lyhyellä prosessointiajalla. Väliprosessointi-

menetelmien vaatima prosessointi on merkittävästi kevyempi kuin esiprosessoin-

timenetelmien prosessointi. Väliprosessointimenetelmien kevyet prosessoinnit pe-

rustuvat annettujen kohdepisteiden topologiseen analysointiin. Tätä ei voida tehdä

esiprosessointivaiheessa, koska kohdepisteitä ei tunneta.
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4 Jatkotutkimus

Artikkelissa [PI] esitettiin tieverkon karsintamenetelmä lyhimmän polun laskennan

tehostamiseksi. Menetelmä perustui iteratiiviseen karsintaan 1- ja 2-asteisten solmu-

jen kohdalla. Verkon karsinnan todettiin nopeuttavan lyhimmän polun laskentaa,

mutta ei niin merkittävästi kuin esiprosessoivat kiihdytystekniikat.

Tehokkaampia karsimistekniikoita, jotka eivät perustu ainoastaan solmujen as-

teeseen, on tutkittava. Tehokkaampi topologiatiedon käyttö osana verkon karsintaa

voi mahdollistaa suurempien aliverkkojen karsimista, mikä nopeuttaisi lyhimmän

polun laskentaa.

Raportissa [PII] esitettiin menetelmä lyhimmän polun laskennan tehostamisek-

si. Menetelmä perustui koostettujen kohdepisteklustereiden käyttöön. Klusterit on

muodostettu lyhimmän polun laskennan tehostamiseksi, mutta niitä voidaan käyt-

tää osana kaluston reitinoptimointia ilman luontikustannuksia.

Nykyiset lyhimmän polun laskennan menetelmät keskittyvät nopeaan etäisyys-

matriisin rakentamiseen ja sen hallintaan. Tutkielmassa esitetyt menetelmät eivät

kykene yhtä nopeaan etäisyysmatriisin rakentamiseen kuin esiprosessoitavat kiih-

dytystekniikat. Koostamistekniikka ja esiprosessoitavat kiihdytystekniikat eroavat

toisistaan myös käyttötarkoitukseltaan. Koostamistekniikkaa voidaan pitää merkit-

tävänä avauksena uudelle tutkimukselle, joka pyrkii keräämään, tuottamaan ja ana-

lysoimaan lisäinformaatiota lyhimmän polun laskennan aikana tieverkossa tapah-

tuvalle logistiselle optimoinnille. Lisäinformaatio tarkoittaa informaatiota, mikä tu-

lee etäisyysmatriisin lisäksi. Uusi tutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyk-

siin:

• Millaista lisäinformaatiota on olemassa?

• Voiko lisäinformaation kerätä ja analysoida tehokkaasti?

• Kuinka lisäinformaatiota voidaan käyttää tehokkaasti hyödyksi optimoinnis-

sa?

Koostamistekniikka muodostaa tieverkon logistisille optimointiongelmille topo-

logiatietoon pohjautuvia klustereita. Jos kerätty lisäinformaatio käytetään lyhim-

män polun laskennan tehostamiseen, on lisäinformaation kerääminen optimoin-

tiongelman näkökulmasta ilmainen operaatio. Jos lisäinformaatiota ei käytetä ly-
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himmän polun laskennan tehostamiseen, on lisäinformaation keräämiselle mahdol-

lista laskea kustannus. Koostamistekniikassa käytetään lisäinformaatiota lyhimmän

polun laskennan tehostamiseksi, jolloin lisäinformaation kerääminen optimointi-

ongelman näkökulmasta on ilmainen operaatio. Kyseisen lisäinformaation käyttöä

osana tieverkon logistista optimointia ei ole tutkittu.

Kaluston reitinoptimoinnin näkökulmasta luotuja klustereita voidaan käyttää al-

kuratkaisujen luomisessa tai algoritmien siirtäessä suuria kokonaisuuksia esimer-

kiksi asiakasjoukkoja reitiltä toiselle. Esitetyn klusteroinnin käyttöä rajoitteita sisäl-

tävässä kaluston reitinoptimoinnissa olisi tutkittava.

Kun koostaminen tehdään topologian pohjalta, klusterit voivat olla topologises-

ti yhteydessä toisiinsa. Artikkelissa esitetyssä menetelmässä klusterin muodostavat

vain kohdepisteet. Jos tätä lähestymistapaa laajennetaan sisältämään myös lähim-

mät tieverkkosolmut, voi tulla tilanteita, jolloin kahdella eri klusterilla on sama sol-

mu. Kuvassa 4.1 esitetään koostetun klusterin alkuperäinen ja laajennettu rakenne.

Jos kahdella eri klusterilla on sama solmu, voidaan sanoa, että näiden klusterei-

den välillä on topologinen linkki. Tämän vaikutusta lyhimmän polun laskentaan on

tutkittava, sillä tällöin voi olla mahdollista korvata useampia perinteisiä lyhimmän

polun operaatioita suorahakuoperaatioilla.

kj

kj

ckj

1
ckj

i ckj

n

ckj

1
ckj

i ckj

n

Kuva 4.1: Kohdepisteiden koostaminen.

Topologisilla linkeillä on mahdollista muodostaa suurempia topologisia kluste-

reita. Tästä on hyötyä myös kaluston reitinoptimoinnille. Kuvassa 4.2 on esitetty

tilanne, jossa klusterit ovat yhdistetty toisiinsa topologisten linkkien avulla. Klus-

tereita yhdistäessä topologisten linkkien avulla voi tulla vastaan tilanne, jolloin yh-

distetyt klusterit ovat niin isoja, että ne ovat käyttökelvottomia. Tämän vuoksi on

tutkittava menetelmiä, joilla koostetut klusterit voidaan pilkkoa pienemmiksi klus-

tereiksi mahdollisimman hyvin topologiatietoa hyväksikäyttäen ja kaluston reitin-

optimointia ajatellen.

Ehdotettuja menetelmiä lyhimmän polun laskennan tehostamiseksi on verratta-

va muihin kehitettyihin menetelmiin. Menetelmien vertaamiseen on luotava uusia

mittareita, sillä nykyiset mittarit lyhimmän polun laskennassa mittaavat esiproses-

soinnin ja hakuoperaatioiden kuluttamaa aikaa. Lisäinformaation arvoa kaluston
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Kuva 4.2: Topologisten linkkien avulla muodostettu klusteri.

reitinoptimoinnille eli esimerkiksi klustereiden luomista lyhimmän polun lasken-

nan aikana, ei voida kyseisillä mittareilla mitata.
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5 Yhteenveto

Tässä tutkielmassa esitettiin kaksi menetelmää, jotka eivät vaadi esiprosessointia ja

tehostavat lyhimmän polun laskentaa. Alan aiemmin tehty kirjallisuus käytiin läpi

ja havaittiin, että vastaavaa tutkimusta ei ole juurikaan tehty. Sen sijaan esiproses-

sointia vaativat lyhimmän polun laskennan tekniikat ovat paljon tutkittuja.

Tutkielman tieteellinen sisältö muodostui konferenssiartikkelista [PI] ja laitosra-

portista [PII]. Artikkelissa ja raportissa esitettiin kaksi menetelmää, joiden todettiin

tehostavan lyhimmän polun laskentaa.

Tuloksien ja johtopäätöksien avulla huomattiin selkeä tarve lisätutkimukselle.

Lisätutkimuksen kohteena ovat esiteltyjen menetelmien jatkokehittäminen ja yhdis-

täminen kaluston reitinoptimointiin.
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Abstract. In this paper, we present a new approach for speeding up the shortest
path computation in road networks requiring only linear processing time. The main
idea is to reduce, once the set of target nodes is known, the number of road edges
and nodes that need to be considered. The suggested method conducts an analysis
of nodes in the graph based on its topological characteristics. We present computa-
tional results in real road network using Dijkstra and A∗ shortest path algorithms
and demonstrate that significant speed up factors are possible. We will argue that
combining our approach with other speed-up techniques should be straightforward.

Keywords: Shortest Path, Road Network, Graph Reduction, Midprocessing, Speed-
up Technique

1 INTRODUCTION

Shortest Path Problem (SPP) is an integral part of problems in road network
applications, such as vehicle routing. In the Vehicle Routing Problem (VRP) a
Many-to-Many Shortest Path Problem (MTMSSP) needs to be solved for a defined
subset of the network. Solving MTMSPP exactly, i.e., calculating all distances
between target nodes, is a laborious task and yields extensive result sets. There
exists a set of general algorithms for SPP, but leveraging knowledge of problem type
may be used to enhance the execution. Some approaches also take advantage of
preprocessing. However, processing of the road network usually takes place before
the set of target nodes is known. We present an algorithm which reduces the number
of nodes that need to be considered in shortest path computation after the set of
target nodes is given.

We review the related work in Section 2, present our algorithm in Section 3,
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and analyze the results in Section 4. Directions of future research are presented in
Section 5, and conclusions are given in Section 6.

2 RELATED WORK

The shortest path computation has been under active study for decades. The
basic method for solving shortest paths in graphs is presented by Dijkstrai. Goal-
directed A∗-search is presented by Hart et al.ii Conventional speed-up techniques,
like bidirectional search (see for exampleiii) and optimal subgoalsiv, v, do not need
preprocessing. However, bidirectional search has a low speed-up factor and optimal
subgoals are hard to implement in applications.

Modern speed-up techniques have much higher speed-up factors but often require
preprocessing. Highway Hierarchies (HH) developed, and later improved, by Sanders
and Schultesvi, vii, offers extremely quick queries with acceptable preprocessing time.
Reach-based routing by Gutmanviii, geometric containers by Wagner et al.ix, ALT1-
algorithm by Goldberg et al.x, multi-level methods by Holzer et al.xi and Delling
et al.xi, and arc-flag approach by Lautherxiii, offer useful techniques for speeding
up the shortest path computation, but are not able to compete individually with
HH. ALT-algorithm and reach-based routing has later been combined by Goldberg et
al.xiv, xv, and HH and ALT-algorithm by Delling et al.xvi Many-to-Many computation
is presented by Knopp et al.xvii and transit node approach by Bast et al.xviii

Despite the vast number of existing methods, new sophisticated techniques to
solve optimal MTMSSP can be developed. For example, Group-to-Group methods,
i.e., computing shortest paths between sets of target nodes instead of individual
targets, have not been widely studied. Some modern speed-up techniques require a
modified shortest path algorithm. Our method does not require a specific algorithm,
which eases the process of combining it with other methods.

3 ROAD NETWORK REDUCTION

As mentioned, preprocessing usually takes place before the set of target nodes is
known. Complementary to this approach, we propose a method that reduces the
road graph as soon as the target nodes are known. During this midprocessing phase,
we reduce the number of nodes by starting from nodes of degree 1, and continue by
removing nodes iteratively by traversing the graph until encountering a node we need
to visit, i.e., a target, or one we cannot, judging by its degree and neighbors, safely
remove. In addition, we can safely remove all nodes of degree 2 given that there
are no targets in adjoining edges or in the node2. The visualization of algorithm is
presented in Figure 1 and exact execution of the method in Algorithm 1.

A road graph G is defined as a set of vertices V , i.e., nodes; and a set of edges
E, i.e., roads; and is accompanied by a set of targets T , that is, nodes we need to
find shortest paths to. C is a set of nodes that have not yet been processed. In
line 3, we start from an arbitrary node and process it based on its degree dG(v)
and number of neighbors |NG(v)|. We can Remove a node if it is not in the set of
nodes we need to visit, and is that of degree one, or degree two with only a single

1A search, landmarks, and triangle inequality
2The orders can effectively be in the nodes, the edges, or both. In the formalization in this

paper, the set of targets is defined as a subset of vertices.
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Algorithm 1 Reduction(G, T)

Require: G = (V, E)
Require: T ⊆ V
1: C ← V
2: while C 6= ∅ do
3: C ← C \ {v}, v ∈ C
4: if dG(v) = 0 then
5: V ← V \ {v}
6: continue
7: else if v ∈ T then
8: continue
9: else if dG(v) > 2 then

10: continue
11: end if
12: while dG(v) < 3 do
13: if dG(v) = 1 then
14: v ← Remove(G, v)
15: if v ∈ T then
16: break
17: end if
18: C ← C \ {v}
19: else if dG(v) = 2 then
20: if |NG(v)| = 1 then
21: v ← Remove(G, v)
22: if v ∈ T then
23: break
24: end if
25: C ← C \ {v}
26: else
27: Merge(G, v)
28: break
29: end if
30: else
31: break
32: end if
33: end while
34: end while
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Figure 1: Step-by-step illustration of the execution of the algorithm in a distinct subgraph.

distinct neighbor. Remove operation removes the node v from the graph and returns
its neighbor. Nodes with degree two and two distinct neighbors can, likewise, be
removed using Merge. The two neighbors of v are connected with an edge that is,
essentially, a sum of the edges of v.

Note that in Merge operation, summing the edges does not cause information
loss in the constraints3, due to the fact that there are no targets in the removed
node, and thus if the road is to be used, it is traveled from end to end in the optimal
route. If the road is not traveled from end to end, the edges can be left untouched
where constraints occur. At this stage, however, these constraints are not included
in the graph structure. Note, from Section 4, that our test data does include nodes
of degree two, which are essentially from the raw data representation of the road
network. It is assumed here, for the sake of the computational experiment, that the
number of these nodes, which do not alter the topology, is roughly equivalent to the
number of constraints in the actual road structure. With our method, the graph
can be arbitrarily accurate4 and still be returned to optimal graph for shortest path
computation.

During the graph reduction, each node shall be checked at most dG(v)− 1 times
and at least once if dG(v) ≥ 2. If dG(v) = 1, the node shall be checked exactly once.
Thus, the algorithm has linear time complexity in the number of nodes in the graph.

4 Computational Results

The graph reduction and shortest path algorithms were implemented in C]. We
performed the experiments in Windows XP, Intel Core 2 Duo T7300 processor
clocked at 2.00 GHz and with 2,00 GB (777 MHz) of main memory. The com-
mercial data used was a section of Central-Finland, containing 96 020 nodes and
102 161 roads. The data was converted from ESRI shapefiles to data structures,
i.e., any preprocessing has not been done. Cases were generated randomly, and it
was ensured that the graph representing the road network was connected. A total
of 15 test cases, of three different sizes (50, 100, and 200 targets), were solved. The
midprocessing phase was run 10 000 times. In the tests, whole distance matrix was

3For example speed limits; when the maximum speed of every vehicle is higher than the possible
speed limits.

4The more accurate the graph is, the more edges are needed to represent a road.
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computed with one-to-one searches. The results of graph reduction and average
speed-up factors are presented in Table 1. Speed-up is defined as a ratio between
the CPU time for shortest path computation in original graph, and the CPU time
in midprocessed graph plus time required by the processing.

As we can see in results, the graph reduction is extremely fast (1 ms) in current
graph, and its execution time does not depend on the set of target nodes. Speed-up
factors for A∗ (11,9-18,4) are in general higher than for Dijkstra’s algorithm (8,1-
10,6). The reason for speed-up is the huge number of removed nodes. As can be
seen in Table 1, over half of the graph comprises of nodes of degree 1 or 2, which
are largely removed by the process.

Original data
node deg. # in orig. %

1 24605 25,625%
2 36434 37,944%
3 33098 34,470%
4 1860 1,937%
5 23 0,024%

50 customers
node deg. avg. # in reduced %

1 26 0,342%
2 21 0,270%
3 7016 92,949%
4 477 6,320%
5 9 0,119%

avg. # scan. in orig. avg. # scan. in reduced avg. speed-up factor
A∗ 34 911 629 3 174 045 18,4

Dijkstra 236 671 796 27 934 280 10,6
Processing time 1 ms
100 customers

node deg. avg. # in reduced %
1 50 0,648%
2 42 0,541%
3 7044 92,405%
4 480 6,289%
5 9 0,118%

avg. # scan. in orig. avg. # scan. in reduced avg. speed-up factor
A∗ 145 836 285 13 142 869 11,9

Dijkstra 989 888 810 95 779 424 8,1
Processing time 1 ms
200 customers

node deg. avg. # in reduced %
1 102 1,310%
2 81 1,032%
3 7115 91,391%
4 478 6,142%
5 9 0,116%

avg. # scan. in orig. avg. # scan. in reduced avg. speed-up factor
A∗ 596 989 340 54 598 010 16,8

Dijkstra 4 056 656 143 2 429 590 136 8,9
Processing time 1 ms

Table 1: Results from random generated cases with three different problem sizes.
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5 Future Research

The proposed method is under active study, and future research consists of im-
plementing constraints, both in form of road and vehicle. In order to evaluate the
applicability of our method in real life cases, it is also necessary to measure its perfor-
mance in different road networks, and to combine it with other speed-up techniques.
The combination of our method, which reduces only the search space, and methods,
which do not require a special type of network structure, should be straightforward.

When relaxing the optimality requirement, heuristic versions of the reduction can
be developed to further narrow the search space. Another major area of research
is the processing of target nodes, i.e., optimal clustering and aggregation. The
reduction method can be modified to aggregate nodes instead of reducing them.
This can be done without losing the optimality of the shortest path computation.

6 Conclusion

For example in the Vehicle Routing Problem, a Many-to-Many Shortest Path
Problem needs to be solved for a subset of the road network. A number of short-
est path algorithms have been used to solve the problem, and several techniques
have been proposed to speed-up the search, including a number of preprocessing
techniques. Complementary to preprocessing, we proposed a midprocessing method
that reduces the road network graph as soon as the target nodes are known. The
reduction is based on road topology, and heavily leans on the topological character-
istics of the network in question. With this method the accuracy of road network
does not affect the shortest path computation time. Computational results indicate
that, in certain conditions, a major speed-up is possible. In addition, the CPU time
required by our method is insignificant compared to the CPU time required to solve
the shortest path problem.
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Tiivistelmä

Lyhimmän polun etsintä on klassinen ongelma tietojenkäsittely-
tieteissä. Tässä raportissa esitetäänmenetelmä, jolla voidaan vähentä
monesta moneen -lyhimmän polun laskennan operaatioiden määrää
koostamalla kohdepisteitä klustereiksi. Operaatiot korvataan suora-
hakuoperaatioilla menettämättä kuitenkaan lyhimmän polun lasken-
nan tarkkuutta. Menetelmän osoitetaan toimivan hyvin tiheissä tes-
titapauksissa.

1 Johdanto

Tässä raportissa tarkastellaan lyhimmän polun etsimistä tieverkossa. Ly-
himmän polun ongelma (engl. Shortest Path Problem, SPP) [1] on klassi-
nen ongelma, jossa on tehtävänä selvittää lyhin polku tai etäisyys kohde-
pisteiden a ja b välillä annetussa verkossa. Monesta moneen -lyhimmän
polun ongelmassa (engl. Many-To-Many Shortest Path Problem, MTMSPP)
ratkaistaan lyhimmät polut kaikkien annettujen kohdepisteiden välillä.
Kauppamatkustajan ongelma (engl. Traveling Salesman Problem, TSP) [21]
ja kaluston reitinoptimointiongelma (engl. Vehicle Routing Problem, VRP)
[26] ovat keskeisiä logistiikan optimointiongelmia ja niiden ratkaiseminen
vaatii tiedot kaikkien pisteiden etäisyyksistä toisiinsa.
Tässä raportissa esitetään koostamistekniikka, jolla voidaan ratkaista

monesta moneen -lyhimmän polun ongelma käsittelemällä osaa kohde-
solmuista perinteisillä lyhimmän polun laskennan menetelmillä ja osaa
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kohdesolmuista suorahakuoperaatioilla. Menetelmä tuo merkittäviä ajal-
lisia säästöjä, kun rakennetaan etäisyysmatriiseja tiheille optimointiongel-
mille. Tiheitä ja suuria käytännön kuljetustenoptimointiongelmia ovat esi-
merkiksi jätteidenkeräys [17] ja sanomalehtien jakelu [16].
Raportti on jaettu 7 lukuun. Luvussa 2 käydään läpi aiheeseen liittyvä

aiempi kirjallisuus. Luvussa 3 käydään läpi tarvittava termistö. Luvuissa
4 ja 5 esitetään koostamismenetelmä ja analysoidaan laskennalliset tulok-
set. Luvussa 6 esitetään jatkotutkimusaiheita ja luvussa 7 muodostetaan
yhteenveto.

2 Kirjallisuus

Lyhimmän polun laskentaa on tutkittu tieteellisessä kirjallisuudessa vuo-
sikymmeniä. Alan tunnetuin menetelmä, ja yksi käytetyimmistä, on Dijk-
stran algoritmi [7]. Myöhemmin on kehitetty A∗-algoritmi [14], joka Dijk-
stran algoritmista poiketen hakeutuu haluttua pistettä kohden. A∗-algorit-
mi tutkii verkkoa Dijkstran algoritmia vähemmän, mutta tehokkaammin
ja on keskimäärin yksi yhteen -hakuoperaatioissa nopeampi. Kaksisuun-
tainen haku (katso esimerkiksi [22]) ja optimaaliset välimaalit [4, 8] ovat
perinteisiä kiihdytystekniikoita, jotka nopeuttavat laskentaa, mutta joiden
merkitys suurien käytännön ongelmien kohdalla on pieni.
Moderneilla kiihdytystekniikoilla voidaan ratkaista suuria käytännön

ongelmia, koska menetelmien kiihdytyskertoimet ovat suuria. Kiihdytys-
kerroin määritellään perinteisen lyhimmän polun laskennan menetelmän
käyttämän laskenta-ajan suhteesta kiihdytystekniikan tehostaman mene-
telmän käyttämään laskenta-aikaan.
Kiihdytystekniikoita ovat Highway Hierarchies [24, 25], Reach-based

routing [13], geometriset säiliöt [27], ALT1-algoritmi [10], Transit-node rou-
ting [2], Multi-level- [5, 15] ja Arc-Flag-lähestymistapa [20].
Edellä esitettyjä menetelmiä on myöhemmin yhdistetty toisiinsa, ku-

ten Reach-based routing ja ALT-algoritmi [11, 12], ja Highway Hierarchies
ja ALT-algoritmi [6]. Lisäksi on esitetty CALT [3]-algoritmi, jossa yhdiste-
tään Core-Based routing ja ALT-algoritmi, sekä CHASE [3]-algoritmi, jossa
yhdistetään Contraction Hierarchy [9], Arc-flags ja Highway node routing.
Suurien etäisyysmatriisien laskemista on tutkittu [9, 19]. Contraction

Hierarchy [9] rakentaa 10 000 × 10 000 etäisyysmatriisin 10 sekunnissa ja
Highway Hierarchies [19] vastaavan ongelman noin minuutissa. Aikoihin
ei ole huomioitu menetelmien vaatimaa esiprosessointia.

1A search, Landmarks, and Triangle inequality
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Verkon karsimismenetelmiä ei ole juurikaan tutkittu. Ensimmäisenä
verkon karsimista ehdotti Klunder [18], ja edellistä hieman paranneltuna
ja erillään keksittynä Puranen [23]. Siinä missä Klunder etukäteen määrit-
telee 1- ja 2-asteiset solmut karsittavaksi, Puranen tutkii jokaisen solmun
ja karsii sen, jos se on tutkittavalla hetkellä 1- tai 2-asteinen. Ero on oleelli-
nen, sillä verkon karsinnan tuloksena solmujen aste saattaa muuttua. Täl-
löin voidaan karsia solmuja, joiden aste alkuperäisessä verkossa on ollut
suurempi kuin 2.
Lyhimmän polun laskentaa ja reitin tarkkuuden säilyttäviä koostamis-

tekniikoita ei ole tutkittu tieteellisessä kirjallisuudessa tapauksissa, joissa
tutkittavana on tieverkko. Luvussa 4 esitetään reitin tarkkuuden säilyttä-
vä koostamistekniikka, jolla on mahdollista nopeuttaa lyhimmän polun
laskentaa.

3 Termistö

Symboli Selitys
G = (V, E) Verkko
V Verkon solmut
E Verkon kaaret

v ∈ V Solmu
e ∈ E Kaari
NG(v) Solmun v naapureiden joukko

dG(v) ∈ N Solmun v aste
〈a, . . . , b〉 Polku solmusta a solmuun b

〈a, . . . , c, . . . , b〉 Polku solmusta a solmuun b solmun c kautta
P 〈a, . . . , b〉 Polun pituus solmusta a solmuun b

〈a, . . . , b〉∗ Lyhin polku solmusta a solmuun b

d(a, b) ∈ R Lyhimmän polun pituus solmusta a solmuun b

K Klusterit

〈ckj

1
, . . . , ckj

i 〉 = kj ∈ K Klusteri kj

C Kohdepisteet
c ∈ C Kohdepiste
M Tunnettujen etäisyyksien joukko

Taulukko 1: Käytetyt symbolit ja niiden selitykset.

Taulukossa 1 esitetään tässä raportissa käytetyt symbolit. Yhtenäinen
ja suuntaamaton verkko G = (V, E)muodostuu solmuista v ∈ V ja kaarista
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e = (vi, vj, l) ∈ E , missä vi, vj ∈ V , kaaren pituus l ∈ R, l > 0. Solmun v

naapurijoukko NG(v) sisältää kaikki ne solmut a1, . . . , an ∈ V , joilla on
kaari e = (v, ai, li) ∈ E , i = 1, . . . , n. Solmun v aste dG(v)määräytyy kaarien
e = (v, ai, li) ∪ (v, v, lj) ∈ E , i = 1, . . . , n, j = 1, . . . , m lukumäärästä, missä
{a1, . . . , an} = NG(v).
Polkua solmusta a ∈ V solmuun b ∈ V merkitään 〈a, . . . , b〉. Lisäksi

polkua solmusta a ∈ V solmuun b ∈ V solmun c ∈ V kautta merkitään
〈a, . . . , c, . . . , b〉. Merkitään solmun c liittämistä polkuun 〈a, . . . , b〉 seuraa-
vasti: 〈a, . . . , b〉 ∪ {c} ⇒ 〈a, . . . , b, c〉.

P 〈a, . . . , b〉 on polun 〈a, . . . , b〉 sisältämien kaarien pituuksien summa.
Polku 〈a, . . . , b〉∗ on lyhin polku, jos ja vain jos P 〈a, . . . , b〉∗ ≤ P 〈a, . . . , b〉.
Etäisyys d(a, b) on lyhimmän polun pituus P 〈a, . . . , b〉∗, 〈a, . . . , b〉∗ ⊂ V .
Olkoon lisäksiM tunnettujen etäisyyksien joukko.

〈ckj

1
, . . . , ckj

i , . . . , ckj

n 〉 on klusteri k
j ∈ K eli polku kohdepisteitä ckj

i ∈ C.

4 Koostamistekniikka

Koostamistekniikkaa voidaan käyttää lyhimmän polun laskennan tehos-
tamiseen. Lähestymistavan tarkoitus on vähentää alireittien 〈u, . . . , v〉∗ las-
kennan lukumäärää tapauksissa, joissa useat eri reitit, kuten esimerkik-
si 〈a, . . . , u, . . . , v, . . . , b〉∗ ja 〈c, . . . , u, . . . , v, . . . , d〉∗, sisältävät saman alirei-
tin. Nyt esitettyjen kahden eri reitin etsiminen voidaan uudelleenmuotoil-
la ongelmaksi, jossa lasketaan 5 eri reittiä 〈a, u〉∗, 〈v, b〉∗, 〈c, u〉∗, 〈v, d〉∗ ja
〈u, v〉∗. Reitit kootaan tämän jälkeen kahdeksi alkuperäiseksi reitiksi. Nyt
alipolku 〈u, v〉∗ lasketaan vain kerran, vaikka se on osa molempia reittejä.
Lähestymistapa voidaan jakaa kahteen eri vaiheeseen: kohdepisteiden

koostamiseen ja etäisyysmatriisin rakentamiseen. Kohdepisteiden koosta-
misessa muodostetaan kohdepisteklusterit, jotta reitit voidaan jakaa alirei-
teiksi ja etäisyysmatriisin rakentamisessa lasketaan alireitit, jotka kasataan
alkuperäisiksi reiteiksi. Alireitit lasketaan joko suorahakuoperaatioilla tai
perinteisillä lyhimmän polun laskennan menetelmillä. Suorahakuoperaa-
tioita ovat tunnettujen etäisyyksien käyttö. Tunnettuja etäisyyksiä ovat jo
lasketut etäisyydet ja kahden naapurisolmun välinen etäisyys.

4.1 Kohdepisteiden koostaminen

Koostamistekniikassa keskitytään kohdepisteisiin c ∈ C ⊆ V , jotka sijait-
sevat verkossa G toistensa naapureina. Oletetaan, että dG(c) = 2, ∀c ∈ C.
Menetelmä luo klusterit 〈ck1

1
, . . . , ck1

n 〉, . . . , 〈c
km

1
, . . . , ckm

n 〉 = k1, . . . , km ∈ K
ehdoilla |NG(ckj

1
) ∩ C| ≤ 1, |NG(ckj

n ) ∩ C| ≤ 1, j = 1, . . . , m. Nyt klusterissa
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kj on vain kohdepisteitä. Ehdot varmistavat, että klusterin ensimmäisen

kohdepisteen ckj

1
ja viimeisen kohdepisteen ckj

n naapurijoukot sisältävät
korkeintaan yhden kohdepisteen.

Algoritmi 1 Koostettujen klustereiden rakentaminen

Require: Kohdepistejoukko C, klusterijoukko K
1: while C 6= ∅ do
2: cx ← {cx ∈ C : |NG(cx) ∩ C| ≤ 1}
3: kj ← kj ∪ {cx}
4: C ← C \ {cx}
5: while |NG(cx) ∩ C| = 1 do
6: cx ← {c ∈ NG(cx) ∩ C}
7: kj ← kj ∪ {cx}
8: C ← C \ {cx}
9: end while
10: K ← K ∪ {kj}
11: end while

Menetelmästä esitetään toteutus algoritmissa 1. Rivillä 1 tarkistetaan
kohdepistejoukon koko. Jos C = ∅, algoritmi päättää toimintansa. Rivillä 2
valitaan kohdepiste cx ∈ C, jolla on naapurina korkeintaan yksi kohdepis-
te. Rivillä 3 kohdepiste cx lisätään klusterin kj ensimmäiseksi kohdepis-
teeksi. Rivillä 4 kohdepiste cx poistetaan kohdepisteiden joukosta C eikä
kohdepistettä cx käsitellä tämän jälkeen koostamisvaiheessa. Jos kohde-
pisteen cx naapurina ei ole kohdepistettä, klusteri k

j on valmis ja se lisä-
tään klusterijoukkoon K. Tämän jälkeen siirrytään riville 1. Jos kohdepis-
teen cx naapurina on kohdepiste, siirrytään riville 6. Rivillä 6 valitaan uusi
kohdepiste cx. Rivillä 7 kohdepiste cx lisätään klusteriin kj ja rivillä 8 koh-
depiste cx poistetaan kohdepisteiden joukosta C ja kohdepistettä cx ei enää
käsitellä koostamisvaiheessa. Tämän jälkeen toistetaan rivejä 5–8 kunnes
kohdepisteellä cx ei ole naapuria joukossa C. Näin on käyty läpi yhtenäi-
nen polku kohdepisteitä ja ne muodostavat klusterin kj. Tämän jälkeen
siirrytään riville 10 ja lisätään klusteri kj klustereiden K joukkoon. Rivejä
1–11 toistetaan kunnes C = ∅.
Kuvassa 1 esitetään klusteri kj , jolle |kj| = n.

4.2 Etäisyysmatriisin rakentaminen

Tässä menetelmässä etäisyysmatriisi rakennetaan koostettujen klusterei-
den avulla. Etäisyysmatriisi on tietorakenne, joka sisältää kaikkien kohde-
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ckj

1
ckj

i ckj

n

kj

Tieverkon solmu

Kohdepiste

Kuva 1: Koostettu klusteri.

pisteiden etäisyydet kaikkiin kohdepisteisiin. Rakentaminen tehdään nel-
jässä vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa lasketaan juurisolmujen väliset
etäisyydet ja toisessa vaiheessa klusterin kj juurisolmujen ja sisäsolmujen
väliset etäisyydet sekä sisäsolmujen ja juurisolmujen väliset etäisyydet.
Kolmannessa vaiheessa lasketaan klusterin kj sisäsolmujen väliset etäi-
syydet ja neljännessä vaiheessa jäljelle jäävät etäisyydet eri klustereiden
välille, jotka ovat klustereiden kj ja ki juurisolmujen ja sisäsolmujen väli-
set etäisyydet ja klustereiden kj ja ki sisäsolmujen väliset etäisyydet. Juu-

risolmuja ovat kohdepisteet ckj

1
, ckj

n ∈ kj, jos |kj | ≥ 2, muuten juurisolmu

on ckj

1
∈ kj. Sisäsolmuja ovat kohdepisteet ckj

i ∈ kj \ {ckj

1
, ckj

n }, jos |k
j| ≥ 3.

4.2.1 Juurisolmujen väliset etäisyydet

Ensimmäisessä vaiheessa lasketaan kaikkien juurisolmujen väliset etäi-
syydet perinteisellä lyhimmän polun algoritmilla kuten Dijkstran algorit-
milla. Tarvittavat etäisyydet on laskettu, kun kaikki juurisolmuparit on
käyty läpi. Tämän jälkeen lyhimmän polun algoritmia ei käytetä vaan lo-
put etäisyydet lasketaan suorahakuoperaatioilla.
Algoritmissa 2 lasketaan juurisolmujen väliset etäisyydet. Algoritmis-

sa käydään läpi kaikki klusteriparit kj ja ki riviltä 1 lähtien. Riveillä 2–4
käsitellään tapaukset |ki| ≥ 2, jolloin klusterilla ki on kaksi juurisolmua.

Riveillä 3–4 lasketaan etäisyydet d(cki

1
, ckj

n ), d(cki

n , ckj

1
). Jos kj = ki, niin tut-

kittavat klusterit ovat samat ja lasketut etäisyydet d(ckj

1
, ckj

n ), d(ckj

n , ckj

1
). Ri-

veillä 6–17 lasketaan lisää etäisyyksiä tilanteessa kj 6= ki. Riveillä 7–8 las-

ketaan etäisyydet d(ckj

1
, cki

1
), d(cki

1
, ckj

1
). Nämä etäisyydet lasketaan kaikil-

le klustereille kj ja ki riippumatta niiden koosta. Riveillä 10–11 lasketaan

etäisyydet d(ckj

n , cki

1
), d(cki

1
, ckj

n ), jos |kj| ≥ 2. Riveillä 14–15 lasketaan etäi-

syydet d(ckj

n , cki

n ), d(cki

n , ckj

n ), jos |kj | ≥ 2 ja |ki| ≥ 2. Algoritmi päättää toi-
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Algoritmi 2 Juurisolmujen etäisyyksien laskeminen
Require: Klusterijoukko K, lyhimmän polun algoritmi A, tunnettujen etäisyyksien jouk-
koM

1: for all KlusteriKi, Kj ∈ K do
2: if |ki| ≥ 2 then

3: M←M∪ {(ckj

1
, cki

n , A.RATKAISE(ckj

1
, cki

n ))}

4: M←M∪ {(cki

n , ckj

1
, A.RATKAISE(cki

n , ckj

1
))}

5: end if
6: if i 6= j then
7: M←M∪ {(ckj

1 , cki

1 , A.RATKAISE(ckj

1 , cki

1 ))}

8: M←M∪ {(cki

1 , ckj

1 , A.RATKAISE(cki

1 , ckj

1 ))}
9: if |kj | ≥ 2 then

10: M←M∪ {(ckj

n , cki

1
, A.RATKAISE(ckj

n , cki

1
))}

11: M←M∪ {(cki

1
, ckj

n , A.RATKAISE(cki

1
, ckj

n ))}
12: end if
13: if |kj | ≥ 2 ja |ki| ≥ 2 then

14: M←M∪ {(ckj

n , cki

n , A.RATKAISE(ckj

n , cki

n ))}

15: M←M∪ {(cki

n , ckj

n , A.RATKAISE(cki

n , ckj

n ))}
16: end if
17: end if
18: end for

mintansa, kun kaikki klusteriparit on käyty läpi.

4.2.2 Sisäsolmujen ja juurisolmujen väliset etäisyydet klusterin sisällä

Toisessa vaiheessa lasketaan klusterin kj sisäsolmujen etäisyydet juurisol-
muihin ja juurisolmujen etäisyydet sisäsolmuihin, kun |kj| > 2. Määritel-

lään kohdepisteet a ∈ kj \ {ckj

1
, ckj

n }, b ∈ {c
kj

1
, ckj

n } ja c = {ckj

1
, ckj

n } \ {b}. Nyt
d(a, b) = min(d′, d′′), missä

d′ = P 〈a, . . . , b〉∗ (1)

ja
d′′ = P 〈a, . . . , c〉∗ + P 〈c, . . . , b〉∗. (2)

Lisäksi d(b, a) = min(d′, d′′), missä

d′ = P 〈b, . . . , a〉∗ (3)

ja
d′′ = P 〈b, . . . , c〉∗ + P 〈c, . . . , a〉∗. (4)

Nyt 〈a, . . . , b〉∗, 〈a, . . . , c〉∗, 〈b, . . . , a〉∗, 〈c, . . . , a〉∗ ⊂ kj. Lisäksi on voimas-
sa P 〈c, . . . , b〉∗, P 〈b, . . . , c〉∗ ∈ M. Kuvassa 2 on vaihtoehdot potentiaalisil-
le juurisolmun ja sisäsolmun välisille lyhimmille poluille. Sisäsolmujen ja
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juurisolmujen väliset potentiaaliset lyhimmät polut muodostetaan vastaa-
vasti.

d′

a b c

d′′

a b c

Kuva 2: Juurisolmun ja sisäsolmun väliset potentiaaliset lyhimmät polut.

Algoritmi 3 Klusterin juurisolmujen ja sisäsolmujen väliset etäisyydet
Require: Klusterijoukko K, tunnettujen etäisyyksien joukkoM
1: for all kj ∈ K : |kj | > 2 do

2: Ckj

← kj \ {ckj

1 , ckj

n }

3: while Ckj

6= ∅ do
4: cx ← c ∈ Ckj

5: Ckj

← Ckj

\ {cx}

6: M←M∪ {(cx, ckj

1 , min(P 〈cx, . . . , ckj

1 〉
∗ : 〈cx, . . . , ckj

1 〉
∗ ⊂ kj ,

P 〈cx, . . . , ckj

n 〉
∗ + d(ckj

n , ckj

1 ) : 〈cx, . . . , ckj

n 〉
∗ ⊂ kj))}

7: M←M∪ {(cx, ckj

n , min(P 〈cx, . . . , ckj

n 〉
∗ : 〈cx, . . . , ckj

n 〉
∗ ⊂ kj ,

P 〈cx, . . . , ckj

1 〉
∗ + d(ckj

1 , ckj

n ) : 〈cx, . . . , ckj

1 〉
∗ ⊂ kj))}

8: M←M∪ {(ckj

1
, cx, min(P 〈ckj

1
, . . . , cx〉∗ : 〈ckj

1
, . . . , cx〉∗ ⊂ kj ,

d(ckj

1
, ckj

n ) + P 〈ckj

n , . . . , cx〉∗ : 〈ckj

n , . . . , cx〉∗ ⊂ kj))}

9: M←M∪ {(ckj

n , cx, min(P 〈ckj

n , . . . , cx〉∗ : 〈ckj

n , . . . , cx〉∗ ⊂ kj ,

d(ckj

n , ckj

1
) + P 〈ckj

1
, . . . , cx〉∗ : 〈ckj

1
, . . . , cx〉∗ ⊂ kj))}

10: end while
11: end for

Algoritmissa 3 lasketaan klusterin kj juurisolmujen etäisyydet sisäsol-
muihin ja sisäsolmujen etäisyydet juurisolmuihin. Algoritmi käy läpi kaik-

ki klusterit |kj | > 2. Rivillä 2 muodostetaan joukko Ckj

, joka sisältää klus-

terin kj sisäsolmut. Jos Ckj

= ∅, palataan riville 1, muuten siirrytään riville

4. Rivillä 4 käsitellään kohdepistettä cx ∈ Ckj

ja rivillä 5 poistetaan koh-

depiste cx joukosta Ckj

. Rivillä 6 muodostetaan potentiaaliset vaihtoehdot

lyhimmälle polulle 〈cx, . . . , c
kj

1
〉∗ ⊂ V , valitaan lyhin etäisyys ja lisätään se

tunnettujen etäisyyksien joukkoonM. Rivillä 7 toimitaan kuten rivillä 6,
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mutta etsittävän lyhimmän polun pituus on polun 〈cx, . . . , c
kj

n 〉
∗ ⊂ V pi-

tuus. Rivillä 8 etsittävä lyhin etäisyys on polun 〈ckj

1
, . . . , cx〉∗ ⊂ V pituus ja

rivillä 9 polun 〈ckj

n , . . . , cx〉∗ ⊂ V pituus. Tämän jälkeen siirrytään riville 3.
Algoritmi lopettaa toimintansa, kun kaikkien klustereiden sisäsolmut on
käyty läpi.

4.2.3 Sisäsolmujen väliset etäisyydet klusterin sisällä

Kolmannessa vaiheessa lasketaan klusterin kj sisäsolmujen väliset etäi-

syydet, jos |kj| ≥ 4, jolloin ∃ a, b ∈ kj \ {ckj

1
, ckj

n }, a 6= b. Tällöin tiedetään,
että d(a, b) = min(d′, d′′, d′′′), missä

d′ = P 〈a, . . . , b〉∗, (5)

d′′ = P 〈a, . . . , ckj

1
〉∗ + P 〈ckj

1
, . . . , ckj

n 〉
∗ + P 〈ckj

n , . . . , b〉∗, (6)

ja

d′′′ = P 〈a, . . . , ckj

n 〉
∗ + P 〈ckj

n , . . . , ckj

1
〉∗ + P 〈ckj

1
, . . . , b〉∗, (7)

kun 〈a, . . . , b〉∗ ⊂ kj . P 〈a, . . . , ckj

1
〉∗, P 〈ckj

1
, . . . , ckj

n 〉
∗, P 〈ckj

n , . . . , b〉∗ ∈ M ja

P 〈a, . . . , ckj

n 〉
∗, P 〈ckj

n , . . . , ckj

1
〉∗, P 〈ckj

1
, . . . , b〉∗ ∈ M. Kuvassa 3 on kuvattu

vaihtoehdot potentiaalisille lyhimmille poluille kahden sisäsolmun välil-
le. On huomioitava, että potentiaalisista lyhimmistä poluista d′′ ja d′′′ tar-
vitaan vain se, joka ei sisällä polkua 〈a, . . . , b〉∗ ⊂ kj. Jos tiedetään sisäsol-
mujen järjestys, valitaan d′′, jos a ennen b, muuten d′′′.

d′

ckj

1
a b ckj

n

d′′ tai d′′′

ckj

1
a b ckj

n

Kuva 3: Klusterin sisäsolmujen väliset potentiaaliset lyhimmät polut.

Algoritmissa 4 kuvataan klusterin kj sisäsolmujen välisten etäisyyk-
sien laskeminen. Algoritmi käy läpi kaikki klusterit kj , joille |kj | > 4. Ri-

villä 3 käydään läpi kaikki parit cj, ck ∈ kj \{ckj

1
, ckj

n }. Rivillä 4 määritetään
potentiaaliset vaihtoehdot lyhimmälle polulle 〈cj, . . . , ck〉∗ ∈ V ja valitaan
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Algoritmi 4 Klusterin sisäsolmujen etäisyydet
Require: Klusterijoukko K, tunnettujen etäisyyksien joukkoM
1: for all kj ∈ K do
2: if |kj | ≥ 4 then

3: for all cj , ck ∈ kj \ {ckj

1
, ckj

n } do
4: M←M∪ {(cj , ck, min(P (〈cj , . . . , ck〉∗) : 〈cj , . . . , ck〉∗ ∈ kj ,

d(cj , c
kj

1
) + d(ckj

1
, ckj

n ) + d(ckj

n , ck),

d(cj , c
kj

n ) + d(ckj

n , ckj

1 ) + d(ckj

1 , ck)))}
5: end for
6: end if
7: end for

lyhin etäisyys kohdepisteiden cj, ck välille. Algoritmi lopettaa toimintan-
sa, kun kaikki klusterit on käyty läpi.

4.2.4 Jäljelle jäävät etäisyydet eri klustereiden välillä

Neljännessä vaiheessa lasketaan juurisolmujen ja sisäsolmujen väliset etäi-
syydet eri klustereiden välillä sekä sisäsolmujen väliset etäisyydet eri klus-
tereiden välillä. Klusterin kj juurisolmujen ja klusterin ki sisäsolmujen vä-

liset etäisyydet lasketaan, jos |ki| > 2. Merkitään juurisolmua a ∈ {ckj

1
, ckj

n },

jos |kj | ≥ 2, muuten a = ckj

1
. Merkitään solmua b ∈ ki \ {cki

1
, cki

n }. Etäisyys
d(a, b) = min(d′, d′′), missä

d′ = P 〈a, . . . , cki

1
〉∗ + P 〈cki

1
, . . . , b〉∗ (8)

ja

d′′ = P 〈a, . . . , cki

n 〉
∗ + P 〈cki

n , . . . , b〉∗. (9)

Nyt P 〈a, . . . , cki

1
〉∗, P 〈cki

1
, . . . , b〉∗, P 〈a, . . . , cki

n 〉
∗, P 〈cki

n , . . . , b〉∗ ∈ M. Kuvas-
sa 4 on esitetty klusterin kj juurisolmun potentiaaliset lyhimmät polut
klusterin ki sisäsolmuun.

d′

a cki

1
b cki

n

d′′

a cki

1
b cki

n

Kuva 4: Klusterin kj juurisolmun ja klusterin ki sisäsolmun väliset poten-
tiaaliset lyhimmät polut.

10



Klusterin kj sisäsolmujen ja klusterin ki juurisolmujen väliset etäisyy-

det lasketaan, jos |kj| > 2. Merkitään sisäsolmua a ∈ kj \ {ckj

1
, ckj

n } ja

merkitään juurisolmua b ∈ {cki

1
, cki

n }, jos ki ≥ 2, muuten b = cki

1
. Nyt

d(a, b) = min(d′, d′′), missä

d′ = P 〈a, . . . , ckj

1
〉∗ + P 〈ckj

1
, . . . , b〉∗ (10)

ja

d′′ = P 〈a, . . . , ckj

n 〉
∗ + P 〈ckj

n , . . . , b〉∗. (11)

Nyt P 〈a, . . . , ckj

1
〉∗, P 〈ckj

1
, . . . , b〉∗, P 〈a, . . . , ckj

n 〉
∗, P 〈ckj

n , . . . , b〉∗ ∈ M. Kuvas-
sa 5 on esitetty klusterin kj sisäsolmun potentiaaliset lyhimmät polut klus-
terin ki juurisolmuun.

d′

ckj

1
a ckj

n b

d′′

ckj

1
a ckj

n b
Kuva 5: Klusterin kj sisäsolmun ja klusterin ki juurisolmun väliset poten-
tiaaliset lyhimmät polut.

Klusterin kj ja ki sisäsolmujen väliset etäisyydet lasketaan, jos |kj| ≥ 2

ja |ki| ≥ 2. Merkitään a ∈ kj \ {ckj

1
, ckj

n } ja b ∈ ki \ {cki

1
, cki

n }. Nyt määrätään
d(a, b) = min(d′, d′′, d′′′, d′′′′), missä

d′ = P 〈a, . . . , ckj

1
〉∗ + P 〈ckj

1
, . . . , cki

1
〉∗ + P 〈cki

1
, . . . , b〉∗, (12)

d′′ = P 〈a, . . . , ckj

1
〉∗ + P 〈ckj

1
, . . . , cki

n 〉
∗ + P 〈cki

n , . . . , b〉∗, (13)

d′′′ = P 〈a, . . . , ckj

n 〉
∗ + P 〈ckj

n , . . . , cki

1
〉∗ + P 〈cki

1
, . . . , b〉∗ (14)

ja

d′′′′ = P 〈a, . . . , ckj

n 〉
∗ + P 〈ckj

n , . . . , cki

n 〉
∗ + P 〈cki

n , . . . , b〉∗. (15)

Edellä esitettyjen osareittien pituudet tunnetaan.
Algoritmissa 5 käydään läpi etäisyydet, joissa tutkittavana on kaksi

klusteria kj 6= ki ja toinen tutkittavista solmuista on sisäsolmu. Rivillä
1 valitaan klusterit kj, ki, ki 6= kj. Riveillä 2–5 tutkitaan tapaukset, joissa
klustereille |kj| = 1 ja |ki| > 2. Riveillä 3–5 käydään läpi kaikki solmut
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Algoritmi 5 Klustereiden väliset jäljelle jääneet etäisyydet
Require: Klusterijoukko K, tunnettujen etäisyyksien joukkoM
1: for all kj, ki ∈ K : kj 6= ki do
2: if |ki| > 2 then

3: for all cx ∈ ki \ {cki

1
, cki

n } do

4: M←M∪ {(ckj

1
, cx, min(d(ckj

1
, cki

1
) + d(cki

1
, cx),

d(ckj

1
, cki

n ) + d(cki

n , cx)))}

5: M←M∪ {(cx, ckj

1
, min(d(cx, cki

1
) + d(cki

1
, ckj

1
),

d(cx, cki

n ) + d(cki

n , ckj

1
)))}

6: if |kj | ≥ 2 then

7: M←M∪ {(ckj

n , cx, min(d(ckj

n , cki

1
) + d(cki

1
, cx),

d(ckj

n , cki

n ) + d(cki

n , cx)))}

8: M←M∪ {(cx, ckj

n , min(d(cx, cki

1
) + d(cki

1
, ckj

n ),

d(cx, cki

n ) + d(cki

n , ckj

n )))}
9: end if
10: end for
11: end if
12: if |kj | > 2 ja |kj | > 2 then

13: for all cx ∈ kj \ {ckj

1
, ckj

n }, cy ∈ ki \ {cki

1
, cki

n } do

14: M←M∪ {(cx, cy, min(d(cx, ckj

1
) + d(ckj

1
, cki

1
) + d(cki

1
, cy),

d(cx, ckj

1
) + d(ckj

1
, cki

n ) + d(cki

n , cy),

d(cx, ckj

n ) + d(ckj

n , cki

1
) + d(cki

1
, cy),

d(cx, ckj

n ) + d(ckj

n , cki

n ) + d(cki

n , cy)))}
15: end for
16: end if
17: end for
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d′′′′

ckj

1
a ckj

n cki

1
b cki

n

d′′′

ckj

1
a ckj

n cki

1
b cki

n

d′′

ckj

1
a ckj

n cki

1
b cki

n

d′

ckj

1
a ckj

n cki

1
b cki

n

Kuva 6: Klustereiden kj ja ki sisäsolmujen väliset potentiaaliset lyhimmät
polut.

cx ∈ kj \ {ckj

1
, ckj

n }. Rivillä 4 etsitään potentiaaliset polut lyhimmälle po-

lulle 〈ckj

1
, . . . , cx〉∗ ∈ V ja valitaan lyhimmän polun etäisyys etäisyydeksi

d(ckj

1
, cx). Rivillä 5 tehdään samoin etäisyydelle d(cx, c

kj

1
). Riveillä 6–9 käy-

dään läpi tapaukset, joissa |kj | > 2. Riveillä 7–8 toiminta on sama kuin

riveillä 4–5, mutta tutkittavat etäisyydet ovat d(ckj

n , cx) ja d(cx, c
kj

n ). Riveillä
12–15 käydään läpi tapaukset, joissa |kj| > 2 ja |ki| > 2. Rivillä 13 käydään

läpi solmuparit cx ∈ kj \ {ckj

1
, ckj

n }, cy ∈ ki \ {cki

1
, cki

n }. Rivillä 14 valitaan
potentiaaliset polut lyhimmälle polulle 〈cx, . . . , cy〉

∗ ∈ V ja valitaan lyhin
pituus etäisyydeksi d(cx, cy). Kuvassa 6 on esitetty klusterin kj sisäsolmun
potentiaaliset lyhimmät polut klusterin ki sisäsolmuun.
Näiden vaiheiden jälkeen kaikki etäisyydet tunnetaan ja etäisyysmat-

riisi on rakennettu.

5 Menetelmän testaus ja analysointi

Testitapauksia varten toteutettiin verkon hallinta, geokoodaus, karsinta-
menetelmä RNR[23], Dijkstran algoritmi, koostamistekniikka ja testida-
tageneraattori C♯-ohjelmointikielellä. Testit ajettiin tietokoneella, jossa oli
Pentium 4 3.00GHz prosessori ja 3GB keskusmuistia. Käyttöjärjestelmänä
oli Windows XP SP3.
Koostamistekniikka testattiin suuntaamattomassa verkossa G = (V, E).

Verkko muodostettiin Digiroad-kartta-aineistosta Keski-Suomen osalta ja
se muodostuu 96 020 solmusta ja 102 161 kaaresta. Solmut esiintyvät ver-
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kossa taulukon 2 mukaisesti.

Aste Määrä Osuus

1 24605 25,625%
2 36434 37,944%
3 33098 34,470%
4 1860 1,937%
5 23 0,024%

Taulukko 2: Solmujen jakauma verkossa.

Algoritmin tehokkuutta mitattiin joukolla testitapauksia, joissa kohde-
pisteet sijaitsevat lähellä toisiaan. Tällä pyrittiin simuloimaan jätteiden-
keräyksen ja sanomalehtien jakelun optimointiongelmaa, joita varten on
rakennettava etäisyysmatriisi. Testitapauksia generoitiin 12. Testidatage-
neraattorille annettiin parametreina klustereiden määrä α, tiesegmenttien
yhteispituus β klusterissa, kohdepisteiden lukumäärä klusteria kohden
γ, kohdepisteiden esiintymistodennäköisyys δ ja kohdepisteiden välinen
etäisyys ǫ. Jokainen tiesegmentti jaettiin ǫ-välein ja kohdepiste asetettiin
kyseiseen väliin todennäköisyydellä δ. Kuvassa 7 on kuvattu testitapaus,
jossa α = 1, γ = 5, ǫ = 20 ja

∑
8

i=1
βi = β. Testitapaukset esitellään taulu-

kossa 3.

Klusterin keskipiste

Tieverkon solmu

Lisätty kohdepiste

Ei kohdepistettä

ǫ

ǫ
β1

β2

β3

β4

β5

β6

β7

β8

Kuva 7: Klusterin muodostus.
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# α γ α× γ β δ ǫ

1 2 32 64 10 000 0.6 20
2 2 64 128 10 000 0.6 20
3 2 128 256 10 000 0.6 20
4 2 256 512 10 000 0.6 20
5 4 16 64 10 000 0.6 20
6 4 32 128 10 000 0.6 20
7 4 64 256 10 000 0.6 20
8 4 128 512 10 000 0.6 20
9 8 8 64 10 000 0.6 20
10 8 16 128 10 000 0.6 20
11 8 32 256 10 000 0.6 20
12 8 64 512 10 000 0.6 20

Taulukko 3: Testitapaukset ja niiden parametrit.

Testitapaukset ratkaistiin kolmella menetelmällä: Dijkstran yksi yhteen
-menetelmällä, verkon karsinnalla ja Dijkstran yksi yhteen -menetelmällä
sekä koostamistekniikalla. Dijkstran yksi yhteen -menetelmä ratkaisee yh-
den kohdepisteparin etäisyyden kerrallaan. Koostamistekniikassa käytet-
ty lyhimmän polun algoritmi oli Dijkstran yksi yhteen -menetelmä. Dijk-
stran algoritmin tietorakenteena oli prioriteettijono2. Koostamistekniikas-
sa verkko karsittiin ennen koostamisen suorittamista.
Ratkaistujen testitapauksien tulokset on esitetty taulukossa 4. Dijkstran

yksi yhteen -menetelmä ratkaisi testitapaukset hitaimmin kuluttaen ai-
kaa 12–1300 minuuttia testitapauksesta riippuen. Verkon karsinnan avulla
Dijkstran yksi-yhteen menetelmän tehokkuus parani, jolloin testitapauk-
set ratkesivat 1–150 minuutissa. Koostamistekniikka ratkaisi testitapauk-
set 10–540 sekunnissa. Suorahakujen kuluttama aika oli 0,05–1,00 sekuntia
testitapauksesta riippuen. Lisäksi määriteltiin uusi metriikka, koostamis-
kerroin, joka kertoo juurisolmujen ja kaikkien kohdepisteiden lukumäärän
suhteen. Koostamiskerroin ζ, 0 < ζ ≤ 1, on sitä pienempi, mitä koostetum-
pi testitapaus on. Koostamiskertoimet olivat 0,020–0,282 testitapauksesta
riippuen.
Suurissa testitapauksissa 94% etäisyyksistä laskettiin alle kahdessa se-

kunnissa. Tämä tarkoittaa vähintään 246 415 lyhintä polkua, testitapauk-
sesta riippuen. Testitapauksissa, joissa kohdepisteiden määrä oli sama,
mutta klusterimäärä oli eri, ei havaittu merkittävää eroa suoritusajoissa

2Tietorakenteessa toiminnot lisää O(log n), poistaPienin O(log n) ja katsoPienin
O(log n).
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Dijkstra RNR + Dijkstra Koostamistekniikka
# aika aika aika

Dijk. oper. Dijk. oper. Dijk. oper. ζ

taulukko-operaatiot aika

1 12.41 min 1.17 min 9,422 s
4096 4096 529 0,129

0,047 s
2 46.22 min 5.56 min 2,532 s

16 384 16 384 324 0,020
0,032 s

3 140.57 min 16.49 min 1.15 min
65 536 65 536 5776 0,088

1s
4 1125.42 min 147.02 min 8.44 min

262 144 262 144 14 400 0,055
1 s

5 12.03 min 1.18 min 8,984 s
4096 4096 576 0,141

0,031 s
6 47.16 min 5.03 min 19,1 s

16 384 16 384 1024 0,063
0,1 s

7 243.13 min 25.36 min 1.19 min
65 536 65 536 4225 0,064

1 s
8 1053.39 min 78.33 min 4.49 min

262 144 262 144 14 162 0,055
1 s

9 15.26 min 2.40 min 24,9 s
4096 4096 1156 0,282

0,1 s
10 65.21 min 7.01 min 43,1 s

16 384 16 384 1936 0,118
0,1 s

11 283.23 min 34.53 min 2.60 min
65 536 65 536 4096 0,063

1 s
12 1300.50 min 125.13 min 7.08 min

262 144 262 144 15 376 0,059
1 s

Taulukko 4: Testien tulokset.
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eikä koostamiskertoimissa. Dijkstran yksi yhteen -operaatioiden määrän
nousu olisi ollut odotettavaa klustereiden määrän lisääntyessä, mutta tätä
ei testitapauksissa havaittu. Eroa suorahakuoperaatioiden kuluttamassa
ajassa ei myöskään havaittu.
Koostamistekniikan suoritusajasta valtaosa kuluu perinteisen lyhim-

män polun algoritmin laskentaan. Tuloksien perusteella koostamiskerroin
ja koostamistekniikan tehokkuus monesta moneen -lyhimmän polun on-
gelmassa riippuvat toisistaan.

6 Jatkotutkimus

Edellä esitetty koostamistekniikka on tuloksien perusteella kehitysaskel
etäisyysmatriisin rakentamiseen tapauksissa, joissa kohdepisteet sijaitse-
vat lähellä toisiaan.
Jatkotutkimuksissa tullaan pohtimaan koostettujen klustereiden muo-

dostamista siten, että klustereiden juurisolmut ovat tieverkon solmuja. Tä-
män seurauksena klustereiden juurisolmut voivat olla asteiltaan ≥ 2 ja eri
klustereilla voi olla samoja juurisolmuja. Kun kahdella tai useammalla eri
klusterilla on sama juurisolmu, voidaan klusterit linkittää toisiinsa ja on
mahdollista luoda suurempia klustereita.
Lisäksi aiotaan tutkia etäisyysmatriisin rakentamista ja koostettujen

klustereiden käyttöä kaluston reitinoptimointiongelmissa, jotka sisältävät
kapasiteettirajoitteita ja aikaikkunoita.

7 Yhteenveto

Tässä raportissa esitettiin lyhimmän polun laskentaa tehostava koostamis-
tekniikka. Kirjallisuuskartoituksessa havaittiin, että vastaavanlaista tutki-
musta ei ole tehty. Lyhimmän polun laskennan kiihdytystekniikoita on
kuitenkin tutkittu paljon viime vuosina.
Esitetty koostamistekniikka muodostuu kahdesta eri vaiheesta: kohde-

pisteiden koostamisesta ja etäisyysmatriisin rakentamisesta. Menetelmän
tehokkuus osoitettiin merkittäväksi testitapauksissa, joissa kohdepisteet
sijaitsivat lähellä toisiaan. Lisäksi esitettiin uusi metriikka, koostamisker-
roin, joka kuvaa koostamistekniikan tehokkuutta tutkittavassa tapaukses-
sa.
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