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1. Bevezetés

A dolgozat egy gépütemezési feladatot vizsgál nem megújuló er®forrás korlátokkal.

Ebben a feladatban a munkáknak a gép(ek)en kívül további er®forrás igényei vannak,

és ezen er®forrásokat az ütemezésük pillanatában felhasználják. Az er®forrásokból

vannak kezdeti készleteink, amelyeket ismert id®pontokban utántöltenek. A felada-

tot megvizsgáljuk egygépes és párhuzamos gépes környezetben is.

Formálisan adott munkáknak egy J = {j1, . . . , jn} véges halmaza és a mun-

kák által igényelt nem megújuló er®források R véges halmaza. Minden munkának

van egy pj ∈ Z+ megmunkálási ideje és ai,j ∈ Z+ er®forrás igénye minden i ∈ R
er®forrásból. Egy er®forrás esetén elhagyjuk az els® indexet és csak aj-t haszná-

lunk. A munkák nem megszakíthatóak és minden gép egyszerre csak egy mun-

kán tud dolgozni. Az er®forrás beszállítások q különböz® id®pillanatban érkeznek

(0 = u1 < u2 < · · · < uq), az u` id®pillanatban érkez® mennyiségeket a b̃` ∈ Z|R|+

vektor írja le.

Egy σ ütemezés minden munkához rendel egy gépet és egy Sj kezdési id®t, és

megengedett, ha (i) a munkák semelyik gépen se nyúlnak egymásba és (ii) minden

t id®pillanatban a t el®tt ütemezett munkák összigénye nem haladja meg az ad-

dig érkezett er®források mennyiségét egyik er®forrásból se, vagyis
∑

(` : u`≤t) b̃`,i ≥∑
(j : Sj≤t) ai,j, ∀i ∈ R. Adott σ ütemezés esetén Cj = Sj + pj jelöli a j munka

befejezési idejét.

Számos jól ismert célfüggvénnyel foglalkozunk, mint a teljes átfutási id® (Cmax :=

maxj∈J Cj), a maximális késés (Lmax := maxj∈J (Cj − dj)) és a súlyozott átlagos

átfutási id® (
∑
wjCj :=

∑
j∈J wjCj, ahol a wj ∈ Z+ súlyok írják le a j munka

fontosságát).

A nem megújuló er®forrásos ütemezés számos gyakorlati feladatnál merül fel.

Stadtler és Kilger (2008) 4. fejezetében találhatunk példákat a feldolgozóiparból és

a számítógépek összeszerelésének területér®l is. Utóbbinál a beépül® alkatrészeket

több szinten is �gyelembe kell venni, így a rövidtávú ütemezésnél is, amivel ez a

dolgozat is foglalkozik. Herr és Goel (2016) egy acélgyártás öntési fázisában felme-

rül® ütemezési feladattal foglalkozik, míg Carrera et al. (2010) egy hasonló feladatot

vizsgál egy cip® gyártó cégnél.

2. Használt terminológia

Egy Π optimalizációs probléma feladatpéldányok egy olyan halmazából áll, ahol min-

den feladatpéldánynak van egy megengedett megoldáshalmaza, és minden megoldás-

1



nak van egy célfüggvény értéke. Egy minimalizációs problémánál a legkisebb érték¶,

míg egy maximalizációs problémánál a legnagyobb érték¶ megengedett megoldást

keressük. Egy Π minimalizációs problémára vonatkozó (1 + ε)-közelít® algoritmus

polinom id®ben ad Π minden feladatpéldányára egy olyan megoldást, amelynek

célfüggvény értéke legfeljebb az optimális érték (1 + ε)-szorosa. Egy {Aε}ε>0 algo-

ritmushalmazt, ahol minden Aε egy (1+ε)-közelít® algoritmus Π-re, Π-re vonatkozó

PTAS-nak hívunk. Amennyiben minden Aε futási ideje 1/ε-ban is polinomiális,

akkor az algoritmushalmazt FPTAS-nak hívjuk.

A standard α|β|γ jelölési rendszert használjuk (Graham et al., 1979), ahol α jelöli

a gépekre vonatkozó megkötéseket, β a további feltételeket, γ pedig a célfüggvényt.

Konstans sok (m) párhuzamos gép igénybevételét α = Pm-mel jelöljük. A nem

megújuló er®forráskorlátokat "rm" jelöli a β részben, míg "rm = r" utal |R| = r-

re. Ezenkívül használjuk a q = const jelölést a konstans sok beszállításra és rj-vel

jelöljük, ha minden munkának egyedi rendelkezésre állási ideje van.

3. Redukciók és következményeik

Az ütemezési feladatunk változatai és a jól ismert hátizsákfeladat (KP) variánsai

között er®s kapcsolatok vannak. Ezen kapcsolatokat különféle redukciókkal írhatjuk

le és számos fontos következményük van.

Egy er®forrás esetén mindkét irányba található redukció a hátizsákfeladat és

1|rm = 1, q = 2|Cmax között:

3.1. Tétel (Györgyi és Kis, 2015a). 1|rm = 1, q = 2|Cmax ≤Strict KP .

3.2. Tétel (Györgyi és Kis, 2015a). KP ≤FPTAS 1|rm = 1, q = 2|Cmax.

Az els® redukció felhasználásával egy FPTAS-t és egy gyors 3/2-közelít® algorit-

must is kaphatunk 1|rm = 1, q = 2|Cmax-ra.

3.3. Következmény (Györgyi és Kis, 2015a). Van FPTAS 1|rm = 1, q = 2|Cmax -

ra O(n ·min{log n, log(1/ε)}+(1/ε2) log(1/ε) ·min{n, (1/ε) log(1/ε)}) id®ben O(n+

1/ε2) tárhely felhasználásával.

3.4. Következmény (Györgyi és Kis, 2015a). Van 3/2-közelít® algoritmus az 1|rm =

1, q = 2|Cmax feladatra O(n log n) id®ben.

Ha több mint egy er®forrás van, akkor hasonló redukciók vannak az r-dimenziós

hátizsákfeladat (r − DKP ) és 1|rm = r, q = 2|Cmax között. Ezen redukciókból

egy PTAS-t kaphatunk a 2-beszállításos problémára konstans sok er®forrás esetén
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és beláthatjuk, hogy nincs FPTAS, ha legalább két beszállítás és két er®forrás van

(feltéve, hogy P 6= NP ).

3.5. Tétel (Györgyi és Kis, 2015a). 1|rm = r, q = 2|Cmax ≤Strict r −DKP .

3.6. Következmény (Györgyi és Kis, 2015a). Minden konstans r esetén van PTAS

az 1|rm = r, q = 2|Cmax feladatra.

3.7. Tétel (Györgyi és Kis, 2015a). r-DKP ≤FPTAS 1|rm = r, q = 2|Cmax.

3.8. Következmény (Györgyi és Kis, 2015a). Ha r ≥ 2, akkor nincs FPTAS az

1|rm = r, q = 2|Cmax feladatrara hacsak P = NP nem teljesül.

4. Komplexitási és közelítési eredmények egygépes

feladatokra

4.1. A teljes átfutási id® minimalizálása

Ismereteink szerint a téma els® egygépes eredményei a 80-as évekb®l származnak. A

feladat egy természetes továbblépés volt Carlier és Rinnooy Kan (1982) problémá-

jából, ahol nem voltak gépek, viszont a munkák között megel®zési feltételek voltak.

Az els® gépütemezéses eredményeket Carlier (1984) mutatta be, ezekb®l kiemelnénk

a feladat NP-nehézségér®l szóló tételét:

4.1. Tétel (Carlier, 1984). Az 1|rm = 1|Cmax feladat NP-nehéz már pj = aj és

q = 2 esetén is.

Kés®bb, Toker et al. (1991) bemutatott egy redukciót a feladat egyik változatáról

(ahol egyenletesen érkeznek a beszállítások) az O(n log n) id®ben megoldható két-

gépes �owshop feladatra (Johnson, 1954). Ezt az eredményt Xie (1997) fejlesztette

tovább több er®forrásos feladatokra. Grigoriev et al. (2005) megmutatta, hogy az

1|rm = 1, pj = p|Cmax feladat megoldható, ha a munkákat nem-csökken® er®forrás

igény szerint ütemezzük a lehet® leghamarabb. Ez a cikk bemutatott két egyszer¶

2-közelít® algoritmust is 1|rm|Cmax-ra.

Noha az 1|rm = 1, q = 2|Cmax feladat NP-nehéz a 4.1. tétel szerint, létezik egy

pozitív eredmény egy kicsit általánosabb feladatra:

4.2. Tétel (Györgyi és Kis, 2014). Az 1|rm = const , q = const |Cmax feladat meg-

oldható pszeudopolinomiális id®ben.

Györgyi és Kis (2017) következ® eredményének segítségével könnyebb feladatokra

m¶köd® PTAS-okat lehet kiterjeszteni nehezebb feladatokra:
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1. táblázat. Az 1|rm|Cmax feladat közelíthet®ségi eredményei q
beszállítás és r er®forrás esetén, ha P 6= NP . A kérd®jel azt
mutatja, hogy egy FPTAS létezése az 1|rm = 1, q > 2|Cmax

feladatra nyitott.

q = 2 q > 2

r = 1 FPTAS* PTAS*, ?
r = const ≥ 2 PTAS*, nincs FPTAS* PTAS, nincs FPTAS
tetsz®leges r nincs PTAS nincs PTAS
* bemutatva a dolgozatban

4.3. Állítás (Györgyi és Kis, 2017). Ahhoz, hogy adjunk egy PTAS-t az 1|rm, rj|Cmax

feladatra, elegend® mutatni egy olyan {Aε}ε>0 algoritmushalmazt, amelyben minden

Aε egy (1 + ε)-közelít® algoritmus arra a feladatra, ahol minden beszállítás és ren-

delkezésre állási id® megtalálható az {`εuq : ` = 0, 1, 2, . . . , b1/εc} halmazban.

Innent®l az elért közelíthet®ségi eredményeket mutatjuk be:

4.4. Tétel (Györgyi és Kis, 2014). Van PTAS az 1|rm = 1, q = const |Cmax feladat-

ra.

Ebb®l a 4.3. állítás felhasználásával a következ®t kapjuk:

4.5. Tétel. Van PTAS az 1|rm = 1|Cmax feladatra.

Ha aj = pj teljesül minden j munkára, akkor található egy sokkal egyszer¶bb és

gyorsabb PTAS az el®bbi problémára:

4.6. Tétel (Györgyi és Kis, 2015b). Van PTAS az 1|rm = 1, aj = pj|Cmax feladatra

O(ε−(ε
−1) · n) id®ben.

Györgyi és Kis (2015b) bemutatott egy PTAS-t az 1|rm = const , q = const |Cmax

feladatra is, amit a 4.3. állítás segítségével a következ®képp általánosíthatunk:

4.7. Következmény. Van PTAS az 1|rm = const |Cmax feladatra.

A 1|rm|Cmax feladat variánsainak közelíthet®ségét az 1. táblázatban foglaltuk

össze.

4.2. A súlyozott átlagos átfutási id® minimalizálása

Az átlagos átfutási id® minimalizálása er®sen NP-nehéz. Ezt az eredményt el®ször

Carlier (1984) érte el. Ez a publikáció franciául készült, így sokak el®tt ismeretlen

maradt. Kés®bb, Gafarov et al. (2011) bebizonyította a feladat NP-nehézségét, majd

Kis (2015) újra felfedezte az er®s NP-nehézséget:
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2. táblázat. A 1|rm = 1|
∑
wjCj feladat egy-

szer¶ változatai.

Változat Optimális ütemterv
pj = aj = ā nem-növekv® wj sorrend
pj = wj = 1 nem-csökken® aj sorrend
aj = wj = 1 SPT sorrend

wj = w̄, pj = aj SPT sorrend
aj = ā, pj = wj LPT sorrend

4.8. Tétel (Carlier, 1984; Kis, 2015). Az 1|rm = 1|
∑
Cj feladat er®sen NP-nehéz.

A súlyozott feladat olyan változatait vizsgáljuk, ahol minden munkára érvényes

kapcsolatok vannak a megmunkálási id®k, az er®forrás igények és a súlyok között.

Amennyiben ezek a kapcsolatok elég er®sek, akkor a feladatra egyszer¶ rendezési

szabályokkal optimális ütemtervet kaphatunk, amint a 2. táblázatban látható.

Ezt követ®en bemutatjuk, hogyan lehet a célfüggvény értéket másképp kifejezni,

ha pj = wj teljesül minden munkára. A következ® lemmában H` jelöli, hogy mennyi

ideig áll a gép az S ütemterv végrehajtása során az [u`, u`+1] id®szakban, míg P`

jelöli az ebbe az id®szakba es® összmunkát.

4.9. Lemma (Györgyi és Kis, 2018b). Ha minden munkára pj = wj, akkor minden

megengedett (balra tömörített) S ütemtervre

∑
j

pjCj =
∑
j≤k

pjpk +

q∑
`=2

H`−1 · (P` + P`+1 + . . .+ Pq)

teljesül.

A pj = wj változat NP-nehéz, meglep® módon még abban az esetben is, ha

pj = aj = wj teljesül minden munkára:

4.10. Tétel (Györgyi és Kis, 2018b). Az 1|rm = 1, q = 2, pj = aj = wj|
∑
wjCj

feladat gyengén, míg az 1|rm = 1, pj = aj = wj|
∑
wjCj feladat er®sen NP-nehéz.

A 4.9. lemma eredményét használva viszont egy 2-közelít® algoritmushoz jutha-

tunk pj = aj = wj esetén:

4.11. Tétel (Györgyi és Kis, 2018b). LPT sorrendben ütemezve a munkákat 2-

közelít® algoritmust kapunk az 1|rm = 1, pj = aj = wj|
∑
wjCj feladatra.

5. Egy egzakt módszer 1|rm|Lmax-ra

A komplexitási és approximációs eredményekkel szemben csak szórványos számítási

eredmények vannak a témában. Grigoriev et al. (2005) bemutatott néhány ilyen
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eredményt az egyik közelít® algoritmusáról, míg Briskorn et al. (2013) egy hasonló

feladattal foglalkozott: ott egyes munkák termelték, míg mások fogyasztották az

er®forrásokat. A célfüggvényük a teljes súlyozott átfutási id® volt és bemutattak

egy egzakt módszert erre a feladatra. A kissé általánosabb projekt ütemezési feladat

esetén, Neumann és Schwindt (2003) raktárkészlettel kapcsolatos feltételek mellett

foglalkozott a teljes átfutási id® minimalizálásával, bemutattak egy korlátozás és

szétválasztásos módszert a megoldására.

Ebben a részben összefoglaljuk a Györgyi és Kis (2018a) cikkben bemutatott

korlátozás és vágás módszert az 1|rm|Lmax feladatra. A legnagyobb késés minima-

lizálása esetén a megfelel® MIP modell kiválasztása se könny¶. Az el®zetes ered-

ményeink alapján azt a modellt választottuk, ahol a munkák befejezési idejei a f®

változók. A modell a következ®:

minLmax

s.t.

Cj ≥ pj , ∀j

Cj1 + pj2 ≤ Cj2 +M · (1− ordj1,j2), ∀j1 < j2

Cj2 + pj1 ≤ Cj1 +M · ordj1,j2 , ∀j1 < j2

Cj − pj ≥
q∑

`=2

u` · (zj,` − zj,`−1), ∀j

Lmax ≥ Cj − dj , ∀j

∑
j∈J

ai,jzj` ≤ b`,i, ∀`, ∀i

zj,`−1 ≤ zj,`, ∀j, ∀`

zj,q = 1, ∀j

ordj1,j2 ∈ {0, 1}, ∀j1 < j2

zj` ∈ {0, 1}, ∀j, ∀`.

A korlátozás és vágás módszerünk a MIP modellt a probléma ábrázolására hasz-

nálja, míg a MIP megoldó futása során vágósíkokat generál, hogy felgyorsítsa annak

futását. Az alábbi vágósíkoknak vizsgáltuk az algoritmusra való hatását:

ordj1,j2 + ordj2,j3 − ordj1,j3 ≤ 1,

−ordj1,j2 − ordj2,j3 + ordj1,j3 ≤ 0

}
∀j1 < j2 < j3,

∑
j∈S

pj(dmax(S) + Lmax − Cj + pj) ≥
1

2

∑
j∈S

p2j +

∑
j∈S

pj

2
 , S ⊆ J ,

Lmax ≥ Cj1 − (pj2 − dj2 + dj1) · (1− ordj1,j2) + pj2 − dj2 , ∀j1 < j2,

ordj1,j2 ≥ zj1,`+1 − zj1,` + zj2,`+1 − zj2,` − 1, ∀j1, j2 : dj1 < dj2 ,∑
j∈J

(zj,` − zj,`−1) · pj ≤ u`+1 − u` + pmax, ∀`.

Számos különböz® (n, q) párra generáltunk feladatpéldányokat és megvizsgáltuk

ezeket 1, 3 és 10 er®forrás esetén is. A módszerünket a FICO Xpress (2016) Mosel

nyelvén implementáltuk. Négy különböz® beállítás eredményeit hasonlítottuk össze:
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3. táblázat. Eredmények 50 munka és 10 beszállítás esetén.

50 munka 1 er®forrás 3 er®forrás 10 er®forrás

10 beszállítás # opt átlagos # opt átlagos # opt átlagos

hiba hány. hiba hány. hiba hány.

vágás nélkül 6 1.43 8 1.035 5 1.049

Xpress 7 1.77 7 1.007 5 1.039

saját 5 1.20 7 1.021 7 1.029

saját + Xpress 7 1.22 6 1.028 7 1.018

amikor nem generáltunk semmilyen vágást se ("vágás nélkül"), amikor csak az Xp-

ress megoldójának beépített vágásait használtuk ("Xpress"), amikor csak a saját vá-

gásainkat használtuk ("saját") és amikor mindkett®t használtuk ("saját+Xpress").

A 3. táblázat illusztrációként bemutatja az eredményeket 50 munka és 10 be-

szállítás esetén. A táblázatban látható, hogy az egyes beállítások esetén a generált

10 feladatból hányat tudtunk optimálisan megoldani, illetve az is, hogy átlagosan

mennyi volt a hányadosa legjobb fels® és alsó korlátnak.

6. Eredmények párhuzamos gépes feladatokra

6.1. A teljes átfutási id® minimalizálása

A párhuzamos gépeken való ütemezés az egyik legrégebbi ütemezéselméleti feladat.

Ebben az esetben a teljes átfutási id® minimalizálása már két gép esetén is NP-

nehéz. Számos közelít® algoritmus van azonban erre a feladatra: például listás

ütemezéssel 4/3-közelítéshez jutunk (lásd pl. Pinedo (1995)), míg Hall és Shmoys

(1989) bemutatott egy PTAS-t. Ezekb®l viszonylag könnyen kaphatunk egy 7/3,

illetve egy (2 + ε)-közelít® algoritmust a P |rm|Cmax feladatra. Ezzel a problémával

Carlier (1984) foglalkozott el®ször, de ugyanebben az évben Slowinski (1984) is

vizsgálta (megszakítható munkák esetén) a feladatot.

Az els® eredményünk egy PTAS konstans sok gép és konstans sok er®forrás ese-

tén. Módosítottuk továbbá ezt a PTAS-t úgy, hogy m¶ködjön akkor is, ha a munkák

(egy része) csak egy el®re meghatározott (neki dedikált - ddc) gépen végezhet® el.

6.1. Tétel (Györgyi és Kis, 2017). Van PTAS a Pm|rm = const , rj|Cmax feladatra

és a Pm|rm = const , rj, ddc|Cmax feladatra.

Amennyiben a gépek száma része az inputnak, akkor nincs PTAS a feladatra

már két er®forrás esetén sem (Györgyi és Kis, 2017). Egy er®forrás esetén viszont

van:
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4. táblázat. A P |rm|Cmax feladat közelíthet®-
ségi eredményei, m gép, legalább 2 beszállítás
és r er®forrás esetén, ha P 6= NP .

m = const tetsz®leges m

r = 1 PTAS PTAS*

r = const ≥ 2 PTAS* nincs PTAS
tetsz®leges r nincs PTAS nincs PTAS
* bemutatva a dolgozatban

6.2. Tétel (Györgyi, 2017). Van PTAS a P |rm = 1|Cmax feladatra.

A 4. táblázat összefoglalja a közelíthet®ségi eredményeit a P |rm|Cmax feladat

különböz® variánsainak.

6.2. A legnagyobb késés minimalizálása

Mivel a legnagyobb késés lehet 0 vagy akár negatív is, ezért egy bevett trükk alap-

ján megnöveljük a munkák késéseit egy konstanssal. Esetünkben legyen L′max :=

maxj{Cj − dj + D}, ahol D := maxj∈J {dj} + uq. Ahhoz, hogy PTAS-t kapjunk

erre a célfüggvényre, fel kell tennünk, hogy a megmunkálási id®k arányosak er®forrás

igényekkel:

6.3. Tétel (Györgyi és Kis, 2017). Amennyiben L′max-ot a fentiek szerint de�niáljuk,

akkor van PTAS a Pm|rm = 1, pj = aj|L′max feladatra.
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