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1. BEVEZETÉS
A vezetői munkában létfontosságú az optimalizációs feladatok megoldása. Egy
probléma megoldásában a döntéshozatal legtöbbször intuitív módon történik, ugyanis ezek a
problémák bonyolultabbak, minthogy az egyes feltételeket táblázatszerűen értékelni lehessen.
A nagy horderejű vagy periódikusan ismétlődő optimalizációs feladatok esetén érdemes
matematikai algoritmusokat használni, melyek segítségével jobb megoldásokat tudunk találni
rövidebb idő alatt.
A mezőgazdaságban a következő területek jelentenek tipikus optimalizációs
kihívásokat:
-

termeléstervezés, ütemezés,

-

takarmánykeverék beltartalom optimalizálás,

-

vetésszerkezet tervezés,

-

növényvédőszer keverékek összeállítása.

A felsoroltakon kívül természetesen számos más területen is alkalmazhatóak az
optimalizációs eljárások. A termelés tervezése több együttes tényező vizsgálatát igényli, mint
pl. erőforrások, logisztika, műveletek, marketing, értékesítés és e tényezők összefüggései
folyamatosan változhatnak a termelő vállalkozás profiljának, méretének, erőforráslehetőségeinek változásával. A lineáris programozási módszerek hatékony megoldást
nyújtanak az ilyen termelési problémákra, de a feltételek komolyabb megváltozásakor a
szoftverfejlesztés tervezői szintjén kell a modellt megváltoztatni, valamint a néha túl
bonyolult feltételrendszer és a nemlineáris paraméterek nagyon megnehezíthetik az
implementációt.
Dolgozatomban a két módszertan összehasonlításai alapja egy mintagazdaság
vetésszerkezete. Ennek a gazdaságnak a vetésszerkezet optimalizálását végzem el mindkét
módszerrel. A vállalkozás vezetőségének fontos feladata meghatározni, hogy milyen
növényekből mennyit kellene termelnie, hogy a lehető legmagasabb nyereséget érjék el. A
vállalkozás, amelyet vizsgálok 5 növényt termel. A búza, kukorica, lucerna, silókukorica és
rozs növényeket takarmányozásra és értékesítési célra termelik. A vállalkozás 720 ha-on
gazdálkodik.
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A feladat meghatározni, hogy a vállalkozás az adott növényeket milyen arányban
vegye a vetésszerkezetébe, hogy az árbevételük, illetve a nyereségük maximális legyen.
2. ELMÉLETI HÁTTÉR
2.1. Genetikus algoritmus
A genetikus algoritmus az optimalizálási problémák megoldására alkalmazott
módszer, mely az élőlények öröklődési folyamatait másolja. A módszer egyik fő előnye, hogy
a számítástechnikában előforduló problémák egy nagyon széles osztályára alkalmazható,
ugyanakkor általában nem használ területfüggő tudást, és akkor is működik, ha a feladat
struktúrája kevéssé ismert.
Másképp megfogalmazva a genetikus algoritmus egy szélsőérték-keresési (optimalizáló)
eljárás, mely viselkedésében a természetes evolúció folyamatát utánozza. A megoldások egy
adott lépésben érvényes halmazát populációnak nevezik, és ezen az evolúciós módszertanból
vett operátorokat használ a populáció egy lépésben való megváltoztatására, amely változás
visszavonhatatlan.
A kritériumfüggvény felületét több ponton vizsgálja, míg a többi eljárás (strukturális
algoritmusok, lineáris programozási eszközök) a felületen csak egy pontot mozgat, minek
következtében – a többi eljárástól különbözően – nem csak a lokális szélsőérték helyeket
találja meg, hanem globális optimummal szolgál. Az 1. ábrán a bal oldali ábra egy egyszerű
feltételrendszer két szélsőérték-hellyel rendelkező megoldásterét mutatja, míg a jobb oldali
ábrán egy bonyolult feltételrendszerű optimalizáció lokális maximumai láthatóak. A
klasszikus eszközök csak a bal oldali ábrán képesek a globális maximumot megtalálni, a
jobboldali ábrán valamelyik lokális maximumhelynél megállnak. Ezzel szemben a genetikus
algoritmus a jobb oldali megoldástérben is nagy biztonsággal a legmagasabb csúcsot találja
meg.

1. ábra – Lokális és globális maximumok egy megoldástérben (forrás: Goldberg, 1989)
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Mindenhol alkalmazható, ahol az a feladat, hogy a sok lehetséges megoldás közül a
legjobbat találjuk meg, ahol az értéket egy értékelőfüggvény, más néven rátermettségi
függvény (fitness function) adja meg. A genetikus algoritmus megoldások egy populációját
tartja fenn, azaz egyszerre több megoldással dolgozik. Az aktuális populációból minden
lépésben egy új populációt állít elő úgy, hogy a szelekciós operátor által kiválasztott
legrátermettebb elemeken (szülőkön) alkalmazza a rekombinációs és mutációs operátorokat.
Az alapgondolat az, hogy mivel általában minden populáció ez előzőnél rátermettebb
elemeket tartalmaz, a keresés folyamán egyre jobb megoldások állnak rendelkezésre.
Mivel egyszerre több pontos keresést végez a problématérben, amely egyrészt kellő
robosztusságot biztosít - hiszen ha egy keresési út zsákutcának bizonyul, az még nem jelenti
az egész algoritmus kudarcát. Másrészt a problémának nem egy, hanem több különböző,
közel optimális megoldását nyújtja, amelyből akár a felhasználó is kiválaszthatja a neki tetsző
- eddig még nem deklarált szubjektív feltételeknek megfelelő – példányt.
2.2. A természetes kiválasztódás
Charles Darwin evolúció tana (A fajok eredete) fogalmazta meg először a természetes
kiválasztódást, melyben az egyedek a hibákból okulva folyamatos „próbálgatások” révén
tökéletesednek. Ennek során a gyengék, életképtelenek elhullanak, míg az életképesek, akik
jobban alkalmazkodnak a környezetükhöz, fennmaradnak. Az egyedek folyamatosan olyan
változásokon mennek keresztül, melyekkel alkalmazkodnak a dinamikusan változó
környezetükhöz. Az elmúlt száz év alatt a genetika az evolúció számos módszerét feltárta azt
azonban még koránt sem állíthatjuk, hogy a természetnek nincsenek titkai előttünk. Nézzük
végig, hogy milyen megoldásokat alkalmaz a természet. Az egyik elemi eljárás a keresztezés
(crossover). Ennek során két egyed genetikai állományából egy új genotípus jön létre. Az új
kromoszóma által hordozott információ egy része az egyik, másik része pedig a másik
egyedből származik. Így bizonyos esetekben kedvezőbb tulajdonságú új egyedet kapunk, míg
máskor kedvezőtlenebbet. A keresztezésben nagyobb eséllyel vesznek részt az életképesebb
egyedek. A gyengék egyszerűen nem jutnak olyan pozícióba, hogy genetikai állományukat
továbbörökítsék. A másik alapvető esemény a mutáció. Ez egy véletlen jelenség, melynek
hatására a kromoszómák egyes szakaszai megváltoznak. Amennyiben ez a változás
véletlenszerű információval való felülíródást jelent, hagyományos mutációról beszélünk, míg
az egyes kromoszómaszakaszok megfordulását inverziónak nevezzük. (Darwin)
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2.3. A generikus algoritmus története
A hatvanas években merült fel először az a gondolat, hogy az evolúcióban
megfigyelhető szelekciós folyamatok mintájára olyan számítógépes modelleket lehetne
létrehozni, amelyek képesek mérnöki (elsősorban optimalizálási) feladatok megoldására.
Egymástól függetlenül több próbálkozás is született. Németországban Rechenberg vezette be
az evolúciós stratégiáknak (Evolutionsstrategie) nevezett módszert (Rechenberg, 1973),
amelyet pl. repülőgép-szárnyak valós paramétereinek az optimalizálására használt. Később
Schwefel továbbfejlesztette az elgondolást. Az evolúciós stratégiák ma is a szelekció alapú
heurisztikáknak egy viszonylag önállóan fejlődő ága. A többi próbálkozás mind Amerikában
történt. Fogel, Owens és Walsh egyszerű problémák megoldására szolgáló véges automaták
automatikus kifejlesztésével kísérletezett (Fogel-Owens-Wahls, 1966). A kiindulási
automaták

állapotátmenet

mátrixát

véletlenszerűen

megváltoztatták

(azaz

mutációt

alkalmaztak) és ha az új automata rátermettebb volt, kiválasztásra került. Az új területnek az
evolúciós programozás nevet adták (evolutionary programming), amely szintén ma is művelt
terület. Egy nagyon hasonló, de sokkal frissebb terület, a genetikus programozás (genetic
programming) is említést érdemel. Ez lényegében a genetikus algoritmus egy speciális
alkalmazási területe, amikor is a cél meghatározott feladatokat végrehajtó számítógép
programok (leggyakrabban LISP nyelven) automatikus kifejlesztése. Az első ilyen irányú
próbálkozás Koza nevéhez fűződik (Koza, 1992, 1994) aki ma is a terület vezető alakja.
A genetikus algoritmusok kifejlesztése Holland nevéhez fűződik. Ő és diákjai
alapozták meg a University of Michigan egyetemen a területet, amely kutatás eredményeit
Holland foglalta össze (Holland, 1975, 1973). Az ő célja kezdetben nem optimalizáló módszer
kifejlesztése, hanem a szelekció és az adaptáció számítógépes és matematikai modellezése
volt.
2.4. Populáció, generáció
A genetikus algoritmus populációk sorozatát állítja elő operátorok segítségével. A
populációk megoldásokat tartalmaznak. Tehát genetikus algoritmusunk egyidejűleg nem
csupán egyetlen egyeddel foglalkozik, hanem egyedek egy csoportját tekinti. Ezt a csoportot
populációnak nevezzük. Az időben egymás után létező populációk jelentik a generációkat.
Az algoritmus egy nagyobb lépésének nevezzük az aktuális generációból egy új generáció
létrehozását. Többféle elvet követhetünk. Megtehetjük, hogy minden lépésben a teljes
4

populációt lecseréljük, vagy választhatjuk a természethez legközelebb álló megoldást, az
átlapolt populációk használatát. Ekkor egy lépésben nem cseréljük le a teljes populációt,
hanem a gyermekek és a szülők együtt élnek a következő generációban. Az újonnan
létrehozott egyedeket beilleszthetjük a legéletképtelenebbek helyére, de sorsolhatjuk
véletlenszerűen is a kiesőket.
2.5. Kiválasztódás (szelekció)
Az egyedek életképességének mércéje az, hogy mennyire jól alkalmazkodnak a
körülményekhez. Az alkalmazkodás sikeressége az, ami kiválasztódási (szelekciós) előnyhöz
juttatja őket,
Az optimalizálási feladatunk során is meg kell határoznunk, hogy mikor és mennyire
életképes egy egyed a társaihoz képest. Minél nagyobb egy egyed életképessége, annál
nagyobb valószínűséggel örökítheti tovább genetikai anyagát, vagyis annál nagyobb
valószínűséggel vesz részt a keresztezésben. Egészen pontosan fogalmazva a szelekció egy
populációból kiválaszt a számunkra egy darab megoldást, és ezt persze annyiszor kell
megismételnünk, ahány szülőre szükség van az új populáció előállításához.
A szelekció sokféle implementációjának az alapja mindig a rátermettség, de egyéb tekintetben
a megvalósítások eléggé különbözőek (Goldberg, 1991).
2.6. Rulettkerék-kiválasztódás
Az egyik ezt megvalósító kiválasztási módszer az úgynevezett rulettkerékkiválasztódás

(roulette

wheel

selection).

Nevét

onnan

kapta,

hogy

az

egyedek

életképességével arányos körcikkekre osztja fel a rulettkereket. Egy-egy forgatás
eredményeképp éppen a megkívánt módon, az életképességgel arányos nagyobb
valószínűséggel kapunk kedvezőbb életképességű egyedet (Győri-Petres, 2000).
2.7. Pár-verseny szelekció
A pár-verseny szelekció talán a legegyszerűbb módszer, és sok alkalmazásban lehet
vele találkozni. Válasszunk ki a populációból két megoldást teljesen véletlenszerűen és a
szelekció által kiválasztott elem legyen a kettő közül a rátermettebb. Ugyanez a technika
általánosítható úgy, hogy nem kettő, hanem több elem győztesét választjuk ki. A három
elemet használó verzió szintén népszerű (Jelasity, 1999).
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2.8. Lineáris rangsorolás
A rátermettség-arányos szelekcióhoz hasonló, a rátermettség értékét közvetlen módon
használó módszerek közös hátulütője, hogy túlságosan érzékenyek a rátermettség eloszlására
a populációban. Ha például egy megoldás túlságosan magas fitnesz-értékkel rendelkezik a
többihez képest, akkor szinte mindig ő lesz a kiválasztott szülő, aminek nagyon káros hatásai
vannak, hiszen a keresés a változatosság gyors csökkenése miatt „beragadhat”, és az aktuális
legjobb megoldást tovább javítani egyre nehezebb lesz. Ezt a problémát megoldhatjuk úgy,
hogy a populáció elemeit rátermettség szerint sorba rendezzük, és a rátermettség helyett
valamilyen „szép”, a rendezésben elfoglalt hely szerint egyenletesen növekvő függvényt
használunk.
2.9. Operátorok
Az operátorokat két csoportba szokás sorolni. Az elsőbe tartoznak azok, amelyek egy
megoldásból állítanak elő egy újabbat, ezek a mutációk. A másik csoportba tartoznak azok,
amelyek több kiindulási megoldásból (szülőből) állítanak elő újabb megoldást a szülők
kódjainak valamilyen kombinációja segítségével. Ezeket rekombinációknak nevezik. Az itt
tárgyalt kódoláshoz is megadható rengeteg féle mutáció és rekombináció, itt azokat
ismertetjük, amelyeket a legszélesebb körben alkalmaznak.
2.10. Keresztezés (crossover)
Az egyik alapvető genetikus operátor. Feladata a determinisztikus keresés
megvalósítása, vagyis a problématérben a meglévő tudás alapján próbál előrelépni.
Segítségével két kiinduló egyedből egy újat hozhatunk létre úgy, hogy ennek genetikai anyaga
egyaránt tartalmaz elemeket mindkét kiinduló egyedből.
A keresztezés alkalmazásával olyan új egyedeket szeretnénk előállítani, amelyek szüleik
előnyös tulajdonságait öröklik. Azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ez valóban így is
lesz, ugyanis a genetikus operátorok nem vizsgálják meg az egyedek belső szerkezetét, nem
válogatják ki belőlük a kedvező tulajdonságokért felelős részeket. A genetikus anyag egy
adott szakaszáról sokszor nem is lehet eldönteni, hogy az kedvező tulajdonságokat kódol vagy
sem.
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2.11. Egypontos keresztezés
A legrégebbi operátor az egypontos keresztezés (1-point crossover), amit a 2. ábra
szemléltet. Véletlenszerűen választunk egy keresztezési pontot, és a keletkezett fél kódokból
új megoldást rakunk össze. Ez a keresztezés sokféleképpen általánosítható, pl. több szülő,
vagy több keresztezési pont felhasználásával.

2. ábra – Egypontos keresztezés (forrás: Goldberg, 1989)
2.12. Kétpontos keresztezés
Egy másik, viszonylag egyszerű operátor a kétpontos keresztezés. Nevéből eredően
két keresztezési pontot választunk véletlenszerűen, majd az A1 egyed első és utolsó szakaszát
B1 hasonló részeire, az A2-ből pedig a közepét B1 közepébe másoljuk. A másik új egyed
létrehozásakor A1 közepét másoljuk B2 hasonló részére, majd A2 elejével és végével feltöltjük
B2 elejét és végét. (3. ábra)

3. ábra – Kétpontos keresztezés (forrás: Goldberg, 1989)
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2.13. Mutáció
A másik alapvető genetikus operátor. Feladata a heurisztikus keresés megvalósítása, a
problématér eddig még fel nem fedezett részében lévő lehetséges egyedekhez próbál eljutni.
A mutáció során az algoritmus az egyed egy véletlenszerűen kiválasztott helyén lévő elemét
az alaphalmaz egy másik elemére cseréli.
2.14. Egy egyszerű genetikus algoritmus példa
A 4. ábrán látható fekete doboz kapcsolóinak állása meghatározza azt a decimális
számértéket, amit a doboz digitális kijelzőjén látunk. Tegyük fel, hogy nem tudjuk, hogy a
kapcsoló állapotainak megfeleltetett bináris számot számolja át tízes számrendszerbe a fekete
doboz. A feladatunk ekkor az, hogy úgy állítsuk be a kapcsolókat, hogy a lehető legnagyobb
értéket lássuk a doboz kijelzőjén.

Fekete doboz

kimenet
ON

ON

ON

ON

ON

OFF

OF

OF

OF

OF

0

1

Kiértékelés a
fitneszfüggvénnyel

= 13

1
0
1
11000
01000
10011
induló populáció

4. ábra A fekete doboz feladat (forrás: Goldberg, 1989)
A megoldás első lépéseként a kapcsolók lehetséges állapotát reprezentáló tetszőleges 5-jegyű
bináris számokat adunk meg; ez lesz az induló populációnk. A populáció egyes egyedei
kiszelektálódnak minden szaporodási ciklus végén, úgy hogy csak a legrátermettebbek
maradhatnak a populációban. A legrátermettebbek meghatározása a fitnesz-függvény
segítségével történik, ami minden problémánál speciálisan kerül meghatározásra. A fekete
doboznál a bináris számot decimálissá átalakító függvény a fitnesz-függvény, és a szaporodási
ciklusok után csak a legnagyobb függvényértékű (legnagyobb fitneszű, legrátermettebb)
egyedeket hagyjuk benn a populációban.
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5. ábra - A rekombinációs operátor működése a fekete doboz feladatban (forrás: Goldberg,
1989)

11000

110

1 0

mutáció
6. ábra - A mutációs operátor működése a fekete doboz feladatban (forrás: Goldberg, 1989)
A szaporodási ciklusokban az evolúciós operátorok segítségével változik meg a populáció. Az
egyes egyedeken előre beállított valószínűséggel rekombináció (5. ábra) vagy mutáció (6.
ábra) végezhető. A genetikus algoritmus eredménye igen nagymértékben függ az evolúciós
operátorok beállított rátájától.
2.15. A genetikus algoritmus alkalmazásának általános menete
A genetikus algoritmussal történő optimalizáció alkalmazása a következő lépéseket
foglalja magába:
-

Kvantumok kijelölése
Meg kell határoznunk azt a legkisebb egységet, amit már nem kívánunk tovább
osztani.

-

Kezdő populáció meghatározása
Meghatározzuk, hogy hány egyedből álljon az induló populációnk. Minél
bonyolultabb feltételrendszerrel van dolgunk, annál nagyobb populáció
választása célszerű.

-

A fitnesz-függvény megalkotása
Mérlegelve az optimalizációs célt meghatározzuk a fitnesz-függvényt.

-

Kényszerfeltételek adatbázisa
9

Számos olyan feltétel lehetséges, ami korlátozza a populáció egyedeinek
sorrendjét vagy állapotát.
-

Evolúciós operátorok beállítása, tesztelés
Egy ciklikus folyamat, amely mindaddig zajlik, amíg a megfelelő eredményt
nem kapjuk. Az evolúciós operátok valószínűségi rátája nagyban befolyásolja a
végeredményt.

2.16. Röviden a szimplex módszerről
A szimplex módszerben, azaz a lineáris programozással történő feladatmegoldás
esetén az alábbi egyenlőtlenségrendszer megoldásai adják a probléma egy lehetséges
optimumát:
−

x≥0

−

Ax ≤ b(b ≥ 0 )

−

c ∗ x → max
Ahol A mátrix a fajlagos ráfordítási együtthatókat foglalja magába, b vektor

tartalmazza a kapacitásokat, c vektor pedig a fajlagos hozamokat. A keresett programvektor
az x. A feladat megoldása általában szimplex módszerrel történik. (Bíró-Vincze, 2002)
Előnye a matematikai precizitás, a szabályok működésének visszakövethetősége és az, hogy
akár egy táblázatkezelő programmal is végrehajtható. Hátránya viszont, hogy csak lineáris
feladatokra működik és hogy minél bonyolultabb a feladat, annál áttekinthetetlenebb a
feltételrendszer (Krekó, 1962; Csáki, 1981; Tóth, 1988).
2.17. A genetikus algoritmus előnyei és hátránya
Több mint 30 év telt el, amióta John Holland cikkében bevezette a „genetikus
algoritmusok” terminust, de azóta sem sikerült kiforrott tudományággá válnia az evolúciós
számítások

kutatásának.

Hiába

a

gyorsaság,

a

kis

erőforrásigény,

az

egyszerű

paraméterezhetőség, az egyszerű és olcsó implementáció és az a tulajdonság, hogy a globális
optimumot találja meg. Matematikailag még mindig megfoghatatlan miért működik az egyik
fitneszfüggvény jól egy adott problémára, míg egy másik ésszerű teljesen rossz eredményt ad.
Sok modellben éppen ezért a genetikus algoritmust a hagyományos algoritmusokkal együtt
alkalmazzák. Még az eljárás futása előtt eldöntik, hogy a probléma bonyolultsága igényli-e a
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GA (genetikus algoritmus) optimalizálást, amennyiben nem, a hagyományos szimplex
módszerrel történik az optimum meghatározása. Ilyenkor a futási idő hosszabb is lehet, mint a
GA esetén, viszont teljes bizonyossággal megkapják az optimumot.
A kiindulási paraméterek megváltozásakor is fontos szerepet kap a szimplex módszer, aminek
segítségével meghatározzák, hogy mennyire valós értékeket ad vissza a választott
fitneszfüggvény. Ebben az esetben többnyire szükséges az emberi beavatkozás is (SalgaSzilágyi-Herdon, 2005).
3. MINTAGAZDASÁG VETÉSSZERKEZETÉNEK OPTIMALIZÁLÁSA
3.1. Az LP modell
Dolgozatomban

bemutatom

klasszikus

mezőgazdasági

probléma

lineáris

programozással történő megoldását és a genetikus algoritmus működését.
A vállalkozás, amelyet vizsgálok 5 növényt termel. A búza, kukorica, lucerna, silókukorica és
rozs növényeket takarmányozásra és értékesítési célra termelik. A vállalkozás 720 hektáron
gazdálkodik.
A következőkben az alapadatokat mutatom be. A vállalkozás által termesztett növények
értékesítési árait tartalmazza az 1. táblázat. A vállalkozás a teljes terület felhasználást tűzte ki
célul.
1. táblázat - A termesztett növények értékesítési árai
Növények értékesítési árai eFt/t
őszi búza

23

búza szalma

4

kukorica

25

rozs

19

rozs szalma

4

silókukorica

7*

lucerna

2,5

* a silókukoricát nem értékesítik,
a szarvasmarha ágazat használja fel
A növények hozamait a 2. táblázat tartalmazza.
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2. táblázat - A növények hozamai
Növények hozamai t/ha
őszi búza

3,5

búza szalma

2,9

kukorica

5

rozs

3,2

rozs szalma

2,5

silókukorica

25

lucerna

10

A növények nyereségrátájából (3. táblázat) látható, hogy legjobban a kukorica jövedelmezik.
A lucerna nyereség rátája meghaladja a búza és a rozs nyereségrátáját.

3. táblázat - A növények nyereségrátája
Növények nyereség
aránya

%

őszi búza

10%

búza szalma

0%*

kukorica

30%

rozs

10%

rozs szalma

0%*

silókukorica

0%*

lucerna

20%

* az önköltségi elszámoló ár miatt
nem keletkezik nyereség

A növények 1 tonnára vetített nyeresége (4. táblázat) táblázat alapján látható, hogy legjobban
a kukorica és a búza jövedelmezik. A lucerna 20%-os jövedelmezőségi rátája az alacsony
értékesítési ár miatt nem érvényesül, hiszen csak 500 Ft a tonnánkénti jövedelem.
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4. táblázat - A növények 1 tonnára vetített nyeresége
Növények
nyeresége

eFt/t

őszi búza

2,3

búza szalma

0

kukorica

7,5

rozs

1,9

rozs szalma

0

silókukorica

0

lucerna

0,5

A vállalkozásban a következő területi korlátokat alkalmazzák (5. táblázat):
5. táblázat - A növények területi korlátai
Minimum terület

Maximum terület

(100 ha)

(100 ha)

őszi búza

0,30

4,75

kukorica

0,20

4,75

rozs

0,50

0,70

silókukorica

1,20

1,20

lucerna

1,20

1,50

Növény

A minimum területi igény az állattenyésztés takarmányozási igényét biztosítja. Mivel a
silókukoricát nem értékesítik, ezért azt csak a szükséges területen termesztik. A lucerna
esetében van felső korlát is, mivel csak 150 ha felel meg a lucerna igényeinek. A rozs felső
határának oka az, hogy ez a 70 ha gyengébb terület, azt inkább rozs termesztésére használják.
Az őszi búza és a kukorica esetében maximálisan a rendelkezésre álló terület 2/3-át vetik be.
Az optimalizálás során használt megkötések:
•

A vállalkozás minden géppel rendelkezik, nem vesz igénybe bérmunkát

•

A lucernát zölden értékesítik

•

A nyereséget az árbevétel, a hozam és a nyereség ráta szorzataként
kapom.
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A következő erőforrásokat használtam (6. táblázat):
6. táblázat - Az erőforrások és mértékegységük
Megnevezés

Mértékegység

Szakm03, 04, 08

Szakmunkás (munkaóra)

Sm04, 06, 07, 08, 09, 10, 11

Segédmunkás (munkaóra)

MTZ-82_03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, MTZ-82 (gépóra)
Rába-250_04, 08, 09, 11

Rába-250 (gépóra)

T-150_08, 11

T-150 (gépóra)

IFA W50 L/K_08, 10

IFA W50 L/K (gépóra)

Kombájn_07, 10

Kombájn (gépóra)

Szárító_10

Szárító (gépóra)

Az erőforrás mellet lévő szám azt a hónapot mutatja, ahol az erőforrás felhasználásra kerül. A
szakmunkás munkaóra kapacitás kiszámítása során 4 fő havi 23 nap és napi 8 óra munkájával
számoltam (736 óra összesen). A segédmunkások munkaóra kapacitása július hónap
kivételével 1104 óra/hó (6 fő, havi 23 nap, napi 8 óra). Július hónapban a betakarítás miatt
1656 óra áll rendelkezésre (6 fő, 23 nap, napi 12 óra). A vállalkozásban 4 db MTZ-82 traktor
áll rendelkezésre, ezek havonta 1200 gépórát dolgozhatnak. 2 db Rába-250 erőgép áll
rendelkezésre ezek szeptember kivételével 10 gépórát dolgozhatnak naponta. Szeptemberben
12 gépórára növelik a napi teljesítményt. T-150 naponta 12 gépórát dolgozik, így a havi
kapacitása 360 gépóra. A 2 db IFA W50 L/K naponta 12 órát dolgozik, havi kapacitása 720
gépóra. A kombájn 360 gépórát dolgozik havonta, míg a szárító 300 órát.
A feladat meghatározni, hogy a vállalkozás az adott növényeket milyen arányban vegye a
vetésszerkezetébe, hogy az árbevételük, illetve a nyereségük maximális legyen.
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7. ábra – A mintagazdaság adatai lineáris programozási modellben
Lefuttatva a Solvert a modellen látható, hogy a legjövedelmezőbb növényből, a kukoricából
kell a legtöbbet termelni (241 hektárt), őszi búzából 189 hektárt, silókukoricából és lucernából
egyaránt 120-120 hektárt, végül rozsból 50 hektárt.
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3.2. A genetikus algoritmus működése
A programot a Borland Deplhi 6 szoftverfejlesztő alkalmazással készítettem. Az
alappopuláció adatait az 8. ábra szemlélteti.

8. ábra – Az kezdő népesség adatai
Az

alappopuláció

meghatározásához

egy

véletlenszám-generátort

használtam.

egyedszámot 10.000-ben, az egyedenkénti génszámot pedig 72-ben határoztam meg.
//Az alappopuáció feltöltése
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i,j,g : integer;
begin
Elemszam:= 10000;
Genszam:= 72;
for i:=0 to Genszam-1 do
for j:=0 to Elemszam-1 do
begin
Tomb[i,j]:=random(5);
g:=(Tomb[i,j]);
StringGrid1.Cells[i,j]:=(FloatToStr(g));
Tomb[i,j]:= g;
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Az

end;
end;
3.3. Rekombináció
A rekombinációt egy rekombinációs ráta határozza meg, amely jelent esetben 10.000.
Ez azt jelenti, hogy a rekombinációs ciklus, mely során a populáció két különböző egyedének
két génje kicserélődik tízezerszer fut le egy populáción belül. Az egyedek és az egyedek
génjeinek meghatározása szintén véletlenszám-generátor segítségével működik.
//Rekombináció
procedure TForm1.Rekombinalas;
var i,j,l,m,genmit,genmire,o,rekombrata : integer;
begin
rekombrata:=10000;
for o:=1 to rekombrata do
begin
i:=random(Genszam-1); j:=random(Elemszam-1);
genmit:=StrToInt(StringGrid1.Cells[i,j]);
l:=random(Genszam-1); m:=random(Elemszam-1);
genmire:=StrToInt(StringGrid1.Cells[l,m]);
StringGrid1.Cells[i,j]:=IntToStr(genmire);
Tomb[i,j]:= genmire;
StringGrid1.Cells[l,m]:=IntToStr(genmit);
Tomb[l,m]:= genmit;
end;
Jovedelmezoseg;
Feltolt;
end;
3.4. Mutáció
A mutáció alkalmazása téves eredményt adott, így ennek használata mellőzésre
szorult. De eredeti elképzelésben populációnként és ciklusonként egyszer egy véletlenszerűen
meghatározott egyed véletlenszerűen meghatározott génje egy véletlenszerűen meghatározott
számra cserélődik. A mutációs rátát minden lépésben 0 és 100% között generálja az eljárás.
//Mutáció
procedure TForm1.Mutalas;
var i,j,g,k,mutrata,hanyszor,l : integer;
begin
hanyszor:=1;
for l:=0 to hanyszor do
begin
k:=72;
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mutrata:=Round(random(k))+1;
for i:=0 to (Round(Genszam/mutrata)-1) do
for j:=0 to Elemszam-1 do
begin
Tomb[mutrata*i,j]:=random(5);
g:=(Tomb[mutrata*i,j]);
StringGrid1.Cells[mutrata*i,j]:=(FloatToStr(g));
Tomb[mutrata*i,j]:= Round(g);
end;
Jovedelmezoseg;
Feltolt;
end;
end;
3.5. Jövedelmezőség számítása
Az egyes egyedekhez tartozó jövedelmezőséget a megadott hozam és ár értékek
segítségével határoztam meg.
//Jövedelmezőség számítása
procedure TForm1.Jovedelmezoseg;
var j0,j0osszesen,j0szamlalo,j1,j1osszesen,j1szamlalo,j2,j2osszesen,j2szamlalo,j3,j3osszesen,
j3szamlalo, j4,j4osszesen,j4szamlalo,jovedelmezoseg : currency;
i,l,j,m : integer;
begin
for m:= 0 to Elemszam-1 do
begin
jovedelmezoseg:=0;
j0:=0; j0osszesen:=0; j0szamlalo:=0;
j1:=0; j1osszesen:=0; j1szamlalo:=0;
j2:=0; j2osszesen:=0; j2szamlalo:=0;
j3:=0; j3osszesen:=0; j3szamlalo:=0;
j4:=0; j4osszesen:=0; j4szamlalo:=0;
for l:=0 to Genszam-1 do
begin
if StrToInt(StringGrid1.Cells[l,m])=0 then
begin
j0szamlalo:=1;
j0osszesen:=j0osszesen+j0szamlalo;
end;
if StrToInt(StringGrid1.Cells[l,m])=1 then
begin
j1szamlalo:=1;
j1osszesen:=j1osszesen+j1szamlalo;
end;
if StrToInt(StringGrid1.Cells[l,m])=2 then
begin
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j2szamlalo:=1;
j2osszesen:=j2osszesen+j2szamlalo;
end;
if StrToInt(StringGrid1.Cells[l,m])=3 then
begin
j3szamlalo:=1;
j3osszesen:=j3osszesen+j3szamlalo;
end;
if StrToInt(StringGrid1.Cells[l,m])=4 then
begin
j4szamlalo:=1;
j4osszesen:=j4osszesen+j4szamlalo;
end;
end;
j0:=(StrToFloat(Edit3.Text)*StrToFloat(Edit4.Text))*j0osszesen;
j1:=(StrToFloat(Edit5.Text)*StrToFloat(Edit6.Text))*j1osszesen;
j2:=(StrToFloat(Edit7.Text)*StrToFloat(Edit8.Text))*j2osszesen;
j3:=(StrToFloat(Edit9.Text)*StrToFloat(Edit10.Text))*j3osszesen;
j4:=(StrToFloat(Edit11.Text)*StrToFloat(Edit12.Text))*j4osszesen;
jovedelmezoseg:=j0+j1+j2+j3+j4;
StringGrid2.Cells[0,m]:=FloatToStr(jovedelmezoseg);
JTomb[m]:= jovedelmezoseg;
end;
end;
3.6. Rendezés
A jövedelmezőségi adatok csökkenő sorrendbe rendezését buborékrendezési eljárással
oldattam meg. A ciklus minden lépésnél rekombinációt hajt végre majd sorba rendezi a
jövedelmezőségi adatokat. Ezután a fittnes függvény csökkenti 10 százalékkal a populáció
egyedszámát. Ezek az egyedek kimaradnak a további „fejlődésből”.
//Rendezés
procedure TForm1.Rendezes;
var i,j,k :integer;
tarcsi : currency;
atarcsi : array [0..71] of integer;
begin
//buborékrendezés
for j:=0 to Elemszam+1 do
for i:=0 to Elemszam-j-1 do
begin
if JTomb[i]< JTomb[i + 1] then
begin
tarcsi:=JTomb[i];
JTomb[i]:= JTomb[i + 1];
JTomb[i + 1]:=tarcsi;
for k:= 0 to Genszam-1 do
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begin
atarcsi[k]:= Tomb[k,i];
Tomb[k, i]:= Tomb[k, i+1];
Tomb[k, i+1]:= atarcsi[k];
end;
end;
end;
Tisztit;
Feltolt;
StringGrid1.Refresh;
StringGrid2.Refresh;
end;
//A kezdőpopuláció kiürítése
procedure TForm1.Tisztit;
var i,j : integer;
begin
for i:= 0 to Genszam-1 do
begin
for j:= 0 to Elemszam-1 do
begin
StringGrid1.Cells[i,j]:= '';
end;
end;
end;
//A populáció és a jövedelmezőség frissítése
procedure TForm1.Feltolt;
var i,j : integer;
begin
for i:= 0 to Genszam-1 do
begin
for j:= 0 to Elemszam-1 do
begin
StringGrid1.Cells[i,j]:= IntToStr(Tomb[i,j]);
StringGrid2.Cells[0,j]:= FloatToStr(JTomb[j]);
end;
end;
end;
//Csodagomb
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var i: integer;
begin
for i:= 0 to 80 do
begin
Rekombinalas; Rendezes;
Elemszam:= Round(Elemszam - (Elemszam/10));
end;
end;
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4. ELOSZTOTT RENDSZEREK
A nagyon bonyolult problémáknál igen nagyszámú kezdőpopulációt és sok ciklusos
(sok lépésből álló) genetikus algoritmust kell alkalmaznunk a pontos végeredmény eléréséhez.
Ez nagy számítási kapacitás igényű, amelyet az elosztott rendszerek alkalmazása révén
tudunk elérni.
„Az elosztott rendszer önálló számítógépek olyan összessége, amely kezelői számára
egyetlen koherens rendszernek tűnik.” Ez a definíció két feltételt fogalmaz meg. Az első
szerint az elosztott rendszer több számítógépből áll, amelyek lehetnek ugyanolyanok vagy
különbözőek. Az előbbi esetén homogén, míg az utóbbi esetén heterogén a rendszerről
beszélünk. A másik feltétel szerint a rendszernek el kell rejtenie az első tulajdonságot, azaz
több szempontból is egységes képet kell mutatnia a felhasználók felé. Ez utóbbi tulajdonságot
nevezzük átlátszóságnak (Binstock).
A hardver szempontjából valójában minden elosztott rendszer pusztán több CPU együttese. A
rendszerek lehetnek a CPU-k összekötésének módja szerint busz alapúak vagy
kapcsolóhálózat alapúak, de csoportosíthatóak a CPU-hoz tartozó memória elhelyezkedése
szerint is. Ha minden CPU ugyanazt a memóriát látja, akkor közös memóriásnak nevezzük,
míg ha minden CPU-hoz külön memória tartozik, akkor osztott memóriásnak nevezzük a
rendszert.
Elosztott rendszerek építésének egyik legegyszerűbb lehetősége, ha több különálló
számítógépet hálózattal kapcsolunk össze. Az elosztott programok futtatásának céljából
összekötött számítógépek egy úgynevezett klasztert (cluster) alkotnak. A klaszterek állhatnak
olyan munkaállomásokból, amelyekre az a jellemző, hogy a tulajdonosaik időnként
használják őket, de az idő nagy részében csak szabadon állnak. Ezeknél a szabad számítási
kapacitás kihasználása a cél.
Egy másik lehetőség, hogy kizárólag elosztott programok futtatásának céljából kötnek össze
számítógépeket. Ezeket a klasztereket nevezzük dedikált klasztereknek. A dedikált klaszterek
manapság felveszik a versenyt a szuperszámítógépekkel, azok árának töredékéért.
4.1. Grid
Az osztott számítógépes rendszerek teljesen új megközelítését hozta a grid
technológia, melyen a hálózatba kapcsolt számítógépek kommunikációs protokolljait, az
általuk kínált szolgáltatásokat és az erőforrásaik elosztását meghatározó infrastruktúrát értünk.
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A gridben szereplő számítógépeket mint összekapcsolt rendszereket látjuk, azaz elérhetünk
minden egyes node-ot egyenként is (ha a node közvetlenül a grid része), ellentétben a
klaszterrel, ahol a teljes klasztert egy nagy erőforrásként lehetett elérni. Fontos a szemléletbeli
különbség: a klaszternél sok gépet egy rendszerbe integrálunk, míg a gridben sok rendszer
megosztja egymás erőforrásait.
A felhasználó által elérhető erőforrások szolgáltatások formájában vannak jelen a gridben. Az
erőforrások használatakor a grid esetében nincs szükség arra a megkötésre sem, hogy a
felhasználónak minden gépen belépési lehetősége legyen. A felhasználónak csak a gridbe kell
belépnie, a többit az infrastruktúra elrejti a grid felhasználója előtt.
A grid úgy fogja össze a benne lévő számítógépeket, hogy azok megmaradnak önálló
rendszereknek lenni, miközben felesleges erőforrásaikkal dolgoznak a közös feladaton. Sok
esetben már meglévő klaszterek összefogására használják a gridet. Ilyen például a TeraGrid,
egy nagyteljesítményű számítási projekt, melyet az NCSA (National Center for
Supercomputing) koordinál. Ebben a gridben az Egyesült Államok több különböző pontján
elhelyezkedő nagyteljesítményű klasztereket kapcsoltak össze.
4.2. NorduGrid
A NorduGrid egy grid kutatási és fejlesztési együttműködés, melynek keretében egy
ingyenes Grid middleware-t fejlesztenek és támogatnak, melynek neve Advance Resource
Connector (ARC). Az együttműködés előreláthatóan legalább 2008-ig folytatódik, de ez
meghosszabbítható, az eredmények függvényében és az eredmények nagyon biztatóak.
A NorduGrid története 2001-ig nyúlik vissza, amikor elkezdődött a "Nordic Testbed for Wide
Area Computing and Data Handling" projekt, melynek célja egy grid kiépítése volt a kutatási
feladatok segítéséhez. A projekt befejeztével a projektben résztvevő fejlesztők magukkal
hozták az eredeti architektúrát és implementációkat és elindították a NorduGrid projektet.
A NorduGrid együttműködés célja egy robosztus, skálázható, hordozható és teljes értékű
megoldás kifejlesztése a globális számítási- és adat grid rendszerekhez. A NorduGrid
kifejlesztett (és folyamatosan továbbfejleszt) egy egész sor eszközt és szolgáltatást, mely
ARC middleware néven ismeretes.
A projekt célja között szerepel többek között a már említett ARC middleware folyamatos
fejlesztése, de részt vesz a grid szabványok kifejlesztésében is, melyek alapján meghatározza
az ARC fejlesztésében követendő stratégia célokat.
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Az együttműködés magját több skandináv akadémia és kutatóintézet alkotja. Bármilyen
intézmény vagy személy tagja lehet a NorduGrid projektnek, ha teljesíti a tagsági feltételeket,
melyek arra irányulnak, hogy minél szélesebb körben használják az ARC middlewaret és
segítsenek a fejlesztésében. Ennek megfelelően egy adott idő elteltével az inaktív tagok
tagsága megszűnik.
A projekt vezetését az irányító bizottság végzi. Ez a bizottság képviseli az együttműködést
különböző hivatalos fórumokon, koordinálja a közreműködőket és kezeli a projekt anyagi
forrásait. Ez a bizottság dönt az új tagok felvételéről is.
A technikai csoportban kutatókat, hallgatókat és egyéb tagokat találunk. A csoportot a
technikai koordinátor vezeti (Dr. Kónya Balázs, aki a Debreceni Egyetem fizikus szakán
végzett majd ugyanitt elméleti fizikából doktorált). A csoport feladata az, hogy a Grid valóban
működjön.
Az 1. számú mellékleten látható a NorduGrid Monitor internetes oldal, melyen folyamatosan
megtekinthetőek a Gridben szereplő erőforrások és azok pillanatnyi terheltsége, a 2. számú
melléklet pedig a NorduGridben részt vevő klasztereket mutatja be.. Látható, hogy
Magyarország még nem szerepel a listán. Ez azonban már nem sokáig lesz így, mivel a
MAAT klaszter megszerezte a Certification Authority-t, mely a NorduGridhez történő
csatlakozáshoz szükséges, így minden készen áll ahhoz, hogy hazánkban először egy klaszter
csatlakozzon a NorduGridhez.

9. ábra - A NorduGrid logója (forrás: NorduGrid)
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4.3. MAAT
A Debreceni Egyetem Gazdasági- és Agrárinformatikai tanszékén kiépült egy klaszter,
mely a rend és az igazság egyiptomi istennőjéről kapta nevét. A MAAT klaszter alapvető
infrastrukturális hátteret szolgáltat a Gazdasági- és Agrárinformatikai tanszék kutatási
feladataihoz. Java programozási nyelven írt programok futnak az ARC rendszeren, mint
például osztályozó és mintafelismerő programok (neurális hálózat), stb.
Mint az AgriGrid első klasztere – a későbbiekben a MAAT klaszter bekapcsolódási pontot is
szolgáltat a grid kiterjesztésében résztvevő többi klaszter felé (Herdon-Salga, 2005).
7. táblázat – A MAAT klaszter konfigurációja
Konfiguráció
Operációs rendszer

Fedora Core 2
Torque (PBS alapú)
NorduGrid ARC

Hardver

12 + 1 darab 2.4 GHz-es Pentium4-es számítógép, 512 MB RAM-al.
Az operációs rendszer minden gépen egy-egy 8 GB-os partíción
kapott helyett

Üzemelési időszak

hétköznap 20:00 - 07:00, hétvége 00:00 - 24:00

10. ábra - A MAAT klaszter a Debreceni Egyetem Gazdasági- és Agrárinformatikai tanszékén
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5. ÖSSZEGZÉS
A genetikus algoritmussal egy alternatív módszert sikerült kidolgozni a vetésforgó
optimalizálásra, amely igen nagy területen és sok növény esetén is, bonyolult
kényszerfeltételek mellett nyújt pontos eredményt. A módszer nagy előnye, hogy a nem
lineáris feladatok esetén is valós időben nyújtja az eredményt. A többi eljárástól eltérően nem
csak a lokális szélsőérték helyeket találja meg, hanem globális optimummal szolgál.
A nagyon bonyolult problémáknál igen nagyszámú kezdőpopulációt és sok ciklusos (sok
lépésből álló) genetikus algoritmust kell alkalmaznunk a pontos végeredmény eléréséhez. Ez
nagy számítási kapacitás igényű, amelyet az elosztott rendszerek alkalmazása révén tudunk
elérni.
Az utóbbi tíz évben egyre szélesebb körben, számos gyakorlati és kutatási problémánál
alkalmazzák az evolúciós algoritmusok módszerét. Az alkalmazások igen változatosak, pl. a
ipari robotok tanítása mellett, az adatbányászat, az optimalizálás, a kép- és zenealkotás
egyaránt sikeres területek. Az evolúciós algoritmusok nem fogják kiszorítani a lineáris
programozási modelleket, de egymás mellett alkalmazva pontosabb és precízebb megoldások
érhetők el a tudomány bármely területén. Továbbá működési elveik különbözősége miatt, ha
az egyik módszer sikertelennek bizonyul, a másik eljárás még hozhat kielégítő eredményt. Így
kar-karöltve és egymást kiegészítve használhatjuk őket a jelen és a jövő (optimalizálási)
problémáinak megoldására.
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7. MELLÉKLETEK

1. melléklet - A NorduGrid monitor
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2. melléklet - A NorduGridben résztvevő klaszterek

29

