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Egy rendszerben olyan intézkedéseket teszünk, amelyekkel 

maximális hatást érünk el. 

 

Az optimalizálandó rendszer összetevői:  

• Korlátozások 

• Célfüggvények 

• Döntési változók 

 



 
o   Információforrások elérése stb. 
 
·       Menedzsment 
 
o   Projektütemezés 
 
o   Szervezetek irányítása stb. 
 
·       Időbeosztás 
o   Oktatási tevékenységek ütemezése, órarendgenerálás 
o   Sportesemények ütemezése, stb. 
 
·       Karbantartás 
 
o   Felvonók karbantartásának ütemezése 
o   Összetett rendszerek karbantartásának ütemezése, stb. 

 

Elvégzendő munkák kiosztása rendelkezésre álló erőforrások között. 
 
A munkák és erőforrások típusai különbözőek lehetnek és erősen 
függnek az aktuálisan vizsgált szituációtól. 
 
Az ütemezési feladatok kombinatorikus optimalizálási problémákhoz 
vezetnek, amelyekben az előzetesen meghatározott célfüggvény vagy 
célfüggvények szélsőértékét (minimumát vagy maximumát) 
eredményező megoldás megkeresésére törekszünk az előírt 
korlátfeltételek betartása mellett. 

Ütemezés 
 



 

 Termelés és gyártás 
o   termeléstervezés 
o   termelésütemezés 
o   termelésprogramozás 
o   gyártásirányítás 
o   munkaerő ütemezés 
o   szerszámok, készülékek ütemezése stb. 

 Szolgáltatások 
o   Helyfoglalás (szállás, légi közlekedés) 
o   Egészségügyi szolgáltatások (kórházi operációk) ütemezése 
stb. 

 
 

Alkalmazási területek 
 



  

 Logisztika, szállítás és elosztás 
o   Járműkiosztás 
o   Útvonaltervezés 
o   Raktárirányítás 
o   Menetrendek generálása 
 

 Információfeldolgozás és kommunikáció 
o   Processzorok, szerverek terhelése 
o   Folyamatok ütemezése 
o   Információforrások elérése stb. 

 

Alkalmazási területek (folyt.) 



 
 

 Menedzsment 
o   Projektütemezés 
o   Szervezetek irányítása stb. 

 Időbeosztás 
o   Oktatási tevékenységek ütemezése, órarendgenerálás 
o   Sportesemények ütemezése, stb. 

 Karbantartás 
o   Felvonók karbantartásának ütemezése 
o   Összetett rendszerek karbantartásának ütemezése, stb. 

Alkalmazási területek (folyt.) 





































Az ütemezésről szóló nagyszámú szakirodalom az osztályozás 
tekintetében nem egységes.  

• Használnak osztályozásokat, amelyek csak két jellemző tulajdonság 
csoporttal írják le a feladatokat (a változók és korlátozások, valamint a 
célfüggvények tulajdonságai). 

• A leggyakoribb a háromelemes osztályozás, amely az erőforrásokat 
és azok bejárását elválasztja az egyéb változók és korlátozások 
leírásától. 

• További megközelítések ennél finomabb felosztást is használnak. 
Léteznek négy vagy több elemre alapozott formális osztályozások is. 









Egyoperációs erőforrás-környezetek: 
• Egygépes modell 
• Párhuzamosan működő gépek modellje 

Többoperációs erőforrás-környezetek: 
• Egyutas modell (Flow Shop)  
• Rugalmas egyutas (Flexible Flow Shop) 
• Többutas (Job Shop) 
• Rugalmas többutas (Flexible Job Shop) 
• Nyitott műhely modellje (Open Shop) 
• Vegyes műhely modell (Mixed Shop) 
• Általánosított műhely modell (General Shop) 

 
 





A gépek képességeitől függő változatok az alábbiak lehetnek: 
 

• Teljesen egyenértékű gépek (identical parallel machines):  A Ji  munka 
műveleti ideje az Mr gépen csak a munkától függ (pi,r = pi). 
Jelölése: α1 = P 

• Eltérő sebességű gépek (uniform parallel machines):  A Ji  munka műveleti 
ideje az Mr gépen pi,r = pi / sr alakban írható fel, ahol a pi csak a munkától 
függ,  sr az Mr gép sebessége.  
Jelölése: α1 = Q 

• Független gépek (unrelated parallel machines):  A Ji  munka műveleti ideje 
az Mr gépen pi,r = pi / si,r alakban írható fel, ahol a pi csak a munkától 
függ,  si,r az Mr gép sebessége a Ji  munka esetében.  
Jelölése: α1 = R 
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