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H E G Y H Á T I  M Á T É 1

Automataelméleti és evolúciós ütemezési mód-
szerek alkalmazása egylépéses gyártórendszerek 

tárolási költségének minimalizálásához2

1. BEVEZETÉS

Gyártórendszerek ütemezése egy több évtizedes múltra visszatekintő kutatási te-
rület. Bár az alapvető feladat minden esetben azonos – gyártási lépések optimális 
allokálása erőforrásokhoz és időintervallumokhoz –, az egyes gyártórendszerek 
sajátosságaiból fakadóan a terület sok és változatos ütemezési feladatot szül.3

A feladatok egyik legfontosabb tulajdonsága a gyártási lépések egymásra épü-
lésének a szerkezete, mely lehet egylépéses, többlépéses lineáris, többlépéses elága-
zó vagy általános hálózattal megadott. Az ütemezési feladat nehézségét egy másik, 
nagyban befolyásoló tényező a köztes anyagok tárolására vonatkozó korlátozások, 
melyek lehetnek mennyiségiek, illetve a tárolás idejére adottak is. Mindemellett az 
egyes esettanulmányok gyakran tartalmaznak további specifikus paramétereket, 
mint például tisztítási költségek, átállítási idők, feladatok hőigényei, melyek vagy a 
célfüggvény képzésében vagy további korlátozásokban vesznek részt. 

A feladatok e széles skálájára az irodalomban temérdek módszer került pub-
likálásra, melyek többsége a feladat vegyes-egész lineáris programozási modell-
ként (Mixed-Integer Linear Programming, MILP) való megadásán alapul, melyet 
általános célú optimalizáló szoftverek segítségével oldanak meg.4 A MILP model-
leken alapuló módszerek számos fejlesztésen estek keresztül, és sok publikáció 
született azok speciális esettanulmányokhoz történő illesztéséről, kiterjesztésé-
ről. Az ilyen módszerek mellett a második leggyakrabban használt matematikai 
modell az S-gráf, melyhez feladatspecifikus megoldó algoritmusokat dolgoztak 
ki, amik több feladatosztály esetén is hatékonynak bizonyultak.5 A kevésbé kuta-

[1] SZE Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, Informatika Tanszék, tudomá-
nyos főmunkatárs.
[2] Ezúton szeretném megköszönni kollegáim munkáját, akikkel közösen értük el az itt bemuta-
tott eredményeket: Dr. Hatwágner Ferenc Miklós, Ősz Olivér, Vida Judit.
[3] Mendez, C. A. – Cerda, J. – Grossmann, I. E. – Harjunkoski, I. – Fahl, M.: State-of-the-
art review of optimization methods for short-term scheduling of batch processes, in Computers 
& Chemical Engineering, 2006/6-7. no., 913–946. o.
[4] Floudas, C. A. – Lin, X.: Continuous-time versus discrete-time approaches for scheduling of 
chemical processes: a review, in Computers & Chemical Engineering, 2004/11. no., 2109–2129. o.
[5] Sanmarti, E. – Holczinger, T. – Puigjaner, L. L. – Friedler, F. – Sanmartí, E. – Puig-
janer, L. L. – Friedler, F.: Combinatorial framework for effective scheduling of multipurpose 
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tott módszerek közé tartoznak az időzített automatákat,6 valamint időzített Pet-
ri-hálókat7 alkalmazó megközelítések.

Jelen kutatás célja egy MILP módszerekkel megoldott feladatosztály megvizs-
gálása elsőként időzített automatán alapuló módszerekkel. Mivel egzakt optima-
lizálási módszerekkel a nagyobb feladatméret mellett nem várható belátható időn 
belül optimális megoldás, a kutatás másik részeként egy evolúciós algoritmus ke-
rült kidolgozásra ugyanahhoz a feladatosztályhoz.

2. PROBLÉMADEFINÍCIÓ

A vizsgált feladatosztály alapja egy Kopanos és társai (2009) által publikált eset-
tanulmány, mely egy egylépéses gyártórendszert mutat be. A példában 25 termék 
gyártásához áll rendelkezésre 4 berendezés. Minden termék egyetlen gyártási lé-
pésben készül el, melyet a 4 berendezés közül terméktől függően néhány képes 
elvégezni, terméktől és berendezéstől függő idő alatt. Minden termékhez adott 
egy leszállítási idő vagy határidő, mely szigorú, tehát a termék gyártásának köte-
lező ezen időpontig befejeződni a hozzárendelt berendezésben. A cél a készter-
mékek tárolási költségeinek minimalizálása, mely egyenesen arányos a termékek 
gyártásának befejezései és azok leszállításai között eltelt idők összegével. A fela-
dat további nehézségét adja, hogy minden berendezéshez adott egy beállítási idő, 
valamint berendezéstől függetlenül minden termékpárra adott egy átállítási idő. 

A feladat adatai az első 5 termékre az 1. táblázatban láthatók. Kopanos és 
társai a feladatot precedencia alapú MILP modellként írták fel, melyet több kü-
lönböző termékszám mellett teszteltek.

batch plants, in AIChE Journal, 2002/11. no. 2557–2570. o.
[6] Behrmann, G. – Larsen, K. G. – Rasmussen, J. I.: “Optimal scheduling using priced timed 
automata performance evaluation review”, in ACM Sigmetric, vol. 2005/4., 34–40. o.
[7] Ghaeli, M. – Bahri, P. A. – Lee, P. – Gu, T.: Petri-net based formulation and algorithm for short-
term scheduling of batch plants, in Computers & Chemical Engineering, 2005/2. no., 249–259. o.
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1. táblázat: Az esettanulmány adatai az első 5 termékre

Berendezések Végrehajtási idők (nap) Beállási idők (nap)
u1 1.538 1.500 1.607 - - 0.180
u2 - - - - - 0.175
u3 - - - 1.564 0.736 0.000
u4 1.194 0.789 0.818 2.143 1.017 0.237
Termékek P1 P2 P3 P4 P5 Határidők (nap)
P1 - 0.3 0.8 1.5 0.6 15
P2 0.2 - 1.3 0.9 2.5 30
P3 0.5 0.9 - 0.5 0.7 22
P4 1.1 0.7 0.2 - 0.8 25
P5 0.5 1.0 0.0 1.3 - 20

Átállási idők (nap)

3. LINEÁRIS KÖLTSÉGŰ IDŐZÍTETT AUTOMATA ALAPÚ MODELL

A determinisztikus automaták időzítőkkel történő kiterjesztését Alur és Dill 
(1994) vezette be, melyet Behrmann és társai (2001) egészítettek ki lineáris költ-
ségfüggvényekkel, mely lehetővé tette az optimalizálás célú alkalmazást. Üteme-
zési feladatok megoldására többek között Panek és társai (2008), valamint Sub-
biah és társai (2009) is sikeresen alkalmazott lineáris költségfüggvényű időzített 
automatákat (Linear Priced Timed Automaton, LPTA). 

A 2. szekcióban bemutatott feladat modelljét az UPPAAL keretrendszerben 
készítettük el, mely az Uppsala University és az Aalborg University közös fej-
lesztéseként készült el (Bengtsson és társai, 1995). Az LPTA modell optimális 
megoldásához az UPPAAL-CORA kiegészítőt használtuk.8

3.1. Gépek modellezése automatákkal

Az első elkészült modell két sablont használ, egyet a termékeknek, egyet a be-
rendezéseknek, melyek az 1. és 2. ábrán láthatók. A rendszer egy globális órát 
használ, valamint minden példányosított automata rendelkezik egy további sa-
ját órával. Az automaták a foglal, elenged, kezdodik csatornákon szinkronizálnak 
egymással, melyekből minden gép rendelkezik eggyel. A lineáris költségegyütt-
ható a termék sablon Kész állapotában van definiálva.

[8] Beehrmann et al. (2005): i. m. 
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1. ábra: A termékek sablonja az első LPTA modellben

2. ábra: A gépek sablonja az első LPTA modellben

3.2. Gépek modellezése tömbbel

A második modell már csak a termékekhez definiál sablont, a gépek állapotait 
két egész tömbbel modellezi. Az így elkészült modellben nincs szükség szink-
ronizáló csatornákra, valamint néggyel kevesebb az órák száma. A termékekhez 
definiált sablon a 3. ábrán látható.
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3. ábra: A termékek sablonja a második LPTA modellben

4. A NAGY MÉRETŰ FELADATHOZ KIDOLGOZOTT EVOLÚCIÓS  
ALGORITMUS

Nagy méretű feladatok optimális megoldása egzakt algoritmusokkal nem vár-
ható, így egy heurisztikus megközelítést is alkalmaztunk a 2. szekcióban bemu-
tatott feladatra. A kiválasztott módszer egy olyan evolúciós algoritmus, mely 
bakteriális jegyeket tartalmaz. A bakteriális evolúciós algoritmusok (Bacterial 
Evolutionary Algorithm, BEA)9 a pszeudo-bakteriális genetikus algoritmusok 
leszármazottjai, melyek eredetileg fuzzy rendszerek paramétereinek optimalizá-
lására lettek kidolgozva,10 azonban később sikeresen alkalmazták őket ütemezési 
feladatok megoldására is.11

A kidolgozott módszerben az egyedreprezentáció egy valós számokból álló P 
méretű vektor, melynek minden eleme a [0,U[ itervallumba esik, ahol P a termé-
kek, U pedig a berendezések száma. Amennyiben az egyik termékhez tartozó allél 
értéke az [k,k+1[ intervallumba esik, ahol k egész, akkor az egyed által leírt üteme-
zésben a terméket a k+1. berendezés hajtja végre. Az ilyen módon egy berendezés-
hez rendelt termékek végrehajtási sorrendje a hozzájuk tartozó allél szerinti növek-
vő sorrend. Egy egyed egy kis részének értelmezésére a 2. táblázat mutat példát.

[9] Nawa, N. E. – Furuhashi, T.: A study on the effect of transfer of genes for the bacterial 
evolutionary algorithm, in Knowledge-Based Intelligent Electronic Systems, 1998, Proceedings 
KES’98, 1998 Second International Conference on, 1998/3. vol., 585–590. o.
[10] Nawa, N. E. – Furuhashi, T.: Fuzzy system parameters discovery by bacterial evolutionary 
algorithm, in IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 1999/5. no., 608–616. o.
[11] Balázs, K. – Horváth, Z. – Kóczy, L. T.: Different chromosome-based evolutionary approa-
ches for the permutation flow shop problem, in Acta Polytechnica Hungarica, 2012/2. no., 115–138. o.
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2. táblázat: Egyedreprezentáció a BEA módszerben

Termékek P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
Egyed 1.46 1.32 2.87 2.38 1.172 1.20 3.71 0.12

Berendezés u2 u2 u3 u3 u2 u2 u4 u1
Sorrend 4. 3. 2. 1. 1. 2. 1. 1.

u1 P8
u2  P5 → P6 → P2 → P1
u3 P4 → P3
u4 P7

A termékekhez rendelt berendezések, valamint a végrehajtási sorrendek meg-
határozása után a pontos ütemezés meghatározása egy berendezéshez a következő:

1. Az utolsónak hozzárendelt termék gyártásának időzítése oly módon, 
hogy az pontosan a határidejére legyen kész.

2. Az ezt megelőző termék gyártásának befejezése a következő két időpont 
közül a kisebbik: a termék határideje, valamint a következő termék kezdő 
ideje mínusz a két termék közötti átállási idő.

3. A 2. lépés ismétlése, amíg van a berendezéshez rendelt termék.

Az egyes egyedek fitnesz értéke az ezen ütemezésben szereplő tárolási költsé-
gek, valamint további magas büntető költségek, ha egy berendezés már a beállási 
ideje előtt be van ütemezve.

Az alkalmazott mutációs operátor egyetlen allél értékét változtatja véletlen-
szerűen az értékének egy megadott környezetében, lekezelve az intervallumok 
határait, valamint az inkompatibilis termék-berendezés hozzárendeléseket. Ke-
resztezéshez egy pontos keresztezést alkalmaz a módszer.

A módszer bakteriális jellegét az adja, hogy a mutációs operátort az egyed 
összes alléljén alkalmazza egymás után, minden lépésben a legjobb fitesz értéket 
eredményező értéket megtartva, ezáltal egy lokális javítást eredményezve.

5. EREDMÉNYEK

Mindkét módszer tesztelve lett különböző számú termékkel, így skálázva az ere-
deti esettanulmányt. Minden teszteset legalább ötször lett futtatva, melynek ered-
ményei átlagolva lettek.

5.1. Időzített automata modell

A két LPTA modell összehasonlítása egy Intel Core i3 3120 processzorral rendel-
kező számítógépen történt, az UPPAL-CORA 4.0.2-es verziójával. Az első tesztek 
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futtatásakor az első modell 6, míg a második modell 9 termék optimális üteme-
zését volt képes 1 percen belül megtalálni. Ugyanakkor az LPTA megoldó több 
kapcsolóval paraméterezhető (bejárási sorrend, extrapolációs szabály, cache-elés 
stb.), melyekből összesen 150 különböző kapcsolóbeállítás képezhető. Mindkét 
modell mind a 150 kapcsolóbeállítással meg lett oldva a korábban kezelt legna-
gyobb méretű esetre. Ennek eredményeképp azonosításra kerültek a legelőnyö-
sebb kapcsolóbeállítások, melyekkel mindkét modell esetében kitolódott az egy 
perc alatt megoldható problémák mérete eggyel. 

Az előzetes várakozásoknak megfelelően a két LPTA modell meglehetősen 
lassú, azonban még maradt több gyorsítási lehetőség, mely nem került kiakná-
zásra, jövőbeni kutatási tervek részét képezi:

• harmadik modell megalkotása, ahol csak a gépekhez tartozik automata,
• megfelelő remaining függvény definiálása, mellyel a keresési tér draszti-

kusan lecsökken.
Ezen további fejlesztések a korábbi hasonló példák tapasztalatai alapján nagy-

mértékű gyorsítást eredményezhetnek.

5.2. Evolúciós algoritmus

A kidolgozott evolúciós algoritmus is több ponton finomhangolható, mint példá-
ul a választott populációméret, keresztezések gyakorisága stb. Első lépésben egy 
közepes méretű példán kiválasztásra kerültek ezen paraméterek ideális értékei. 

A kidolgozott algoritmus implementációja C++ nyelven történt, és a Kopa-
nos és társai által javasolt MILP modellel került összehasonlításra IBM ILOG 
CPLEX 12.7.1-es megoldót alkalmazva egy Intel Core i7-6700HQ processzor-
ral rendelkező gépen. A két modell 20, illetve 25 termék esetén lett tesztelve 
kétféle időlimit mellett. A 3. táblázat az időlimit alatt megtalált legjobb megol-
dás értékét mutatja. Az esetek valós optimum értéke a MILP modell hosszabb 
futtatása során került meghatározásra. 

Jól látható, hogy rövidebb idő alatt a BEA módszer az optimumhoz sokkal 
közelebbi megoldást adott, hosszabb időlimit esetében pedig a másik módszerrel 
ellentétben képes volt megtalálni az optimális megoldást.12

Méret 20 termék 25 termék
Időlimit 10 s 60 s 120 s 300 s
Módszer MILP BEA MILP BEA MILP BEA MILP BEA
Megtalált  
megoldás 33.961 18.077 25.654 17.199 41.869 30.716 31.336 29.556

Optimum 17.199 29.556

[12] Természetesen a BEA módszer önmagában a megadott megoldás optimalitását nem 
bizonyította.
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6. ÖSSZEFOGLALÁS

A kutatás eredményeképp egy irodalmi esettanulmány lett megvizsgálva két kü-
lönböző, ezen a területen viszonylag ritkán alkalmazott megközelítéssel. Kisebb 
méretű feladatok egzakt optimalizálásához a feladat egy lineáris költségfüggvé-
nyű időzített automatával lett modellezve, melynek kezdeti futási eredményei 
ugyan szerények, de több gyorsítási lehetőség adott hozzájuk. Nagyobb méretű 
feladatok szoros időkorláton belüli megoldásához egy bakteriális evolúciós algo-
ritmus került kidolgozásra, mely az irodalomban publikált MILP alapú módszer-
rel szemben hatékonyak bizonyult.
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