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1.  

BEVEZETÉS 

Disszertációmban egy új két-szempont szerinti ütemezési modellt mutatok be 

bizonytalan-de-korlátos tevékenységi időtartamokkal és pénzáramokkal rendelkező 

erőforrás-korlátos projekt ütemezési problémák (RCPSP) esetére. A modell olyan 

nagyprojektek esetére lett kidolgozva, amelyek méretükből, újszerűségükből és 

összetettségükből fakadóan nagy kockázattal járnak a magas beruházási költségük, 

hosszú megvalósulási idejük és kiemelt társadalmi hasznosságuk miatt.  

Az ilyen projektek esetén a legfontosabb tervezési szempontok között szerepel a 

projekt végrehajtásának időtartama, annak biztossága és költségintenzitása. Ezen 

szempontok érvényesítése komoly módszertani kihívást jelent, hiszen a valós 

kivitelezés számos bizonytalanságot rejt. Ezen kihívásokra ad egy lehetséges választ a 

disszertációmban bemutatott ütemezési eljárás, amely bizonytalan körülmények között 

is képes megbízható támogatással szolgálni a projektmenedzserek részére.  

A kutatásom eredménye egy új metaheurisztikus harmóniakereső eljárás amely, a 

matematikai programozás, a metaheurisztikák és a mintavételezés alapú eljárások 

kombinációjából jött létre.  

A modell a Csébfalvi (2007) által fejlesztett "Csend Hangjai" harmóniakereső 

algoritmus megfelelően módosított változata. Az eljárás robosztus mivolta miatt 

bizonytalan tevékenységi időtartamok mellett is képes erőforrás-korlátos ütemezéseket 

generálni, melyekben a tevékenységek mozgatása (csúszása) miatt sem omlik össze 

ütemezés. A modell egy másodlagos szempont szerinti ütemezés segítségével képes 

figyelembe venni az eltérő megvalósulási idejű projektek nettó jelenértékét is. A két 

szempontú ütemezés által egy a valósághoz sokkal közelebb álló modellt kaptam, amely 

nagyban segítheti a projektek megvalósulását.  

A bevezetést követően dolgozatom első fejezetében bemutatom a projektütemezés 

problémakörét. A dolgozat elsősorban a nagy projektekből fakadó problémák 

megoldására keresi a lehetséges megoldásokat, de ezek közül is kiemelt figyelmet fordít 

az olyan speciális feladatokra, melyek a területfejlesztési és mérnöki világ határán 

mozognak. A dolgozat alap példaként kezeli az Ős-Dráva programot, amely vidékünk 

egyik kurrens és jelentős fejlesztése. Ez a program egy olyan tipikus minta, amely 

bemutatásával jól értelmezhető a vizsgált témakör és egy olyan gyakorlati példa, mely 

bemutatásával érthetővé válik a kutatás motivációja és célja.  

A projektütemezés lényege, hogy megbízható ütemezéssel szolgáljon a kivitelező 

szakembergárdának. A valós életben azonban ez az egyszerű elvárás csak ritkán teljesül. 

A kivitelezés során általános tapasztalat a csúszás és a többletköltség. Ez egy olyan 



8 

valós probléma, amelynek okait és lehetséges sikertényezőit a dolgozat e része 

csoportosítja.  

A fejezet további részében a sikeres kivitelezés lehetséges stratégiai megközelítéseit 

vizsgálom, amelyek hatékonyak lehetnek az ismeretlennel való bánásban. Az ütemezési 

stratégia kiválasztása az egyik első megválasztandó tényező, amely jelentősen 

meghatározza a megoldásunkat és annak használhatóságát a későbbiekben. Bemutatom 

a proaktív és reaktív ütemezési stratégiák közti különbséget, melyek közül az előbbi 

megközelítés lesz az, amelyik a dolgozatban bemutatott ütemezési eljárás alapjául is 

szolgál.  

A fejezet utolsó részében bemutatom a projektütemezés legfontosabb alapelemeit és 

fogalmait: 

 Tevékenységek 

 Erőforrások 

 Célfüggvények 

 Ábrázolási módszerek 

A 3. fejezetben kerül sor a szakirodalmi áttekintésre. Ebben a fejezetben vizsgálom a 

nemzetközi szakirodalom eredményeit, melyek elsősorban az erőforrás-korlátos 

projektütemezési problémák megoldására készültek.  

A kutatás során nem csak olyan eljárásokat veszek sorra, amelyek szorosan 

kapcsolódnak az időtartam minimalizáló és nettó jelenérték maximalizáló eljárásokhoz. 

Ezek az eljárások sok esetben vesznek át módszereket más modellekből, melyek ezáltal 

előzményként kezelhetők. Ilyenek lehetnek a nem erőforrás-korlátos esetek, vagy az 

egzakt megoldások. Egzakt megoldások kisméretű esetekben adnak optimális 

megoldást. A megoldandó probléma viszont NP-nehéz természetű, melyre heurisztikus 

eljárások adnak elfogadható időn belül jó megoldást, a heurisztikák mégis sok esetben 

egzakt megoldásokból táplálkoznak. Az NP nehéz azt jelenti, hogy egy Nem-

determinisztikus, Polinomiális idő alatt hagyományos eljárásokkal nem megoldható 

problémáról van szó, Blazewicz (1983). 

A heurisztikus eljárásokon belül is kiemelten foglalkozom a metaheurisztikus 

megoldásokkal, mivel ezen eljárások adják a leghatékonyabb eredményt. A 4. 

fejezetben bemutatásra kerülő új metaheurisztika, a Csébfalvi (2007) által kifejlesztett 

és megfelelően módosított "Csend Hangjai" harmóniakereső eljárás is ebbe a csoportba 

tartozik. 

A módosítás célja a következők voltak: 

 Olyan módszert létrehozni, amely képes a tevékenységi időtartamokban fellépő 

bizonytalanság kezelésére. 

 Olyan módszert létrehozni, amely képes a pénzáramokban fellépő bizonytalanság 

kezelésére. 

 Olyan feltétel rendszert kialakítani, amely egyszerre képes a projekt 

időtartamának minimalizálására és a nettó jelenérték maximalizálására. 
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 Képessé tenni a módszert arra, hogy feltételes kérdésekre is szimulálható 

válaszokat adjon. 

 Lehetővé tenni az összehasonlíthatóságot az algoritmusbeli módosítások 

hatásának eredményei illetve eltérő módszerek között.  

A modell képes erőforrás-korlátos projektek ütemezésére, melyek bizonytalan-de-

korlátos tevékenységi időtartamokkal és pénzáramokkal rendelkeznek. Az eljárás 

lényege, hogy az ütemezés immunis a tevékenységi bizonytalanságokra, és 

mintavételezés alapú szcenáriókkal alkalmas a költségalapú értékelésre. 

Alapfeltételezés, hogy a bizonytalan-de korlátos tevékenységi időtartamok és 

pénzáramok optimista - pesszimista becslésekkel írhatók le. A robosztus ütemezések 

értékelésénél első szempont a teljes projektidőtartam változékonysága, második 

szempont a projekt nettó jelenértéke a generált szcenáriók mintavétel-a-mintavételen 

alapuló folyamatában. Az eljárás során a robosztus ütemezés kereső algoritmus egy 

vegyes egész értékű lineáris programozási feladat (MILP), mely kombinálva lett egy 

mintavétel alapú költségértékeléssel.  

Az elsődleges szempont szerinti kritérium az optimista és pesszimista erőforrás-

korlátos időtartamok lineáris kombinációjából ered. A célfüggvényben súlyozó 

tényezőket alkalmaztam, hogy a modell minél jobban képes legyen a gyakorló 

menedzser szemlétének (kockázattűrő képességének) és megérzéseinek további 

implementálására a lehetséges kimenetelekkel kapcsolatban.  

A modell leírható egy olyan célfüggvénnyel, amely minimalizálja a lehetséges 

(optimista-pesszimista) kimenetelek lineáris kombinációinak projektidőtartamát, 

figyelembe véve az erőforrás-korlátosságot, az eredeti és az új megelőző-rákövetkező 

relációkat, és a projekt teljesülésének pesszimista felső korlátját.  

A modell alapja a tiltott halmazok elmélete, így az eredmény egy optimális 

konfliktusjavító halmaz. Ennek a beillesztésével megkapjuk a robosztus ütemezést, 

amely képes kezelni a bizonytalan tevékenységi időtartamokat.  

Megjegyzendő, hogy a kapott eredmény nem szükségszerűen költséghatékony a 

definiált bizonytalan környezetben. Ennek következtében szükséges a bizonytalan 

pénzáramok vizsgálata is minden lehetséges bizonytalan tevékenységi időtartammal 

összevetve a legjobb-legrosszabb időtartam tartományban. 

A vizsgálat lényegi eleme a projekt nettó jelenértékének (NPV) maximalizálása. A 

keresés módszertanilag szintén egy MILP-en alapszik, viszont a hagyományos modell 

leírások értelmében ez egy rendkívül nagy számítási feladatot eredményezne, amely a 

tevékenység szám exponenciális függvényeként oldható csak meg.  A modell implicit 

erőforrás-korlát kezelésének köszönhetően a MILP függvényhalmaza csak elsőbbségi 

függvényeket és a beillesztett erőforrás konfliktusjavító függvényeket tartalmaz. Ennek 

köszönhetően az elsőbbségi függvényeket egy teljesen unimoduláris (TU) leírással 

helyettesíthetjük, amelynek köszönhetően az erőforrás- korlát-mentes nettó jelenérték 

probléma polinomiális idő alatt megoldható lesz (Pritsker et al.1969). A modell ezen 
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pontján az erőforrás-korlátok elhagyása lehetséges, mivel a konfliktusjavító megoldások 

ezeket a feltételeket biztosítják.  

A probléma megoldásához szükséges egy olyan hibrid módszer, amely kombinációja 

a matematikai programozásnak, a metaheurisztikáknak és a mintavételezés alapú 

eljárásoknak.  

A "Csend Hangjai" harmóniakereső metaherurisztika (Csébfalvi, 2007) az, amely 

képes az eredményként kapott számos lehetséges megoldás között irányt mutatni. A 

keresés folyamán számos olyan megoldás vázolódik, amelyek projekt időtartamuk és 

nettó jelenértékük szerint változatos eredményt mutatnak. A "Csend Hangja" 

metaheurisztika kiválasztási folyamat emiatt a következőképpen írható le: 

 A kiválasztási mechanizmus kulcsszereplője a "Csend Hangjai" metaheurisztika 

operátora a "karmester", aki az ütemezések kiválasztásáért felelős.  

 A kiválasztási mechanizmus kiválasztja az olyan többé-kevésbé jó ütemezéseket, 

amelyek akkor a jónak mondható projekt időtartammal (minimális) és jónak 

mondható nettó jelenértékkel rendelkeznek (maximális). Minél jobbnak mondható az 

értékpár annál nagyobb a valószínűsége, hogy az operátor kiválasztja azt. 

 Az operátor megjegyzi azokat a lehetséges projekt variációkat, amelyek mindkét 

szempont szerint a legjobb megoldást szolgáltatják. Az aktuálisan legjobb időtartam 

minimális és nettó jelenérték maximális valamint legjobb nettó jelenérték maximális 

és időtartam minimális ütemezéseket.  

A 4. fejezet második nagy egysége részletezi az algoritmus alkalmazásának és 

kiterjesztésének lehetőségeit. Bemutatom, hogy válik alkalmassá a modell a 

bizonytalanság kezelésére, a feltételes kérdések kezelésére. Bemutatok egy olyan 

eljárást is, amellyel képesek leszünk a modellben történő fejlesztésének nyomon 

követésére és elbírálására.  

Megvizsgálom, hogy hogyan lehetséges választ adni a tevékenységi időket érintő 

feltételes kérdésekkel kapcsolatban, melyhez szükség van a kritikus út használatára. A 

kritikus út fontos és visszatérő kérdése az ütemezés irodalmának. A terület azonban 

annál érdekesebb, ha a kritikus utat erőforrás korlátok figyelembe vételével vizsgáljuk.  

Az eljárás, a hagyományos idő-orientált eljárásokkal (tevékenységeket a kezdési 

idejükkel definiáltak) szemben egy olyan robosztus erőforrás-korlátos ütemezést 

generál, amelyben lehetségesek a tevékenység mozgatások anélkül, hogy az ütemezés 

összeomlana. Az eljárás lényege a tiltott halmazok alkalmazása, amely megadja az 

ütemezés optimális erőforrás konfliktusjavító reláció halmazát. Az utólag beillesztett 

megelőző-rákövetkező relációkkal.  

Még a kisebb erőforrás-korlátos projektek esetén is lehetségesek alternatív erőforrás 

allokációk, amelyek ugyanolyan projekt időtartamot eredményeznek,de eltérő kritikus 

utat. Ezáltal egy tevékenység lehet kritikus az egyik ütemezésben, és lehet valamennyi 

tartalékideje (flexibilitása) egy másikban. Ilyen esetekben fontos lehet az alternatív 
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variációk vizsgálata, és egy új tartalékidő mérték lefektetése mint az erőforrás-korlátos 

teljes projekt tartalékidő mérték. 

A kérdést tovább vizsgálva megállapítom, hogy nem a tartalék megléte vagy annak 

mennyisége a legfontosabb, hanem inkább annak a tevékenységek közti eloszlása.  

A tartalék idő fontosságán túl azonban konfliktusban van a teljes projektidőtartammal. 

Mindkét projekt mérték fontos ismérv, de igazán jó tartalék időt csak egy hosszabb 

megvalósulási idővel lehet elérni, mely természetesen fordítva is igaz. 

Egy bizonytalan tevékenység időtartamú projekt esetén kihívást jelent a tevékenységi 

időtartamok leírására. Ez azért okoz nehézséget, mert információ hiányában nincs 

lehetőség a hagyományos valószínűségi technikák alkalmazására. A projektek 

újszerűsége miatt nincs használható statisztikai adat, amelyből megfelelő eloszlási 

görbékre (valószínűségi adatokra) lehetne következtetni.  Vizsgálataim során azt 

feltételeztem, hogy a fuzzy logika és a lehetőségi (tagsági függvények orientált) 

megközelítések alkalmazásával megvalósíthatóvá válik a probléma implementálása a 

modellbe. A fuzzy halmazok leírásával először Zadeh (1965) és Gougen (1969) 

munkáiban találkozunk, a halmazok fogalmának általánosításával és az emberi 

nyelvezetben lévő döntéssekkel kapcsolatos bizonytalanság értelmezésével 

kapcsolatban. Az eljárás lényege, hogy tagsági függvényekkel matematikailag is 

értelmezhetővé válik a verbális információtartalom. A tagsági függvények lényege, 

hogy a fuzzy halmazok esetén a halmazhoz való tartozás és nem tartozás között 

fokozatos átmenet van, ezáltal könnyen leírhatók a pusztán szakmai tudásra alapozott 

verbális feltételezések. 

A bevezetett modell egy rugalmas egységesített modellen alapszik, melyben 

lehetőség van a tagsági függvény orientált, valószínűségi (eloszlási függvény alapú) 

vagy vegyes (részben tagsági függvény alapú részben eloszlási függvény alapú) 

értelmezésre is, mivel a megközelítés invariáns a szabad paraméterek "valódi" 

bizonytalanságot érintő jelentéstartalmára. A központi határeloszlási-tétel robosztussága 

miatt a valós méretű projektek lehetséges befejezési időtartamai mindig közel normális 

eloszlást mutatnak. Evvel tehát egy olyan egységesített modellhez jutunk, ahol az 

eredmények és gyakorlat eltörli az szakirodalomban szinte áttörhetetlennek látszó gátat 

a lehetőségi és valószínűségi megközelítések között.  

A szakirodalom fejlődésével nagy számban keletkeznek optimalizáló algoritmusok, 

amelyek minden esetben magukat tüntetik fel a legjobb eljárásnak. Tény, hogy eltérő 

problémákra más és más megközelítések alkalmasak, ez is az egyik oka a robbanásszerű 

fejlődésnek. Örök kérdés - melyre sokáig nem született valódi megoldás-, hogy hogyan 

lehet ezeket az eljárásokat igazságos módon összehasonlítani, (Hooker, 1995). Továbbá 

a kérdés ugyanígy nyitott az egyes eljárások fejlődése során is. Hogy lehet eldönteni, 

hogy az eljárásokban alkalmazott algoritmus változatok közül melyik a jobb? 

Erőforrás-korlátos projektütemezési problémák összehasonlításához nagyon szigorú 

protokoll kiválasztásával lehet eljárni, melyek már jól beváltak például gyógyszeripari 
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fejlesztések esetén, hiszen a problémák súlya ilyen estekben is hasonló lehet. 

Bemutatom, hogy egy adott metaheurisztikus keretben (a "Csend Hangjai" 

harmóniakereső algoritmus esetén) milyen valós hatással járnak egyes 

módosítások/fejlesztések. Az alátámasztáshoz a PSPLIB (Project Scheduling Problem 

LIBrary) tesztprojekteket és azok optimális ütemezését tartalmazó tesztkönyvtár 

(Kolisch and Sprecher, 1996) J30 teszt halmazának legnehezebb 10 esetét vizsgáltam 

úgy, hogy minden kiválasztott példát 30-szor futtattam a különböző operátorokkal, hogy 

megkapjam az összehasonlításhoz legalább szükséges kis mintát. Az összehasonlítás 

elvégzéséhez a klasszikus nem-paraméteres Kolmogorov-Smirnov tesztet használtam, 

mellyel a későbbi statisztikai problémák elkerülhetők az esetben (Csébfalvi, 2012). 

Mivel a jelen összehasonlítás esetén ismertek a tesztkönyvtár példájának optimális 

megoldásai, így ebben az esetben az összehasonlítás az optimális megoldástól való 

százalékos eltéréssel mérhető.  

Az 5. fejezet foglalkozik az Ős-Dráva programmal, amely tulajdonképpen a 

dolgozatban taglalt kihívások mintájaként is kezelhető.  

Az Ős-Dráva program rendkívül összetett, hosszú távú és sok területet érint. A 

megoldási javaslatai sok esetben újszerűek, ezért nincs referencia programként 

használható minta projekt. Ezek miatt a program tervezett időtartama igen nehezen 

megbecsülhető, ami a nagy költségintenzitás és a programtól várt jelentős hatások miatt 

fontos. A projektek ütemezése egy igen fontos kérdés, mivel az időbeli csúszások 

komoly költségvonzattal járhatnak. 

A projekt teljesítésével kapcsolatban számos bizonytalanságot keltő tényezőről 

beszélhetünk. Az Ős-Dráva program végrehajtása sok esetben olyan munkásokra van 

terhelve, akiknek kevés szakmai tapasztalata van - mivel közmunkások- és a 

felhasználásra kerülő technológia sem  napjaink rutinjának felel meg. Természetesen a 

projektben szerepelnek nagyon komoly munkálatok is, ahol csak a legkorszerűbb 

megoldások alkalmazása lehet kielégítő, de a technikák összeegyezetése csak további 

bizonytalanságot szül.  

A program végrehajtása szempontjából nem elhanyagolható az egyes részprojektek 

nettó jelenértéke és profit termelő képessége. Ezek helyes ütemezése többletforrást 

biztosíthat a teljes programnak, ami annak teljesülését biztosabb alapokra helyezheti. 

A dolgozat befejezéseként bemutatom az ismertetett algoritmus eredményeit egy 

olyan feladaton, amely az Ős-Dráva program leképezésének tekinthető. A feladat 

szemlélteti az algoritmus hatékonyságát,a probléma módszertani nehézségeit és rávilágít 

arra, hogy milyen nehéz egy több-szempontú kérdésben a döntéshozatal.  
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2.  

A PROJEKT MENEDZSMENT 

Egy nagy projekt levezénylése hatalmas feladat, amely komoly tervezést, szervezést, 

szaktudást és tapasztalatot igényel. Ehhez kulcsfontosságú a megfelelő szakembergárda 

és a használható eszközök kiaknázása. A program hatékonyságának növelése érdekében 

szükséges a projekt menedzsment eszközeit segítségül hívni. A jelen munka ezen 

eszközök közül a bizonytalan tevékenység időtartamú és pénzáramú erőforrás-korlátos 

projektütemezés bemutatására hivatott.  

A projekt ütemezési problémák a tevékenységek erőforráskorlátoknak megfelelő 

ütemezésével foglalkoznak. A tevékenységek ütemezésének fontossága magától 

értetődik, ezért a menedzsment tudományok már kezdettől fogva aktívan foglalkoznak a 

kérdéssel. Mára számos megközelítés nagyszámú megoldási lehetőséget és szoftveres 

segítő eljárást dolgozott ki. Ezek alapja mindig valamilyen tapasztalati tudás vagy 

megfigyelés ötvözése egy matematikai megoldó képlettel, algoritmussal. A valóság 

azonban azt mutatja, hogy a megvalósuló projektek számos esetben nem a tervezettnek 

megfelelően alakulnak, csúszások, fennakadások, pénzhiány és számos egyéb probléma 

miatt. Egy jó ütemezés elkészítéséhez számba kell venni számos bizonytalan tényezőt, 

melyek előre jelezhetetlenek. A megoldások azonban nagyban függnek attól, hogy a 

megoldó képletek milyen módon teszik ezt meg, és hogy a létrehozott ütemezés 

mennyire robosztus. Ezért nagyon fontos, hogy a szakemberek olyan optimalizáló 

megoldást válasszanak, amely a problémának megfelelő, és helyesen tudja kezelni a 

kérdéses paramétereket. 

A projekt ütemezés fejlődése során a szakembergárda számos ütemezési eljárást 

elsajátított, és számos programcsomagot megismert. A valóság azonban nem mindig 

igazolja ezek helyességét és hatékonyságát. Rengeteg olyan esetet ismerünk, ahol a 

projektek nagyon elnyúlnak, és ezért a magvalósulási költségek az egekbe szöknek. Ezt 

a megállapítást igazolja Schonberger (1981) és a Standish Group (1994) tanulmánya is. 

E szerint az USA-ban már 1994-ben több mint 250 milliárd dollárt költöttek 

információs technológiák fejlesztésére. Ezekre a fejlesztésekre, azonban jóval 

kevesebbet szerettek volna költeni, hiszen a projektek 52,7%-a átlagosan 189%-kal 

többe került, mint amennyire tervezték pusztán a bizonytalanságok okozta csúszások 

miatt. Az építőipar is nagy számban generál ilyen sajnálatos csúszásokat és be nem 

tervezett többletköltségeket. A közelmúlt hazai nagy metróépítési projektje pontosan 

egy ilyen példaként említhető. Ezek a hibák nem a lehetőségek hiányából fakadnak, 

hiszen a projektütemezés fejlődő irodalma évről évre nagyszámban közöl új ütemezési 

technikát, viszont ezek csak ritkán válnak kereskedelmi szoftverek alkalmazott 

módszereivé. Az ütemezések csúszása tehát egy valós probléma, amely magyarázatra 
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szorul. Módszertani részről fontos már az elején a megfelelő megoldási metodika 

kiválasztása, de az okok azonban nem csak a módszerekben keresendők.  

2.1. Projektek sikere – a kudarc elkerülésének tényezői 

A valós világ igen bonyolult és komplex rendszer, amely folyamatosan változásban 

van. A nagy projektek kivitelezését nehezíti, hogy sok esetben olyan technológiákat kell 

kifejleszteni és alkalmazni kivitelészük során, amelyre korábban még nem volt példa. 

Az értekezés példájaként bemutatott Ős-Dráva program is ilyen, hiszen nagyon kevés 

példával szolgáló tapasztalattal, mintaprogrammal rendelkezik. Sok esetben az operáció 

kutatás vagy ütemezés irodalma hasonló problémákat úgy vázol, mintha az input adatok 

biztos tudáson alapulnának. Azonban azok a döntések és feltételezések, amelyek merev 

feltételezések alapján készülnek, általában téves és félrevezető következtetéseket 

eredményeznek. A valóságban egy ilyen összetett feladat esetén annak a valószínűsége, 

hogy valami a tervek szerint zajlik, nagyon alacsony. A gépek elromlanak, az 

alapanyagok beszállítása késik, a közhasznú munkások lassabban dolgoznak, mint a 

várható norma és a sor szinte végtelen.  

Az ütemezési bizonytalanság leggyakoribb forrásai: 

 Nem megfelelően képzett vagy tapasztalatlan menedzserek  

 Gyenge projektvezetés 

 Az elvárások definiálásának, dokumentálásának és követésének hibái 

 Felmérésbeli problémák 

 A hozzáállás téves értékelése 

 Etikai és (szub)kulturális ellentmondások 

 Ellentétek a projekt szereplői között 

 Rossz kivitelezési módszerek választása 

 A kivitelezés hibái 

 Gépi hibák 

 Beszállítók (késés, kiszámíthatatlanság) 

 Időjárásból fakadó csúszások 

 Forrásfolyósítási gondok 

 Politikai érdekek 

 Jogi/adminisztrációs akadályok 

 Kommunikációs problémák (Gantthead, (2003), Zwikael, Globerson (2004)) 

A projekt megvalósulásnak azonban nemcsak a gátló tényezőit érdemes megismerni, 

hanem a jó projektek ismérveit, azok sikerfaktorait is. A projekt menedzsment irodalma 

az '50-es évek óta leginkább az ütemezési módszerekkel és ütemezési problémákkal 

foglalkozott bízva abban, hogy a jobb ütemezési technikák hatékonyabb irányítást 

eredményeznek, tartva a tervezett megvalósulási időtartamokat. Ez a feltételezés igaz, 

ezért kiemelten foglalkozom ezen eljárásokkal, de előbb definiáljuk azokat az általános 

tényezőket, amelyek a menedzsment közvetlen kontrollján kívül helyezkednek el. Az 

irodalom siker/kudarc tényezőkként említi ezeket az igen fontos szervezésbeli elemeket, 
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mégis eddig meglehetősen kevés összegző, rendszerező tanulmány született 

tisztázásukról. Az első kutatások leginkább a kudarc faktorok vizsgálatára voltak 

kihegyezve mintsem a siker tényezőire, Avots (1969), Hall (1980). A hozzáállás 

érdekes, hiszen egy projekt megítélése mára már korántsem egyszerű dolog. Nem lehet 

egy projektet egyértelműen bukásnak ítélni, ha az túllépi a határidőt, vagy az előre 

meghatározott költségeit, hiszen ezek általános dolgok. A siker felfogása egészen eltér a 

projektben részvevők között. Ami a megrendelőnek kudarc, a haszonélvezőknek még 

lehet siker. Ugyanakkor, ami a megrendelőnek siker, a projekt vezetőinek lehet kudarc, 

ha az nem felel meg a belső elvárásoknak. Az irodalom a '60-as évek vége óta a 

siker/kudarc tényezőket a különböző szempontok alapján rendszerezte. A rendszerezést 

megnehezíti, hogy a tényezők egészen mások különböző típusú projektek esetén, hiszen 

azok egymástól nagyon eltérőek tudnak lenni. Építőipari projektek esetén pusztán az 

időjárás egy olyan külső tényező, ami teljes katasztrófát okozhat a megvalósulásban, 

viszont egy termék fejlesztési projekt esetében szinte semmilyen hatással nincs a 

sikerre. 

A következő táblázat (1.táblázat) rendszerezi a projektek számára kritikus faktorokat 

hét különböző szerző nyomán. Ezek szinte mindegyike olyan tényezőket vizsgál, 

amelyek a projektet lebonyolító szervezethez, vagy a projekt menedzserhez kapcsolható 

és nélkülözi azokat, amelyek magához a projekthez, vagy az azt érő külső hatásokhoz 

sorolhatók.  

A fent említett rendszerezéshez a Belassi, Tukel(1996) szerzőpáros javasolja a 

tényezők négy szempont szerinti strukturálását.  

 A projektet érintő tényezők 

 A projekt menedzsert és csapatát érintő tényezők 

 A szervezetet érintő tényezők 

 A külső környezet tényezői. 

 

Számunkra kiemelendőek a közvetlenül a projektet érintő tényezők és külső 

környezet tényezői, mivel ezek azok, amelyek érintik a projektütemezés módszertani 

kérdéseit is. Ezekkel a tényezőkkel számolni kell egy robosztus ütemezés 

elkészítésénél, mivel mind komoly kockázati tényező lehet a projektidőtartam 

szempontjából. A másik két csoport elemeire nézve jó összegzést ad az 1. táblázat. Ezek 

a tényezők elkerülhetetlenek egy jó vállalati struktúra és csapat kialakításához, azonban 

inkább sorolhatók a humánerőforrás menedzser és szervezeti menedzser feladataiba.  

A projektet közvetlenül érintő faktorok, amelyek a sikeres kivitelezést 

befolyásolhatják a következők lehetnek: a projekt mérete és értéke, a tevékenységek 

újszerűsége vagy egyedisége, a megelőző-rákövetkező kapcsolatok,a tevékenységszám 

aránya, a projekt életciklusa és az elvégzés sürgőssége.  

A külső környezet tényezői, amelyek a sikeres kivitelezést befolyásolhatják: a 

politikai környezet/akarat, a gazdasági környezet, a társadalmi környezet, a technológia, 

tudás és lehetőségek, a természet, a megrendelő, a verseny és az alvállalkozók.  
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1. táblázat A projektek sikertényezői, Belassi, W., Tukel, O. I. (1996) 

A sikertényezőnek ez egy igen átfogó és jó rendszerezése. Egyes kutatások a 

projekteket nem átfogóan, hanem ágazatonként vizsgálták, ezért némileg eltérő 

következetesére jutottak. Milis és Mercken (2002) a belga bank és biztosítási szektor 

projektjeit vizsgálták, és szintén négyes csoportosítást javasoltak: 

 Megfelelési tényezők (projektválasztás, tudás és területi megfelelés, definiált 

siker kritériumok), 

 Projektcsapatot érintő tényezők (célmeghatározás, kommunikáció és 

konfliktuskezelés, technikai tudás és szociális érzék) 

 A projekt elfogadását érintő tényezők (felső vezetés támogatása, training, 

kompetencia), 

 A kivitelezés és tervezés tényezői (erőforrások, változás menedzsment, 

készenlét, puffer kapacitás).  

Keil et al. (2003) amerikai információs rendszerekkel foglalkozó cégek projektjeit 

vizsgálta. A szektor specifikus sikertényező rendszerezés a következőképpen állt elő: 

projekttervezés, projekt specifikáció, projektbecslés, projekt monitoring és kontroll.  



17 

2.2. Az ismeretlen események kezelése - ütemezési stratégiák 

Hildum (1994) szerint egy megkezdése előtt optimálisnak nevezett ütemezés, csak 

annyira optimális, amennyire a valós világra tett feltételezéseink állandóak a kivitelezés 

során. Ezért az olyan ütemezési eljárások, amelyek rugalmasabbak a váratlan 

események bekövetkezésére, sokkal valóság közelibb eredményeket tudnak produkálni, 

még akkor is, ha ezek az ütemezés pillanatában kevésbé tűnnek optimálisnak. A 

gyakorlatban az ütemezési feladatok esetén a bizonytalanság kezelésének két alapvető 

megközelítése van. Az egyik a proaktív, a másik a reaktív ütemezési stratégia, 

Davenport and Beck (2000); Herroelen and Leus (2005), és Vonder, Demeulemeester, 

and Herroelen (2005). A proaktív stratégia által egy jósló ütemezést készítünk, 

statisztikai alapon, vagy szakértői becsléssel számítva a bizonytalanságot. A reaktív 

stratégia által az első ütemezést folyamatosan felülvizsgáljuk, és újraoptimalizáljuk, 

amikor egy váratlan esemény történik.  

1) A Proaktív stratégia 

A stratégia célja, hogy már kezdésként egy olyan ütemezést generáljon, amely képes 

a probléma megoldása során fellépő bizonytalanság kezelésére. Ehhez vagy a probléma 

alapos ismerete, vagy egy robosztus modell szükséges. A probléma ismerete feltételezi, 

hogy az ütemezést készítő birtokában van az ütemezési feladat minden ismeretének, és 

látott már több nagyon hasonló problémát, vagy képes egy olyan ütemezési modellt 

alkotni, amely elég robosztus a nagyfokú bizonytalanság kezeléséhez.  

A robosztus ütemezés ismérvei: 

 Egy olyan ütemezés, amely akkor sem omlik össze, ha viszonylag sok zavaró 

tényező hat a folyamatra. Leon, Wu, Storer, (1994). 

 Olyan ütemezés, amelynél az elkészítés alapfeltételezésinek megsértése nem 

vagy csak kis következménnyel jár, Pape, (1991) 

 Képes a teljesítménykövetelményeket nagy bizonytalanság alatt is 

végrehajtani, Pape, (1991) 

2) A Reaktív stratégia 

A reaktív ütemezés esetén folyamatosan felülvizsgáljuk, és újraütemezzük az eredeti 

ütemezést a váratlan események függvényében. Ebben az esetben többféle megközelítés 

is alkalmazható. Az egyik szélsőség szerint a probléma megoldása során nincs is 

kiindulási ütemezés, és a tevékenységekkel kapcsolatos döntéseket a menedzserek 

dinamikusan hozzák meg, folyamatosan újra- és újragondolva az ütemezést. Egy 

kevésbé szélsőséges megközelítés szerint rendelkezünk kiindulási ütemezéssel, amelyet 

csak akkor módosítunk és generálunk újra, ha egy váratlan esemény szükségessé teszi. 

Végül lehetséges olyan megközelítés is, amely szerint a kiindulási ütemezést nem 

generáljuk újra és újra a kezdetekig visszamenve, hanem azt csak kijavítjuk a szükséges 

új feltételek figyelembevételével.  
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A reaktív eljárások nem igényelnek robosztus eljárásokat és komolyabb ismereteket 

az ütemezendő és nagy bizonytalanságú projektekről, mégsem egyértelműen jó 

eszközök. A folyamatos újragenerálás időigényes és sok leállást okozhat, amelyek 

könnyen elégedetlenséget és zavart okozhatnak a projektben résztvevők körében. 

Ugyanakkor az ütemezés folyamatos javítása, azaz egy újraoptimalizált ütem 

újraoptimalizálása távol áll a valóságtól. A dolgozat egy olyan proaktív eljárást mutat be 

a későbbiekben, amely képes kellően robosztus ütemezések előállítására és immunis a 

bizonytalan tevékenység időtartamokra.  

2.3. A modell elemei 

A projekt menedzsment egyik kiemelt és legnehezebb területe a projektütemezés. A 

nyilvánvaló gyakorlati haszna miatt a terület kutatása az '50-es évek óta jelentős 

fejlődésnek indult. A technika és a számítási eljárások fejlődésével számos program 

csomag született, de a gyakorlatban továbbra is sok olyan esetet dokumentálnak, melyek 

csak jelentős idő és/vagy pénzügyi csúszással valósulhatnak meg. Ez is jelzi, hogy a 

kutatás terület és annak gyakorlati alkalmazása előtt még nagy jövő áll.  

A projekt ütemezési probléma feladata a projekt tevékenységeinek, az elsőbbségi 

kapcsolatoknak és erőforráskorlátoknak megfelelően egy kiválasztott cél szerinti 

ütemezése (Herroelen, 2004). A modell bemutatásához hozzátartozik az általános 

ütemezési probléma leírása. Az ütemezés során tevékenységeket, erőforrásokat és 

korlátokat vizsgálok. A projektek teljesítmény mértékét - amely korlátokkal összefüggő 

tulajdonság- a keresés célfüggvénye fejezi ki.  

A projektütemezés és a tervezés sok esetben összemosott terültek. Tény, hogy a két 

tevékenység szoros kapcsolatban áll egymással, de le kell szögezni, hogy a két 

tevékenység között a különbség az, hogy míg a tervezési tevékenység egy adott cél 

megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítéséből áll, addig az ütemezés a 

terv tevékenységeinek sorrendiségét hivatott megvalósítani. Ehhez az ütemezés készítő 

erőforrásokat rendel a tevékenységekhez egy adott időpontban vagy időtartamhoz. A 

projektütemezési problémák leírásához szükséges tényezőket a következőkben fogom 

részletezni.  

2.3.1.  Tevékenységek 

Minden projektnek legfontosabb alapegysége a tevékenység. A tevékenység egy 

olyan folyamatot képvisel, amely során termékeket vagy szolgáltatásokat állítunk elő. A 

tevékenységeknek van kezdeti és befejező időpontja. A tevékenységek megvalósítása 

leírható a szükséges, tevékenységenként változó időtartammal, bizonyos mennyiségű 

erőforrással, egy logikai kapcsolattal (megelőző-rákövetkező relációk) és a 

megvalósítás módjával. Egy tevékenység elvégzéséhez elég lehet egyetlen fajta 

erőforrás is, de elképzelhető, hogy többféle erőforrásra kell támaszkodni, melyek 

szükséges mennyisége vagy rendelkezésre állása időben is változhat. A 
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projektütemezési problémák esetén előfordulnak áltevékenységek is, melyek a projektek 

kezdetét és végét jelző szemléltető szerepű eszközök. A tevékenységek osztályozására a 

szakirodalom két alapvető kategóriát említ: megszakítható és nem megszakítható 

tevékenységek. Ezek az alapkategóriák tovább oszthatók több sajátos tulajdonsággal 

bíró alkategóriára. 

1) Nem-megszakítható tevékenység 

Nem-megszakítható tevékenység az a tevékenység, amelyet a megkezdése után 

szünet és megszakítás nélkül kell végrehajtani.  

2) Megszakítható tevékenységek 

A kutatások alapfeltevése volt hosszú időn keresztül, hogy a megkezdett 

tevékenységek nem megszakíthatóak. Az tevékenységek tágabb értelmezése lehetővé 

teszi, hogy logikailag is bizonyítást nyerjenek megszakítható tevékenységek. Minden 

projekt esetén szükséges a teljes feladat menedzselhető részekre való bontása. Ez a 

projekt méretétől függően lehet művelet szintű is, de lehet csak kisebb alprojektekre 

való bontás az áttekinthetőség és a kezelhetőség érdekében. Ha ezt a megközelítést 

alkalmazzuk természetesnek vehető, hogy egy alprojekt - ami a valóságban számos 

kisebb feladatból áll- megszakítható. Brucker és Kunst (2001) a tevékenységek 

megszakíthatóságát különböző iskolatípusok órarend készítési feladataival illusztrálta.  

Debels és Vanhoucke (2008) tevékenységek végrehajthatóságával kapcsolatos 

feltételezések vizsgálatával mutatta be a megszakíthatóságot. Az egyik feltevés, hogy a 

projektek teljes átfutási ideje csökkenthető, amennyiben a tevékenységeket a kezdésük 

után nem folyamatosan, hanem megszakítással, egy későbbi valós időpontban való 

folytatással hajtják végre. 

Másik feltevés, hogy a projektek teljes átfutási ideje úgy is csökkenthető, ha a 

tevékenységek a megelőző-rákövetkező relációk megszegésével, adott esetben a 

megelőző tevékenységekkel párhuzamosan hajtják végre. Ezt természetesen csak úgy 

lehetséges, ha a tevékenységeket részleteiben az adott időpontban a rendelkezésre álló 

erőforrás felhasználás mellett valósítják meg. Ennek következtében a vizsgálni 

szükséges végrehajtási szcenáriók száma jelentősen növekedhet.  

3) Időben változó erőforrás-igényű tevékenységek 

Az erőforrás-korlátos projektütemezési problémák esetén a kutatások szinte állandó 

alapfeltevése, hogy a tevékenységek erőforrás igénye konstans. Olyan nagy projektek 

esetén - mint az Ős-Dráva Program is-, ahol a munka lebontási szerkezet feltehetően 

csak alprojektek és nem valós műveletek szintjére jut el, feltételezhető, hogy a 

tevékenységek időben változó erőforrás igénnyel és/vagy pénzáramokkal bírnak. Drezet 

és Billaut (2008) olyan eseteket vizsgált, ahol a tevékenységek a kivitelezésük során az 

eltérő időpontokban eltérő erőforrás igénnyel bírnak. Ez a szükséglet egy előre 
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meghatározott tartományon belül változhat, de a nehézséget az okozza, hogy a pontos 

mennyisége előre nem meghatározható.  

Achuthan és Hardjawidjaja (2001) munkájuk során olyan tevékenységeket 

azonosítottak, amelyek az idő során változó költségigényekkel valósíthatóak meg. A 

változás okát az inflációs költségeknek, bérköltségeknek és az alapanyagok 

árváltozásának tudták be. Ez feltételezi, hogy olyan projektekről esik szó ahol már az 

egyes tevékenységek elvégzés is akár években mérhető.  

4) Előkészítési idő/költség szükségletű tevékenységek 

Gyakorlati problémák tapasztalatai azt mutatják, hogy vannak olyan tevékenységek, 

amelyeket nem lehet megelőző tevékenységek/költségek nélkül végrehajtani. Ez azt 

jelenti, hogy nem csak a megelőző-rákövetkező relációkkal indikált tevékenységek 

elvégzése szükséges, hanem önmagukban is hordoznak egyfajta előkészítési 

időt/költséget. Az ehhez szükséges idő/költséget nevezik setup time/cost-nak. Az 

előkészítési idővel először Wilbrecht és Prescott (1969) foglalkozott teljes kapacitáson 

működő üzemek jelentősen megnövekedett előkészítési idejével. A projektütemezéssel 

kapcsolatos előkészítési idővel foglalkozó irodalmat Allahverdi, et al (1999, 2008) 

foglalta meglehetősen tömören össze az elmúlt időszakban.  

Mika et. al (2006) három féle megelőzési időt vezetett be. Az egyik típus a sorrend 

független előkésztési idő, amely független minden tényezőtől és csak a tevékenységhez 

kötött. A másik a sorrendfüggő előkészítési idő, amely a tevékenységek sorrendjének 

megfelelően változik. A harmadik pedig az ütemezés függő előkészítési idő, amely függ 

a tevékenységek erőforrásigényétől és a megelőző tevékenységek erőforrás 

szükségletétől.  

5) Több megvalósítási módú tevékenységek 

A több megvalósítási módú tevékenységekre is a klasszikus szakirodalom bővítése 

során mutattak rá a kutatók. Elmaghraby (1977) nevéhez fűződik, a többféleképpen 

végrehajtható tevékenységek vizsgálata. A többféle végrehajtási mód következménye, 

hogy azonos tevékenységek a megvalósítási módnak megfelelően eltérő időtartammal 

és erőforrás szükséglettel rendelkeznek. Az említett tevékenység típusok közül talán a 

több megvalósítási módú tevékenységek irodalma a legmeglapozottabb. Számos kutató 

foglalkozott a témával, melyek közül kiemelendők De Reyck és Herroelen (1999), 

Peteghem és Vanhoucke (2010), Drexl és Gruenewald (1993), Józefowska et al. (2001), 

Szendrői (2011) munkái.  

6) Függőágy tevékenységek 

A függőágy, mint gondolati kép, egy olyan közönséges tevékenység halmazt jelöl, 

amelynek végrehajtása egy különleges és költségigényes erőforrás jelenlétét igényli. A 

függőágy felfüggesztési pontjainak távolsága, vagyis a különleges erőforrás (ami lehet 

egy emelőgép, légsűrítő, fagyasztógép, egy speciális szakértő, stb.) jelenlétének 
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időtartama az ütemezési probléma fontos minőségi jellemzője. Ugyanakkor időtartamát 

az ütemezés kezdetekor nem lehet meghatározni, hiszen azt nem önmaga, hanem az 

általa segített egyéb tevékenységek időtartama is befolyásolja. Sarkítva azt is lehet 

mondani, hogy a függőágy tevékenységek nem csak tevékenységek, de erőforrások is 

egyúttal ezért szükséges a folyamatos rendelkezésre állás.  

A függőágy tevékenységeket tartalmazó erőforrás-korlátos projektekkel kapcsolatos 

vizsgálatok ma még a nyitott irodalom egyik felfutó ágát jelentik, amelynek igazi 

jelentőségét csak a rejtett kutatásokból lassan-lassan átszivárgó, többé-kevésbé kódolt 

esettanulmányokból lehet megérteni. A szakirodalomban az első függőággyal 

kapcsolatos dolgozat Harhalakis (1990) nevéhez fűződik, aki munkájában, 

erőforráskorlátok nélkül, a függőágy modellezésével kapcsolatos módszertani 

problémák megoldására, a félreértések tisztázására, a terminológiai összhang 

megteremtésére vállalkozott. Az erőforrás-korlátos esetet, illetve az egzakt megoldás 

előállításának lehetőségeit először Csébfalvi és Csébfalvi (2005) vizsgálta, majd Eliezer 

és Csébfalvi (2009) és Danka (2010). 

7) Látszat/ áltevékenységek 

Látszat- vagy áltevékenységnek nevezzük azokat a modellben alkalmazott 

tevékenységeket, amelyek pusztán a modellezés szempontjából, szemléltető magyarázó 

eszközként használunk. Ezek valós időtartama 0 időegység, de a szemléltetés érdekében 

látszólag mégis rendelkeznek tevékenységi időtartammal. A látszat tevékenységek nem 

csak időtartammal nem rendelkeznek, de erőforrás szükségeltük sincs, viszont logikai, 

tevékenység kapcsolati szempontból annál erősebb megkötéseik vannak. A 

legáltalánosabb látszat tevékenység a kezdő és a befejező mérföldkő. A kezdő 

mérföldkő előtt nem kezdődhet semmilyen tevékenység sem, míg a befejező mérföldkő 

mindig az utolsó befejezett tevékenység után következik közvetlenül.  

2.3.2. Erőforrások 

Az erőforrások teszik lehetővé a tevékenységek végrehajtását. A tevékenységek 

erőforrásigény szerinti besorolásuk igen változatos lehet. Erőforrás lehet gép, eszköz, 

tudás, alapanyag, energia, pénz, információ, terület, stb. A projekt menedzsment és 

szakirodalmának fejlődésével az erőforrások besorolási lehetőségei és osztályozásuk 

módja nagyban fejlődött. Az erőforrások csoportosításának klasszikus módja a 

Slowinsky és Weglarz (1978) kategorizálása. 

1) Megújuló erőforrások 

A megújuló erőforrások mennyisége a projekt időegységeire vetítve meghatározott és 

független az abból felhasznált mennyiségtől. Minden időpontban ugyanolyan 

mennyiségben állnak rendelkezésünkre függetlenül attól, hogy az előzőekben mennyit 

használtak fel belőlük. Egy adott időpontban viszont csak az erőforráskorlátnak 

megfelelő mennyiségű erőforrás áll rendelkezésre. Tipikus megújuló erőforrások a 
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munkagépek, munkások, szerszámok, stb. Ezen erőforrások száma korlátozott lehet, de 

a felhasználásuk időtartama nem korlátozott.  

A dolgozat példájaként közölt Ős-Dráva program esetén az emberi erőforrások ilyen 

jellegű figyelembe vételekor fontos megkülönböztetni a képzett szakmunkások és 

segédmunkások rendelkezésére állasa közötti módszertani különbséget. A program 

kivitelezése során a vállalkozók rendelkezésére viszonylag korlátozott számban állnak 

szakemberek, viszont a segédmunkások számának korlátja a magas munkanélküliség 

miatt szinte csak is a költségtényező lehet. Ez az alacsony bérezés miatt azonban egy 

elég gyenge felsőkorlát.  

2) Nem megújuló erőforrások 

A nem megújuló erőforrások mennyisége a teljes projektidőtartamra korlátozott és 

így mennyiségük a projekt előrehaladtával folyamatosan csökken. Ezen erőforrások 

egységei a projekt tevékenységei által mindössze egyszer használhatók fel, később nem 

rendelhetők hozzá más tevékenységhez. Tipikus megújuló erőforrások az alapanyagok, 

az energia vagy a rendelkezésre álló tőke.  

Olyan nagy projektek esetén is, mint az Ős-Dráva program a tőke megközelítése 

eltérhet a szakirodalom által hagyományos vizsgált projektekhez képest. Ebben az 

esetben a munka lebontási struktúra az információ korlátozottsága miatt csak alprojekt 

szintig tart. Mivel a teljes program időtartam nagyon hosszú, ezért az alprojektek 

megtérülésével és pozitív pénzáramaival esetlegesen lehet kalkulálni. A pozitív 

pénzáramok a teljes program alatt rendelkezésre álló anyagiak nem megújuló erőforrás 

minőségét módosíthatja ezért így más kategóriai besorolást kaphat.  

3) Kétszeresen korlátozott erőforrások  

A kétszeresen korlátozott erőforrások tulajdonképpen olyan erőforrások, amelyek 

mindkét korábbi erőforrás kategóriába beletartoznak. Ez azt jelenti, hogy mennyiségük 

időegységenként és a teljes projekt időtartamra is korlátozottak. Ezek az erőforrások 

leírhatóak egy megújuló és egy nem megújuló erőforrás párral. Tipikus példa egy 

projekt során amennyiben a befektetésre szánt összeg időegységenként és a teljes 

projektre vonatkozóan is korlátozott.  

Az alábbiakban taglalt erőforrás kategóriák már nem tartoznak a klasszikus 

osztályozásba. Számuk a szakirodalom folyamatos fejlődésével és gyakorlati problémák 

vizsgálatával folyamatosan nőtt és növekszik.  

4) Részlegesen megújuló erőforrások 

A részlegesen megújuló erőforrások koncepciója olyan erőforrásokon alapul, 

amelyek elérhetősége csak meghatározott időintervallumokban lehetséges. Ilyen 

erőforrások tipikusan azok, amelyeket külső szabályozások befolyásolnak, mint például 

egy szállítmányozási projekt esetén a kamionok és vezetőjük szolgálati ideje figyelembe 
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véve a hétvégi korlátozásokat. A részlegesen megújuló erőforrások koncepciója 

összetett, hiszen ezek magukon hordozzák a megújuló, a nem megújuló és a kétszeresen 

korlátozott erőforrások tulajdonságait is. Hiszen ha egy részlegesen megújuló erőforrás 

egy meghatározott időintervallumra vonatkozó elérhetősége egyenlő az egységnyi 

elérhetőséggel, akkor arra a szakaszra az megújulónak mondható. Ha egy meghatározott 

időintervallumra vonatkozó elérhetősége egyenlő a teljes projekt időtartamra 

vonatkozóéval, akkor ebben az esetben az nem megújulónak mondható. Ha viszont az 

elérhetősége az időegységre vonatkozóan és a teljes projekt időtartamra vonatkozóan is 

korlátozott, akkor az kétszeresen korlátozottnak mondható, Böttcher et al. (1996), 

Schirmel és Drexl (1996).  

Minden projekt esetén fontos az erőforrások csoportosítása aszerint, hogy az milyen 

egységenként használható fel, illetve, hogy felosztható-e. Az erőforrások feloszthatósági 

vizsgálatából két alapkategória határozható meg. 

5) Folytonos erőforrások  

A folytonos erőforrások azok, amelyek összmennyisége lehet meghatározott, de az 

erőforrás legkisebb egységének meghatározása felesleges, hiszen a konkrét egység 

tevékenységhez való rendelése hiábavaló. Ilyen erőforrások a villamos áram, 

üzemanyag, anyagáram, stb.  

A folytonos erőforrásokkal szemben a dedikált erőforrások jelentik a másik 

csoportot. Ezen erőforrások alapegysége meghatározott és tevékenységhez rendelt 

minden esetben. Ilyen erőforrások a gépek, a munkaerő, eszközök stb.  

6) Gyűjtő erőforrások 

A gyűjtő erőforrások értelmezése egy jóvaleltérőbb megközelítést követel meg, mint 

a korábbiaké. A fogalom bevezetése Neumann és Schwindt (2002) nevéhez köthető. Az 

ő példájukban egy gyártási folyamat projektként való értelmezése tette lehetővé az új 

erőforrás bevezetését. Ez alapján gyűjtő erőforrásnak nevezzük azokat az erőforrásokat, 

amelyek nem közvetlenül a feladat elvégzéséhez járulnak hozzá, hanem tároló 

kapacitásként teszik lehetővé az üzem működését. Így minden elvégzett i  tevékenység 

után (megtermelt áru) adott r  mennyiségű gyűjtő erőforrás használunk el (raktározó 

kapacitás). 

7) Térbeli erőforrások 

A térbeli erőforrások kategóriáját de Boer (1998) vezette be, olyan erőforrásokat 

takar, amely a megvalósítás térbeli szűkősségére utal. Általános esetben a tér lefoglalása 

és teljes kihasználása több tevékenység által valósulhat meg, ezért a térbeli erőforrások 

felhasználását tevékenység csoportokhoz köthetjük. Azt lehet mondani, hogy 

felhasználása a csoport első tevékenységének megkezdéskor elkezdődik és az utolsó 

tevékenység befejeztével ér véget. Ez az okfejtés módszertani szempontból 

tulajdonképpen a szóban forgó erőforrástípust a függőágy tevékenységek szemléletéhez 
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közelíti, avval a megkülönböztetéssel elkülönítve, hogy itt mindig felmerül a térbeli 

aspektus. Térbeli erőforrás lehet egy termelő csarnok, hajókikötő, vagy egy 

kamionudvar.  

A térbeli erőforrások egy speciális fajtája a szomszédos erőforrások. A kategória 

létrejöttét olyan térbeli erőforrás esetek indokolják, ahol nem csak az erőforrásnak, mint 

olyannak van szerepe, hanem annak térbeli dimenziójának is. A térbeli erőforrások 

definícióját Duin és Van Der Slus (2006) vezeti be. A szomszédos tevékenységek 

dimenziókat érintő kérdéseit Hurnik et a. (2008) vizsgálta.  

8) Több-funkciós erőforrások  

A több-funkciós erőforrások koncepcióját Hoitomt et al. (1990) és Jurish (1992) 

említik először olyan gépekre hivatkozva, amelyek kialakításuknak és képességeiknek 

köszönhetően több féle célra is felhasználhatóak. Ez ütemezési szempontból azt jelenti, 

hogy több egyfunkciós erőforrás kiváltható egy többfunkciós erőforrással és az 

hozzárendelhető az eltérő erőforrás igényű tevékenységekhez. Ilyen erőforrások nem 

csak gépek lehetnek, de a több szakmai tudással bíró dolgozók is. 

9) Erőforrások egy eltérő csoportosítása 

A szakirodalom az erőforrásokat más megközelítés alapján is csoportosítja, Smith és 

Becker (1997). A következő csoportosítás ennek megfelelően a korábbitól eltérő, 

lényegében mégis lefedi a korábbi csoportokat. Ez a csoportosítás azért említésre méltó, 

mert akár az árnyalatnyi különbséget sejtető megközelítések is komoly módszertani 

problémák megelevenítésére alkalmasak.  

Elérhetőségük alapján két csoportot különböztetünk meg:  

 Kapacitált-erőforrás: Olyan erőforrások, amelyek elérhetősége a kapacitásuk 

mennyisége alapján meghatározható. 

 Diszkrét- állapotú-erőforrás: Olyan erőforrások melyek mennyisége állandó, 

nem függvénye a felhasználásnak. 

Felhasználhatóságuk alapján két csoportot különböztetünk meg: 

 Újrafelhasználható-erőforrás: olyan erőforrások, amelyek egy tevékenység 

teljesítése/befejezése után újrafelhasználhatóvá válnak. 

 Felhasználható-erőforrás: olyan erőforrások, amelyek felhasználásuk után 

elhasználódnak, 

Oszthatóságuk alapján két csoportot különböztetünk meg: 

 Atomizált-erőforrás: olyan erőforrások, amelyek tovább nem oszthatóak és 

egyszerre csak egy tevékenységhez rendelhetőek hozzá. 

 Aggregát-erőforrás: olyan erőforrások, amelyek tovább oszthatóak kisebb 

aggregát- erőforrásokra vagy atomizált erőforrásokra. 
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2.3.3. A projekt ütemezés célja 

A projektütemezés céljai a projektcéloknak megfelelően változhatnak. A 

csoportosítás megkönnyítése érdekében módszertani szempontból két nagy 

alapcsoportot különböztethetünk meg: reguláris és nem reguláris célfüggvények. A 

kutatások történeti irányultsága alapján a reguláris célfüggvények csoportja mondható 

bővebbnek. A reguláris teljesítmény mértékek a tevékenység időtartamok nem 

csökkenő függvényei Vanhoucke et al. (2001). A nem reguláris teljesítmény 

mértékekről ez nem mondható el. A legjellemzőbb nem reguláris teljesítmény mértékek 

a nettó jelenérték maximalizálás Russell (1970), a tevékenységek súlyozott koraiság--

pontatlanság hibaköltségének minimalizálása, a változtatási idő minimalizálása, az 

erőforrás felhasználás variációinak minimalizálása, vagy az erőforrások teljes 

bérköltségének minimalizálása, Neumann et a. (2002).  

1) Idő alapú célfüggvények 

A gyakorlatban a projektmenedzserek számára az egyik legáltalánosabb cél a 

projektek időtartamának kordában tartása, illetve annak minimalizálása. Ez csak a 

projekt tevékenységeinek helyes ütemezésével és pontos elvégzésével érhető el, és azért 

kiemelten fontos, mivel így kerülhetők el a ködbérekből és plusz munkadíjakból fakadó 

többlet költségek, így szabadíthatóak fel az erőforrások a későbbi projektekhez.  

Az időalapú célfüggvények legáltalánosabb mértéke a projektek teljes időszükséglete 

(makespan). A közelmúlt kutatásai rávilágítottak számos más, a projekt részleteiben 

rejlő mértékre is.  

Anthonisse et al. (1988) a döntéstámogatási rendszerek általános gyakorlatának 

javasolta az erőforrás korlátos projektek tevékenységeinek, valós befejezési idejének és 

lejárati idejének összehasonlítását. A kettő közti különbséget késési időnek nevezte el 

iL , amely lehet nulla (amennyiben a tevékenység pontosan fejeződik be), pozitív (ha a 

tevékenység késik) és negatív (ha a tevékenység a vártnál korábban fejeződik be).  

Hasonló teljesítmény mérték a pontatlanság, mely számításához szükség van a késési 

idő meghatározásához is ),0max( ii LT  , de ennek értéke nem lehet 0, illetve a 

koraiság mértéke, amely )0max( ii LE   ként számítható. Anthonisse et al. (1988) 

hangsúlyozzák, hogy ezek jelentősége projektek között változhat, ezért célszerű ezek 

súlyozott összegével való számítás.  

2) Erőforrás alapú célfüggvények  

Az erőforrás alapú célfüggvények jellemzően irreguláris célfüggvények. A 

valóságban sokszor cserélik fel az időalapú célfüggvényeket erőforrás alapú 

célfüggvényekre.  
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Egyik legjellemzőbb eset az erőforrás rendelkezésre állási költség probléma, ahol cél 

a megújuló erőforrások mértékének meghatározása oly módon, hogy a projekt határidő 

teljesüljön, és az erőforrás rendelkezésre állási költség minimális legyen 

Demeulemeester (1995), Zimmermann (1997).  

A csoport további jellemző problémái az erőforrás kiegyenlítési problémák Brugess 

és Killebrew (1962), ahol fontos ütemezési cél az erőforrások egyenletes felhasználása. 

Hasonló probléma az erőforrás felhasználás ingadozásával járó költségminimalizálás 

Brinkman és Neumann (1996), ahol túlhasználás esetén lehetséges az erőforrás bérlés, 

majd az "elbocsájtás". Az erőforrások teljes bérköltségének minimalizálása, Neumann 

et a. (2002), vagy a több-megvalósítási módú problémák esetén a megvalósításnak 

megfelelő költségek minimalizálása.  

3) NPV maximalizálás (pozitív pénzáramok esetén) 

Megemlítendő, hogy az olyan különleges esetekben, amikor egy nettó jelenérték 

maximalizálásról van szó, ahol csak pozitív pénzmozgásokat feltételezünk az NPV 

maximalizálás reguláris célfüggvénynek számít, amely azonban a valóságtól igen távol 

álló modell, jelentősége csak elvi problémáknál van, Láng (2010).  

4) Projektek nettó jelenértékének maximalizálása 

A projektek nettó jelenértékének komplex vizsgálata figyelembe veszi a projektek 

során fellépő negatív pénzáramokat is. Ebben az esetben már nem teljesül az a feltétel, 

hogy a célfüggvény értéke monoton növekszik, ezért ez már irreguláris célfüggvény.  

Az ilyen jellegű problémák igen bonyolultak, ezért a kutatók csak a közelmúltban 

kezdtek a terület részletes feltárásához, viszont első bevezetésük már az 1970-es 

években Russel nevéhez köthető.  

A nettó jelenérték maximalizálás esetén jelentkeznek költségek (negatív 

pénzáramok): jellemzően a tevékenységek kezdésekor, illetve részszámlák 

benyújtásakor, valamint a késések esetén keletkező kötbérekkor. Pozitív pénzáramok a 

tevékenységek befejezése után keletkezhetnek, illetve sikerdíjak esetén (gyorsabb 

befejezési idők, jobb minőségek elismeréseként). Ilyen célfüggvények esetén olyan 

elsőbbségi feltételeket kielégítő ütemezési időket kell találni, amelyek mellett a projekt 

nettó jelenértéke maximális. Olyan projektek esetén, ahol nagy a megvalósítási idő és a 

pénzügyi keret a pénz időértéke kiemelt szereppel bír.  

A projektek nettó jelenértékét maximalizáló célfüggvények sok esetben erőforrás 

korlátosak is. Ez a kiegészítés a probléma csoportot még nehezebbé teszi, viszont az 

erőforrás korlátok kielégítése által valóságosabb ütemezések előállítása válik 

lehetségessé.  
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2.4.  A probléma ábrázolása 

A projektütemezési probléma ábrázolása kulcsfontosságú, mivel annak meg kell 

felelnie az optimalizálás céljának, és szemléletessége nagyban hozzá tud járulni a 

projektet vezetők döntéseihez. A gyakorlatban a projekteket hálókkal szemléltetik, 

amelyek egy irányított és összefüggő rendszerként körmentes gráfokat alkotnak. A két 

legelterjedtebb ábrázolási technika az Activity on Node (AoN) és az Activity on Arc 

(AoA) módszerek. 

A tevékenyég-orientált ütemezések esetén AoN jelölési módszert szokás alkalmazni, 

ahol a gráfokban a tevékenységeket csúcsok jelölik, és a tevékenységek közti megelőző-

rákövetkező kapcsolatokat pedig irányított élek jelölik. 

Az esemény-orientált ütemezések esetén AoA jelölési módszert szokás alkalmazni, 

ahol a gráfokban az eseményeket jelölik a csúcsok, és a tevékenységeket jelölik az 

irányított élek.  

A valós gyakorlatban természetesen más ábrázolási módszerek is megjelentek, 

naptárnézetek, hisztogramok, Gantt diagramok formájában. A Gantt diagram az egyik 

legrégebb alkalmazott eljárás, ami az AoN módszerek csoportjába tartozik. Lényege, 

hogy a tevékenységeket csúcsok helyett téglalapokkal jelöli, amelyek mérete a 

tevékenység időtartam függvénye. A téglalapok bal és jobb szélei a kezdési és a 

befejezési időpontot jelölik, a téglalapok közötti nyilak a tevékenységek közti 

megelőző-rákövetkező feltételeket fejezik ki.  

A dolgozatban az ütemezések ábrázolására a Gantt diagramoknak egy 

továbbfejlesztett változatát alkalmazom. A fejlesztés lényege, hogy a tevékenységeket 

ábrázoló téglalapok a tevékenységek leghosszabb (pesszimista becslésű) időtartamát és 

sorszámát ábrázolják, továbbá a téglalap felett megjelenik egy az információinknak és a 

becsléseinknek megfelelő tagsági függvény által leírt geometriai alakzat (jellemzően 

háromszög). A modellben jelölöm az áltevékenységeket is < és > jelekkel, melyek a 

kezdő és befejező látszattevékenységeket ábrázolják. A látszattevékenységeknek nincs 

erőforrás szükséglete és időtartama, de praktikus okokból jelölésük mégis egységnyi 

időtartammal történik. A 1. ábrán egy tíz tevékenységből álló, egy erőforrás igényű 

projekt két eltérő ütemezését láthatjuk. A bal oldali megoldás nem elégíti ki az 

erőforrás-korlátot, míg a jobboldali teljesíti az erőforrás feltételeket. 
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1. ábra: Egy projekt két eltérő ütemezése 

A dolgozat során a leírt jelölési rendszert fogom alkalmazni, mivel jelenleg a 

legfontosabb cél az Ős-Dráva program lebonyolításával és részprojektjeivel kapcsolatos 

időtartam bizonytalanságok szemléltetése, hiszen ez önmagába véve is egy komoly 

módszertani probléma. A program lebonyolításával kapcsolatban kiemelt szempont a 

részprojektek pénzáramainak figyelembevétele is. 

Az ábrázolásmódok kiválasztását a feladatok természete határozza meg, mivel ezzel 

egészen eltérő felfogásokat tükrözhetünk. Minden módszernek megvan a maga előnye 

és hátránya is, hiszen bizonyos szempontokat kiemel, másokat elfed. Láng (2010) több 

erre alkalmas ábrázolásmódot is bemutat, a szemléltetési szempontoknak megfelelően. 

A 2. ábra egy tíz tevékenységből és egy erőforrásból álló projektet szemléltet, melynek 

optimális esetben nettó jelenértéke (NPV) 2 819,62. Az ábrázolás szemléletes, mivel az 

erőforrás hisztogram, a tevékenységek (azok időtartama, kezdési és befejezési ideje és a 

köztűk lévő kapcsolatok) és a pénzmozgások is láthatók. A szerző azonban felhívja a 

figyelmet arra, hogy ez a módszer árnyalja azt a tényt, miszerint az erőforrás-

felhasználás tevékenységorientált, míg a pénzmozgás eseményorientált. A kiadások 

általában a tevékenység megkezdése előtt történnek, míg a bevételek általában annak 

befejezése után.  

A 3. ábra az ábrázolás egy pénzmozgás eseményekkel kiegészített változata, ahol 

azokat nulla időtartamú áltevékenységek jelzik. Ezekre ugyanúgy érvényesek a korábbi 

megelőző-rákövetkező feltételek. Ebben az esetben csak nyolc tevékenység van, egy 

erőforrás és három pénzmozgás. A tevékenységeket téglalapok, a pénzmozgásokat 

négyzetek, az elsőbbségi feltételeket egyenesek, a pénzmozgásokhoz köthetőeket pedig 

pontozott vonalak jelölik. 
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2. ábra: Projekt Diszkontált pénzmozgásokkal, Forrás: Láng 2010 

 

3. ábra: Pénzmozgások áltevékenységekkel való szemléltetése, Forrás: Láng 2010 

A két ábra felhívja a figyelmet arra, hogy a tartalmilag hasonló, de megjelenítésében 

eltérő módszerek milyen megközelítésbeli eltéréseket képesek ábrázolni. Ha cél az 

erőforrás-korlátos tevékenységekből álló projektábrázolás, akkor arra a 2. ábra 

alkalmasabb, míg ha a cél a tevékenységekhez kapcsolódó pénzmozgások bemutatása, 

akkor a 3. ábra az alkalmasabb.  
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2.5.  Nettó jelenérték 

A nettó jelenérték (NPV) egy gazdasági alapfogalom, amely az elkövetkező pozitív 

és negatív pénzáramok jelenértékeinek összegéből számítható. Ez fejezi ki azt az 

értéket, amennyit egy bizonyos időtávon történő befektetés vagy beruházás ér a 

számítás időpontjában. Ennek definiálásához feltételezni kell a befektetéshez szükséges 

összes kimenő pénzáramot, a befektetés során képződő összes bevételt és egy az időtáv 

során érvényes diszkontrátát. Egy befektetés pénzügyi szempontból akkor indokolt, ha 

az NPV éték pozitív. Az NPV közismert számítási módja: 
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2.6.  A kritikus út 

A kritikus út módszer az ütemezés és hálótervezés egyik alapvető módszere. Ennek 

segítségével minimális időszükségletű projektütemezéseket készíthetünk. A kritikus út 

fogalmának megértéséhez szükség van a tartalék idő fogalmának meghatározására is.  

A kritikus út módszer működési elve a következőképpen írható le:  

- Megjelöljük a tevékenységeket. 

- Az elsőbbségi feltételeknek megfelelően a tevékenységeket a legkorábbi 

kezdési idejükre ütemezzük.  

- Miután elvégeztük az ütemezést, hátrafele haladva az elsőbbségi feltételek 

figyelembevételével meghatározzuk a tevékenységek legkésőbbi kezdési 

időpontját. 

A tevékenységek legkorábbi és legkésőbbi kezdési ideje közti különbséget a 

tevékenységek tartalékidejének nevezzük.  

Azon tevékenységeket, amelyek nem rendelkeznek semennyi tartalékidővel a 

kritikus tevékenységeknek nevezzük. Ezek a tevékenységek azért kritikusak, mert ha 

teljesülésükben késés lép fel, akkor az kihatással van a teljes projekt befejezésére is.  

Az ütemezésben azt a kezdőtevékenységtől a befejező tevékenységig tartó 

tevékenység kapcsolatot kritikus útnak nevezzük, amelyben csak olyan tevékenységek 

vannak, amiknek a tartalék ideje nulla.  
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3.  

HEURISZTIKUS MODELLEK, 

METAHEURISZTIKÁK 

A bemutatásra kerülő hibrid heurisztika (Csébfalvi et al., 2008, Eliezer és Csébfalvi, 

2009) az erőforrás-korlátos projektek ütemezésére kifejlesztett A Csend Hangjai 

harmónia-kereső eljárás kiterjesztése (Csébfalvi, 2007), ahol kiterjesztés alatt a 

projektek időtartam és pénzáram bizonytalanságának kezelését értem.  

Ha az olvasó úgy érzi, hogy a módszer nevével már találkozott, az nem véletlen, 

ugyanis a módszer elnevezésekor a szerzőt egy örökzöld lírai dal címe (Simon & 

Garfunkel: Sounds of Silence, 1965) inspirálta. A szerző úgy gondolta, hogy a módszer 

neve nemcsak szép, hanem alkalmas arra is, hogy egy meglehetősen összetett 

matematikai modell lényegét közérthetővé tegye. A Csend Hangjai eljárásra a 

továbbiakban az angol elnevezésből (Sounds of Silence) adódó rövidítéssel (SoS) 

hivatkozom. Az SoS eljárás szemléletes leírása a Csébfalvi (2007) által megadott 

leíráson alapszik, továbbfejlesztve azokat a részeket, amelyek a bizonytalan-de-korlátos 

időtartamok és pénzáramok kezeléshez és megértéséhez elengedhetetlenül szükségesek.  

Az erőforrás-korlátos projektek időszükségletének minimalizálása a 

projektmenedzsment egyik legfontosabb és talán egyik legnehezebb feladata. 

Matematikai értelemben a projekt tevékenységek halmaza, amelyeket a projekt 

lényegéből fakadó megelőző-rákövetkező kapcsolatok, vagyis rendszer sajátosságok 

tesznek igazán egy összefüggő egésszé. Erőforrás-korlátos projektek esetében a 

tevékenységek időszükségletén túlmenően megjelenik a tevékenységek erőforrásigénye 

(élőmunka, gép, energia, pénz stb.) is, amivel az amúgy egyszerű probléma majdnem 

kezelhetetlenné válik. A probléma igen releváns, mivel a valóságban a rendelkezésre 

álló erőforrások valamilyen mértékben mindig korlátozottak. Az erőforráskorlátok 

figyelembevétele nélkül kapott időszükséglet a tényleges időszükséglet töredékét 

jelentheti, ami már számos ünnepélyes átadás teljes kudarcát eredményezte világszerte. 

A probléma egzakt megoldása még kisebb projektek esetében is rendkívül időigényes, a 

gyakorlati problémákban megjelenő méretek esetében pedig egyszerűen lehetetlen. 

Ilyen problémákra Blazewitz et al. (1983) bizonyította, hogy az NP-nehéz problémák 

közé tartoznak. Az NP nehéz azt jelenti, hogy egy Nem-determinisztikus, Polinomiális 

idő alatt hagyományos eljárásokkal nem megoldható problémáról van szó. A valódi 

kihívást jelentő probléma igazi nehézségét bizonyíthatóan az adja, hogy a probléma 

megoldási ideje a projektben szereplő tevékenységek számának exponenciális 

függvénye.  
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A probléma megoldását (pontosabban annak áthidalási lehetőségeit) a heurisztikus 

eljárások körében kell keresni, amelyek lényege rendkívül egyszerű: elfogadható 

minőségű megoldás elfogadható futási idővel.  

Metaheurisztikák 

A metaheurisztikus eljárások olyan optimalizáló eljárások, melyek jelentős része 

természeti analógiák felismerésén alapul. Az eljárások logikai rendszere egy természeti 

folyamat működéséhez hasonlít, ahonnan kiemeli a fontos szereplőket és eszközeiket, 

majd ezek mintájára alakítja ki az eljárás is a saját eszközkészletét. A heurisztikát 

olvasó és értelmező számára az eljárás megértése nagyfokú absztrakciós készséget 

igényel. A továbbiakban csupán néhány olyan példát említenék, amelyek az erőforrás-

korlátos projektek teljes időszükségletének becslésében jelentős szerepet játszottak.  

A metaheurisztikák közös jellemzője, hogy a keresési eljárásuk során a megoldásokat 

folyamatosan tárolják a metaszintű megközelítés szerint, és a további megoldások 

előállítása során ezeket használják fel.  

3.1. Evolúciós algoritmusok  

Az első metaheurisztikák az evolúciós folyamatokat vették alapul, ezért evolúciós 

algoritmusoknak nevezik őket. Ezen eljárások a természetes kiválasztódás, a túlélésért 

folytatott harc genetikai lényegét ragadják meg, vagyis olyan operátorokkal dolgoznak, 

mint a természetes kiválasztódás, kereszteződés, vagy a mutáció. A logika alapján azon 

tárolt megoldásokat használja a további megoldásokhoz, melyek alapvetően 

életképesebbnek, jobbnak bizonyultak a többinél. Ezáltal a megoldások "utódai" is 

jobbak, erősebbek lesznek. Rechenberg (1965) volt az egyik első kutató, aki az 

evolúciós eljárások fejlesztésében szerepet játszott. Ő repülőgép szárnyak valós 

paramétereinek optimalizálására fejlesztette ki módszerét és már akkor használta a 

populáció és mutáció fogalmát.  

Az evolúciós eljárásokból fejlődtek ki az Evolúciós stratégiák (ES), a Genetikus 

algoritmusok (GA) és a Genetikus programozás (GP). Ezek közül a legfontosabb eljárás 

a Genetikus algoritmus fejlesztése Holland (1975) nevéhez köthető, és lényege, hogy 

míg az evolúciós eljárások viselkedési kapcsolatokat hangsúlyoznak, addig az övé a 

genetikus kapcsolatot hangsúlyozza. A GA eljárás mutat a legnagyobb hasonlóságot az 

Ős-Dráva program ütemezésére fejlesztett Sounds of Silence harmóniakereső eljárás 

megfelelően módosított változatával. A genetikus algoritmusok olyan eljárások, 

amelyek széles keresési térrel dolgoznak, hogy a legrátermettebb egyedeket legyenek 

képesek megtalálni. Ez azt jelenti, hogy egyszerre több megoldást keres, amely segíti a 

globális optimum megtalálását. A kezdeti populációkból minden lépéssel egy új 

populációt állít elő szelekciós, rekombinációs és mutációs operátorok segítségével. Az 

evolúciós gondolat alkalmazása tehát, hogy mivel minden populáció az előzőnél 
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rátermettebb elemeket tartalmaz ezért a keresés előrehaladtál egyre jobb megoldások 

generálódnak.  

Szelekció 

A szelekciós operátor valamely sztochasztikus eljárás segítségével a legrátermettebb 

egyedeket választja ki a populációból. Általában a következő eljárásokat szokták 

alkalmazni: 

 Rulett kerék: A kiválasztás a rátermettség értékével arányos (fitness 

function), azaz annál valószínűbb egy egyed kiválasztása, minél nagyobb a 

rátermettsége a populáció átlagához képest. Hasonló elvet alkalmaz a Sounds 

of Silence algoritmus "karmestere" is a választásakor.  

 Rang szelekció: A rang szelekció (rank selection) hasonló elvet alkalmaz, de 

itt a kiválasztás az egyed rangsorban lévő pozíciójától függ.  

 Verseny szelekció: Általában kisebb számú egyed fitness érték alapján 

történő versenyeztetéséről van szó (tournament selection). A nagyobb érték 

nagyobb valószínűséggel nyeri a versenyt. 

 Elitista szelekció: Az elvégzett lépesek során mindig a legjobb elemeket 

választja ki, és helyezi át az új populációba.  

Rekombináció 

A rekombinációs operátor segítségével ötvözi a módszer a kiválasztott egyedeket 

úgy, hogy jobb tulajdonságú utód jöjjön létre. A rekombinációs eljárásoknak is több 

fajtáját ismerjük. 

 A one-point eljárás során az öröklés egy bit vágás során jön létre. A szülök 

bittulajdonságait egy tetszőleges ponton megszakítjuk, és az egyik szülő 

vágás előtti, a másik szülő vágás utáni tulajdonságait örökli az új egyed.  

 A uniform crossover eljárás során az utód egyed valószínűségi változók 

segítségével örökli tulajdonságait a szülőktől. A két szülőtől származó 

öröklés valószínűségeinek összege mindig 1.  

Mutáció 

Az utódok képzése azonban nem csak a rekombinációs eljárás által történhet, hanem 

mutáció útján is. A mutációs eljárások az evolúciós algoritmusoknál hangsúlyosabbak, a 

GA eljárások inkább a rekombinációra hagyatkoznak. A mutáció lényege egyfajta 

populációfrissítés, bizonyos bitsorozatok megváltoztatása által.  

3.2. Tabukereső algoritmusok 

A tabukeresés (tabu search) egy iteratív jellegű javító lokális kereső algoritmus, 

amely Glover (1986) munkájához köthető. A kereső operátor abban tér el a genetikus 

algoritmusokhoz képest, hogy csak mutációt alkalmaz. A vizsgált lehetőségszám igen 

nagy ebben az esetben, ezért kell egy olyan információs tár –ez a tabulista-, amely 



34 

kiküszöböli a korábban már vizsgált elemeket. Az algoritmus paramétere a tabulista 

mérete. A keresés során egyelemű populációt vizsgálunk, ahol minden új elemre 

megvizsgáljuk, hogy benne van e a listában. Ha az elem benne van a listában, akkor 

elvetjük, ha nem és nem rosszabb, mint a régi megoldás, akkor elfogadjuk. Ha a lista 

telítődik, akkor a régi elemeket folyamatosan töröljük, ahogy egy új elem bekerül.  

3.3. Valószínűségi modell építő genetikus algoritmus 

A valószínűségi modell építő genetikus algoritmus, amely a probabilistic model 

building genetic algorithm - későbbiekben PMBGA- magyar nyelvű megfelelője. Az 

eljárást nevezik estimation of distribution algorithm -nek is (EDA), mely Müchlenbein 

és Paaß (1996) nevéhez fűződik. Eljárásuk alapja az a tény, hogy a genetikus 

algoritmusok operátorai, és az azokat használó algoritmusok helyenként elvesztenek 

kiemelt jellemzőket. A PMBGA algoritmusok célja az ilyen motívumok megőrzése, 

melyet úgy érnek el, hogy az operátorok helyett valószínűségi mintavétel alapján kapott 

valószínűségi becsléseket alkalmaznak. Az algoritmus kezdeti populációja 

véletlenszerű, majd iterációs lépésekkel az ígéretes megoldások kiválasztásra kerülnek, 

és ekkor becsüljük a megoldások valószínűségi eloszlását. A módszer továbblépéséhez 

szükséges új megoldásokat a becsült eloszlás mintavételével generáljuk és azokat 

egyesítjük az eredeti populációval lecserélve a rosszabb megoldásokat, amíg a leállítási 

feltétel be nem következik.  

3.4. A szimulált hűtés algoritmusa 

A szimulált hűtési eljárás (Simulated Annealing) Kirkpatrick, Gelatt és Vecchi 

(1983) munkája nyomán jött létre. Az eljárás a fémek hűtésének termodinamikai 

folyamatán alapszik, amelynek lényege, hogy magas hőmérsékleten a folyékony 

halmazállapotú fémben a részecskék szabadon mozognak és csak lassú hűtés hatására 

állnak össze rendezett szerkezetűvé, amely megfelel egy optimalizálási megoldásnak. 

Az eljárás ez esetben is egyelemű populációból indul ki, és csak mutációs operátort 

alkalmaz. A módszer újdonsága, hogy az iterációk során az új megoldásokat egy 

hőmérséklet ráta által fogadja el akkor is, ha rosszabb, mint a korábbi megoldás. A 

hőmérséklet ráta valószínűségek alapján működik és folyamatosan csökken. Minél 

kisebb a hőmérséklet, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy az új megoldás 

elfogadásra kerül. Nulla hőmérséklet esetén már csak akkor fogadjuk el az új 

megoldást, ha az nem rosszabb, mint a régi.  

3.5. A hangyaboly algoritmus  

A hangyaboly (ant colony) eljárások fejlesztésével Colorni, Dorigo, Maniezzo (1991) 

ért el sikereket. Eljárásukkal a hangyák életének egyik legfontosabb elemének, a 

táplálékszerzési folyamatnak a lényegét ragadják meg. Kiindulási alapjuk a hangyák 
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közötti feromon nyomokon alapuló „implicit kommunikáció”, ami végső soron a 

táplálékszerzés és szállítás energiaigényének közösségszintű minimalizálásához, vagyis 

a közösség túlélési esélyének maximalizálásához vezet.  

A hangyaboly eljárás egy populáció alapú módszer, ahol egy hangyabolyhoz tartozó 

hangyák feromonnal jelölt útvonalakon keresik táplálékukat. Minél több hangya halad 

egy útvonalon, annál nagyobb lesz a vonal feromon koncentrációja. Azokon az 

útvonalakon, ahol már régen járt hangya vagy csak ritkán járnak, csökken a 

koncentráció szintje a párolgás miatt. A hangyák azonban képesek kiválasztani a 

koncentráció alapján a legrövidebb utat, amely a táplálékhoz/optimális megoldáshoz 

vezet. A hangyák működése az adattároláson alapul, amely feromon-mátrixok 

segítségével történik. Ezeket az információkat megosztják egymással, melyekhez 

valószínűségi értékek is kapcsolódnak. A hangyák különleges tudása, hogy a probléma-

specifikus memórián kívül saját memóriával is rendelkeznek, melyben a felépített 

megoldás minden információját tárolják.  

Az eljárás a paraméterek beálltásával kezdődik (hangyák száma, feromon értékek, 

párolgási idők, keresési szám), majd az iterációk megkezdésével kalkuláljuk a hangyák 

lépéseit és végül eljutunk a táplálékhoz, azaz az optimumhoz.  

3.6. Részecskerajzáson alapuló algoritmus 

A hangyaboly heurisztikákhoz nagyon közel állnak a részecske rajzás (swarm 

optimizer) eljárások, melyet Kennedy és Eberhart (1995) alapozott meg. Az eljárások 

szintén különböző állatfajok megfigyelésén alapulnak, de jóval egyszerűbbek a 

korábban említettnél, mivel nem alkalmaznak mutációs és keresztező operátorokat vagy 

feromonon alapuló implicit kommunikációt. Az eljárás valós véletlenszámokat és 

globális kommunikációt alkalmaz a raj elemei között. A kommunikáció során nincs 

kódolás és dekódolás sem. A keresést itt részecskék végzik, melyek egy 

háromdimenziós térben helyezkednek el adott irányvektorral és sebességgel. A keresési 

lépések során a részecskék az adott helyüket a többi részecskéhez képest, azaz az 

aktuális legjobb globális pozícióhoz és a saját korábbi legjobb pozíciójukhoz képest 

határozzák meg.  

3.7. Az ANGEL algoritmus 

Egy „természetfölötti” hibrid heurisztika, eredeti angol neve ANGEL, ami a 

hangyaboly (ant colony), a genetikus eljárás (genetic algorithm), valamint az un. „helyi 

keresés” (local search) összekapcsolását jelző betűszóból adódik. Az ANGEL eljárást 

erőforrás-korlátos ütemezési problémák megoldására Tseng és Chen (2006) vezette be, 

de igazi helyét a módszer az optimális szerkezettervezés területén találta meg 

(Csébfalvi, 2008, 2011). 
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A műszaki tudományokban, pontosabban az optimális szerkezettervezésben jelent 

meg az első olyan emberközpontú heurisztika, ami annak az analógiának a felismerésén 

alapult, hogy egy maximális esztétikai élvezetet nyújtó dzsessz improvizáció eléréséhez, 

illetve egy könnyű (olcsó), de ugyanakkor biztonságos mérnöki szerkezet (pl. egy szinte 

szárnyaló híd) megalkotásához vezető út sok hasonlóságot mutat.  

3.8. Harmóniakereső algoritmusok  

A zenei analógián alapuló harmónia-kereső metaheurisztika kifejlesztése Lee és 

Geem (2005) érdeme. A harmónia keresés előnye a korábbi heurisztikák jó 

tulajdonságainak megfelelő ötvözésén alapul. A tabukeresésből átveszi a tabulistát, a 

szimulált hűtésből a hőmérsékletráta változást, a genetikus algoritmusból a szimultán 

vektorok alkalmazását, melyek eredményeként keletkező új vektorokat a PMBGA-hoz 

hasonlóan külön kezeli. Ezek által képes elkerülni a korábban említett algoritmusok 

lokális optimumot eredményező problémáját. A módszer vektorkezelési módszere és a 

tág keresési tér megkönnyíti a globális optimum megtalálását.  

A harmónia keresés hasonlata egy improvizáló zenekar működésére épül, mely képes 

eljutni egy tökéletesnek gondolt harmóniáig. A tökéletes harmónia jelenti az optimális 

megoldást, azaz a megoldásvektort, míg a rögtönzések az optimalizációs keresési 

folyamatoknak felelnek meg.  

A módszer nagy előnye, hogy nem igényel kezdeti értékeket a döntési változókhoz, 

és a gradiens keresés helyett sztochasztikus, véletlenszerű keresést alkalmaz. Az 

algoritmus legfontosabb komponense a repertoár (hamony memory, HM), amelyben 

tárolja a zenészek által generált hangokat. Amikor a zenész úgy dönt, hogy 

megszólaltatja az általa véletlenszerűen kiválasztott hangot, a zenekar megszólal és egy 

új dallam keletkezik. Ha a dallam jobb, mint a korábbi dallamok, akkor bekerül a 

repertoárba, ha nem, akkor elfelejtődik. A jobb kiindulási dallamok azonban 

folyamatosan növelik annak az esélyét, hogy általuk később jobb dallamok 

születhessenek. Ez a gyakorlás/keresés addig ismétlődik, amíg meg nem találják a 

tökéletes dallamot.  

A repertoár hatékonyságának növelése érdekében bevezetésre kerül a harmónia 

elfogadási tényező (Harmony Memory Consideration Rate, HMCR). A HMCR értékétől 

függ, hogy a soron következő elem a repertoárból kerül-e ki, vagy sem. Ha a CR értéke 

alacsony, akkor a következő értékek a repertoáron kívülről kerülnek felhasználásra, és 

az algoritmus lassan konvergál. Ha az érték magas (1-hez közeli), akkor majdnem az 

összes hang a repertoárból kerül ki, amely az új dallamok és végső soron az új 

megoldások felfedezésének esélyét csökkenti. Ezért fontos a HMCR érték helyes 

kiválasztása, ami jellemzően HMCR= 0,7-0,95. Annak a valószínűsége, hogy egy 

teljesen véletlen, nem a repertoárban szereplő hangot választunk 1-HMCR. 

Az algoritmus operátora a hangmagasság szabályzó ráta (Pitch Adjusting Rate, 

PAR), amely hasonlít a genetikus algoritmusok mutációs operátorára. Az elmélet szerint 
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a hangmagasság lineárisan és nemlineárisan is változtatható, de gyakorlatban csak a 

lineáris változtatást alkalmazzuk. A PAR értéke mindig [-1,1] közötti véletlen, ami 

megmutatja, hogy változtathatunk-e vagy sem a hangmagasságon. Minél nagyobb a 

PAR értéke, annál valószínűbb a változtatás. Ahogy a HMCR-nek, úgy a PAR-nak is 

van egy elfogadott érték tartománya, ami 0,1-0,5 közé esik. Annak a valószínűsége, 

hogy a kiválasztott hangon nem változtatunk 1-PAR. 

Az algoritmus harmadik összetevője a véletlenszerűség, ami a véletlen elemek 

segítségével segíti a repertoár dúsítását, és növeli a megoldások számát és 

változatosságát. Ez továbbá abba segíti az algoritmust, hogy gyorsan és nagyon jó 

megoldást találjon, és ne ragadjon le egy rossz megoldásnál, ahogy azt sok 

determinisztikus eljárás teszi.  

A korábbi algoritmusokhoz képest a Harmóniakereső eljárás kisebb matematikai 

igényű, és jobban adaptálható különféle problémákra.  

A 4. ábrán látható az optimális függvényérték keresés zenei analógiája. A 

célfüggvény maximumának a tökéletes hangzás felel meg, ahogy a döntési változóknak 

a zenészek és az általuk játszott dallamok (erőforrás profilok).  

     NiXXXXf iiii ,...,,,XXmax 21          

 

4. ábra: Az optimális megoldás keresésének zenei analógiája, Forrás: Lee & Geem (2005) 

A harmóniakereső algoritmus öt fő lépésből áll, amelyek a következők: 

1. Lépés: A paraméterek meghatározása, a memória méret (HM), harmónia 

elfogadási tényező (HMCR), hangmagasság szabályzó ráta (PAR), a 

sávszélesség ( bw  , melynek értéke tetszőleges lehet) és az ismétlések 

maximális száma által. 

2. Lépés: Véletlenszerű dallamokkal feltöltjük a repertoárt a célfüggvény 

értékkel, és sorba rendezzük azokat a célfüggvénynek megfelelően. 

3. Lépés: Improvizáció által új dallamokat hozunk létre. Az improvizáció egy 

zenekar szólózó zenészének játékához hasonlóan történhet, melynek három 

alapesete van: 
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1. A zenész emlékezetből játszik egy ismert zenedarabot vagy részletet = a 

kereső a repertoárból választ egy már ismert elemet a repertoárból egy 

adott HMCR valószínűséggel. 

2. A zenész kiválaszt egy általa ismert dallamot, amit módosít (ritmus, 

tempó, hangfekvés) a zenei környezetnek megfelelően = a kereső a 

repertoárból választ egy elemet, amelyet módosít PAR valószínűséggel. 

3. A zenész egy teljesen ötletszerű ismeretlen dallamot játszik, amely nem 

hasonlít semmire, amit korábban ismert = A kereső egy teljesen 

véletlenszerű hangot választ 1-HMCR valószínűséggel. 

4. Lépés: A repertoár frissítése: ha az improvizáció által kapott dallamok 

jobbak, mint a repertoárban lévő legrosszabb, akkor a jobb lecseréli a 

korábbit. Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor az improvizáció tovább 

folytatódik.  

5. Lépés: A 3. és 4. lépést mindaddig ismételjük, ameddig nem teljesül a 

kilépési feltétel. Ez lehet egy bizonyos ismétlésszám, vagy futási idő korlát.  

Az erőforrás-korlátos ütemezési problémák megoldására alkalmas implicit harmónia-

kereső eljárás kifejlesztése Csébfalvi (2007) nevéhez fűződik.  

A kifejlesztett módszer ma már egy terebélyes fa gyökere, amelynek ágai a 

kiterjesztési lehetőségek és irányok sokaságát szimbolizálják. Az egyik lehetséges 

fejlesztést korábban Szendrői (2010) mutatta be több megvalósítási módú erőforrás-

korlátos projektek esetén, majd Csébfalvi és Szendrői (2012). A most bemutatott 

heurisztika is e módszer egyik kiterjesztési lehetősége.  

A heurisztikák sokasága és változatossága miatt nem nehéz elképzelni a 

tudományterületen időnként felbukkanó bizonytalanságot arról, hogy melyik módszer 

lehet jó, illetve jobb, mint a másik. Éppen ezért kurrens, és fontos kutatási irány ezek 

összemérhetősége, illetve azok jóságának vizsgálata. Egy hatékony megközelítéssel állt 

elő Csébfalvi (2012) a szerkezeti problémák optimalizálására, illetve Csébfalvi és 

Csébfalvi (2012) a populáció alapú heurisztikák esetére. A csend hangjai harmónia-

kereső heurisztika más módszerekkel való összehasonlítására Csébfalvi és Szendrői 

(2012) is publikált több megvalósítási módú erőforrás-korlátos projektek esetére. 

A következőkben ismertetem a Sounds of Silence harmóniakereső algoritmus 

bizonytalan-de-korlátos tevékenységi időtartamokkal és pénzáramokkal rendelkező 

projektek megoldására alkalmas változatát. Megvizsgálom a feltételes kérdések 

kezeléséhez szükséges lehetőségeket, bemutatom a bizonytalanság kezelésére képes 

fuzzy halmazok elméletét és a módszerek összehasonlíthatóságának fontosságát.  

Az Ős-Dráva program bemutatásával jól értelmezhető a vizsgált témakör, és egy 

olyan gyakorlati példa mely vizsgálatával érthetővé válik a kutatás motivációja és célja. 

A dolgozat befejezéseként bemutatom a modell futtatásának eredményeit és annak 

hatékonyságát.  
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4.  

EGY ÚJ MINTAVÉTELEZÉS ALAPÚ KÉT-

SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉS  

A következőkben bemutatok egy két- szempont szerinti ütemezési modellt, amely 

alkalmas erőforrás-korlátos bizonytalan tevékenység időtartamú és pénzáramú 

projektütemezési problémák megoldására. A megközelítés lényege, hogy robosztus 

erőforrás-korlátos ütemezéseket készít, amely immunis az időtartam bizonytalanságokra 

és mintavételezés alapú szcenáriók szerint képes az eltérő pénzáramok értékelésére. A 

megközelítés azon a feltételezésen alapul, hogy minden tevékenység időtartam és 

pénzáram egy bizonytalan-de-korlátos paraméter, amely optimista és pesszimista 

becslésekkel írható le. Az ütemezések értékelése elsősorban a projektidőtartam 

variabilitásán alapszik, másodsorban pedig a pénzáramok értékelésén. Ez egy vegyes 

egészértékű lineáris programozási problémaként (mixed integer linear programming 

MILP) vezethető le, melyet a második szempont esetén egy mintavételezéses 

megközelítéssel kombinálok.  

4.1. A probléma leírása 

A probléma leírásához, a bizonytalanságon túl (tevékenység időtartamok és 

pénzáramok) feltételezem, hogy vannak korlátként a legrosszabb esetre meghatározható 

tényezők, amelyek az erőforrásigények, az erőforrás rendelkezésre állás és a 

pénzáramokkal kapcsolatos mérőszámok. Így a determinisztikus megközelítésekhez 

képest jelentősen valóság közelibb megoldásokat kapunk.  

A modell elsődleges kritériumát az optimista és pesszimista erőforrás-korlátos 

ütemezések lineáris kombinációjakét (súlyozott összeg) írhatjuk fel. Minden 

tevékenység időtartam egy bizonytalan-de korlátos paraméter, amelyet egyenletes 

eloszlásokból generálhatunk. A központi határeloszlási tételt (central limit theorem 

CLT) robosztus mivolta miatta a jövő leírható valószínűségi és lehetőségi 

megközelítésekkel is. Ezt a legfőbbképpen a rendelkezésre álló információ milyensége 

határozza meg.  

A probléma egy több szempontú MILP-ként írható fel (MOMILP), amely a keresés 

Pareto hatékonyságát eredményezi. Skalárok segítségével a MOMILP MILP-re 

cserélhető, ha megadjuk az elsődleges keresési szempontot és az optimista- pesszimista 

ütemezések összegét. A célfüggvényben lévő súlyoknak igen fontos gyakorlati haszna 

van, hiszen ezekkel határozható meg a szakemberek kockázattűrő képessége.  
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Minden projekt N  valós tevékenységből áll, minden tevékenység időtartam 
iD , 

 N2,..., 1, i egy (pozitív) véletlenszerű változó:  

  iiii B1,...,A ,AD    (1) 

Ahol 
iA  és 

iB  a 
iD időtartam optimista és pesszimista becslése.  

A tevékenységek megelőző-rákövetkező relációkkal kapcsolódnak egymáshoz, 

amely a rákövetkező tevékenység kezdését meggátolja a megelőző tevékenység 

befejezéséig. Ez alapján az ji  reláció alapján j tevékenység nem kezdődhet el amíg 

i  be nem fejeződött. A valós tevékenységeken túl vannak áltevékenységek is 

 10  Ni i , amelyek jellemzően a kezdési és befejezési pontokat szemléltetnek.  

Legyen  1N,...,1 i ,IPi   a közvetlen megelőző tevékenységek halmaza egy adott 

i  tevékenységre és legyen NR  a hálózati kapcsolatok halmaza.  

Legyen R a megújuló erőforrások száma. Minden  Rr ,...,1  erőforrásnak konstans 

rR  időegységenkénti mennyisége van. A megvalósításhoz minden valós 

tevékenységnek  N...,2, 1, i  szüksége van 0i rR  erőforrásra  R  ,... ,1r  a 

megvalósítása során.  

Legyen     1,...,1j ,,...,1i  j,i     NNjiNR  a megelőző-rákövetkező 

kapcsolatok halmaza. Egy ütemezés hálózatilag-megvalósítható, ha kielégíti a 

következő megelőző-rákövetkező kapcsolatot:  

 jii SDS  ,ha PSji   (2) 

Legyen   hálózatilag-megvalósítható  ütemezések halmaza. Az S  

megvalósítható ütemezés esetén jelölje   a t  

időperiódusban aktív tevékenységeket és legyen:  

 



tAi

r ir t rU ,  T,...,1t ,  R,...,1r  (3) 

a t  időperiódusban felhasznált r  erőforrás mennyisége.  

A hálózatilag-megvalósítható  ütemezés erőforrás korlátos ha   

 
rr t RU  ,  T,...,1t ,  R,...,1r  (4) 

teljesül.  

Legyen   az erőforrás-korlátos ütemezések halmaza.  

Ahogy korábban tárgyaltam a MILP leírás a tiltott halmazokon alapszik. Ezért itt is 

legyen az fF ,  F,...,2,1f   tiltott halmaz explicit javító reláció halmaza. Legyen 

   TDStSi iii ,...,1 t   A t  ,

fRR
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f

f F,...,2,1fRRRR  az összejavító reláció halmaza. Tiltott halmazról 

beszélünk, ha (1) minden halmazbeli tevékenység végrehajtható egyidejűleg, a 

tevékenységek között fennálló elsőbbségi feltételek megsértése nélkül; (2) van legalább 

egy olyan erőforrás, amelynek korlátozott volta a halmaz összes tevékenységének 

egyidejű végrehajtását megakadályozza; (3) a halmaz nem tartalmaz valódi tiltott 

részhalmazt. Egy erőforrás konfliktus explicit módon javítható, ha elsőbbségi 

feltételeknek nem ellentmondó elsőbbségi relációt illesztünk a tiltott halmaz két eleme 

közé. Egy beillesztett explicit konfliktus-javító reláció mellékhatásként implicit módon 

javíthat egy vagy több más konfliktust is. A tiltott halmazok alapú modell a konfliktus-

javító relációk alapján írhatók le melyet ez esetben IR  halmaz reprezentál.  

 Jelölje A  és B  az optimista és pesszimista időtartamú erőforrás-korlátos 

ütemezési halmazt.  

 Jelölje   B ,A  a projekt időtartamok azon halmazát, amelyek az optimális 

erőforrás-korlátos ütemezési halmazba tartoznak.  

 Jelölje T  az optimális projekt időtartamának felső korlátját pesszimista ütemezés 

szerint ( TB  ).  

 Legyen  


N

i iBT
1

, ami egy "nagyon gyenge" felső korlátja a projekt 

ütemezésének B , rögzítsünk egy befejező áltevékenységet 1T  időpontba. Ez a 

"nagyon gyenge"felsőkorlát könnyen lecserélhető egy "erősebbre" 

 A jelölésem alapján az időpontokat  110  T,...,t , folyamatos egész számok 

jelölik. Fontos megjegyezni, hogy egy tevékenység az időpont elején kezdődik, és 

a végén fejeződik be (az alkalmazott konvenciók alapján az 1 számú időpont lehet 

az első aktív időpont). 

 Jelölje iS , iii SSS   az i ,  ,...,N1i tevékenységek kezdési időpontját, ahol 

az  
ii SS    a tevékenység legkorábbi (legkésőbbi) kezdési időpontját jelöli. Mivel 

a sorrend felcserélése nem megengedett ezért  N,..., SS1S  rendezett halmaz 

határozza meg az ütemezést. Természetesen az utolsó kezdési időpont a T  

függvényében változhat. 

 Legyen  N1 D ,...,DD   a tevékenység időtartamok rendezett halmaza, ahol 

 iii B ,AD  , iD  szerves része,  N...,2, 1, i . A definíció alapján az erőforrás-

korlátos ütemezési halmaz erőforrás-korlátos marad: (1) a  N1 D ,...,DD 

megvalósítható tevékenységi időtartamok kombinációjára:  iii BAD , , iD  

szerves része,  Ni ...,2, 1,  ; (2) az  NSSSS ,...,, 21  megvalósítható kezdési 

tevékenységi idők kombinációjára:     iii DSDSS , , iS  szerves része  

 Legyen   a tervezési időtáv határozott diszkontrátája. Egy hosszú időtávú 

projekt esetén ez a megtévesztő lehet, de helyettesíthető is egy valóságosabb

)t(α ,  T,,0t    leírással minden nehézség nélkül.  
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 Legyen 
iC ,  N,...,2,1i     a tevékenységhez tartozó negatív, nulla vagy pozitív 

pénzáram, melyet az i  tevékenység befejezéséhez rendelünk.  

4.2. A matematikai modell 

Ebben a fejezetben bemutatásra kerül a robosztus erőforrás-korlátos ütemezések 

előállítására képes modell bizonytalan-de-korlátos tevékenység időtartamokkal. A 

MILP modellben az összes nulla-egy változó   RR , amit a jól ismert "big-M" 

függvények segítségével hoztam létre. 

Legyen ii SBSA   ,  az optimista és pesszimista kezdési időpontja az i , 

 1    2 1 0  Ni ,...,,,  tevékenységnek erőforrás korlátos probléma esetén. A definíció 

alapján az optimista és pesszimista tevékenységi időtartamok ii BA  and  minden 

 Ni     2 1 ,...,, . 

Ebben az esetben a "minimális időtartam" egy olyan ütemezést jelent, ahol az 

optimista és pesszimista erőforrás-korlátos időtartamok lineáris kombinációja 

minimális. Az optimális megoldás a súlyozó együtthatók függvénye lesz. 

A döntési változók definiálása: 

 RRj i
j i

Yij 


 

  ,   
különben0

ebeillesztv   ha1
, (5) 

A MILP modell: 

  min    1N1N SBWBSAWA , (6) 

A következő feltételek mellett: 

  ,1Y
f RR  ji

i j 


  F,...,1 f   (7) 

    i jijijii YASASASAASA  1   , RRji   (8) 

    
i jijijii YBSBSBSBBSB  1    , RRji   (9) 

 jii SAASA  , NRji  , (10) 

 jii SBBSB  , NRji  , (11) 

 1  1  TSBN , (12) 

   1 0 ,i jY , RRji  . (13) 



43 

 A modell célfüggvénye (6) minimalizálja a különböző hozzáállású becslések 

időtartamát a súlyozásnak megfelelően.  

 A (7) feltétel biztosítja az erőforrás-korlátosságot, azaz minden egyes erőforrás 

konfliktus explicit vagy implicit javításáért felel. Ez azt jelenti, hogy minden egyes 

konfliktusjavító halmazból legalább egy elemet választani kell.  

 A (8-9) feltételek a megelőző-rákövetkező relációkért felelősek, amelyeket a javító 

relációk miatt kellett beiktatni. Azaz egy tevékenységet nem kezdhetünk el addig, 

amíg az összes őt megelőzőt be nem fejeztük. Amint a feltétel mutatja, ha j  

tevékenyég az i tevékenység közvetlen rákövetkezője, akkor azt mindaddig nem 

kezdhetjük meg, amíg az i  -t be nem fejeztük.  

 A (10-11) feltételek az eredeti megelőző-rákövetkező relációkért felelősek.  

 A (12) feltétel biztosítja, hogy a projektet a végső 1 T  áltevékenység előtt 

fejezzük be a pesszimista becslések alapján is.  

Természetesen az optimális megoldás a  WBWA   ,  koefficiensek függvénye. A 

modell felépítésének köszönhetően az optimális megoldásban minden lehetséges 

tevékenység mozgatás az erőforrás szempontjából megvalósítható és az ütemezés 

robosztus, mivel az invariáns a tevékenység időtartamokra az  ii BA , intervallumban. 

Az itt bemutatott MILP modell az eredeti Alvarez-Valdés and Tamarit (1993) tiltott 

halmaz modelljének egyszerűsített és módosított változata. Az egyszerűsítés oka, hogy 

jelen modellben bizonytalan-de-korlátos tevékenység időtartamokat kell figyelembe 

venni. Az egyszerűsítés lehetőségét az 5. ábrán is bemutatott lemma biztosítja.  

Lemma: Az optimális megoldás  RRjiYYY jiji   1    ,  aciklikus. 

Bizonyítás: A lemma bizonyítására feltételeznünk kell, hogy legalább egy ciklus van 

az optimális megoldásban. Ebben az esetben létezik egy ív i  -ből j -be ( ji  ) 

és egy másik j -ből i -be ( ij  ). A beillesztett javító relációnak megfelelően 

jii SDS   és ijj SDS  . A feltevésből következik, hogy 

ijjjii SDSSDS  . Ezért, iD  nulla lesz. Ez ellent mond annak, hogy  0iD . 

 

5. ábra: A konfliktusjavító eljárás aciklikus mivolta 

A fent említett lemma, alapján az eredeti modellből elhagyhatjuk a következő 

explicit feltételeket melyek a ciklusok kiiktatását szolgálták: 

 10    ijji YY , RRji  , RRij   (14) 

 1    kjjiki YYY , RRki  , RRji  , RRkj   (15) 

i  j
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Az eredeti explicit ciklus kiiktató feltétel halmaz hasznos lehet a lineáris 

programozási problémák megoldása esetén, de a tapasztalatok azt mutatják Csébfalvi 

(2012), Csébfalvi and Láng (2012), Csébfalvi and Csébfalvi (2005), Csébfalvi and 

Szendrői (2012), hogy ennek a korlátozó ereje nem túl nagy.  

A mintavétel-alapú költség-orientált ütemezési értékelési eljárás központi eleme egy 

MILP probléma, ahol a nettó jelenértéket próbáljuk maximalizálni rögzítve a 

tevékenység időtartamokat és a cash-flow értékeket a generált véletlen számok alapján.  

Az erőforrás-korlátos nettó jelenérték problémát tradicionálisan a következő képen 

írhatjuk fel: 

 

 









 NPVXCNPV

N

i Tt

itit

i1

 max , (16) 

 jii XDX  , NR ji  (17) 

 11  TX N , (18) 

 



iTt

iti tXX ,  iiii XXXT ,,, 1 ,  N,...,2,1i   , (19) 

 



iTt

itX 1 ,   1 0 ,itX ,  N,...,2,1i   , (20) 

   N,...,2,1i,DXtXiA iiit      ,  T,...,2,1t    (21) 

 



tAi

irtr RU ,  T,...,2,1t   ,  T,...,2,1t   ,  R,...,2,1r    (22) 

 
rt RU r 
,  T,...,2,1t   ,  R,...,2,1r   , (23) 

 
 1

 iDt

iit eCC


,  N,...,2,1i   , 
iTt  , (24) 

   1 0 ,itX , 
iTt ,  N,...,2,1i    (25) 

– A (25) egyenlet bináris változói megmutatják az egyes tevékenységek lehetséges 

kezdési ide  

– Az (16) egyenlet a modell célfüggvénye. A célfüggvény maximalizálja a projekt 

teljes ideje alatt elvégzett tevékenységek diszkontált nettó jelenértékeinek összegét.  

– A (17) egyenlet a tevékenységek között fennálló elsőbbségi függvényeket írja le.  

– A (18) egyenlet a projekt végét jelző áltevékenység helyét határozza meg.  

– A (19- 20) egyenlet biztosítja, hogy minden tevékenység i ,  N,...,2,1i      csak 

egyetlen időpontban kezdődhessen a lehetséges  iiii XXXT  1  ,,,   idő 

intervallumban ahol iX  ( iX ) a legkorábbi (és legkésőbbi) kezdési időtartamot 

jelöli.  
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– A (22-23) egyenletek megadják az adott időpontban aktív tevékenységek halmazát, 

az időpontban felhasználásra kerülő erőforrás mennyiségét és meghatározzák az 

erőforrás korlátot.  

– A (24) egyenlet minden tevékenységre meghatározza a pénzáram változását a teljes 

befejezési időtartam függvényében.  

Amikor a MILP probléma központi eleme a szimulációnak, akkor a megoldáshoz 

kellő teljes időszükséglet egy igen kritikus faktor lehet, amely degradálhatja a 

minőségét a mintavétel-alapú közelítésnek.  

Szerencsére az alkalmazott implicit erőforrás-korlátosság kezelésnek köszönhetően, 

a MILP feltétel halmaza csak elsőbbségi feltételeket tartalmaz, amely az eredeti 

megelőzési-rákövetkezési relációkból és a beillesztett erőforrás konfliktusjavító 

relációkból áll.  

A standard elsőbbségi feltételek cseréje: 

 jii SDS  , RRRRNR  *ji , (26) 

Egy teljesen unimoduláris (TU) formulációval, az erőforrás-korlát-nélküli nettó 

jelenértékű probléma (net present value problem (NPVP)) polimoniális idő alatt 

megoldható LP problémaként Pritsker et al. (1969): 

 

 









 NPVXCNPV
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 max , (27) 

 1
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ip XX ,  iiii XXXT ,,, 1 , RRPSji  , (28) 

 11  TX N , (29) 

 



iTt

itX 1 ,  N,...,2,1i   , (30) 

 
 1

 iDt

iit eCC


,  N,...,2,1i   , iTt  , (31) 

   1 0 ,itX , iTt ,  N,...,2,1i   . (32) 

 A célfüggvény (27) maximalizálja a projekt teljes időtartama alatt fellépő összes 

cash-flow diszkontált értékét. Megjegyzendő, hogy a rövid ütemezések nem 

feltétlenül maximalizálják a cash-flow-k nettó jelenértékét.  

 A (28) feltétel egy erős megelőzési reláció. 

 A (29) feltételben az erőforrás-korlátos projekt időtartama T helyettesíthető a 

becsült felső korlátjával.  

 A (30) feltétel biztosítja, hogy minden tevékenységnek i ,  N,...,2,1i    pontosan 

egy kezdetei időpontja legyen az időkeretében  iiii XXXT ,,, 1 , ahol iX  (



46 

iX ) a korai (késői) kezdeti időpontja az i  tevékenységnek megfelelve a megelőzési 

feltételeknek és a projekt legkésőbbi befejezési időtartamának T . 

 A (31) feltétel a tevékenységek cash-flow változását határozza meg a befejezési idő 

függvényében.  

 A bináris döntési változó halmaz (32) a tevékenységek lehetséges kezdési idejét 

határozza meg.  

A számítási szempontból kiemelendő, hogy a Mészáros által bemutatott és a 

Csébfalvi és Szendrői (2012) valamint Csébfalvi és Csébfalvi (2011) által alkalmazott 

belső pontos megoldó eljárás használatával a módosított LP probléma a hagyományos 

szimplex módszerekhez képest közel 100-szoros gyorsaságúvá vált.  

Egy fontos alapkérdés, hogy hogyan definiálhatnánk az optimalitást a szakemberek 

szemszögéből. Erre válasz lehet a következő 6. ábra által szemléltetett megoldás.  

 
 6. ábra: A két szempontú ütemezés egyszerű mértéke 

A 6. ábra alapján a probléma egyértelműen vizualizálódik: a rövidebb időtartamú, de 

alacsonyabb pozitív pénzáramokkal rendelkező ütemezés a jobb, vagy a nagyobb 

pénzáramokkal rendelkező, de hosszabb időtartamú?  

Egy első-másodlagos szempontú megközelítés esetén a legjobb ütemezést a 

legrövidebb időtartamú projekt jelenti, aminek maximális a nettó jelenértéke. Egy két-

kritériumú optimalizálás esetén viszont egy Pareto hatékony ütemezést kell találni.  

Az első-másodlagos szempontú megközelítés szerint a keresést két lépésben 

végezhetjük: 1) először megoldásra kerül a hagyományos idő-alapú erőforrás-korlátos 

projektütemezési probléma, amely minimalizálja a projekt időtartamot, majd a 2) 

lépésben maximalizálásra kerül a nettó jelenérték a lehetséges tevékenység 

mozgatásoknak megfelelően az optimális minimális időtartamú projekt esetén.  

A két-kritérium szerint keresés esetén a Pareto hatékony megoldáshoz a lépéseket 

fordított sorrendben kell elvégezni. A fordított sorrendben az NPV  maximalizáláshoz 

biztonsági okból be kell vezetni további egyenleteket, hogy megkapjuk a TPDTPD   

(teljes projektidőtartam) felső korlátját. E nélkül egy veszteséges projektek, amelyek 



1A 

1B

2A 

2B



1NPV



2NPV



2NPV



1NPV

T

NPV



47 

negatív pénzáramokkal rendelkeznek a veszteségek csökkentése érdekében a TPD -t a 

pozitív végtelen irányába tolja.  

4.3. Egy új harmóniakereső algoritmus 

Ebben a fejezetben a hibrid harmóniakereső algoritmust ismertetem. Először 

bemutatásra kerül a zenei analógián alapuló hasonlatrendszer, majd az algoritmus 

részletes ismertetése. Hangsúlyozni kell, hogy a zenei analógia bemutatásakor, a 

témakörnek, illetve a kiterjesztési iránynak megfelelően feltételeztem, hogy a projekt 

minden tevékenysége csak egy lehetséges megvalósítási móddal rendelkezik. A több 

megvalósítási móddal rendelkező tevékenységek esete az eredeti SoS eljárás másik 

lehetséges kiterjesztését jelenti. A modell megoldása során a bizonytalan tevékenyégi 

időtartamú és bizonytalan pénzáramú erőforrás-korlátos feladatütemezési problémákra 

keresünk minél hatékonyabb heurisztikus megoldást.  

4.3.1. A harmóniakereső zenei analógiája  

A harmóniakereső (Harmony Search, HS) algoritmust Lee és Geem (2005) dolgozta 

ki egy jazz zenekar improvizációs játékának zenei analógiáján.  Egy ilyen együttesben a 

zenészek egymáshoz igazodó, de kiszámíthatatlan improvizációval akarják elérni a 

legjobb hangzást, a harmóniát. Ez nem más, mint egy olyan optimalizálási feladat, ahol 

a cél az esztétikai érték maximalizálása.  

 
     NiXXXXf iiii ,...,,,XXmax 21          (33) 

A zene világában az erőforrás-felhasználási hisztogramok egy többszólamú 

dallamnak tekinthetők X , amelynek maximalizálandó szépségét  Xf  reprezentálja. 

Az együttesben N  zenész van, annyi ahány tevékenységből áll a megoldandó 

ütemezési probléma. A zenemű előadása során minden zenész i ,  Ni ,,, 21

pontosan egy többszólamú hang megszólaltatásáért felel iX . 

Az improvizációt két paraméter vezérli: 

– Az egyik a repertoár figyelembevételi ráta (repertoire consideration rat, RCR ). 

Minden zenész RCR  valószínűséggel választ egy hangot a repertoárjából, vagy 

egy teljesen véletlen értékkel, melynek valószínűsége ( RCR1 ). 

– A mások a hangmagassági ráta (sound adjusting rate, SAR  ). A repertoárból 

kiválasztott hang SAR  valószínűséggel fog megváltozni.  

Az algoritmus futtatása egy véletlenszerű repertoár feltöltési szakasszal kezdődik. Ez 

követően az együttes tagjai elkezdenek improvizálni. Az improvizálás során, ha egy 

melódiát jobbnak találnak az előzőnél, akkor lecserélik azt az újra. Ennek 

következtében a HS algoritmusnak a két legfontosabb paramétere a repertoár méret és 

az improvizálások száma. A HS algoritmus egy explicit eljárás, mert közvetlenül a 

hangokra hat.   
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Egy erőforrás-korlátos projektütemezési problémát azonban nem lehet explicit 

módon kezelni, ezért a Csébfalvi (2008) által kifejlesztett Csend Hangjai 

harmóniakereső algoritmus megfelelően módosított változatát kell alkalmaznunk. 

Ebben a megközelítésben bevezetésre került a karmester fogalma, mely által képesek 

vagyunk a hangokat implicit módon kezelni. A karmester által az együttes már egy 

komoly zenekarrá avanzsál elő, ahol a dallam már sokkal irányítottabb, mint korábban.  

Az eredeti problémából tudjuk, hogy a szép dallamok világában a legrövidebb a 

legszebb, tehát meg kell keresnem a legszebb dallamot, vagyis a legrövidebb erőforrás-

korlátos ütemezést. Az analógiát folytatva a melódiát az erőforrásprofilok szemléltetik, 

ahol vannak magas, kevésbé magas és a megengedettnél magasabb erőforrás 

kihasználási profilok. Természetesen, a megengedettnél magasabb hangok értelmezése 

(erőforrás túlhasználat, overload), a lehetséges változó erőforráskorlátok függvényében, 

szólamonként más és más lehet. A hisztogramok előállítási folyamatából, a kumulatív 

erőforráskorlátokból azonnal adódik, hogy az egyes szólamokban, az időben egyszerre 

megszólaló hangok magassága összeadódik. Ha feltesszük, hogy ebben a zenei világban 

csak a túlságosan magas hangok hallhatók, akkor a cél nem más, mint improvizációval 

megkeresni a legrövidebb csend hangjai melódiát.  

Az erőforrás-korlátos projektütemezési probléma a zene nyelvén a következőképpen 

írható le:  

 A zenekarban N számú zenész van;  

 Egy polifonikus melódia R  szólamból és N  polifonikus hangból áll;  

 Minden zenész  Ni ,...,,2 1   pontosan egy polifonikus hangért felelős;  

 Minden  Ni ,...,,21   polifonikus hang a következő halmazzal jellemezhető: 

   RrRDX irii ,...,,,, 21     ;  

 A polifonikus hangok az elsőbbségi feltételeknek megfelelően egy részben 

rendezett halmazt alkotnak; 

 minden  Rr ,...,,21   szólam a párhuzamos hangokhoz adódik; 

 Minden szólamban csak a magas hangok hallhatók:  TtRUU rtrtr ,...,,, 2 1    ; 

 A repertoár feltöltése során (improvizáció) minden zenész  Ni ...,,,  2 1   egy

 11  ,iIP  -nek megfelelő 
iX értéket ad meg, amely kifejezi a melódiába való 

belépési szándékának erősségét. Minél nagyobb pozitív számot ad meg a zenész 

annál korábban akar belépni a melódiába, ha 0 akkor tanácstalan, ha -1 akkor 

viszont csak a lehető legkésőbb szeretne csatlakozni; 

 A repertoár feltöltése során minden zenész szabadon improvizálhat, 

 1 0,IPi sRandomGaus , ahol,   ,sRandomGaus  függvénnyel 

generálunk véletlen számokat. egy csonka normál eloszláson ( 11   ) egy  

középértékkel és  szórással; 

 Az improvizáció során a zenészek szabadsága lépésről lépésre csökken 

 ,sRandomGaus ii IPIP  , ahol a szórás   egy exponenciálisan csökkenő 
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függvénye )( g   a generációról generációra történő folyamatnak. (7. és 8. 

ábra);  

 A harmónia keresés során minden lehetséges döntés (melódia választás, melódia 

építés) a karmester felelőssége;  

 A zenekar kísérletet tesz a legrövidebb Csende Hangjai dallam kiválasztására 

improvizáció által;  

 

 
 

7. ábra: Egy elképzelés az iIP  "legjobb" pozíciójáról 

 
8. ábra: Az iIP  perturbációja  
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4.3.2. Az improvizáció utáni szakasz  

Az improvizációt követő szakaszban a Csend Hangjai algoritmus már lényegesen 

eltér az eredeti HS algoritmustól. A HS algoritmusban véletlenszerűen választott 

hangok véletlenszerű módosításáról beszélhetünk, míg a jelen esetben az improvizáció 

egy nagyjából harmonikus melódia véletlenszerű perturbációjáról beszélünk.  

Az improvizációt követő lépésben a karmester felelőssége a megfelelődallam 

kiválasztása és a zenészek elképzeléseinek összeegyeztetése. Ennek kapcsán a 

karmester egy LP feladat megoldásával balanszírozza a többé-kevésbé ellentétes 

elképzeléseket a legrövidebb Csend Hangjai melódiáról. Az LP, amely maximalizálja a 

zenészek elégedettségét a hangok helyével kapcsolatban a követező:  

 











i

N

i

i XIP
1

min , (34) 

 jii XDX  , NRji  , (35) 

 iii XXX  ,  Ni ,,, 21  . (36) 

A programozási feladat megoldása a hangok fontossági sorrendje. Ennek 

ismeretében a karmesternek már lehetősége van arra, hogy a zenészek (hangok) 

belépését ütemezze, vagyis a művet megkomponálja. Ennek lényege igen egyszerű: a 

fontossági sorrendnek megfelelően haladva, a karmester a soron következő hangot 

(tevékenységet) az első olyan időpontba helyezi, amely nem eredményez egyetlen 

szólamban sem „hallható” hangokat (erőforráskorlát túllépését).  

Az optimalizálás eredménye egy ütemezés (melódia), amelyet a karmester a hangok 

(zenészek) végső kezdési (belépési) sorrendjének meghatározására használ. A karmester 

ezáltal egy hang nélküli melódiát generál a kiválasztott hangok legkorábbi (legkésőbbi) 

kezdési időpontjainak ütemezésével. Ezt követően a karmester tovább növeli a generált 

melódia minőségét a forward-backward improvment (FBI) javító eljárással, amelyet 

Tormos és Lova (2001) tanulmánya alapján is ismerhetünk. Ez a módszer egy igen 

robosztus eljárás, amely nagyban javítja a módszer számítási hatékonyságát.  

A Csend Hangjai konfliktusjavító változata a tiltott halmazok megközelítésén 

alapszik. Ebben a verzióban, az elsődleges változók a konfliktusjavító relációk, mely 

által a megoldás egy időtartam minimális erőforrás-korlátos megoldás halmaz lesz. 

Ebben halmazban minden mozgatható tevékenység eltolására van lehetőség anélkül, 

hogy az erőforrás-korlátok sérüljenek. A hagyományos idő-orientált megközelítésben az 

elsődleges változó a kezdési idő, ezáltal egy tevékenység mozgatás képes lenne 

felborítani az erőforrás-korlátosságot.  

A konfliktusjavító változat időtartam minimális ütemezései immunisak a 

tevékenység mozgatásra, ezért most bevezethető egy nem feltétlenül reguláris 

teljesítmény mérték, hogy a megoldáshalmazból kiválaszthassuk a legjobb időtartam 
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minimális erőforrás-korlátos ütemezést. A SoS algoritmus kiváltási stratégiájának 

megfelelően (amennyiben az algoritmus egy olyan megoldásra bukkan, amely jobb, 

mint a populáció (repertoár) legrosszabb megoldása, akkor legrosszabb megoldást a 

megjegyzésre érdemes jobb megoldással helyettesíti) a populáció minősége lépésről 

lépésre javul. A keresési folyamatnak köszönhetően populáció időtartam minimális 

alhalmazának mérete folyamatosan növekszik. Minél nagyobb az alhalmaz mérete, 

annál nagyobb a valószínűség, hogy a másodlagos kritériumnak megfelelően is egy jó 

megoldást kapunk.  

A konfliktusjavító SoS egy "ököl-szabállyal" kombinált tiltott-halmaz kereső eljárás, 

amelyet a rejtett konfliktusok feloldására szolgáló megelőzési feltételek beépítése követ. 

A módszer kritikus pontja a tiltott halmazok megállapítása, amely elég nagy számítási 

feladathoz is vezethet. A karmester a gyors és hatékony ököl szabály alkalmazásával 

csökkenti a tiltott halmazok számítási idejét. Az ökölszabály lényege rendkívül 

egyszerű: amikor a karmester egy adott hangot (tevékenységet) abba a lehető legkorábbi 

időpontba helyezi, amely a csendet még nem töri meg, akkor ezt egy megelőzési-

rákövetkezési feltétel beépítésével ji   (predecessor-successor relation) kombinálja. 

Ez minden olyan már ütemezett i  hang esetén megtörténik, amikor a j  hanghoz i  

"hézagmentesen" kapcsolódik ijj SDS  . Az eredmény egy olyan ütemezés lesz, 

amelyben nincsenek látható konfliktusok. Ez után a karmester (pontosan egy lépésben) 

kijavítja az összes láthatatlan konfliktust, úgy hogy minden tiltott halmaz esetén a 

legjobb konfliktusjavító relációt illeszti be. Ebben az esetben a legjobb egy olyan 

relációt jelent, amely két tiltott halmaz ji   között a legnagyobb tartalékidőt

iij DSS   eredményezi. Fontos eredménynek kell tekintenünk, hogy az ökölszabály 

alkalmazása drasztikusan csökkenti a tiltott halmazok, illetve a lehetséges javító-

relációk számát, természetesen azon az áron, hogy biztos, ami biztos alapon felesleges 

relációk is beépítésre kerülhetnek. 

A zene nyelvén a konfliktusjavító folyamat eredménye egy robosztus (rugalmas) 

Csend Hangjai melódia lesz, amelyben a zenészek a bekapcsolódással kapcsolatban 

megadatik némi szabadság, anélkül hogy az változtatna a zenemű esztétikai értékén. 

Természetesen, amikor már bevezetjük a másodlagos kritériumot is (jelen esetben a 

NPV mértéket), amely esetén az esztétikai érték, a kezdési idők függvény, a zenészek 

szabadsága teljesen elvész. 

A bemutatott két-kritériumú megközelítésben: 

 A módosított kiválasztási mechanizmus alternatív választásokat tesz. Vagy 

választ egy többé-kevésbé TPD- minimális és NPV- maximális, vagy egy többé-

kevésbé NPV- maximális és TPD- minimális melódiát. Ebben a kontextusban a 

többé-kevésbé azt jelenti, hogy minél jobb az aktuális mértékpár értéke, annál 

magasabb a valószínűség, hogy a karmester által az improvizáció során 

kiválasztásra kerül;  

 A módosított kiválasztási mechanizmusnak megfelelően a karmester megjegyzi 

az addig megtalált legjobb Pareto hatékony megoldásokat, ami az addigi legjobb 
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TPD- minimális és NPV- maximális, és az addigi legjobb NPV- maximális és 

TPD- minimális ütemezésekből áll;  

 A bizonytalan tevékenységi időtartamoknak és pénzáramoknak megfelelően a 

TPD- minimális és NPV- maximális ( NPV- maximális és TPD- minimális) a 

mintavételezés alapú becslések alapján egy olyan ütemezést jelent, ahol BA  

minimális és NPVNPV   maximális ( NPVNPV   maximális és BA  

minimális). 

 

 

4.4. Új tudományos eredmények: 1. Tézis 

(Danka 2013b- DOI, Scopus, Danka 2013c, Danka 2014-DOI, Wos, Scopus ) 

1.1. A nagy projektek sajátosságaiból fakadó ütemezési problémák megoldására, a 

dolgozatban kifejlesztett optimalizálási eljárás alkalmas két-szempontú 

optimalizálási feladatok esetében is, melyek megoldása a valósághoz közelebb 

áll, mint a pusztán egy szempontú optimalizálás.  

1.2. Nagy projektek esetén kiemelt probléma az erőforrás korlátosság valamint a 

méretből és egyéb sajátosságokból fakadó bizonytalanság. A dolgozatban 

kidolgozott modell alkalmas a teljes projektet részprojektekként kezelni 

figyelembe véve azok jelenértékét és kockázatát, és ezek ismeretében elvégezni 

az ütemezési feladatot elfogadható időn belül. Ezáltal olyan ütemezést kapunk, 

amely a projekt teljes időtartama és nettó jelenértéke szempontjából egy 

Pareto hatékony megoldás.  

4.5. Feltételes kérdések kezelése 

A kutatás egyik célja az volt, hogy egy olyan modellt állítsak fel, amely képes 

választ adni a projekteket érintő feltételes kérdésekre. A tervezés során a gyakorló 

projektmenedzserek számára komoly segítséget biztosít egy olyan eszköz, amely 

segítségével gyorsan, szemléletesen egyszerűen tud szimulációkat végezni. A 

szimuláció tárgyát elsősorban a vizsgált projekt különféle kimenetelei adják. Ez azt 

jelenti, hogy érdemes vizsgálni a tevékenységek különféle sorrendben való ütemezését 

(természetesen csak olyanokat, amelyeket a tevékenységek logikai/technológiai 

sorrendje megenged), mivel az eltérő szcenáriók eltérő erőforrás felhasználással és 

pénzáramokkal bírhatnak.  

A hagyományos időorientált időtartam minimalizáló erőforrás-korlátos 

projektütemezés esetén a modell kimenetele egy halmaz, amely az optimális 

tevékenység kezdési időtartamokat tartalmazza. Ennek következtében elmondható, hogy 

http://dx.doi.org/10.1556/Pollack.8.2013.3.12
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84887908507
http://dx.doi.org/10.3311/PPci.7051
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=CustomerName&SrcApp=CustomerName&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=000341283100001&DestApp=WOS
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84902294151
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egy tevékenység csúszás (a kezdéssel való késlekedés, hosszabb teljesülés) a megelőző-

rákövetkező relációk és a kritikus út miatt a teljes ütemezés összeomlásához vezethet.  

A feltételes kérdések kezelésének alapja a tartalékidő menedzsment, amelynek alapja 

a már bevezetett tiltott halmaz orientált megközelítés. A tiltott halmazok használatával 

kiválthatjuk a hagyományos idő-orientált megközelítés lényegi elemét és a kezdési idők 

helyett a projekt definiálás a erőforrás konfliktus javító relációk halmazából áll. Ennek 

lényege, hogy a relációk beillesztésével létrejönnek mozgatható tevékenységek, amely 

tetszőleges mozgatásával az ütemezés erőforrás-korlátos marad.  

Az tiltott halmazok alkalmazásának további következménye, hogy a kapott 

ütemezésben a teljes tartalékidő figyelembevételével megengedett a tartalékok 

redisztribúciójára és lehetőség nyílik számos feltételes kérdés megválaszolására. Ilyen 

lehet például egy tervezési szakaszban annak a vizsgálata, hogy milyen 

következményekkel jár egy késés vagy egy hosszabb teljesülés a kritikus út 

tevékenységei között. A dolgozatban bemutatott, megfelelően módosított Csend 

Hangjai harmóniakereső metaheurisztika eleme a tartalékidő menedzselésére 

alkalmazott "eszköz" is. Az eszközről elmondható, hogy invariáns a heurisztikus 

eljárásokra, ezért amennyiben szükséges, beépíthető más erőforrás-korlátos 

projektütemezési problémákkal foglalkozó tiltott-halmazokon alapuló heurisztikába. 

Ezen felül a modell tovább fejleszthető és kiegészíthető, bármely olyan új elképzeléssel, 

amely leírható lineáris vagy vegyes egészértékű lineáris programozási problémaként.  

A kritikus út mindig központi eleme volt a nem erőforrás-korlátos problémák 

kutatásának. Ezen vizsgálatok sokkal érdekesebbé és bonyolultabbá válnak, ha hozzá 

vesszük az erőforrás-korlátok használatát is. Már a kisebb erőforrás-korlátos projektek 

esetén is lehetségesek alternatív erőforrás allokációk, amelyek ugyanolyan projekt 

időtartamot eredményeznek, de eltérő kritikus utat. Ezáltal egy tevékenység lehet 

kritikus az egyik ütemezésben, és lehet valamennyi tartalékideje (flexibilitása) egy 

másikban. Ilyen esetekben fontos lehet az alternatív variációk vizsgálata és egy új 

tartalékidő mérték lefektetése, mint az erőforrás-korlátos teljes projekt tartalékidő 

mérték.  

A további tartalékidő mértékek meghatározása már önmagában komoly kutatási 

kihívás. Ennek szükségességét számos kutató felmérte, mint például Willis (1985), vagy 

Ragsdale (1989) és ajánlatot is tett többek között a kritikus út kiegészítésére egy kritikus 

szekvenciával, Weist (1967). Ezt alkalmazta Bowers (1995) erőforrás-korlátos tartalék 

meghatározására több heurisztika fejlesztésénél is. Raz és Marshall (1996) vizsgálta azt, 

hogy erőforrás-korlátos projektek esetén a teljes tartalékidő és a szabad tartalék idő 

milyen megtévesztő következtetésekhez vezethet és ő vezetett be két új tartalék 

mértéket a korrigálásra. Ezek voltak az ütemezett teljes tartalék (Scheduled total float) 

és az ütemezett szabad tartalék idő (Scheduled free float). Bowers (2000) a hasonló 

alternatív ütemezéseket vizsgálta, amelyek kapcsán létrehozott új tartalék mérték 

fogalmakat. Ezek alapvetően az erőforrás-korlátos projektek flexibilitását hivatottak 

mérni és bemutatni.  
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A számos kutatás ellenére a szakirodalom továbbra sem tudott egy általános és 

hasznos mértéket bevezetni a projektek flexibilitására erőforrás-korlátos eseteknél. 

Korábban kutatótársam Levi (2004) bemutatott egy általános mérőszámot, az erőforrás-

korlátos teljes projekt tartalék mértéket (resource constrained total project float 

measure, RCTPF), amely a tevékenységek tartalékainak összege. Ez alapján az első-

másodlagos szempont szerinti optimalizálás során a RCTPF értékét maximalizáljuk a 

minimális időtartamú erőforrás-korlátos ütemezések esetén. Az eljárás a már bemutatott 

MILP-ként fogalmazható meg, amely megoldást ad kisméretű projektek esetén, 

elfogadható időn belül. Ezt kiegészítve a megfelelően módosított Csend Hangjai 

algoritmus segítségével eredményt kaphatunk valós méretű problémákra is.  

Az RCTPF tulajdonképpen egy rugalmassági mutató, amely az ütemezés 

robosztusságát segíti elő a teljes projekt tartalék maximalizálásával. Minél magasabb az 

RCTPF értéke annál jobb az ütemezés (annál robosztusabb). Annak ellenére, hogy az 

RCTPF jelentősen javítja a megoldás rugalmasságát, nem minden esetben a legjobb 

megoldást adja a robosztusság szempontjából.  

Véleményem szerint nem csak a tartalék idő megléte, vagy mértéke a fontos, hanem 

bizonyos esetekben sokkal fontosabb a tevékenységek közti eloszlása. A javasolt több 

szempontú megközelítésben, a megvalósítható korlátos ütemezések a projekt időtartam 

és a rugalmassága alapján rangsorolhatóak. A két mérőszám együttes figyelembevétele 

egy természetes konfliktust hoz elő, hiszen minél rövidebb a projekt időtartama, annál 

kisebb a rugalmassága és fordítva.  

A modell elmélete: 

A rugalmassági modellt alkalmazó megközelítés alapja szintén a már többször 

említett tiltott halmazok elmélete. Az Alvares-Valdés és Tamarit (1993) féle tiltott 

halmaz modell egyszerűsítése, és a kezdései idők korai és kései kezdési időkre 

cserélésével kapjuk modellünket. Fontos kiemelni, hogy a modellben a megelőző-

rákövetkező relációk esetében egy megelőző tevékenységeknek sincs "joga" a 

rákövetkező tevékenységeket későbbre tolni. Ez vezet az erőforrás-korlátos szabad 

tartalék felhasználáshoz (resource constrained total free float, RC-TFF) ami azt jelenti, 

hogy egy tevékenység addig csúszhat, amíg a rákövetkező tevékenységet nem késlelteti 

az erőforráskorlátok figyelembevételével. Az RC-TFF a tevékenységek szabad 

tartalékának összege. Az ismertetett erőforrás-korlátos tartalékidő modell a 

következőből áll: 

- Erőforrás-korlátos szabad tartalék (RC-TFF) maximalizálás egy adott korlátos 

ütemezésre (resource constrained makespan, RC-MS), amely adott esetben 

hosszabb lehet az optimális projektidőtartamtól.  

- Egyforma szabad tartalék elosztás (uniform free float redistribution, RC-UFF), 

az adott RC-MS és RC-TFF figyelembevételével. 

- Az mozgatható tevékenységek fontosságának maximalizálása (Resource 

constrained cardinality free float) az adott RC-MS-ben. 
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- Projekt időtartam minimalizálás a kívánt RC-TFF -nek megfelelően egy kritikus 

tevékenység halmazon.  

 

Egy szemléltető példa  

Az alábbiakban bemutatok egy rövid szemléltető példát a tartalékidők és a feltételes 

kérdések fontosságával kapcsolatban.  

A példa egy nagyon egyszerű nyolc tevékenységből álló projekt, amely 

végrehajtásához egy erőforrásra van szükség. Minden időegységben négyegységnyi 

erőforrás áll rendelkezésre. A 9. ábra egy minimális projekt időtartamú erőforrás-

korlátos ütemezést tartalmaz elosztott tartalékidőkkel. A sötétszürke sávok a kritikus 

tevékenységeket jelzik, a világosabb szürke sávok a mozgatható tevékenységeket a 

legvilágosabb szürkesávok a pedig a mozgathatóságot szemléltetik.  

A példából világosan látszik, hogy egy minimális időtartamú erőforrás-korlátos 

ütemezés esetén a nem kritikus tevékenységek egy bizonyos játéktéren belül 

mozgathatók a kritikus tevékenységek viszont nem. Felmerül viszont a kérdés, hogy mit 

lehet tenni abban az esetben, ha a kritikus tevékenységek teljesülési időtartamát (pl. a 3-

as számmal jelölt kritikus tevékenység esetén) bizonytalannak érzi a projekt menedzser. 

Jó lenne tudni, hogy lehet a 3-as számú tevékenységet biztosabban ütemezni úgy, hogy 

két időegységnyi áldozatot adhatunk cserébe. A 9. ábrán a 3-as tevékenység kritikus és 

ugyanakkor bizonytalan mivolta miatt az ütemezés nagyon kockázatos. A 10. ábra 

szemlélteti azt az ütemezést, amely már figyelembe veszi a projektmenedzser 

kockázattűrésének határai és a 3-as számú tevékenységet kiveszi a kritikus 

tevékenységek közül. Ebben az esetben megengedett a csúszás, és így növekszik a 

projekt időben való megvalósulásának a lehetősége.  

 

9. ábra: Minimális projekt időtartamú ütemezés 
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10. ábra: A 3. tevékenységhez alkalmazkodó ütemezés 

A Csend Hangjai harmóniakereső algoritmus nagyon gyorsan elérte az optimális 

megoldást, egy olyan repertoár alkalmazásával, amely mindössze 10 melódiát használt, 

az improvizációs ciklusok száma pedig szintén 10 volt.  

 

4.6. Új tudományos eredmények: 2. Tézis 

 (Levi, Danka 2012- Scopus) 

Az általam kidolgozott modell képes feltételes kérdések kezelésére. A modell 

lényegi eleme, hogy az ütemezést nem a tevékenységek kezdési idejével írja le, 

hanem a tiltott halmazoknak köszönhetően  erőforrás-konfliktus javító 

relációkkal. Ez lehetővé teszi a tevékenységek mozgatását, és ezáltal alternatív 

ütemezési lehetőségek elemzésére nyílik lehetőség.  

4.7. Az erőforrás-korlátos projektütemezési probléma fuzzifikációja 

Az erőforrás-korlátos projektütemezés irodalma sokszor nagyon határozott 

feltételezésekkel él a projektek leíró tényezőkről. Ezek között azonban szerepelnek 

olyanok is, amelyre természetüknél fogva ez a feltételezés téves. Nagyon távol áll a 

valóságtól, ha például a tevékenységeket determinisztikus időtartamokkal írjuk, hiszen 

hiába adható normaidő rájuk ez akkor is csak egy becslés, amely összetett, újszerű 

projektek esetén nagyon félrevezető lehet.  

A probléma megoldásához két megoldási lehetőség áll rendelkezésünkre. Az első 

eset akkor alkalmazható, ha az elvégzendő feladatról rendelkezünk historikus adatokkal, 

azaz statisztikai információnk van arról, hogy a tevékenységi időtartam milyen 
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valószínűséggel fejeződik különböző időtartamok alatt Ez azt jelenti, hogy egy 

tevékenységi időtartam leírható egy eloszlási függvénnyel és így sztochasztikus 

módszerek alkalmazhatók. A második esetben a probléma olyannyira újszerű, hogy nem 

áll rendelkezésünkre számottevő információ róla. Tevékenységi időtartamának 

lehetséges kimenetelei csak szakértői becsléssel következethető ezért a fuzzy, lehetőségi 

(tagsági függvény) alapú megközelítés célravezető.  

Az irodalom a két megközelítést alapvetően eltérő esetek megoldásához köti és 

ezeket teljesen külön is kezeli. Ezen felül mindkét eljárásnak megvannak a maga 

előnyei és hátrányai.  

 A sztochasztikus megközelítés a sok historikus információn túl igen nagy 

számítási feladatot eredményez. Egy folyamatos estben egy összetett 

integrálással járhat, míg egy diszkrét esetben rengeteg szcenárió 

figyelembevételével, Pollack-Johnson és Liberatire (2005).  

 A fuzzy megközelítés esetén meg kell birkózni a nemsima tagsági 

függvényekkel, mely esetén külön problémát jelent a töréspontok 

információtartalma.  

4.7.1. Fuzzy halmazok fejlődése  

A fuzzy halmazok leírásával először Zadeh (1965) és Gougen (1969) munkáiban 

találkozunk, a halmazok fogalmának általánosításával és az emberi nyelvezetben lévő 

döntéssekkel kapcsolatos bizonytalanság értelmezésével kapcsolatban. A teória 

megalapozottnak és kidolgozottnak bizonyult, és a '70-es évekre elfogadottá vált. 

Kaufmann és Gupta (1988) könyve már több mint 7000 olyan tudományos munkáról 

számol be, amely a fuzzy halmazok elméletével foglalkozott 1965 óta. Az elmélet azóta 

két meghatározó irányban fejlődött: 1) az elmélet kiforrottságával kiegészült a 

klasszikus matematikai területekkel, mint az algebrával vagy gráf elmélettel, és ez a 

fajta terjeszkedés napjainkban is tart, 2) gyakorlati alkalmazása hiánypótló módszerré 

vált a modellezés, problémamegoldás, és adatbányászat területén.  

Karwowski és Evans (1986) ismerte fel a lehetőséget, miszerint a megközelítés 

tökéletesen alkalmazható a termelésmenedzsment területén is, új termék, létesítmény, 

hely és elrendezés, termelésütemezés és controlling, készletraktározás valamint 

minőség- és költség-megtérülés elemzések esetén. A megközelítés azért alkalmas ilyen 

jellegű problémák megoldására mivel: 1) Az említett problémák a döntéshozók 

képességeit tekintve pontatlansággal és bizonytalansággal járnak, 2) ennek oka, hogy 

egy ilyen környezetben egy modell összeállításához szükséges információ meglehetősen 

kevés és pontatlan, 3) a döntéshozók személyes véleményének bevonása a probléma 

bizonytalanságát tovább fokozza.  

Prade (1979) volt az első, aki a fuzzy halmazok elméletét a projektütemezés területén 

alkalmazta egy egyetemi időszak terezéséhez. A fuzzy halmazok által alkalmazott 
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lehetőségszerűség sokkal alkalmasabbnak bizonyult a bizonytalan információk 

kezeléséhez, mint a korábban a PERT és CPM módszerek által alkalmazott 

valószínűségi megközelítés. A CPM módszer azon kiterjesztett változatát, ahol a 

tevékenységi időket háromszög alakú fuzzy számok képviselik először Kaufmann és 

Gupta (1988) közölte. Ezt egy PERT megközelítés előzte meg Chanas és Kamburowski 

(1981) által, melyet egy trapéz alakú fuzzy halmazokkal való kiegészítés követett 

Dubois és Prade (1985) tanulmánya által.  

A modell működéséhez szükség van a tevékenységi időtartamok leírására. Az Ős-

Dráva program esetén számos célkitűzés, technológia és tevékenység ütemezését kell 

megoldani. A teljes program időtartama nagyon hosszú és a részprogramok közti 

összefüggés számos esetben szoros. A megoldást tovább nehezíti, hogy nincs referencia 

program, amely kiindulópontként segíthetne, mivel a program egészen egyedülálló. 

A programban a bizonytalanság vizsgálatakor a következő alapeseteket kell 

figyelembe venni, Fodor alapján: 

• Figyelembe veendő tényezők: 

– a bizonytalanság okai; 

– a rendelkezésre álló információ típusa; 

– ennek feldolgozására alkalmas eljárás. 

• A bizonytalanság okai: 

– hiányzó információ; 

– túl sok információ; 

– egymásnak ellentmondó információ; 

– pontatlan információ; 

– kétértelműség, félreérthetőség. 

• A rendelkezésre álló információ típusai: 

– numerikus (szám + skála); 

– intervallum (alsó-felső korlát); 

– nyelvi (szavak); 

– szimbolikus (kép, szín). 

4.7.2. A fuzzy halmazok ismertetése 

A fuzzy halmazok valós szerepe az, hogy kiemelik a homályos, bizonytalan 

információk valós és értelmezhető jelentéstartalmát. A szemlélet előnye, hogy a pontos 

számokkal való becslést, mint például: "holnap a forint árfolyama 305-Ft lesz", 

valóságosabb rendszerben kezeli. A jövővel kapcsolatos információ korántsem 

mondható determinisztikusnak, mivel a tervezett végkifejlethez sok összetevőnek kell 

egyszerre teljesülnie, ami még egy rutinszerű tevékenységnél is problémát okozhat. A 

fuzzy logika alapján ez a becslés egy tagsági függvénnyel írható: nem valóságszerű, 

hogy az árfolyam 301 Ft alá megy, lehetséges, hogy 305 Ft lesz, de semmiképpen sem 

lesz 320 Ft-nál magasabb. Hasonló eset áll fenn nem egyértelmű halmazok 

csoportosításánál. Ahogy a 11. ábrán látszik, a korcsoportok között a fuzzy halmazok 
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megengedhetnek átfedéseket, mivel azok határai az egyéni emberi értelmezés szerint 

nem általános érvényűek.  

 

11. ábra: A kor meghatározása nyelvi eszközökkel  

A tagsági függvények a becslések összetettsége alapján különféle alakú függvénnyel 

írhatók le. A 3. táblázat az alapvető tagsági függvény típusokat mutatja be a szabad 

paramétereik alapján.  

 

Tagsági Függvény Paraméterek Alak 

 

 

Téglalap alakú 

 

 21 DD ,

 1D 2D
 

 

Háromszögletes 

 

 321 DDD ,,

 1D
2D

3D
 

Trapéz alakú  

 4321 DDDD ,,,

 1D 2D 3D 3D
 

 
  

3. táblázat Alapvető tagsági függvény típusok és a szabad paramétereik 

A fuzzy halmazok elméletének modellbeli bevezetése az információk 

bizonytalanságának kezelése miatt lehet szükséges. Ez a megközelítés nagyban segíti az 

algoritmus alkalmazását egy ilyen összetett és példanélküli nagy program esetén.  

Korábban már született megoldás olyan heurisztikus megoldásokra, melyek fuzzy 

tevékenységi időtartamokkal dolgoztak erőforrás-korlátos projektütemezési problémák 

esetén, Bhaskar, Pal, Pal (2011). A munkának lényege, hogy kimondja: a projekt 

időtartamot egy jó fuzzy számmal le lehet írni. Ez általában így is van, hiszen a fuzzy 

axiómáknak és modell építési technikáknak megfelelően, ha csak fuzzy operátorokat és 
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szabályokat alkalmazunk akkor fuzzy inputokból fuzzy outputokat kapunk. A probléma 

azonban ennél mélyebben gyökerezik, hiszen a lehetőségi (fuzzy) megközelítés 

megszokott módon a valószínűségi megközelítéssel szemben definiálja önmagát. E 

szerint viszont tilos minden valószínűségi technika alkalmazása a módszerekben. Példa 

erre a központi határeloszlási-tétel (central-limit theorem, CLT), mely a fuzzy 

megközelítések tiltó listáján van, pedig valójában ez a természet humanizált leírása. Az 

újító fuzzy megközelítések viszont már használják a valószínűség számítási elveket, de 

elhagyva számos fontos tényezőt.  

A valóságban azonban kiderül, hogy a természet tökéletesen végzi a dolgát, 

függetlenül a teóriák absztrakciójától. A CLT robosztus mivolt miatt a valós méretű 

projektütemezési problémák eloszlási függvény közel normális marad. Ezért, ha egy 

gyakorlati alkalmazást akarunk előállítani, akkor el kell törölni az elméletek közti 

szakadékokat és egy egységesített megközelítésre van szükség.  

A modell leírása a dolgozatban már megszokott módon történik. Minden projekt N  

valós tevékenységből áll  Ni  2 1 ,...,, . Különbségképpen avval a feltételezéssel élünk, 

hogy a tevékenységeket következőképpen lehet leírni:  221 iii DDD ,,   Ni  2 1 ,...,,  

ahol a  221 iii DDD ,, hármas vagy egy háromszögű tagsági függvényt ír le, vagy egy 

eloszlás függvényt a béta eloszlás alapján a valószínűségi megközelítésben.  

4.7.3. Egy szemléltető példa 

A modell szemléltetésére egy egyszerűbb példát mutatok be, amelyben összesen tíz 

valós tevékenyég és két erőforrás típus van kilenc-kilenc egységgel időegységenként. 

Az általánosítás elvesztése nélkül, feltételezzük, hogy ismerjük a minimális erőforrás-

korlátos projektidőtartamot, amely ebben az esetben 30T , ezért a befejező 

áltevékenységet a 31. időpontban rögzítjük. A példában szereplő tevékenységeket, és a 

hozzájuk tartozó információkat (tevékenységszámot, optimista, legvalószerűbb és 

pesszimista tevékenyég időtartamokat, az erőforrás szükségleteket és a közvetlen 

megelőző tevékenységszámokat) a 4. Táblázat tartalmazza. A tiltott halmazokat és az 

explicit konfliktusjavító feltételeket a 5. Táblázat tartalmazza. A leszámlálási fát építő 

procedúrát a legjobb ág stratégia irányítja, ahol a legjobb kifejezés azt az ágat jelöli, 

amely tiltott halmaza a legkevesebb konfliktusjavító relációt tartalmazza. Az 

alkalmazott legkisebb fa mért stratégiának megfelelően - amely általában drasztikusan 

csökkenti a keresési fa méretét- az első tiltott halmaz a  10 6,  mindössze két 

konfliktusjavítási relációval:  106  és  610  javítató. Az első relációt beillesztve 

egy nem javítható ütemezést kapunk a 12. ábrán (3)-as jelzéssel jelölve. A második 

relációt beillesztve és kifejtve, a "legjobb" tiltott halmazára két különböző eredményt 

kapunk. Mindkét eredményt az időtartam hármasa és konfliktusjavító halmaza jelöli. A 

problémának van egy unikális optimális megoldó hármasa:  10,20,30 , de ez 

helyettesíthető két különböző javító stratégiával is:  23 ,610   vagy  201 ,610  .  
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Tevékenység 

i 

TRIANGULAR (D 1 i, D 2 i, D 3 i)  R i 1 

 

R i 2 

 

IP i 

 D 1 i D 2 i D 2 i 

0 1 1 1    

1 1 3 4 4 4 {0} 

2 2 4 5 4 3 {1} 

3 2 4 5 2 4 {1} 

4 1 3 4 4 3 {7, 10} 

5 2 3 7 6 4 {4, 8} 

6 1 3 4 5 5 {3} 

7 3 4 6 2 4 {6} 

8 3 5 6 3 3 {2} 

9 1 3 5 2 2 {6} 

10 2 4 6 5 3 {0} 

11 1 1 1   {5, 9} 

Erőforrás-korlát 9 9  

 

 
4. táblázat: Szemléltető példa egy projektre 10 tevékenységgel és két erőforrással 

f F f RR f 

1 {8, 9, 10} {89, 98, 810, 108, 910, 109} 

2 {7, 8, 10} {78, 87, 710, 107, 810, 108} 

3 {2, 9, 10} {29, 92, 210, 102, 910, 109} 

4 {2, 7, 10} {27, 72, 210, 102, 710, 107} 

5 {3, 8, 10} {38, 83, 310, 103, 810, 108} 

6 {2, 3, 10} {23, 32, 210, 102, 310, 103} 

7 {2, 4, 9} {24, 42, 29, 92, 49, 94} 

8 {6, 10} {610, 106} 

 

 
5. táblázat: Tiltott halmazok és explicit javító relációk 

 

12. ábra: Tiltott halmaz orientáltságú leszámolási fa 
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13. ábra: Egy fuzzy projekt kezdési ütemezése 

4.7.4. Egy egységesített modell 

A fuzzy logika a tagsági függvények alkalmazásával mindent a kezdetektől fogva 

akar újrafogalmazni. Például a normalizálás egy kódolt üzenet, hogy a tagsági függvény 

háromszöge nem egy eloszlási függvény és a vízszintes vonal, amely az α-vágást 

szemlélteti a valószínűségi megközelítés konfidencia- intervallumának (két függőleges 

vonal) megkérdőjelezhető helyettesítése. Az α pozíciójának megváltoztatásával 

érzékeltethetjük a kockázattűrő képességet, de ugyanakkor kihagyunk / hozzáadunk 

eltérő ferdeségű (left, right tail) időtartam szegmenseket, 14. ábra.  
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14. ábra: Lehetőségi és valószínűségi megközelítések 

A Csend Hangjai harmóniakereső algoritmust használtam a felvázolt probléma 

elemzésére. Az algoritmus Compaq Visual FORTRAN 6.5 be lett programozva. Az 

optimalizálási probléma megoldására a Cplex 12.2 verzióját használtam. A számítási 

eredményeket egy 1.8 GHz Pentium IV IBM PC- n való futtatással kaptam Microsoft 

Windows XP


 operációs rendszer alatt. A fuzzy példát a már említett Bhashkar Pal, és 

Pal példája szolgáltatta. A projekt 7 tevékenységből áll és egy megújuló erőforrásból, 

amelyből 30 egység áll időegységenként rendelkezésre. A projekt meghatározott gyenge 

felső időkorlátja 397T , 6. táblázat.  

Tevékenység Időtartam 

Triplet 

Erőforrás 

szükséglet 

1 {42, 50, 61}   8 

2 {36, 40, 42} 17 

3 {35, 50, 79} 12 

4 {39, 50, 59}   3 

5 {16, 25, 30} 13 

6 {43, 51, 57} 17 

7 {52, 58, 69} 16 

Rendelkezésre álló erőforrás 30 

6. táblázat: Egy fuzzy erőforrás-korlátos projektütemezési probléma 

 

1 iD 2 iD 3 iD

1 iD 2 iD 3 iD



1

1 3 

2

ii DD 

Possibilistic Approach

Probabilistic Approach

50. 50.

50. 01.
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15. ábra: Egy fuzzy erőforrás-korlátos projektütemezési probléma optimista kezdési időkkel 

A fuzzy számok távolság alapú rangsorolásán alapvó RCPSP algoritmusnak 

megfelelően, egy jó eredményt sikerült kapni, amely esetén a projekt időtartam

  278 249 212 ,,  egy elfogadható megoldás lehetne. A projekt egészen kicsi, ezért 

explicit rendezéssel is bizonyítható, hogy a megoldás rossz, mivel jobb mint a 

lehetséges Pareto hatékony megoldás. A 397T felső korlát és az optimista időtartam 

becskések figyelembevételével a problémának csak két tiltott halmaza van (7. táblázat). 

Az implicit leszámolási fát a 16. ábra tartalmazza. A 16. ábrán minden csomópont egy 

MILP problémát ír le extra minőségi korlátokkal vagy anélkül, a Pareto hatékonyság 

számítás logikájának tükrében. A kibontandó csomópontokat világos-szürke, a leveleket 

szürke és a Pareto hatékonyság szempontjából fontos csomópontokat sötétszürke 

négyzetek jelölik. Az első "utód" az optimista optimális megoldás egyéb korlátok 

nélkül. Ennek első "utódja" a legvalószínűbb optimális megoldás az optimista optimális 

megoldások között egy 2081 8 S  extra korláttal.  

Tiltott 

Halmazok 

Explicit 

javítások 

Implicit javítások 

1 {2,6} 2→6 

6→2 

2→3 

2→4 

2 {2,3,

4} 

2→3 

3→2 

2→4 

4→2 

3→4 

4→3 

6→2 

7. táblázat: Tiltott halmazok és javító relációk 

1

2

3

4

5

6

7

30R1

50 100 150 176

50 100 150 176
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16. ábra: Explicit leszámolási fa 

A problémának két megoldása van:   308 249 208 ,,  és  288 249 212 ,, , amely 

bizonyítja, hogy egy jó optimista ütemezés nem feltétlenül számít egyben egy jó 

pesszimista ütemezésnek és fordítva. Az eredmények alapján belátható az is, hogy a két 

eltérő megoldás egész másképp értékelhető a szakemberek kockázattűrő képességének 

függvényében. A legjobb pesszimista megoldás például egy kockázatkerülő menedzser 

számára tökéletes választás lehet.  

Amennyiben a számításhoz a dolgozatban vázolt modellt alkalmazzuk akkor az 

optimális megoldás   288 249 212 ,,  0,05 másodperc alatt. Ekkor az erőforrás-

konfliktusjavító relációk: 62  and 24 , a megoldást pedig az 17.ábra szemlélteti. 

 

17. ábra: Optimális megoldás optimista tevékenységi időkkel 

A legjobb konfliktusjavító kombinációkeresés után, amit a szakemberek kockázat 

tűrőképessége határoz meg, a projektidőtartam eloszlás függvény szimulációval lett 

generálva. A szimulációban a tagsági függvényt eloszlási függvénnyel helyettesítettem 

(ebben az esetben a háromszög tagsági függvényt egy háromszögletű eloszlás 

függvénnyel) és trianguláris véletlen szám generátort használtam az időtartam 

számításokhoz. Mivel ez a szimuláció egy gyors számítást eredményez (olcsó) ezért 
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nagy mintán is lehet végezni azt. Ebben az esetben a minta méretét ezerben határoztam 

meg. A Kolmogorov-Smirnov teszt alkalmazásával nem vethető el az a null hipotézis, 

hogy a minta egy olyan normál eloszlásból kapható, melynek a paraméterei:  

 10,0  256,4,  0,158,    (37) 

ahol a 158,0  az elvi és a vizsgált eloszlás függvények legnagyobb különbsége, a 

null hipotézis a 4,256 középértékkel igaz és a szórás pedig 0,10 . Az 18 ábra 

szemlélteti, hogy a természet semmit nem tud valójában a fuzzifikációról, és a CLT-nek 

megfelelő legjobb tudása szerint teszi a dolgát.  

 

18. ábra: Szimulációval generált projektidőtartam  

A bevezetett modell tagsági függvény orientált alkalmazás, de könnyen felcserélhető 

egy valószínűségi (eloszlási függvény alapú) vagy vegyes (részben tagsági függvény 

alapú részben eloszlási függvény alapú) modellre is, mivel a megközelítés invariáns a 

szabad paraméterek "valódi" bizonytalanságot érintő jelentéstartalmára. A központi 

határeloszlási-tétel robosztussága miatt a valós méretű projektek lehetséges befejezési 

időtartamai mindig közel normális eloszlást mutatnak. Evvel tehát egy olyan 

egységesített modellhez jutunk, ahol az eredmények és gyakorlat eltörli az 

szakirodalomban szinte áttörhetetlennek látszó gátat a lehetőségi és valószínűségi 

megközelítések között.  

4.8. Új tudományos eredmények: 3. Tézis 

 (Danka 2011- DOI, Scopus, Danka 2011b- Scopus, Csébfalvi, Csébfalvi , Danka 2011- 

DOI, Scopus ) 

3.1. Bemutattam, hogy a "Csend Hangjai" harmóniakereső algoritmus 

továbbfejleszthető oly módon, hogy képes legyen tagsági függvények 

alkalmazásával tevékenységek időtartam bizonytalanságának kezelésére 

erőforrás-korlátos projektütemezési probléma esetén. 

212 249 288

http://dx.doi.org/10.1556/Pollack.6.2011.3.13
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-82455206250
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84894122573
http://dx.doi.org/10.5220/0003644402860291
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84862212207
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3.2. Bebizonyítottam, hogy a valószínűségi és a lehetőségi megközelítések nem 

egymással szembenálló megközelítési formák, mivel a tiltott halmazok 

használatával valamint a központi határeloszlási-tétel robosztussága miatt az 

eloszlási függvény normálishoz közeli lesz fuzzy inputok használata esetén is. 

3.3. Megmutattam, hogy a fuzzy logika és a tiltott halmazok alkalmazásával olyan 

egységesített modellt lehet előállítani, amelyben az eszközölhető tevékenység 

mozgatások nem okoznak erőforrás túlhasználatot. 

3.4. Megmutattam, hogy a Csend Hangjai harmóniakereső algoritmus képes 

újdonságtartalmú nagy projektek sajátosságaiból fakadó ütemezési problémák 

megoldására. Az ilyen jellegű projektek sok egyediséget, és ezáltal ismeretlent 

tartalmaznak, Az eljárás újdonsága, hogy a megoldásra a fuzzy logikából 

ismert tagsági függvényeket alkalmaztam, amely képes statisztikai 

információk nélkül szakmai ismereteken alapuló következtetések 

értelmezésére.  

4.9. Összehasonlíthatóság  

A kutatás egyik célja volt az is, hogy választ adjon a heurisztikus, metaheurisztikus 

modellek igazságos összemérhetőségére. Ez a fajta összehasonlítás fontos az eljárások 

közötti rangsor felállításánál, annak meghatározásában, hogy egy adott problémára mely 

eljárások a legalkalmasabbak. Az összehasonlításnak azonban nem csak az eljárások 

közötti, hanem egy modellben elvégzett változások elbírálásában is van szerepe. 

Magától értetődő, hogy egy heurisztikát fejlesztő kutatónak szüksége van tudni, hogy az 

általa elvégzett változtatás jobbá vagy kevésbe hatékonnyá tette módszerét.  

Erőforrás-korlátos projektütemezési problémák összehasonlításához nagyon szigorú 

protokoll kiválasztásával lehet eljárni, melyek már jól beváltak például gyógyszeripari 

fejlesztések esetén, hiszen a problémák súlya ilyen estekben is hasonló lehet. Örök 

kérdés, hogy hogy lehet ezeket az eljárásokat igazságos módon összehasonlítani, melyre 

sokáig nem született valódi megoldás (Hooker, 1995). Ennek oka, hogy amikor 

erőforrás-korlátos időtartam minimalizáló problémák esetén sztochasztikus kereső 

metódusokat alkalmazunk (heurisztikákat vagy metaheurisztikákat) számos beállítási 

paraméterrel, akkor az egy probléma-egy eredmény nagyon távol áll az igazságos 

összehasonlítás reményétől (Barr et al. 1995). Statisztikai szempontból az általános 

összehasonlítás legalapvetőbb feltétele egy kis minta, amely minden összehasonlítandó 

módszer futtatásait és eredményeit tartalmazza. Ezen felül szükséges egy nem-

paraméteres kismintás teszt és egy nagyon lassan változó eredmény szemléltetési 

szabvány.  

Az összehasonlíthatóság régi, de még tökéletesen meg nem válaszolt kérdése a 

kereső eljárások területének. Az első komoly referencia halmazt Patterson (1984) 
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állította össze és több mint tíz éven át nem is készült újabb összehasonlításra alkalmas 

projekt halmaz. Ennek a halmaznak voltak azonban korlátozó tényezői, különösképpen, 

hogy nem volt előre definiált koncepció a beállítási paraméterekkel kapcsolatban.  

A Patteson féle halmazt csak a Kolisch, Specher és Drexl (1995) által létrehozott, 

bővíthető projektütemezési problémák tesztkönyvtára (PSPLIB) írta valójában felül. 

(Kolisch és Specher, 1996). Ezzel létrejött egy a napjainkban is nélkülözhetetlen 

teszthalmaz. A PSPLIB tesztkönyvtárnak volt egy közvetlen előzménye az Alvarez-

Valdes és Tamarit által létrehozott számos tesztpéldányt és előre meghatározott 

paraméter indikátort tartalmazó projekt halmaz.  

A PSPLIB tesztkönyvtár a ProGen projekteket generáló program segítségével hozza 

létre a teszthalmazokat. Az eljárás lehetővé teszi a számos paraméter beállítását, mellyel 

különböző nehézségi szintű projektet lehet létrehozni. A beállítható paraméterek a 

következők: a tevékenységek minimális és maximális száma, a végrehajtási módok 

száma, a tevékenységek végrehajtási időtartama, a különféle erőforrások mennyisége, a 

kezdő tevékenységek száma, a befejező tevékenységek száma, az adott tevékenység 

megelőző-rákövetkező tevékenység száma, a hálózat bonyolultsága és számos az 

erőforrás felhasználással kapcsolatos beállítást. A paraméterek által létrehozott 

projekteket egy és több megvalósítási módú csoportba sorolták és tevékenységszám 

alapján csoportosították és rendelték hozzájuk az optimális vagy az addig talált legjobb 

megoldásokat. A tesztkönyvtár azóta folyamatosan bővül, hiszen bárki beküldheti az 

általa generált megoldásokat.  

A fejezet a populáció-alapú természet inspirálta heurisztikus társadalom egyik alap 

kérdésére keresi a választ. A metaheurisztika általában egy jó, könnyen értelmezhető 

megfigyelés alapú módszer, az élet egy optimalizált eleme, amely szabályokkal és 

operátorokkal szabályozható a történet idealizált világában. Természetes következmény, 

hogy a módszer operátora valójában független a metaheurisztika leírásához használt 

történettől. Ez minden populáció-alapú metaheurisztika alapvető és 

megváltoztathatatlan eleme, ami nem más, mint a Random Selection Operator (RS).  

A hagyományos megközelítésben a RS nem jelent mást, mint egy halmaz 

véletlenszerűen választott többé-kevésbé jó elemet, ami megfelel a megfigyelés alapú 

"történetnek". Ez a megközelítés mindig egy valóságtól független utat imitál, amit 

időnkét nagyon nehéz követni és értelmezni. Ha elképzelünk egy virágról virágra szálló 

méhet egy utazó ügynök problémája estén, akkor a leképezés triviális lehet. Azonban, 

ha egy híd szerkezetoptimalizálási problémájáról van szó, ahol a cél a teljes tömeg 

minimalizálása minden keresztmetszet figyelembevételével, akkor a csomópontról 

csomópontra való utazási absztrahálás értelmetlenné és félrevezetővé válhat. Ilyenkor a 

"történet" rabjaivá válhatunk, ami egy kimerítő kereséshez hasonló megoldást 

eredményez. Ennek szinte minden esetben van megoldása, ugyanakkor egy nagyon 

költséges műveletről beszélünk, mivel függvény értékelések száma megsokszorozódik a 

formai változók (pl.: a híd kialakítása) és a válasz közti implicit függőség miatt.  
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Az újító megközelítés alapján ugyanez a probléma egészen máshogy nézne ki. A 

keresési stratégia véletlenszerűen kiválaszt egy többé-kevésbé jó lehetséges megoldást, 

és utána a "történet" többi operátorának megfelelően próbál egy jobb megoldást 

generálni (megvalósíthatóbbat vagy könnyebben megvalósíthatót) véletlen perturbáció 

által (Csébfalvi, 2007, 2009, 2011). 

Ezek alapján egy erőforrás-korlátos projektütemezési probléma esetén a Csend 

Hangjai harmóniakereső eljárás használatához két alternatív hipotézist írhatunk fel: 

Ho: Egy kiválasztott melódia (az erőforrás-korlátos ütemezés) egy implicit módon 

meghatározott halmaz, amely véletlenszerűen választott jó hangokból 

(tevékenységekből) áll. Máshogy fogalmazva, ez a jó hangok véletlenszerű 

rekombinációja, amely egy olyan repertoárból származik, ami nem jelent mást, mint egy 

véletlenül választott jó melódia. Ebben az esetben a többé-kevésbé jó és a jó azt jelenti, 

hogy minél rövidebb a melódia, annál nagyobb az esély, hogy egy hangja (pontosabban 

egy tevékenység pozíciója) kiválasztásra kerül.  

HA: Egy kiválasztott melódia véletlenszerűen kiválasztott hangok halmazából áll. 

Minél rövidebb egy melódia annál nagyobb az esély, hogy perturbáció kezdeti alapjául 

lesz kiválasztva.  

Statisztikai elemzés 

A statisztikai elemzéshez a dolgozatban bemutatott Csend Hangjai harmóniakereső 

algoritmust használtam. Az algoritmus Compaq Visual FORTRAN 6.5 be lett 

programozva. Az optimalizálási probléma megoldására a  Cplex 12.2 verzióját 

használtam. A számítási eredményeket egy 1.8 GHz Pentium IV IBM PC- n való 

futtatással kaptam Microsoft Windows XP


 operációs rendszer alatt. A statisztikai 

probléma megoldásához IBM SPSS 19.0-et használtam.  

A döntési probléma lénygének bemutatásához, a már korábban bemutatott PSPLIB 

tesztkönyvtár J30 halmazának legnehezebb tíz elemét használtam {J30_13_1-

J30_13_10}. Minden kiválasztott elemhez 30 megoldás készült a különböző operátor 

típusokkal (jó melódia kiválasztás, jó hangok halmazának kiválasztása), hogy 

megkaphassam statisztikailag korrekt összehasonlításhoz alapfeltételként szükséges kis 

mintát.  

A Csend Hangjait alapbeállításokkal futtattam, ahol a populáció (repertoár) méret tíz, 

és az összes generáció szám szintén tíz volt. Az algoritmus egy teljesen véletlenszerű 

repertoár feltöltéssel kezdődik, amit a zenekar improvizációja követ. Ha az 

improvizáció során egy új melódia jól hangzik (rövidebb, mint a leghosszabb Csend 

Hangjai melódia a repertoárban) akkor megjegyzésre kerül (a leghosszabb helyére kerül 

a rövidebb), különben feledésbe merülne.   
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Definíció alapján a kisminta legalább 10-30 független futtatást igényel, melyhez a 

nem-paraméteres kismintás tesztet a klasszikus Kolmogorov-Smirnov tesztet (NKST) 

használtam. Ez lehetővé teszi a későbbi statisztikai problémák elkerülését, Csébfalvi 

(2011). A J30 halmaz estén ismertek az optimális megoldások (OS), ezért a 

legnehezebb tíz elem csak a tíz legnehezebben megoldhatót jelenti. Ennek 

következménye, hogy a megoldás minősége az optimális megoldástól való százalékos 

eltéréssel írható le. Megjegyzendő, hogy a normalizálás egy lehetséges út lehet az igazi 

nagy tesztek tesztjének minőségi mértékének leírásához az általános heurisztikus 

megközelítések összemérése esetén is. Az NKST két független minta esetén a minták 

populációinak eloszlási függvényét vizsgálja. Ebben az esetbe ez azt jelenti, hogy a 

megoldások minősége invariáns a RS operátor típusára. Az alternatív hipotézis 

egyszerűen azt jelenti, hogy szignifikáns különbség van a kiválasztó operátorok között 

(egy adott probléma esetén egy jó szülő jobb lehet különféle egyedektől kapott jó gének 

halmazától). A közölt példa esetén a kiválasztott nehéz elemek eredményeinek 

összehasonlításához használt NKST eredménye egyértelmű: A megoldás minősége 

invariáns a használt kiválasztási operátor típusára (melódia kiválasztás (MS) vagy hang 

kiválasztás (SS)). Az MS és SS iterációs eredményeit a 19 és 20 ábra szemlélteti.  

A futtatás és az összehasonlítás eredményeit az 8. táblázat mutatja be. Ez alapján 

elmondhat, hogy az implicit kiválasztáson alapuló hangválasztás lecserélhető egy 

gyorsabb és egyszerűbb melódia kiválasztással, hiszen a megoldások minősége nem 

változik.  

 

19. ábra: Keserés az MS módszerrel (J30-13-1) 

 
20. ábra: Keserés az SS módszerrel (J30-13-1) 
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OS MS % sec SS % sec 

58 59 1.72 0.17 59 1.72 0.17 

58 60 3.45 0.06 59 1.72 0.22 

58 60 3.45 0.11 59 1.72 0.20 

58 60 3.45 0.16 60 3.45 0.19 

58 60 3.45 0.25 60 3.45 0.20 

58 60 3.45 0.06 60 3.45 0.08 

58 61 5.17 0.25 60 3.45 0.14 

58 61 5.17 0.10 61 5.17 0.09 

58 61 5.17 0.12 61 5.17 0.17 

58 61 5.17 0.20 61 5.17 0.11 

58 61 5.17 0.16 61 5.17 0.21 

58 61 5.17 0.25 61 5.17 0.11 

58 61 5.17 0.09 61 5.17 0.09 

58 61 5.17 0.14 61 5.17 0.14 

58 61 5.17 0.25 61 5.17 0.14 

58 61 5.17 0.11 61 5.17 0.17 

58 61 5.17 0.14 61 5.17 0.19 

58 61 5.17 0.08 61 5.17 0.11 

58 61 5.17 0.13 61 5.17 0.11 

58 61 5.17 0.20 61 5.17 0.16 

58 62 6.90 0.26 61 5.17 0.19 

58 62 6.90 0.20 61 5.17 0.10 

58 62 6.90 0.19 61 5.17 0.28 

58 62 6.90 0.19 62 6.90 0.20 

58 62 6.90 0.25 62 6.90 0.22 

58 62 6.90 0.22 62 6.90 0.17 

58 62 6.90 0.14 62 6.90 0.19 

58 62 6.90 0.17 62 6.90 0.16 

58 62 6.90 0.11 62 6.90 0.17 

58 63 8.62 0.11 62 6.90 0.22 

8. táblázat: A J30-13-1 független futtatásai 

 

4.10. Új tudományos eredmények: 4. Tézis 

 (Danka 2013a) 

Megmutattam, hogy a heurisztikus eljárások esetén szükség van az alternatív 

eljárások összehasonlítására. A hatékonyság érdekében egy adott eljárás fejlesztése 

esetén is szükséges a modell változatok közti igazságos értékelés. A 

metaheurisztikus eljárások esetén a Kolmogorov-Smirnov teszt tud segítséget 

biztosítani az egységes érékeléshez.  
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5.  

AZ ŐS-DRÁVA PROGRAM  

Az Ormánság Európa és Magyarország olyan néprajzi területegysége, amely komoly 

gazdasági, társadalmi problémákkal küzd, és ez által itt találhatóak az EU 

legelmaradottabb kistérségei is. A problémák megoldására az Ős-Dráva program került 

kidolgozásra, amely egy komplex vízkormányzáson alapuló területfejlesztési program. 

A tervezet az Európa Unió és a Magyar kormány támogatását is élvezi, mely alapján a 

több tíz milliárd Forint értékű program megvalósulhat. .  

A program rendkívül összetett, hosszú távú és sok célterületet érint. A megoldási 

javaslatai sok esetben újszerűek, ezért nincs referencia programként használható minta 

projekt. Ezek miatt a program tervezett időtartama igen nehezen megbecsülhető, ami a 

nagy költségintenzitás és a programtól várt jelentős hatások miatt fontos. A projektek 

ütemezése egy igen fontos kérdés, mivel az időbeli csúszások komoly költségvonzattal 

járnak. 

A projekt teljesítésével kapcsolatban számos bizonytalanságot keltő tényezőről 

beszélhetünk. Az Ős-Dráva program végrehajtására sok esetben olyan munkásokra van 

terhelve, akiknek kevés szakmai tapasztalata van - mivel közmunkások- és a 

felhasználásra kerülő technológia sem a napjaink rutinjának felel meg. Természetesen a 

projektben szerepelnek nagyon komoly munkálatok is, ahol csak a legkorszerűbb 

megoldások alkalmazása lehet kielégítő, de a technikák összeegyezetése csak további 

bizonytalanságot szül. A program végrehajtása szempontjából nem elhanyagolható az 

egyes részprojektek nettó jelenértéke és profittermelő képessége. Ezek helyes ütemezése 

többletforrást biztosíthat a teljes programnak, ami annak teljesülését biztosabb alapokra 

helyezheti. Ez az ütemezés szempontjából egy több-szempontú optimalizálásnak felel 

meg. 

5.1. Az Ős-Dráva program előzményei  

Az Ős-Dráva program egy komplex rehabilitációs és térségfejlesztő program, amely 

az Ormánság helyzetének stabilizálásáért és javításáért jött létre. 2005-ben készült el 

egy, a témával kapcsolatos első megvalósíthatósági tanulmány a Magyar Terület- és 

Regionális Fejlesztési Hivatal támogatásával. Az Aquaprofit Zrt. készítette a munkát 

„Az Ormánság komplex rehabilitációja és térségfejlesztése” címmel, melyben akkor 

megállapította a további kutatási és tervezési munka szükségességét.  

A munka folytatására a munkacsoport az - Ormánság Fejlesztő Társulat Egyesület -

2006-ban elnyerte az Interreg III/A SL-HU-CR/05/4012-106/2004/01/HU-10 
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pályázatot, amely a Szlovénia/Magyarország/Horvátország Szomszédsági Program 

keretében került kiírásra. A pályázat címe „Ős-Dráva Projekt, környezetbarát 

tájgazdálkodás feltételeinek megteremtése az Alsó-Dráva völgyében” volt, amelyben az 

Ős-Dráva program kutatását és tervezésének alapvető lépéseit tudták végrehajtani. A 

pályázat elvégzésére az Aquaprofit Zrt. – KÖVIZIG konzorcium volt hivatott.  

Az elnyert pályázat keretében hat fontos részfeladatot határoztak meg és dolgoztak 

ki. Ezek célja volt, hogy előkészítsenek és megalapozzanak egy komplex 

területfejlesztési programot.  

A pályázat keretében kidolgozott és végrehajtott hat részfeladat:  

1. Területfejlesztési program: A térség demográfiai, gazdasági, 

infrastrukturális felmérése, SWOT analízis, jövőkép és prioritások 

meghatározása. 

2. Tájgazdálkodási program: A terület gazdálkodástörténeti és ősvízrajzi 

felmérése, a tájalapú megélhetés és az önellátó gazdálkodás lehetőségeinek 

vizsgálata, és a lehetséges gazdálkodási módok vázolása.  

3. Vízkormányzási rendszer elvi engedélyes terve:  Feltárja a terület vízrajzát 

és vízellátási lehetőségei, az engedélyezési tervhez szükséges műszaki 

dokumentációt 5000 ha terület öntözéséhez és közel 700 ha tófelület 

kialakításához.  

4. A Drávakeresztúri II. mellékág rehabilitációjának elvi engedélyes terve: 

Tartalmazza a Dráva tervezési területre eső mellékágainak felmérését és a 

hozzájuk tartozó fejlesztési javaslatokat, valamint a II. mellékág 

revitalizációjának tervét.  

5. Kommunikációs tevékenység: Az érintettek tájékoztatása a határ mindkét 

oldalán, kiadványok, plakátok, ismertetők, honlap készítése, konferencia 

szervezése, önálló arculat kialakítása a program számára.  

 

6. Képzési program lebonyolítása. 

 

5.2. A tervezési terület- az Ormánság  

A program által érintett magyarországi tervezési terület a Dráva mentén elterülő, 

néprajzi megnevezése által Ormánságnak nevezett rész. A terület lehatárolása 

szempontjából szerencsés, hogy rendelkezésre állt egy történetileg lehatárolt térség. A 

természeti, gazdasági és demográfia szempontok alapján viszonylag homogén terület 

megkönnyíti a fejlesztések összehangolását. Döntő többségbe Baranyában fekszik, a 

Potony-Okorág - Diósviszló–Drávaszabolcs településeket összekötő vonaltól délre a 
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Dráva vonaláig. A tervezési terület összesen 45250 ha, három kistérség és 36 település 

érintésével.  

 A sellyei kistérség: (23 település) Adorjás, Baranyahidvég, Bogdása, 

Csányoszró, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávasztára, 

Felsőszentmárton, Hirics, Kákics, Kemse, Kisszentmárton, Lúzsok, Markóc, 

Nagycsány, Piskó, Sámod, Sellye, Sósvertike, Vajszló, Vejti, Zaláta.  

 A barcsi kistérség: (7 település) Drávagárdony, Drávatamási, Kastélyosdombó, 

Lakócsa, Potony, Szentborbás, Tótújfalu.  

 A siklósi kistérség: (6 település) Cún, Drávacsehi, Drávapalkonya, Kémes, 

Szaporca, Tésenfa. 

A tervezési program teljes területe azonban túllép a Dráván és az ország területén 

Horvátországba, egészen a Verőce - Slatina útvonalig, amíg a jellemző sík tájat fel nem 

váltja a dombvidék, és az arra jellemző gazdálkodási formák.  

 

21. ábra: Az Ős-Dráva Program tervezési területe, Forrás: Aquaprofit (2010) 

5.2.1. Az Ormánság demográfiája  

Az Ormánság egy igen ritkán lakott vidéke az országnak. A tervezési terület 

összlakossága 15699 Fő volt 2010-ben. A népsűrűségi adatok azok, amik igazából 

összehasonlítási alapot képeznek országos viszonylatban. Az 9. táblázat alapján látható, 

hogy három kistérség népsűrűsége jelentősen elmarad az országos és megyei átlagoktól. 

Ez az adat leginkább a sellyei kistérségben súlyos, ahol a népsűrűség az országos átlag 

csupán 26%-a.  
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Terület (2010. jan. 1.) Népesség (fő) Népsűrűség (fő/ km²)

Magyarország 10 014 324 107,6

Dél-Dunántúl 947 986 66,9

Baranya megye 393 758 88,9

Sellyei Kistérség 13 340 28,8

Siklósi Kistérség 36 711 56,2

Somogy megye 320 578 53,1

Barcsi Kistérség 24 235 34,8  

9. táblázat: Népességi és népsűrűségi adatok, Forrás: KSH adatok alapján 

Baranya településszerkezetére jellemző, hogy nagyon magas az apró (500 fő alatti) 

és törpe (200 fő alatti) falvak száma. Ez a fajta berendezkedés még inkább jellemző az 

Ormánságra, ahol Sellye kivételével nincs is 2000 fő lélekszámot meghaladó település, 

(22. ábra) Az említett szempontoknak köszönhető, hogy a viszonylag kis tervezési 

területen igen magas a települések száma, és mégis nagyon alacsony a népesség száma.  

 

22. ábra: A Dél-dunántúli régió településszerkezete lakosság szerinti osztályozásban 2010, Forrás: 

Buday-Sántha A. (2011) 

Az Ormánságnak azonban nemcsak a demográfiai adottságai rosszak, hanem a 

jelenlegi kilátásai is. A három kistérségben ugyanis az alacsony népességszám az elmúlt 

időszakban drasztikusan csökkent. A siklósi kistérség kivételével a sellyei és barcsi 

kistérségben is meghaladta a népességfogyás mind az országos, mind a régiós átlagot. 

Különösen szomorú, hogy a legkisebb lakosságú sellyei kistérségben egészen drámai a 

népesség fogyása, 10. táblázat. Az itt végbemenő folyamat az országos tendenciák 

felerősödött és előrehaladott változatai. A csökkenő népességszám elsődleges oka a 

természetes fogyás, amely az alacsony élve születési arány, a magas halálozási arány, 

valamint az elöregedés előrehaladottságával magyarázható. Az elvándorlás csak kisebb 

szerepet játszott a népességszám csökkenésében. 
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1990 2000 2010 1990-2000 2000-2010 1990-2010

Magyarország 10 374 823 10 043 224 10 014 324 -3,2 -0,29 -3,47

Dél-Dunántúl 1 015 783 974 768 947 986 -4,04 -2,75 -6,67

Sellyei 14 888 14 461 13 340 -2,87 -7,75 -10,4

Siklósi 38 649 37 796 36 711 -2,21 -2,87 -5,01

Barcsi 27 476 26 342 24 235 -4,13 -8 -11,8

Népesség (fő) Változás (%)

 

10. táblázat: A kistérségek népességének alakulása 1990–2010, Forrás KSH 

5.2.2. Foglalkoztatottság 

A térség alacsony népességi szintjének sajnos nem következménye az, hogy a kevés 

dolgozni tudó ember hozzájuk mérten több munkahelyen osztozik. A munkanélküliség 

igen magas, és folyamatosan növekszik az elmúlt években. A többi adattal 

párhozamosan itt is a Sellyei kistérségben a legrosszabb a helyzet. A rendszerváltozás 

következményei erősen nyomon követhetők. A 1990-es évekbeli gyors ütemű 

privatizáció, a jelentős létszámleépítések, a gazdaságtalan vállalkozások megszűnése, a 

foglalkoztatottak számának jelentős csökkenésével, illetve a munkanélküliek számának 

drasztikus emelkedésével járt. A foglalkoztatottak száma már az 1980-as években 

csökkenni kezdett, és a mértéke meghaladta a népesség gyors fogyását is. A térség 

munkanélküliségi mutatóit csak az inaktívak magas száma (több mint 50%) árnyalja. 

Ezáltal lehetséges az a torz, alig 10% fölötti munkanélküliségi ráta, amelyet a KSH és 

egyéb kutatások is jeleznek. A valóságban a családok döntő többsége segélyekből vagy 

alkalmi munkából, vagy az önkormányzat által biztosított, nem gazdasági alapokon 

nyugvó szintén alkalmi foglalkoztatási rendszeréből él. Ennek köszönhető, hogy 

országos szinten is a tervezési területen élők körében az egyik legalacsonyabb átlagos 

jövedelem. Erre az egy főre jutó személyi jövedelemadó összegéből lehet csak hivatalos 

úton következtetni.  

5.2.3. Gazdaság  

Ahogy a terület demográfiai adottságai tükrözik a nagyfokú elmaradottságot, úgy 

mutatja azt a gazdasági helyzetkép is, ami tulajdonképpen a végső okozója is a 

nagyfokú hátrányos helyzetnek. Az Ormánság helyzete periférikus, távol van a 

gazdasági centrumoktól, közvetlenül a határ mellett helyezkedik el, a Horvátországi 

átjárás pedig az infrastrukturális elmaradottság és a Dráva természetes határ szerepe 

miatt korlátozott. A Sellyei kistérség egy főre jutó GDP mutatója mindössze 41,59%-a 

az amúgy is gyengén teljesítő Dél-Dunántúli régió átlagának, és csak 30,85%-a az 

országos értéknek. 

A terület gazdasági teljesítményének tetemes részét a mezőgazdaság állítja elő, mivel 

igen kevés ipari és szolgáltató cég telepedett meg a településeken.  
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A turizmus szempontjából a terület rendelkezik olyan adottságokkal, melyek komoly 

potenciált jelentenek, mégsem esik az Ormánság az ország egyetlen üdülőkörzetébe 

sem. Az említett potenciált a Dráva és a vele kapcsolatos vizes élőhelyek adják, valamit 

a terület komoly néprajzi és kulturális öröksége. A Dráva mente folyóvizeink közül az 

egyik utolsó olyan terület, amely még viszonylag érintetlen, ezért a természetet és a 

falusias vidéket kedvelők számára számos lehetőséget tartogat. A vízi turizmus 

fellendítésért már eddig is tettek erőfeszítéseket, négy Dráva menti településen (Barcs, 

Drávatamási, Drávasztára, Drávaszabolcs) pontonkikötők építésével. Az ötvenezer 

hektáros Duna-Dráva Nemzeti Park - amely területének nagy része a tervezési területre 

esik- szintén olyan vonzerő, amely kiaknázásra vár.  

5.2.4. Infrastruktúra  

Az Ormánság elszigeteltségének egyik oka, hogy nem érinti egyetlen közlekedési 

(ún. Helsinki) folyosó sem. Közvetlenül keletről kerüli el az V/C folyosó, mely a 

Budapest–Eszék–Szarajevó–Plocse nyomvonalon halad. A kormány ígéreteinek 

megfelelően ennek magyarországi szakasza lesz az M6 befejező szakasza, amely 

Ivándárda térségében lép ki az országból, és végre elérhető távolságban lesz az 

Ormánság számára is. A kijelölt közlekedési folyosók, illetve a már létező 

gyorsforgalmi út tehát viszonylag közel húzódnak a tervezési területhez. Amennyiben 

lehetségessé válik a főútvonalak elérhetőségét biztosító hálózati elemek kialakítására, 

akkor az Ormánságnak jó esélye lehet bekapcsolódni az európai közlekedési 

vérkeringésbe. 

A jelenlegi Ormánsági úthálózat erősen elavult, leromlott állapotú utak adják, ahol a 

menetsebesség a lehetséges töredéke. Az úthálózat felújítása fontos és sürgető kérdés 

mind közbiztonsági, mind gazdasági szempontok miatt. 

 Külön kihívást jelent a tömegközlekedés megszervezése is az összetett és bonyolult 

úthálózat, és a sok aprótelepülés miatt. Az optimális menetidő és járatsűrűség 

biztosítása az országos átlagnál nehezebb működési feltételeket jelentenek a 

szolgáltatók számára. A baranyai közlekedés a megyeszékhely megközelíthetősége 

szempontjából a távolság függvényében szinte arányos változik, és többségben 45 perc 

alatt marad. Az tervezési terület esetében a megyeszékhely elérhetősége szinte minden 

esetben meghaladja a háromnegyed órát, és a nyugati részén még az egy órát is. Ez a 

terület közlekedés szempontjából különösen rossz helyzetben van, mivel számukra a 

kistérségi központ megközelíthetősége is a legrosszabb, sőt a szomszédos központot, 

Barcsot gyorsabban el tudják érni.  

5.3. Az Ős-Dráva program felépítése  

Az Ormánság jelen helyzetének felmérésével, minden döntéshozó számára 

bizonyossá vált, hogy a terület évtizedes lemaradásban van az Európa Unió és 

Magyarország átlagától is. Az elmúlt évtizedek tapasztalata, hogy a körülmények és az 
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eddigi beavatkozások elégtelenek voltak, és a leszakadás egyre csak gyorsul. A 

folyamat megállítására és megfordítására egy komplex, az élet sok területére kiterjedő 

területfejlesztési program szükséges, amelyre az Ős-Dráva program alkalmas lehet. Az 

Ős-Dráva program három fő alprogramból tevődik össze: Területfejlesztési programból, 

Tájgazdálkodási Programból és egy Vízkormányzási rendszer tervéből. A Területfejlesztési 

program további 5 prioritás (mely közül egyik a tájgazdálkodás) 55 intézkedésével kívánja 

elérni a program által kitűzött jövőképet.  

A jövőkép összhangban van a regionális, nemzeti és európai szintű fejlesztési 

stratégiákkal, a természeti környezet megóvásával, a helyben maradás biztosításával és 

a megalapozott, fenntartható gazdaságfejlesztéssel. 

A fejlesztések várható és mérhető eredményei (Aquaprofit, 2010): 

- A terület önellátó, időszakosan exportálni is tud energiát. 

- Az erdőtelepítések 10.000 ha őshonos erdő telepítése lezajlott, ezek kezelése, 

fenntartása több, mint 1000 embernek ad megélhetést. 

- Kialakultak azok a turisztikai, kulturális programok, infrastruktúra, ami 

lehetővé teszi, hogy akár több napot is itt töltsenek az idelátogatók. 

- Elkészült a vízkormányzási rendszer, erre alapozva fejlődésnek indult a 

minőségi mezőgazdasági termelés, kialakultak az erre alapozott turisztikai 

szolgáltatások. 

- Lezajlott a holt és mellékágak rehabilitációja, megoldott a vízutánpótlásuk. 

- Jól kiépített a terület turisztikai infrastruktúrája. 

- Drávaszabolcs és Barcs között két helyen nyílik határátkelési lehetőség, így 

élénk gazdasági és kulturális kapcsolat alakul ki a horvát területekkel. 

- Fejlett és nagy produktumú az extenzív állattartás, legeltetés, halgazdálkodás, 

méhészet. 

- Sellyén élelmiszer feldolgozó üzemek és biomassza tüzelésű erőmű működik. 

5.3.1. Területfejlesztési program 

Az Ős-Dráva területfejlesztési programterve alapos felmérő munka következtében 

jött létre. A vizsgálatok kapcsán öt prioritást fogalmaztak meg, melyek a következők:  

1. Prioritás: Gazdaságfejlesztés  

A gazdaságfejlesztés keretében a program célja, hogy magasabb hozzáadott értéket 

előállító ágazatok irányába történjen eltolódás, azaz akár helyben történjen meg a 

térségben előállított alapanyagok feldolgozása. A tervezet ennek megvalósításának 

megfelelő helyszínéül a sellyei ipari parkot jelöli meg. 
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Kiemelt stratégiai célok:  

- A minőségi és térségre jellemző termékeket előállító integrált gazdaság 

fejlesztése. 

- Munkahelyteremtés, a helyi vállalkozások erősítése, a munkahely teremtés 

ösztönzése. 

- A határ menti elhelyezkedés gazdasági kiaknázása. 

- A fejlesztések során az ökológiai szempontok figyelembevétele. 

- A mezőgazdaság mellett az ipar szerepének erősítése. 

- A környezet védelmét elősegítő fejlesztések. 

Fejlesztési prioritások 

1. Mezőgazdasági fejlesztések: mezőgazdasági feldolgozóüzemek, módszerek a 

megfelelő birtokméretű agrártermelésre alapozva. 

2. Ipari fejlesztések. 

3. Az ipari parkok kihasználtságának növelése, a tevékenységi kör bővítése 

(hőerőmű, kertészet stb.). 

4. Ipari szolgáltatások fejlesztése. 

2. Prioritás: Tájgazdálkodás 

A tájgazdálkodási prioritás alapja a Dráva rehabilitálása és a vízgazdálkodási 

rendszer teljes kiépítése. Ezek nélkül a kitűzött célok nem valósulhatnak meg, ezért ez 

egy igen hosszú és költségigényes folyamat. Az intézkedések külön ökológiai egységet 

képző egységenként kerültek megfogalmazásra, figyelembe véve azok sajátosságait és 

előnyeit. 

A terv szemléleti alapja a tervezési terület (mező)gazdaságtörténeti hátterén alapul. A 

múltbeli gazdálkodási módok jelenbe történő alkalmazása igen kevés tapasztalati 

anyagra támasztható, ezért ennek fogadtatása és kimenetele is igen kétséges. A teljes 

megvalósításhoz kísérleti gazdaságok visszajelzései és tapasztalatai szükségesek. Ez a 

folyamat rendkívül érzékeny és időigényes.  

A prioritás horderejével kapcsolatban sincsenek tapasztalatok, ezért a 

társadalmi/természeti következményei nem teljesen kiszámíthatóak. A fejlesztések 

azonban nélkülözhetetlenné váltak, mivel a térség gazdasági helyzete nem képes az ott 

élők számára megélhetést biztosítani. E nélkül az elvándorlás a munkaképes lakosság 

körében felgyorsul és egy, a jelenleginél is torzabb gazdaság-demográfiai struktúrát 

eredményez.  

A prioritás javaslatainak sajátossága, hogy egy hármas célkitűzés köré rendeli a 

fejlesztéseket. E szerint a legfontosabb az Ormánság táji fenntarthatósága, a lakosság 

megélhetése és a gazdaság működőképessége, mégis olyan használatbavételi módokat 

sorakoztat fel, amely a jelenleginél is jóval kisebb haszonnal, nagyobb befektetett 

munkával jár. A célkitűzések legnagyobb problémája, hogy feltételezi az eladó és 

megvédhető földek jelenlétét a térségbe.  
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Jelenleg % Változás Tervezett %

Erdő 14200 31% 10000 24200 53%

Szántó 24500 54% -16200 8300 18%

Legelő 4300 10% 5800 10100 22%

Folyó- és állóvizek 105 0% 445 550 1%

Gyümölcsös 25 0% 295 320 1%

Egyéb 2120 5% -340 1780 4%

Összesen: 45250 100% 45250 100%  

11. táblázat: A művelési ágak változása az Ős-Dráva Program következtében, Forrás: Aquaprofit 

(2010) 

3. Prioritás: Turizmusfejlesztés 

A program turizmusfejlesztési prioritása a jelenleg még ki nem aknázott környezeti 

és kulturális értékeire alapoz, hangsúlyozva az ökológiai szemléletet. Célja az érintett 

települések és terület turisztikai kapacitásának és értékeinek fejlesztése, mely a lakosság 

számára jövedelemszerzési lehetőséget biztosít. A prioritás megvalósításában - ahogy a 

teljes program számára is- kiindulópont a Dráva és a mellékágak rehabilitációja, a 

tófelületek kialakítása és az alapinfrastruktúra fejlesztése.  

4. Prioritás: A műszaki infrastruktúra fejlesztésének programterve 

A műszaki infrastruktúra a vízkormányzási rendszer kialakítása mellett a másik 

alapvető fontosságú műszaki fejlesztéssel járó alkotóelem.  

Az Ős-Dráva infrastruktúra fejlesztési terveit megszabja, hogy szükségszerűen 

követnie kell az elfogadott területi terveket, azon belül is kiemelten a Dél-Dunántúli 

operatív programot (DDOP). Ezért a DDOP 4. prioritási tengelyének (Az elérhetőség 

javítása és környezetfejlesztés) célja és leírása összhangban van a program műszaki 

infrastruktúra fejlesztésével. 

Célok: 

- Az Ormánság külső és belső elérhetőségének javítása, a térségi kohézió 

erősítése. 

- A helyi lakosság közlekedési és kommunikációs lehetőségeinek bővítése. 

- Az „öko-szemléletű” közlekedésfejlesztés. 

- A közlekedés fejlesztésének célja, hogy a szerteágazó fejlesztési elképzeléseket 

segítse, támogassa. 

- A környezetvédelmi infrastrukturális ellátottság és a környezetbiztonság 

javítása (DDOP). 
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Intézkedések: 

I. A közlekedési módok összehangolt, környezettudatos fejlesztése. 

II. Az energiaellátás fejlesztése, különös tekintettel a megújuló energia-

erőforrások alkalmazására. 

III. A környezetvédelmi infrastruktúra színvonalának javítása. 

IV. A térségi telekommunikációs és informatikai rendszer fejlesztése. 

5. Prioritás: Szervezet- és intézményfejlesztés 

A program fejlesztésének sikerességéhez alapvetően fontos egy megfelelő 

intézményrendszer kiépítése és üzemeltetése, amely a feladatokat elvégzi, irányítja, 

segíti és ellenőrzi.  

Funkciói: 

1. A program elemeinek összehangolása. 

2. Lobbizás, szakmai szervezetekkel és a partnerekkel való kapcsolattartás. 

3. Szakértőkkel és hatóságokkal való kapcsolattartás. 

4. A program monitorozása. 

5. Információ nyújtása. 

6. Ős-Dráva Program lehetséges kiegészítése. 

7. Pályázatok készítése, források kutatása, projektek menedzsmentje. 

5.3.2. A vízkormányzási rendszer  

A vízkormányzási rendszer alapgondolata azon a felismerésen alapul, hogy a terület 

régi gazdálkodásmódjai szélesebb társadalmi rétegek ellátására képesek. Ezen 

gazdálkodásmódok viszont vízbőségen, ártéri gazdálkodásmódokon alapulnak, melyhez 

szükséges a vizes élőhelyek és egy sűrű csatornarendszer kialakítása. A víz biztosítására 

a Dráva továbbra is alkalmas egy vízkivételi pont és szabályozott vízszétosztási 

rendszer kialakításával. A program kitér egy, a napjaink éghajlatváltozásával 

kapcsolatosan felmerülő problémára is, miszerint egyes időszakokban a térség káros 

vízbőséggel küzd, máskor pedig durva aszályokkal. Ez az egyenlőtlen 

csapadékeloszlásból adódó problémarendszer egy visszatartási rendszer kialakítását is 

előre vetíti, kiegészítve a Dráva szabályozott vízpótlásával és elosztásával. A két 

módszer nem egyenértékű megoldás a tervezési terület vízzel való ellátása tekintetében, 

de alkalmazásuk önállóan és kombináltan is szóba jöhet. 

A Drávából történő vízpótló rendszer  

A Drávából történő vízpótló és elosztórendszer terve gravitációs vízelosztási 

rendszer által könnyen és viszonylag egyszerűen megvalósítható. Ez nagy előny, 

számos más patak erre nem képes, mivel azok medre alapvetően lemélyített és 



82 

természetes úton továbbmélyülő tendenciát mutat. A drávai vízpótlás tervezethető és 

egyenletes vízmennyiséget biztosít.  

A terület vízigényét a csatornahálózat, tározók, tavak, öntözés és az ellátandó erdők 

május- szeptember közötti vízszükségletével és a fellépő veszteségekkel határozták 

meg. Ez 15 éves idősorok figyelembevételével 74 569 000 m3 víz az említett időszakra, 

amely átlagosan 6,63 m3/s vízszükségletet jelent. Az érték a legszárazabb időszakban 

meghaladja a 10 m3/s-ot is, ezért a műszaki javaslat egy 12 m3/s teljesítményű rendszer 

kiépítését javasolja. A rendszer további előnye, hogy kell mennyiségi korlátokkal 

számolni, mivel a nemzetközi megállapodásnak készletoldali akadálya nincs. Erre 

vonatkozóan a horvát fél előzetes hozzájáruló nyilatkozatát megadta. A Dráva 

vízminősége megfelel a tervezett igényeknek, ezért annak tisztítására nincs szükség. A 

rendszer számára nehézséget okoz viszont, hogy a Dráván több vízlépcső is működik, 

melyek nagyban csökkentették a természetes hordalék utánpótlást, ami harminc év alatt 

1 méter medermélyülést okozott. Továbbá probléma a közeli dubravai vízlépcső 

működése következtében kialakuló naponta kétszeri 1m-es vízszintingadozás.  

Az említett nehézségek miatt gravitációs vízkivételre csak duzzasztással lenne mód, 

de a környezet ökológiai értékei kizárják ezt a megoldást. Ezért a vízpótlás egyetlen 

lehetősége a szivattyús technológia.  

A vízpótló rendszer elemei: 

 Vízkivételi mű 

 Medrek kialakítása (218 495 m3) 

 Műtárgyak kiépítése (duzzasztók, osztóműtárgyak, átemelők) 

 Tározók létesítése (Potony, Bogdása, Csányoszró) 

 Öntöző rendszer kiépítése (2377 ha szántóföldön, 3296 ha erdőterületen) 

A vízvisszatartási rendszer  

A vízvisszatartási rendszer keretében 427 ha szabad vízfelület kerül kialakításra 

holtágak rehabilitációjával és tavak, tározók létesítésével. Ennek kapcsán létrejön és 

bővül a Lakócsai-, Drávafoki-, Felsőszentmártoni-, Sellyei-, Bresztik-, Fekete-, 

Majláth-pusztai-, Cún-Szaporca tó és holtág. Ezek a tározók nem csak vízgazdálkodási, 

hanem turisztikai célú beruházások is egyben.  

5.3.3. A vízkormányzási rendszer céljai  

1. 1.A táj termelési szerkezetének átalakítása.  

2. A termelés biztonságának növelése. 

3. 3.Az ősi vegetációk biomassza termelésének növelése.  

4. Növekedne a lakosság önellátási képessége. 

5. A táj turisztikai vonzerejének növelése és elérhetővé tétele.   

6. A táj rehabilitációjával történő stabilitásnövelés. 

7. A térség megtartóerejének növelése  



83 

 

23. ábra: A vízkormányzási rendszer terve, Forrás: Aquaprofit (2010) 

BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK
Becsült összköltség 

(M Ft)

Drávai vízkivételi mű összesen 1368

Potonyi-tározó építése 565

Bogdásai-átemelő építése tározóval 361

Csányoszrói-átemelő építése tározóval 254

Csatornaépítés, bővítés 240

Műtárgyépítések 823

Tavak, holtágak építése, felújítása 1479

Távműködtetés 232

Monitoring költségek 50

Kisajátítási költségek 99

Kivitelezés mindösszesen 5471  

12. táblázat: A vízkormányzási rendszer beruházásainak költség tervezete, Forrás: Aquaprofit (2010) 

ÜZEMELÉSI KÖLTSÉGEK Becsült költség

Energiaköltség összesen 111

Fenntartási költség 50

Irányítás költsége 10

Összesen 171

A víz fajlagos költsége 2,3 Ft/m3  

13. táblázat: A vízkormányzási rendszer üzemelési költség tervezete, Forrás: Aquaprofit (2010) 
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6.  

PROJEKTÜTEMEZÉSI FELADAT, 

FELTÉTELEZÉSEK, BEÁLLÍTÁSOK  

Az Ős-Dráva program kivitelezése egy hosszú távú dinamikusan változó 

feladatokból álló művelet. Vannak egyes program elemek, amelyek már el is készültek 

(pl.: Szaporcai Látogató központ), vannak olyan elemek, amelyek folyamatos 

kivitelezés alatt állnak (pl.: árkok tisztítása), illetve vannak olyan elemek, amelyek 

jelenleg a koncepción és általános definiáltságon túl még nem rendelkeznek konkrét 

tervekkel. Ezek jellemzően a program gerincét adó, nagy műszaki munkálatok és 

gazdaságfejlesztési munkálatok. Jelenleg a program a kiemelt nemzeti programok közé 

tartozik, ezért feltételezhető, hogy a nagyszabású kivitelezési munkálatok ténylegesen is 

el fognak készülni. Ahogy az ismeretes, ilyen mértékű beruházások esetén fontos egy 

megbízható robosztus ütemezés, amely támaszt adhat a projektmenedzserek és 

kivitelezési szakaemberek felé. Mivel a program nagy projektnek számít és politika 

kiemelten kezeli, ezért sok információ bizalmasnak számít és ezért pillanatnyilag nem 

elérhető. A jelen dolgozat egyik célja, hogy egy olyan módszertanilag helyes eljárást 

alkosson, amely képes az Ős-Dráva program és az ahhoz hasonló nagyprojektek 

ütemezésére.  

Jelenleg az Ős-Dráva program ütemezése konkrét műszaki tervek, költségvetés 

valamint kalkulált megtérülés és pénzáram kalkulációk nélkül viszont csak 

feltételezésekkel oldható meg. A dolgozat során megvizsgáltam, és választ adtam 

számos olyan módszertani kihívásra és kérdésre, amilyenre ilyen projektek esetén fel 

kell készülni. A következőkben egy olyan futtatás eredményeit mutatom be, amely az 

Ős-Dráva program leképezésének tekinthető.  

6.1. Az algoritmus beállításai  

Az Ős-Dráva program leképezését mintázó problémát a Csend Hangjai 

harmóniakereső algoritmus két-szempont szerint optimalizáló változatát használtam. Az 

algoritmust Compaq Visual Fortran


 6.5 verziójában lett leprogramozva. Az algoritmus, 

mint DLL a ProMan rendszerbe lett beépítve (Visual Basic


 6.0 verzió), melyet 

Ghobadian and Csébfalvi (1995) fejlesztett. A MILP probléma megoldásához a 

Windowshoz kialakított CPLEX 12.0 AIMMS 3.10 verziót alkalmaztam. Az AIMMS 

COM objektumú megoldó program szintén a ProMan-be került integrálásra. A futtatás 

eredményeit a ProMan egy 1.8 GHz Pentium IV IBM PC-n való futtatással kaptuk, 

amely 256 MB memóriával és Microsoft Windows XP


 operációs rendszerrel 

rendelkezett. A leképezést képző projektet a Golenko-Ginzburg and Gonik (1997) 
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cikkében szereplő példa adta, melyben megváltoztattam az optimalitási tolerancia 

paraméterek (Relative Gap =0,01%, Absolute Gap=5 periódus) és az befejezési időt 10 

órában határozam meg. A példában a optimista és pesszimista megközelítések súlyait 

   1 1    ,, WBWA  határoztam meg.  

Az LP probléma megoldásához a gyors primál-duál belső pont megoldót használtam, 

név szerint a BPMPD DLL verzióját, melyet Mészáros fejlesztett. A számítási 

eredményeket a ProMan egy 1.8 GHz Pentium IV IBM PC-n való futtatással kaptuk, 

amely 256 MB memóriával és Microsoft Windows XP


 operációs rendszerrel 

rendelkezett. A bizonytalan tevékenység időtartamú és pénzáramokkal rendelkező két 

kritérium szerinti projektütemezési probléma megoldásához a következő globális 

paramétereket használtam:  

    0.9  80     ,., RCRRCR ,     0.9  10      ,., SARSAR ,     01  010    .,.,  .  

Megjegyzendő, hogy az algoritmus robosztus mivolta miatt nem túl érzékeny a 

paraméterek finomhangolására. Az algoritmus robosztussága tulajdonképpen a 

kifejlesztett szokatlan tevékenység lista generátor robosztusságával magyarázható. Más 

szóval az algoritmus globális paramétereinek mindegyike "lefagyasztható" amely 

praktikusan egy beállításmentes algoritmushoz vezet.  

6.2. A számítási feladat   

Egy klasszikus ütemezési feladat, amely leginkább építési beruházások szervezési 

feladataihoz köthető tevékenység szintű ütemezésekből áll. A tevékenységek tétel 

azonosítókkal rendelkeznek, melyekre anyag és díj költség tételek is vonatkoznak, 

illetve egy determinisztikus esetben határozott normaidők is.  

Az Ős-Dráva program leírásához egy 36 valódi tevékenységből álló projektet 

feltételezek. Mostani ismereteink szerint az Ős-Dráva program 5 fő prioritásban 

definiálható, amelyek további 55 intézkedésre bontható tovább. Mivel nincs ismeretem 

részletesebb leírásokról vagy tervekről, ezért a probléma tovább bontása lehetetlen és 

szükségtelen. Az 55 intézkedés vizsgálatával arra jutottam, hogy 36 olyan intézkedés 

van, ami kivitelezéshez köthető, tevékenység időtartammal valamilyen szinten leírható 

és a megvalósuláshoz kapcsolható számottevő pénzárammal rendelkezik. A modell 

természetesen lehetővé tenné az intézkedések tovább bontását és probléma részletesebb 

feltárását. Az tervek ismeretének hiányában a kivitelezési tevékenységeket összegezve 

kezelem egy teljes intézkedésre vonatkoztatva. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy a 

hagyományos ütemezési feladathoz képest itt egy ütemezendő tevékenység nem egy 

kivitelezési tevékenységet jelent (ami műveletek egysége), hanem egy intézkedést, ami 

kivitelezési tevékenységek halmaza.  

A leképzésnek egyik alapja az a feltételezés, hogy kivitelezéshez rendelkezésre áll 

szakmai ismeret. A szakemberek ilyen ismerete alapján képes vagyok szakértői 

becslésekre támaszkodni, melyek tevékenységek optimista és pesszimista 
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meghatározását tartalmazzák. Ennek megfelelően a futtatási probléma esetén minden 

ütemezendő tevékenységekhez i  hozzárendelek véletlenszerűen generált optimista és 

pesszimista tevékenység időtartamot  ii BA , ,  36   2 1 ,...,,i .  

A rendelkezésre álló erőforrások esetén az egyszerűsítés és szemléltethetőség 

érdekében feltételezem, hogy ezek elvégzéséhez egy csoportba aggregáltható 

erőforrásra van szükség, melyből minden periódusban 50 egység áll rendelkezésre. A 

megoldás során feltételezzük, hogy minden tevékenység időtartam egy bizonytalan-de-

korlátos paraméter, amely mellőz minden valószínűségi vagy lehetőségi interpretációt.  

A példa 3730F  tiltott halmazt tartalmaz és 938RR  konfliktusjavító relációt 

tartalmaz, ami azt jelenti, hogy az erőforrás-korlátos bizonytalan tevékenység 

időtartamú projektütemezési probléma módszertani szempontból egy kihívásokat rejtő 

feladat. A tiltott halmazok és javítórelációk bemutatására a terjedelmi korlátok miatt 

most nincs lehetőség. 

A nem megvalósítható korai kezdésű projekt activity-on-node ábrázolásban az 

24.ábra tartalmazza. Az ábrán a tevékenységeket szürke sávok szemléltetik, ahol a 

sávok hossza arányos a tevékenységek időtartamával. A tevékenységek bizonytalan 

részét egy világosabb szürke sáv szemlélteti. Az erőforrás felhasználási hisztogram a 

halmozott erőforrás felhasználásnak megfelelően került ábrázolásra. Az megelőző-

rákövetkező relációkat vonalak szemléltetik. Az erőforrás-korlátmentes optimista 

(pesszimista) projekt időtartam  265 173  időegység. A feladat kezdeti adatait a 14. 

táblázat tartalmazza.  
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a Aa Ba Ria IPa 

0 0 0 0   

1 16 60 16 {0} 

2 15 70 15 {0} 

3 18 35 18 {0} 

4 19 45 19 {0} 

5 10 33 10 {0} 

6 18 15 18 {1} 

7 24 50 24 {1} 

8 25 18 25 {6} 

9 16 24 16 {6} 

10 19 38 19 {2} 

11 20 22 20 {2} 

12 18 32 18 {3} 

13 15 45 15 {4} 

14 16 78 16 {5} 

15 17 45 17 {14} 

16 19 35 19 {14} 

17 21 60 21 {10, 13} 

18 24 50 24 {10, 13} 

19 13 42 13 {17} 

20 16 30 16 {15, 18} 

21 12 21 12 {15, 18} 

22 14 20 14 {15, 18} 

23 16 42 16 {16} 

24 15 40 15 {12} 

25 13 28 13 {12} 

26 14 35 14 {8, 11} 

27 18 24 18 {7, 9} 

28 22 22 22 {7, 9} 

29 10 18 10 {26, 27} 

30 18 38 18 {24, 28} 

31 16 55 16 {24, 28} 

32 17 30 17 {25} 

33 19 37 19 {20, 23} 

34 20 38 20 {21, 32} 

35 15 55 15 {19, 22} 

36 24 22 24 {29, 30, 34} 

37 0 0 0 {31, 33, 35, 

36} 

     

14. táblázat: A minta feladat kezdési adatai 
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24. ábra: Pénzáram orientált korai kezdésű projket nominális pénzáram értékelkkel 
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25. ábra: Erőforrás felhasználás orientált koraikezdésű projekt ábrázolás 

A projekt megvalósítása során kiemelt szempont a tevékenységek pénzáramainak 

kezelése. Egy ilyen projekt esetén feltételezzük, hogy vannak olyan tevékenységek, 

amelyeknek van direkt profit termelő képessége és vannak olyanok, amelyek 

kivitelezése szükségszerű (társadalmi, szociális szempontok miatt) viszont nem csak 

negatív pénzáramok generálásra képesek. A tevékenységek ezen tulajdonságának 

figyelembevétele kulcsfontosságú lehet. Egy több évet vagy akár évtizedet is felölelő 

kivitelezés során ugyanis nem elhanyagolható szempont, hogy olyan tevékenységeket 

kezdjenek és fejezzenek be minél előbb, amelyeknek van profit termelő képességük. Az 

évek során ugyanis a pozitív pénzáramokkal lehetőség nyílik nagyobb összegek 

felhalmozására, ami felhasználható a projekt további kivitelezése során. Ennek különös 

fontossága lehet olyan esetekben, amikor a pénzhiány miatt kockázatossá válik a projekt 

befejezése. Az ütemezés során technológiai és logikai szempontok figyelembe vétele 

miatt nem lehet megoldani, hogy először csak a pozitív pénzáramú projektek 

valósuljanak meg, és majd csak ezután kerüljenek a negatívok. Ettől függetlenül cél 

lehet, hogy ezt a szempontot a lehetőségeknek megfelelően minél jobban érvényesítsék.  

Mivel jelenleg a futtatáshoz csak egy leképzett projektet tudok használni, ezért a 

pénzáramok pontos meghatározására sincs lehetőség. Ezért minden valós tevékenység 

esetén, a szakértői feltételezéseknek megfelelően definiálok egy aszimmetrikus 

optimista (pesszimista) tartományt a határozott névleges (legvalószínűbb) érték körül. A 

vétlenszerűen generált bizonytalan-de-korlátos pénzáramokat a 15. táblázat tartalmazza.  

A véletlenszerűen generált pénzáramok pseudo kódja a következő (INT2000 

véletlenszám generátor hívja a RAND2000 (Microsoft Q86523) véletlenszám generátort, 

hogy véletlen egész számokat generáljon az adott intervallumban):  
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For A = 1 To RealActivities 

 Do 

  CashFlow_M(A) = INT2000(-500, 1000) 

 Loop While Abs(CashFlow_M(A)) < 100 

 If CashFlow(A) > 0 Then 

  CashFlow_A(A) = CInt(CashFlow_M(A) - 0.15 * CashFlow_M(A)) 

  CashFlow_B(A) = CInt(CashFlow_M(A) + 0.05 * CashFlow_M(A)) 

 Else 

  CashFlow_A(A) = CInt(CashFlow_M(A) + 0.15 * CashFlow_M(A)) 

  CashFlow_B(A) = CInt(CashFlow_M(A) - 0.05 * CashFlow_M(A)) 

 End If 

Next A 

 

a 

CF_A

a 

CF_

Ma 

CF_B

a a 

CF_A

a 

CF_

Ma 

CF_B

a 

1 482 567 595 19 343 403 423 

2 335 394 414 20 -563 -490 -465 

3 93 109 114 21 468 550 578 

4 416 489 513 22 -148 -129 -123 

5 268 315 331 23 166 195 205 

6 275 323 339 24 -189 -164 -156 

7 -363 -316 -300 25 -532 -463 -440 

8 258 304 319 26 230 271 285 

9 299 352 370 27 805 947 994 

10 354 416 437 28 226 266 279 

11 150 176 185 29 819 964 1012 

12 92 108 113 30 694 816 857 

13 734 863 906 31 116 137 144 

14 -378 -329 -313 32 698 821 862 

15 -499 -434 -412 33 -378 -329 -313 

16 694 816 857 34 -546 -475 -451 

17 802 943 990 35 202 238 250 

18 -125 -109 -104 36 -316 -275 -261 

15. táblázat: A generált bizonytalan-de-korlátos pénzáramok 

A CPLEX 12.0 megoldó szoftvert használtam a referencia probléma futtatásához.  

Használatával a kereső folyamat az optimum elérése előtt leállt, mivel a keresés elérte 

az extrém magas 10 órás (36000 sec) időkeretet. Ezért a    500 340   ,,  BA  
megoldás csak egy jó megoldásnak tekinthető. A konfliktusjavító relációk 

beillesztésével a teljes projekt időtartam lehetséges tartománya    465 , 395   BA ,  volt 

és a projekthez tartozó tevékenységek pénzáramából származtatható nettó jelenérték 

pedig     2111 , 1579     NPVNPV , , melyet szimulációval határoztam meg.  

A problémához 30 független futtatást végeztem négy különböző kezdési beállítással:  

 ,   500101001050101010 PGPGPGPG ,,,
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ahol, a G  a generációk számát jelöli a P  pedig a populáció méretet (lásd 16.-

19.táblázat). A generált ütemezések teljes száma 1000 ( 1000S ) ami egyben a minta 

méretét is jelenti a mintavétel alapú közelítő fázisban. A robosztus projektidőtartam 

tulajdonságok minőségét relatív hiba százalékával fejeztem ki, melyhez a legjobb Cplex 

megoldásokat használtam etalonként:   
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A következőkben bemutatom a 1010PG 5010PG 10010PG 50010PG  futtatási 

eredményeit, amely közül is kiemelten kezelem a 50010PG eredményeit, mivel azok 

bizonyultak a legjobbnak. A futtatási eredmények a Csend Hangjai harmóniakereső 

metaheurisztika két-szempontú keresésnek megfelelően módosított változatának a 

lehetséges optimista és pesszimista projektidőtartamait mutatja be. Az eredmények 

tapasztalata, hogy a növekvő populáció méret szignifikánsan javítja a lehetséges megoldás 

tartományok minőségét, és szignifikánsan csökkenti a megoldások szórását. A szórást 

ebben az esetben a nemparaméteres függvény tartomány határozta meg, Csébfalvi (2012a), 

Csébfalvi (2012b), Csébfalvi és Csébfalvi (2012).  
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Run A+B A B E(A+B) E(A) E(B) Time 

        % % % sec 

Cplex 840 340 500 

   

36000 

1 844 342 502 0,48 0,59 0,40 0,406 

2 851 339 512 1,31 -0,29 2,40 0,312 

3 855 349 506 1,79 2,65 1,20 0,469 

4 856 340 516 1,90 0,00 3,20 0,233 

5 857 343 514 2,02 0,88 2,80 0,311 

6 858 341 517 2,14 0,29 3,40 0,387 

7 858 348 510 2,14 2,35 2,00 0,362 

8 859 347 512 2,26 2,06 2,40 0,449 

9 860 343 517 2,38 0,88 3,40 0,341 

10 860 344 516 2,38 1,18 3,20 0,436 

11 860 345 515 2,38 1,47 3,00 0,404 

12 860 350 510 2,38 2,94 2,00 0,374 

13 860 351 509 2,38 3,24 1,80 0,285 

14 861 348 513 2,50 2,35 2,60 0,329 

15 861 357 504 2,50 5,00 0,80 0,48 

16 862 350 512 2,62 2,94 2,40 0,363 

17 862 355 507 2,62 4,41 1,40 0,297 

18 863 338 525 2,74 -0,59 5,00 0,267 

19 863 351 512 2,74 3,24 2,40 0,329 

20 863 353 510 2,74 3,82 2,00 0,405 

21 864 343 521 2,86 0,88 4,20 0,343 

22 864 344 520 2,86 1,18 4,00 0,486 

23 864 347 517 2,86 2,06 3,40 0,27 

24 864 353 511 2,86 3,82 2,20 0,281 

25 865 353 512 2,98 3,82 2,40 0,501 

26 866 345 521 3,10 1,47 4,20 0,422 

27 867 345 522 3,21 1,47 4,40 0,298 

28 867 345 522 3,21 1,47 4,40 0,283 

29 867 353 514 3,21 3,82 2,80 0,268 

30 868 352 516 3,33 3,53 3,20 0,376 

Mean 861 347 514 2,50 2,10 2,77 0,359 

Range 24 19 23 2,86 5,59 4,60 0,268 

16. táblázat: A Cplex megoldás és a 30 független Csend Hangjai futtatás eredménye (G10P10) 
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Run A+B A B E(A+B) E(A) E(B) Time 

        % % % sec 

Cplex 840 340 500 

   

36000 

1 839 341 498 -0,12 0,29 -0,40 1,83 

2 846 343 503 0,71 0,88 0,60 1,968 

3 848 344 504 0,95 1,18 0,80 2,054 

4 850 346 504 1,19 1,76 0,80 1,688 

5 850 346 504 1,19 1,76 0,80 1,604 

6 851 351 500 1,31 3,24 0,00 1,791 

7 852 338 514 1,43 -0,59 2,80 1,795 

8 853 340 513 1,55 0,00 2,60 1,803 

9 853 348 505 1,55 2,35 1,00 1,854 

10 854 351 503 1,67 3,24 0,60 2,092 

11 854 351 503 1,67 3,24 0,60 1,911 

12 855 341 514 1,79 0,29 2,80 2,045 

13 855 346 509 1,79 1,76 1,80 1,624 

14 856 339 517 1,90 -0,29 3,40 1,774 

15 856 351 505 1,90 3,24 1,00 1,72 

16 857 343 514 2,02 0,88 2,80 1,688 

17 857 346 511 2,02 1,76 2,20 1,738 

18 857 354 503 2,02 4,12 0,60 1,904 

19 858 350 508 2,14 2,94 1,60 1,773 

20 858 350 508 2,14 2,94 1,60 1,932 

21 858 351 507 2,14 3,24 1,40 1,795 

22 858 353 505 2,14 3,82 1,00 1,778 

23 859 339 520 2,26 -0,29 4,00 1,682 

24 859 348 511 2,26 2,35 2,20 2,064 

25 860 344 516 2,38 1,18 3,20 1,983 

26 860 350 510 2,38 2,94 2,00 2,014 

27 860 351 509 2,38 3,24 1,80 1,878 

28 861 352 509 2,50 3,53 1,80 1,924 

29 863 355 508 2,74 4,41 1,60 1,803 

30 863 355 508 2,74 4,41 1,60 1,918 

Mean 857 348 509 1,83 2,13 1,62 1,848 

Range 24 17 22 2,86 5,00 4,40 0,488 

17. táblázat: A Cplex megoldás és a 30 független Csend Hangjai futtatás eredménye (G10P50) 
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Run A+B A B E(A+B) E(A) E(B) Time 

        % % % sec 

Cplex 840 340 500 

   

36000 

1 844 344 500 0,48 1,18 0,00 4,367 

2 844 345 499 0,48 1,47 -0,20 4,029 

3 851 337 514 1,31 -0,88 2,80 3,922 

4 851 340 511 1,31 0,00 2,20 4,389 

5 851 346 505 1,31 1,76 1,00 4,34 

6 851 347 504 1,31 2,06 0,80 4,459 

7 851 350 501 1,31 2,94 0,20 4,293 

8 852 342 510 1,43 0,59 2,00 4,269 

9 852 344 508 1,43 1,18 1,60 4,815 

10 852 344 508 1,43 1,18 1,60 4,274 

11 852 344 508 1,43 1,18 1,60 4,496 

12 852 345 507 1,43 1,47 1,40 4,655 

13 852 346 506 1,43 1,76 1,20 4,533 

14 852 346 506 1,43 1,76 1,20 4,435 

15 852 346 506 1,43 1,76 1,20 4,447 

16 852 349 503 1,43 2,65 0,60 4,256 

17 853 345 508 1,55 1,47 1,60 4,793 

18 854 341 513 1,67 0,29 2,60 4,501 

19 854 342 512 1,67 0,59 2,40 5,341 

20 854 346 508 1,67 1,76 1,60 4,558 

21 854 346 508 1,67 1,76 1,60 4,401 

22 855 339 516 1,79 -0,29 3,20 4,421 

23 855 346 509 1,79 1,76 1,80 4,676 

24 855 348 507 1,79 2,35 1,40 6,729 

25 855 348 507 1,79 2,35 1,40 4,795 

26 855 352 503 1,79 3,53 0,60 4,341 

27 856 347 509 1,90 2,06 1,80 4,125 

28 856 347 509 1,90 2,06 1,80 4,466 

29 857 352 505 2,02 3,53 1,00 4,149 

30 858 342 516 2,14 0,59 3,20 4,484 

Mean 853 345 508 1,52 1,53 1,51 4,525 

Range 14 15 17 1,67 4,41 3,40 2,807 

18. táblázat: A Cplex megoldás és a 30 független Csend Hangjai futtatás eredménye (G10P100) 
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Run BA  A  B  )E( BA  )E( A  )E( B  Time 

    % % % sec 

Cplex 840 340 500    36000 

1 842 343 499 0.24 0.88 -0.20 14.837 

2 842 344 498 0.24 1.18 -0.40 14.052 

3 849 336 513 1.07 -1.18 2.60 10.619 

4 849 339 510 1.07 -0.29 2.00 11.370 

5 849 345 504 1.07 1.47 0.80 11.074 

6 849 346 503 1.07 1.76 0.60 10.183 

7 849 349 500 1.07 2.65 0.00 12.011 

8 850 341 509 1.19 0.29 1.80 14.221 

9 850 343 507 1.19 0.88 1.40 15.079 

10 850 343 507 1.19 0.88 1.40 12.035 

11 850 343 507 1.19 0.88 1.40 12.778 

12 850 344 506 1.19 1.18 1.20 14.927 

13 850 345 505 1.19 1.47 1.00 14.964 

14 850 345 505 1.19 1.47 1.00 14.067 

15 850 345 505 1.19 1.47 1.00 12.428 

16 850 348 502 1.19 2.35 0.40 11.311 

17 851 344 507 1.31 1.18 1.40 15.839 

18 852 340 512 1.43 0.00 2.40 10.258 

19 852 341 511 1.43 0.29 2.20 11.416 

20 852 345 507 1.43 1.47 1.40 12.505 

21 852 345 507 1.43 1.47 1.40 13.296 

22 853 338 515 1.55 -0.59 3.00 13.455 

23 853 345 508 1.55 1.47 1.60 13.138 

24 853 347 506 1.55 2.06 1.20 10.358 

25 853 347 506 1.55 2.06 1.20 10.288 

26 853 351 502 1.55 3.24 0.40 15.189 

27 854 346 508 1.67 1.76 1.60 12.607 

28 854 346 508 1.67 1.76 1.60 10.841 

29 855 351 504 1.79 3.24 0.80 11.694 

30 856 341 515 1.90 0.29 3.00 13.606 

Mean 851 344 507 1.28 1.24 1.31 12.681 

Range  14  15  17 1.67 4.41 3.40  5.656 

19. táblázat: A Cplex megoldás és a 30 független Csend Hangjai futtatás eredménye (G10P500) 

Meg kell jegyezni, hogy a Csend Hangjai esetén a szimuláció nem egy időigényes 

folyamat, ezért sokszor és gyorsan is ismételhető. Ez a gyors belső pont keresőnek, és a 

tevékenységek teljesen unimoduláris megelőző-rákövetkező reláció 

megfogalmazásának köszönhető. Ezért a NPV optimalizálási probléma ilyen méretű 

problémák esetén nagyon rövid idő alatt megoldhatóvá válik.  

A következők 20. táblázatban bemutatásra kerülnek a legjobb G10P500 halmaz 

erőforrás korlátokat kielégítő lehetséges ütemezései, amelyekbe már beillesztésre 

kerültek a javító relációk is. A CLT robosztus mivolta miatt nagyon ritka eset, hogy a 

robosztus ütemezés minősége extrém rossz vagy extrém jó legyen. Ez a tény könnyen 

kimutatható, hogyha összehasonlítjuk a robosztus Csend Hangjai által adott elvi 

tartományt a jóval kisebb szimulációval adott mintavétel alapú tartománnyal. Az 

eredmény jól mutatja, hogy mennyire nehéz lehet döntést hozni egy több szempontú 

környezetben. Különösen fontos konklúziója a keresésnek, hogy nem feltétlenül az 

időtartam minimális ütemezés a legelőnyösebb választás egy bizonytalan szituációban. 
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Ezt támasztja alá, hogy ennél a két szempontú ütemezésnél rögtön négy szempont 

szerint kell döntést hozni, hiszen egy projektet a két szempont szerinti optimista és 

pesszimista eredmények is jellemeznek. Hiába mondható egy ütemezés az optimista 

megoldás szerint jónak mind projektidőtartam és NPV alapján, ha a pesszimista 

megoldás nagy kockázatot hordoz magában egy kellemetlen kimenetel lehetősége 

kapcsán. A döntés milyenségét egy ilyen esetben viszont csak a menedzser kockázattűrő 

attitűdje határozza meg.  Az eredményekből látható, hogy a probléma specifikus Csend 

Hangjai kereső eljárás egy gyors és robosztus módszer, melyhez nélkülözhetők a 

megközelítés specifikus beállítási paraméterek.  

i  TPD  NPV  i  TPD  NPV  

A  B  NPV  NPV  A  B  NPV  NPV  

Cplex 395 465 1579 2111  395 465 1579 2111 

1 393 475 1624 2222 16 402 481 1473 1958 

2 395 471 1425 1932 17 403 472 1489 1972 

3 395 477 1547 2145 18 403 475 1419 1865 

4 397 472 1374 1828 19 403 482 1451 1973 

5 398 468 1423 1923 20 404 472 1488 1964 

6 398 476 1586 2166 21 404 472 1585 2088 

7 398 478 1501 2002 22 404 473 1571 2072 

8 398 486 1796 2438 23 404 475 1200 1591 

9 399 471 1576 2095 24 404 481 1497 1963 

10 399 476 1370 1884 25 405 469 1574 2079 

11 399 476 1411 1895 26 405 489 1385 1829 

12 400 475 1612 2147 27 406 475 1319 1777 

13 401 474 1494 1983 28 408 476 1384 1861 

14 402 469 1357 1760 29 408 485 1448 1958 

15 402 472 1730 2267 30 409 470 1489 1979 

20. táblázat: A legjobb Cplex megoldás és a 30 független Cend Hangjai futtatás rendezett eredménye 

(G10P500 + S1000) 

 

26. ábra. A Cplex megoldás és a 30 független Csend Hangjai futtatás megoldásának szemléltetése 

Természetesen a modell egyes elemei (mint a mintavétel alapú becslés, vagy a 

szabvány véletlen szám generátor) könnyen lecserélhetőek szofisztikáltabb 
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módszerekre, de a jövő behatóbb ismerete nélkül ezek nem vezetnek jobb megoldáshoz 

így a módosítás felesleges lenne.  

A 21. táblázatban a mintavétel alapú becslés Pareto hatékony megoldását mutatom 

be az 1000S esetén. A két kritériumú megközelítésben a jelenlegi legjobb 

    NPVTPD, Pareto hatékony ütemezést a rendezett halmazok első (utolsó) eleme 

határozza meg:  

 






 

NPVTPD  ,  and 






 

NPVTPD  , ,.  

Ezek a rendelkezésre álló repertoárból kerültek kiválasztásra. A   ( ) szimbólumok 

az oszlopok csökkenő (növekvő ) első (másodlagos) választási kulcsát jelölik. A 23. 

táblázatban az 1000S  legjobb eredményei láthatók, melyek közül a félkövér 

kiemelések jelzik a legjobb megoldásokat. 

i  

TPD  



NPV  


NPV  


TPD  

1 401 1900 1982 437 

2 408 2126 2156 432 

3 401 1812 1901 439 

4 404 1831 1964 448 

5 401 1906 1983 430 

6 405 1816 1960 439 

7 404 1827 1903 448 

8 409 2110 2153 445 

9 397 2046 2053 447 

10 403 1973 1973 434 

11 405 1741 1777 461 

12 405 2101 2222 452 

13 405 1943 1943 428 

14 403 1759 1829 434 

15 405 2374 2438 458 

16 397 1933 1946 447 

17 412 2051 2104 438 

18 414 2069 2084 453 

19 406 1871 1979 420 

20 407 1828 1900 455 

21 404 2004 2045 426 

22 400 1896 1923 432 

23 410 2034 2034 426 

24 403 1799 1865 433 

25 402 1715 1771 425 

26 403 2202 2255 422 

27 402 1902 1958 451 

28 402 1518 1564 459 

29 404 2048 2163 445 

30 414 1778 1850 448 

21. táblázat: A becsült Pareto hatékony megoldás 
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Az Ős-Dráva program esetén a futtatási eredmények tapasztalataiból levonható 

következtések, hogy:  

- A Csend Hangjai harmóniakereső metaheurisztika módosított két szempont 

szerinti ütemezéseket előállító változata lehetőséget ad a feltételes kérdések 

megválaszolására. A megközelítés egyik legnagyobb előnye a gyorsasága, ezért 

rövid idő alatt akár megváltozott paraméterekkel futatott ütemezések 

előállítására.  

- A kereső eljárás képes a jövővel kapcsolatos bizonytalanság implementálására 

lehetőségi és/vagy valószínűségi megoldásokkal. Ezáltal nagy rugalmasságot 

biztosít a statisztikailag alátámasztott és a csak szakértői becsléssel 

meghatározott információk használatára, mely egyfelől lehetőséget jelent 

másfelől pontosabb számításhoz vezet. 

- A két szempontú ütemezési eljárás egy valóság közelibb modell a pusztán egy 

szempont szerinti ütemezési eljárásoknál. A több szempontú ütemezés 

lehetőséget enged két egymástól független bizonytalan tényező együttes 

vizsgálatára. Evvel a lehetőséggel lehetőség nyílik a kivitelezés belső 

forrásokból történő támogatására, ami egyúttal a kivitelezés biztonságát is 

növeli.  

- A két szempontú ütemezési eljárás eredménye egy szubjektív szempontok 

alapján is értékelhető megoldás halmaz. A jó eredmények értékelése csupán a 

döntéshozó szakemberek kockázattűrő attitűdjén múlik. Ez alapján választhat 

különböző kockázatokat rejtő szcenáriók közül, ahol mérlegelni kell a lehetséges 

legjobb és legrosszabb projektidőtartamok és nettó jelenértékek között.  

6.3. Új tudományos eredmények: 5. Tézis 

 (Danka, Csébfalvi 2012- DOI, Scopus, Danka 2014-DOI, Wos, Scopus) 

5.1. Bemutattam, hogy erőforrás-korlátos projektütemezési feladatoknál 

(meghatározott keretösszegű projektek esetén) kiemelt stratégiai döntés olyan 

részprojektek előreütemezése, amelyek gyors/folyamatos megtérülésűek és így 

újra befektethetőek. A kifejlesztett eljárásban egy megfelelő 

előoptimalizálással egy jó induló megoldást kapunk, melyet a modellünk képes 

használni és a működését is meggyorsítja. 

 

5.2. Bemutatom, hogy a két-szempontú ütemezési probléma esetén a megoldás 

kiválasztásában kiemelt szerepe van a döntéshozó szakember kockázattűrő 

képességének. Ennek oka, a nagyszámú hasonló minőségű ütemezés, amely 

eltérő optimista-pesszimista projektidőtartammal és pénzárammal 

rendelkezik.  

 

http://dx.doi.org/10.4203/ccp.100.65
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84893828378
http://dx.doi.org/10.3311/PPci.7051
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=CustomerName&SrcApp=CustomerName&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=000341283100001&DestApp=WOS
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84902294151
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7.  

ÖSSZEGZÉS  

A disszertációmban egy új harmóniakereső metaheurisztikát mutattam be, amely a 

képes két-szempontú ütemezések készítésre bizonytalan-de-korlátos tevékenység 

időtartamú és pénzáramú erőforrás-korlátos projektek esetén. A megoldáshoz a egy 

hatékony és gyors metaheurisztikát használtam, amely képes robosztus ütemezések 

előállítására.  

Először bemutattam a projektütemezés általános ismérveit, problémakörét, annak 

fontosságát és projektek jellemző siker és kudarc tényezőit. A bizonytalanság 

megközelítésének stratégiai lehetőségeit. Áttekintettem a projektütemezéshez szükséges 

elemeket: a tevékenységek, erőforrások és ütemezési célok lehetséges típusait.  

Kiemelten foglalkoztam a nemzetközi szakirodalom eredményeivel, a legfontosabb 

heurisztikus és azon belül is a metaheurisztikus megoldásokkal, melyek elsősorban az 

erőforrás-korlátos projektütemezési problémák megoldására készültek. A probléma 

természeténél fogva a metaheurisztikus megoldások bizonyulnak a legjobb 

megoldásnak. Ezek közül is kiemelten foglalkoztam  a Harmónia kereső eljárással, mely 

alapja a megfelelően módosított és továbbfejlesztett Csend Hangjai harmónia kereső 

metaheurisztikának.  

A dolgozat további részében ismertettem az új megoldást, amely az erőforrás-

korlátos ütemezések halmazán képes két-szempont szerinti megoldást adni. A két 

szempont szerinti megoldás időtartam minimális és nettó jelenérték maximális 

lehetőségeket ad meg. Az eljárás lényege, hogy az ütemezés immunis a tevékenységi 

bizonytalanságokra, és mintavételezés alapú szcenáriókkal alkalmas a költségalapú 

értékelésre. Alapfeltételezés, hogy a bizonytalan-de korlátos tevékenységi időtartamok 

és pénzáramok optimista - pesszimista becslésekkel írhatók le. A robosztus ütemezések 

értékelésénél első szempont a teljes projektidőtartam változékonysága, második 

szempont a projekt nettó jelenértéke a generált szcenáriók mintavétel-a-mintavételen 

alapuló folyamatában. 

Az algoritmus részletes bemutatása után ismertettem alkalmazásának és 

kiterjesztésének lehetőségeit. Bemutattam, hogy válik alkalmassá a modell a 

bizonytalanság kezelésére, a feltételes kérdések kezelésére. Ez a tartalékidő mértékek és 

a kritikus út fogalmának bevezetése által vált értelmezhetővé.  

Megvizsgáltam a bizonytalanság leírásának lehetőségeit, bevezettem a fuzzy logika 

és a tagsági függvények elméletét, amely szükséges lehet az eljárás hatékony 

működéséhez. Bizonyítottam, hogy a lehetőségi és valószínűségi megközelítések nem 

egymással szembenálló eljárások. A bevezetett modell egy rugalmas egységesített 
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modellen alapszik, melyben lehetőség van a tagsági függvény orientált, valószínűségi 

(eloszlási függvény alapú) vagy vegyes (részben tagsági függvény alapú részben 

eloszlási függvény alapú) értelmezésre is. 

A disszertációmban kiemelten foglalkoztam az eljárás fejlesztésének nyomon 

követhetőségével, és az eljárások közötti összehasonlíthatósággal. Az alátámasztáshoz a 

PSPLIB (Project Scheduling Problem LIBrary) tesztprojekteket és azok optimális 

ütemezését tartalmazó tesztkönyvtár (Kolisch and Sprecher, 1996) J30 teszt halmazának 

legnehezebb 10 esetét vizsgáltam, hogy az összehasonlításhoz legalább szükséges kis 

mintát megkapjam.  

Részletesen ismertettem az Ős-Dráva programot, amely bemutatásával jól 

értelmezhető a vizsgált témakör és egy olyan gyakorlati példa, mely bemutatásával 

érthetővé válik a kutatás motivációja és célja. Ez egy rendkívül összetett, hosszú távú és 

sok területet érintő fejlesztési terv. Kivitelezésének módja nagyban függ a program 

céljaitól, mivel a foglalkoztatás növelése által a képzetlen helyi munkaerő és a modern 

technológia rengeteg új bizonytalanságot ad az amúgy is újszerű fejlesztési programhoz.  

A dolgozat befejezéseként bemutatom az ismertetett algoritmus eredményeit egy 

olyan feladaton, amely az Ős-Dráva program leképezésének tekinthető. A feladat 

szemlélteti az algoritmus hatékonyságát,a probléma módszertani nehézségeit és rávilágít 

arra, hogy milyen nehéz egy több-szempontú kérdésben a döntéshozatal. 

Az eredmények tapasztalata, hogy az eljárás nagyon gyorsan tud jó eredményeket 

generálni, amely a jelenlegi kereskedelmi szoftverek hatékonyságának sokszorosát eléri. 

Képes komplex problémák esetén is megbízható és jól elemezhető megoldást adni, 

amely nagyban segíti a gyakorlószakemberek munkáját. A megoldás egyben rávilágít 

arra a tényre is, hogy egy több szempontú világban nagy szerepe van az egyéni 

attitűdnek. A kapott jó eredmények elbírálása, ugyanis a döntéshozó szakemberek 

kockázatvállaló képességének függvénye.  
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8.  

ELÉRT TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK  

1. Tézis  

(Danka 2013b- DOI, Scopus, Danka 2013c, Danka 2014-DOI, Wos, Scopus ) 

1.1. A nagy projektek sajátosságaiból fakadó ütemezési problémák megoldására, a 

dolgozatban kifejlesztett optimalizálási eljárás alkalmas két-szempontú 

optimalizálási feladatok esetében is, melyek megoldása a valósághoz közelebb 

áll, mint a pusztán egy szempontú optimalizálás.  

1.2. Nagy projektek esetén kiemelt probléma az erőforrás korlátosság valamint a 

méretből és egyéb sajátosságokból fakadó bizonytalanság. A dolgozatban 

kidolgozott modell alkalmas a teljes projektet részprojektekként kezelni 

figyelembe véve azok jelenértékét és kockázatát, és ezek ismeretében elvégezni 

az ütemezési feladatot elfogadható időn belül. Ezáltal olyan ütemezést kapunk, 

amely a projekt teljes időtartama és nettó jelenértéke szempontjából egy 

Pareto hatékony megoldás.  

 

2. Tézis 

(Levi, Danka 2012- Scopus) 

Az általam kidolgozott modell képes feltételes kérdések kezelésére. A modell 

lényegi eleme, hogy az ütemezést nem a tevékenységek kezdési idejével írja le, 

hanem a tiltott halmazoknak köszönhetően  erőforrás-konfliktus javító 

relációkkal. Ez lehetővé teszi a tevékenységek mozgatását, és ezáltal alternatív 

ütemezési lehetőségek elemzésére nyílik lehetőség.  

 

3. Tézis 

(Danka 2011- DOI, Scopus, Danka 2011b- Scopus, Csébfalvi, Csébfalvi , Danka 2011- 

DOI, Scopus ) 

3.1. Bemutattam, hogy a "Csend Hangjai" harmóniakereső algoritmus 

továbbfejleszthető oly módon, hogy képes legyen tagsági függvények 

alkalmazásával tevékenységek időtartam bizonytalanságának kezelésére 

erőforrás-korlátos projektütemezési probléma esetén. 

http://dx.doi.org/10.1556/Pollack.8.2013.3.12
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84887908507
http://dx.doi.org/10.3311/PPci.7051
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=CustomerName&SrcApp=CustomerName&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=000341283100001&DestApp=WOS
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84902294151
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84886906796
http://dx.doi.org/10.1556/Pollack.6.2011.3.13
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-82455206250
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84894122573
http://dx.doi.org/10.5220/0003644402860291
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84862212207
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3.2. Bebizonyítottam, hogy a valószínűségi és a lehetőségi megközelítések nem 

egymással szembenálló megközelítési formák, mivel a tiltott halmazok 

használatával valamint a központi határeloszlási-tétel robosztussága miatt az 

eloszlási függvény normálishoz közeli lesz fuzzy inputok használata esetén is. 

3.3. Megmutattam, hogy a fuzzy logika és a tiltott halmazok alkalmazásával olyan 

egységesített modellt lehet előállítani, amelyben az eszközölhető tevékenység 

mozgatások nem okoznak erőforrás túlhasználatot. 

3.4. Megmutattam, hogy a Csend Hangjai harmóniakereső algoritmus képes 

újdonságtartalmú nagy projektek sajátosságaiból fakadó ütemezési problémák 

megoldására. Az ilyen jellegű projektek sok egyediséget, és ezáltal ismeretlent 

tartalmaznak, Az eljárás újdonsága, hogy a megoldásra a fuzzy logikából 

ismert tagsági függvényeket alkalmaztam, amely képes statisztikai 

információk nélkül szakmai ismereteken alapuló következtetések 

értelmezésére.  

 

4. Tézis  

(Danka 2013a) 

Megmutattam, hogy a heurisztikus eljárások esetén szükség van az alternatív 

eljárások összehasonlítására. A hatékonyság érdekében egy adott eljárás fejlesztése 

esetén is szükséges a modell változatok közti igazságos értékelés. A 

metaheurisztikus eljárások esetén a Kolmogorov-Smirnov teszt tud segítséget 

biztosítani az egységes érékeléshez.  

 

5. Tézis  

(Danka, Csébfalvi 2012- DOI, Scopus, Danka 2014-DOI, Wos, Scopus) 

5.1. Bemutattam, hogy erőforrás-korlátos projektütemezési feladatoknál 

(meghatározott keretösszegű projektek esetén) kiemelt stratégiai döntés olyan 

részprojektek előreütemezése, amelyek gyors/folyamatos megtérülésűek és így 

újra befektethetőek. A kifejlesztett eljárásban egy megfelelő 

előoptimalizálással egy jó induló megoldást kapunk, melyet a modellünk képes 

használni és a működését is meggyorsítja. 

5.2. Bemutatom, hogy a két-szempontú ütemezési probléma esetén a megoldás 

kiválasztásában kiemelt szerepe van a döntéshozó szakember kockázattűrő 

képességének. Ennek oka, a nagyszámú hasonló minőségű ütemezés, amely 

eltérő optimista-pesszimista projektidőtartammal és pénzárammal 

rendelkezik.  

  

http://dx.doi.org/10.4203/ccp.100.65
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84893828378
http://dx.doi.org/10.3311/PPci.7051
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=CustomerName&SrcApp=CustomerName&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=000341283100001&DestApp=WOS
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84902294151
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9.  

SAJÁT TÉZISEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

PUBLIKÁCIÓK  

Danka S: Sounds Of Silence: A Sampling-Based Bi-Criteria Harmony Search 

Metaheuristic For The Resource Constrained Project Scheduling Problem With 

Uncertain Activity Durations And Cash Flows, Periodica Polytechnica-Civil 

Engineering 58:(2) Pp. 93-104. (2014), If: 0.250* , Link(Ek): Doi, Wos, Scopus 

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 

S Danka: Robust Resource-Constrained Project Scheduling With Uncertain-But-

Bounded Activity Durations And Cash Flows: Ii. Sounds Of Silence: A New 

Sampling-Based Hybrid Primary-Secondary Criteria Harmony Search Metaheuristic, 

International Journal Of Optimization In Civil Engineering 3:(4) Pp. 543-561. (2013) 

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 

Danka Sándor: Robust Resource-Constrained Project Scheduling With Uncertain-But-

Bounded Activity Durations And Cash Flows: I. A New Sampling-Based Hybrid 

Primary-Secondary Criteria Approach, International Journal Of Optimization In Civil 

Engineering 3:(4) Pp. 527-542. (2013) 

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 

Danka S: A Statistically Correct Methodology To Compare Metaheuristics In Resource-

Constrained Project Scheduling, Pollack Periodica: An International Journal For 

Engineering And Information Sciences 8:(3) Pp. 119-126. (2013), Link(Ek): Doi, 

Scopus 

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 

S Danka, A Csébfalvi: A Hybrid Metaheuristic For Project Scheduling Problems With 

Fuzzy Activity Durations To Support The Ős-Dráva Water Management Programme, 

In: B H V Topping (Szerk.), Proceedings Of The Eighth International Conference On 

Engineering Computational Technology. Konferencia Helye, Ideje: Dubrovnik, 

Horvátország, 2012.09.04-0201.09.07. Stirling: Civil-Comp Press, Stirling, Uk, 

2012. Pp. 1-20., (Isbn:978-1-905088-55-3), Link(Ek): Doi, Scopus 

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 

Levi Roni, Danka Sándor: A New Metaheuristic For Float Management In Resource-

Constrained Project Scheduling: A Bi-Criteria Approach, In: Agostinho Rosa, 

António Dourado, Kurosh Madani, Joaquim Filipe, Janusz Kacprzyk (Szerk.), Ijcci 

2012 Proceedings Of The 4th International Joint Conference On Computational 

Intelligence. Konferencia Helye, Ideje: Barcelona, Spanyolország, 2012.10.05-

2012.10.07. Barcelona: Scitepress, 2012. Pp. 290-293.(Isbn:978-989-8565-33-4), 

Befoglaló Mű Link(Ek): Scopus, Egyéb Url  

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 

http://dx.doi.org/10.3311/PPci.7051
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=CustomerName&SrcApp=CustomerName&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=000341283100001&DestApp=WOS
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84902294151
http://dx.doi.org/10.1556/Pollack.8.2013.3.12
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84887908507
http://www.isbnsearch.org/isbn/9781905088553
http://dx.doi.org/10.4203/ccp.100.65
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84893828378
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789898565334
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84886906796
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Anikó Csébfalvi, György Csébfalvi, Sándor Danka: Fuzzification Of The Resource-

Constrained Project Scheduling Problem: A Fight Against Nature, In: Agostinho 

Rosa, Janusz Kacprzyk, Joaquim Filipe, António Dourado Correia (Szerk.), Ecta 

2011: International Conference On Evolutionary Computation Theory And 

Applications And International Conference On Fuzzy Computation Theory And 

Applications. Konferencia Helye, Ideje: Paris, Franciaország, 2011.10.24-

2011.10.26. [S. L.]: Scitepress, 2011. Pp. 286-291., (Isbn:978-989-8425-83-6), 

Link(Ek): Doi, Scopus, Befoglaló Mű Link(Ek): Teljes Dokumentum 

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 

Független Idéző: 1 Összesen: 1 

Danka S: A Hybrid Metaheuristic For The Resource-Constrained Project Scheduling 

Problem With Fuzzy Activity Durations, Civil-Comp Proceedings 97: P. 6 

September 2011 Through 9 September 2011. (2011), Link(Ek): Scopus 

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 

Danka Sándor: Robust Resource Constrained Project Scheduling With Fuzzy Activity 

Durations, Pollack Periodica: An International Journal For Engineering And 

Information Sciences 6:(3) Pp. 131-142. (2011), Link(Ek): Doi, Scopus 

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 

EGYÉB PUBLIKÁCIÓK 

Danka Sándor: A Dél-Dunántúl Építőiparának Bizonytalansága És Lehetőségei, 

Jelenkori Társadalmi És Gazdasági Folyamatok 7:(1-2) P. &. 8 P. (2012) 

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 

Danka Sándor,Iványi Péter (Szerk.):A Race For Competitiveness In Resource-

Constrained Project Scheduling Methods, Konferencia Helye, Ideje: Pécs, 

Magyarország, 2012.10.29-2012.10.30., Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Pollack 

Mihály Műszaki És Informatikai Kar, 2012. 1 P.,(Isbn:978 963 7298 48 6) 

Könyv/Konferenciakötet/Tudományos 

Danka Sándor: Experimental Evaluation Of The "Sounds Of Silence" Metaheuristic For 

The Resource-Constrained Project Scheduling Problem With Uncertain Activity 

Durations, In: Iványi Péter (Szerk.), Research Conference On Information 

Technology: Honoring Volume On Pollack Mihály Faculty Of Engineering And 

Information Technology: Seventh International Phd & Dla Symposium, October 24-

25, 2011. Konferencia Helye, Ideje: Pécs, Magyarország, 2011.10.24-2011.10.25. 

Komló: Rotari Press, 2011. P. &., (Bme Pa Közlemény 125716),(Isbn:978-963-

7298-46-2), Befoglaló Mű Link(Ek): Bme Omikk, Autopszia, Bme Pa Közlemény  

Könyvrészlet/Absztrakt/Tudományos 

Danka Sándor: Robust Resource-Constrained Project Scheduling With Fuzzy Activity 

Durations, In: Iványi Péter (Szerk.), Conference On Engineering Research: 

Anniversary Volume Honoring Amalia And Miklos Ivanyi: Sixth International Phd 

& Dla Symposium : University Of Pécs Pollack Mihály Faculty Of Engineering. 

http://www.isbnsearch.org/isbn/9789898425836
http://dx.doi.org/10.5220/0003644402860291
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84862212207
http://www.ecta.ijcci.org/ECTA2011/
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84894122573
http://dx.doi.org/10.1556/Pollack.6.2011.3.13
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-82455206250
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789637298486
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789637298462
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789637298462
http://aleph.omikk.bme.hu/jump/sysno/000515430
https://vm.mtmt.hu/search/docres.php?lang=0&filter=4&SCTrue=1&SCFalse=1&SCNull=1&AuthorID=10021561
http://mycite.omikk.bme.hu/search/docres.php?sid=login&filter=5&SCTrue=-1&SCFalse=-1&SCNull=-1&lang=0&st_on=1&la_on=1&cite_type=2&DocumentID=125716
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Konferencia Helye, Ideje: Pécs, Magyarország, 2010.09.25-2010.09.26. Pécs: Pte 

Pmmk, 2010. P. &., (Isbn:978-7298-40-0) 

Könyvrészlet/Absztrakt/Tudományos 

Buday-Sántha Attila, Danka Sándor, Komlósi Éva (szerk.): Régiók fejlesztése 2013/1: 

"Régiók fejlesztése" TÁMOP-4.2.1B-10/2KONV-2010-0002 Projekt kutatászáró 

konferencia Pécs, 2013. május 23-24, Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 

2013.05.23-2013.05.24., Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2013. 447 p., 1. kötet., 

(ISBN:978-963-642-529-6), Link(ek): OSZK 

Könyv/Konferenciakötet/Tudományos 

Buday-Sántha A, Danka S, Komlósi É (szerk.): Régiók fejlesztése 2013/2: "Régiók 

fejlesztése" TÁMOP-4.2.1B-10/2KONV-2010-0002 Projekt kutatászáró konferencia 
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2013.05.24., Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2013. 364 

p., 2. kötet., (ISBN:978-963-642-530-2), Link(ek): OSZK 

Könyv/Konferenciakötet/Tudományos 

Buday-Sántha Attila, Danka Sándor, Komlósi Éva (szerk.), Régiók fejlesztése: Régiók 

fejlesztése" TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002 projekt kutatászáró 

konferencia, Pécs, 2013. május 23-24, Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 

2013.05.23-2013.05.24., Pécs: PTE, 2013. 390 p., 3. kötet., (ISBN:978 963 642 531 

9), Link(ek): OSZK, BCE katalógus 

Könyv/Konferenciakötet/Tudományos 

Danka Sándor, Pálné Schreiner Judit: A biogázüzemek sajátosságai, a kaposszekcsői 

biogázüzem, In: Buday-Sántha Attila, Danka Sándor, Komlósi Éva (szerk.), Régiók 

fejlesztése: Régiók fejlesztése" TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002 projekt 

kutatászáró konferencia, Pécs, 2013. május 23-24. 390 p. , Konferencia helye, ideje: 

Pécs, Magyarország, 2013.05.23-2013.05.24. Pécs: PTE, 2013. pp. 111-127., 3. 

kötet., (ISBN:978 963 642 531 9), Befoglaló mű link(ek): OSZK, BCE katalógus  

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 

Danka Sándor: Építőipar, In: Buday-Sántha A, Szűcs K (szerk.), Dél-dunántúli régió 

fejlesztése I. kötet: TÁMOP-4.2.1B-10/2KONV-2010-0002 "A Dél-dunántúli régió 

egyetemi versenyképességének fejlesztése" című projekt "Dél-Dunántúl gazdasági 

erőforrásainak feltárása és fejlesztési lehetőségek meghatározása" című alprojekt 

kutatást záró monográfia. 302 p. , Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2013. pp. 184-

193., (ISBN:978-963-642-536-4) 

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos 

Danka Sándor: Pénzügyi Szolgáltatások, In: Buday-Sántha A, Szűcs K (szerk.), Dél-

dunántúli régió fejlesztése I. kötet: TÁMOP-4.2.1B-10/2KONV-2010-0002 "A Dél-
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Tudományegyetem, 2013. pp. 261-269., (ISBN:978-963-642-536-4) 

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos 

http://www.isbnsearch.org/isbn/9787298400
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789636425296
http://link.oszk.hu/libriurl.php?LN=hu&DB=OSZK&SRY=an&SRE=3488344
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789636425302
http://link.oszk.hu/libriurl.php?LN=hu&DB=OSZK&SRY=an&SRE=3488345
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789636425319
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789636425319
http://link.oszk.hu/libriurl.php?LN=hu&DB=OSZK&SRY=an&SRE=3488346
http://hunteka.uni-corvinus.hu/monguz/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=4&bib1field=0&term=703583
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789636425319
http://link.oszk.hu/libriurl.php?LN=hu&DB=OSZK&SRY=an&SRE=3488346
http://hunteka.uni-corvinus.hu/monguz/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=4&bib1field=0&term=703583
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789636425364
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789636425364
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