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Intézetében a folyamat modellek közvetlen számítógépi leképezésére
kifejlesztett generikus kétrétegű háló modellen alapuló szoftvertechnológia
alkalmazását tanulmányoztam tárolásokból, valamint diszkrét és folytonos
változásokból (vétel, feldolgozás, eladás) felépülő gazdasági folyamatok
dinamikus szimuláción alapuló tervezésére, illetve irányítására. Az
illusztratív példa alapjául szolgáló valós feladatot és adatokat egy korábban
vizsgált, növénytermesztést, takarmánykeverést és állattenyésztést folytató
mezőgazdasági üzem takarmánykeverő rendszeréből vettem. A vizsgálatok
módszertani jellege miatt a jobb áttekinthetőség kedvéért, a munkához
egyszerűsített modelleket építettem.
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A rendszer tervezése (planning) helyett áttértem az ütemezés (scheduling)
szintű részletes, dinamikus modellre. A feladat informatikai szempontból
egy változó struktúrájú hibrid automata szimuláción alapuló működtetése.
Munkánk során konzulensemmel elkészítettük az általános keretprogramot
kiegészítő azon újabb prototípusokat, amelyek lehetőséget biztosítanak a
kiadásokból származó költségek, illetve a bevételekből eredő igény
mértékek folyamaton belüli részletes követésére is. Az (egyelőre egyszerű,
így áttekinthető és könnyen kiértékelhető) esettanulmányokban azt
vizsgáltam, hogy miként lehet lokális döntések meghozatalára hasznosítani
az egyes alternatív, illetve konkurens tevékenységekkel közvetlenül
összekapcsolt tárolókhoz rendelt költségek és igény mértékek alapján
számított gazdasági potenciált. Az általános program input / output
interfészeként Excel munkakönyveket használtam.
A szimulációs eredmények ismeretében megállapítottam, hogy a módszer
jól alkalmazható a vizsgált hibrid modellek leírására. Ugyanakkor biztató
tapasztalatokat szereztem a költségek, illetve igény mértékek részletes
szimulációs követése segítségével számított lokális gazdasági potenciálok
összehasonlításán alapuló lokális döntések alkalmazásáról.
A lokális gazdasági potenciál számításán alapuló kedvező megoldás tovább
javítható a tárolókhoz rendelt „fuzzy jellegű”, trapezoidális megítélési
függvény paramétereinek optimálásával. Ezt az Intézet munkatársai által
kifejlesztett többszempontú diszkrét / folytonos genetikus algoritmussal
oldottam meg.
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A módszer továbbfejlesztésével érdekes megoldás körvonalazható a nagy
méretű „supply / demand chain” típusú problémák kezelésére.
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ABSTRACT
Studies on Local Economic Decisions Based Simulation
of a Simplified Fodder Mixing Problem
Author: G. Lehőcz
Consultant: Dr habil. B. Csukás CSc
Institute of Mathematics and Information Technology
University of Kaposvár, Guba S. u. 40., H-7400 Kaposvár, Hungary
Generic Bi-layered Net based software technology, developed for the
Direct Computer Mapping of process models at the Institute of
Mathematics and Information Technology (University of Kaposvár) has
been applied for the dynamic scheduling of a simplified fodder mixing
plant. The studied system is a typical example for a process, built from
storage volumes, as well as from discrete and continuous transportations
and transformations (purchase, processing, transport, sale). The actual
example for the simulation based investigation has been developed for an
agricultural farm, containing cultivation, fodder mixing and pig-breeding.
The formerly developed simplified, simulation based planning model has
been changed for the detailed dynamic scheduling. For the methodological
investigations simplified, plausible test models were used.
In this application the Generic Bi-layered Net model is used for the
description of a hybrid automaton. The detailed structural model and the
respective dynamic database have been generated from the user input. In
addition to the balance calculation, we prepared the model also for the
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detailed dynamic simulation of the measures of demand and cost, coming
from the sales, and from the purchases respectively. In the (for the time
being simplified and plausible) case study, we investigated the possibility
of the cooperative local decisions on the alternative and/or concurrent
elementary processes, based on the economic potential, calculated from the
summarized changes in the cost and in the measure of demand, associated
with the respective storage volumes.
The “possibility space” of the model is determined by the alternative
purchases and sales, as well as by the concurrent mixing receipts, realizable
in a single mixing equipment.
According to our experiences, the method tends to select the locally
advantageous suboptimal solutions for each subsystem. A natural
cooperativity is evolving in the system, because the same storage volumes
are connected with various elementary processes that results in the forced
consensus in local subgoals of the neighboring processes. The essence of
this kind of cooperative architecture is that the functionally connected parts
of the process are forced to develop such suboptimal states that allow
developing the suboptimal configuration also for their neighbors.
Based on our investigation it is obvious that the Generic Bi-layered Net
model gives an adequate representation of the logistical processes,
involving discrete and continuous elements, while the method makes
possible the dynamic accounting of the costs and measures of demand,
associated with the storage volumes.
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It can be concluded that with the knowledge of the cost and demand
modifying effects of the alternative and/or concurrent processes, we can
make suboptimal cooperative local decisions, based on the comparison of
the respective economic potentials. The local economic potential based
decisions can be improved further by the optimization of the parameters of
the “fuzzy” evaluating function, characterizing the storages. We used the
multi-objective discrete / continuous genetic algorithm, developed at the
Institute of Mathematics and Information Technology (University of
Kaposvár) to solve this problem.
The future goal of our research is to use the method for the decision
making of large scale processes, where the global optimum cannot be
found within a feasible computational time (e.g. in the large scale
supply/demand chain problems).
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BEVEZETÉS
Az utóbbi időszakban kifejlesztett informatikai eszközök lehetővé teszik a
diszkrét és folytonos elemeket is tartalmazó, nagyméretű hibrid modellek
viszonylag egyszerű kiszámítását is. Egy ilyen módszer képezi a Kaposvári
Egyetem Matematikai és Informatikai Intézetének alap és alkalmazott
kutatási témáját is. Az alkalmazások egyik ígéretes területe a részletes
szimuláción alapuló logisztikai problémamegoldás.
A módszer azt is lehetővé teszi, hogy a különféle anyagok és energiák
mozgásával párhuzamosan, a velük egy irányban növekvő költségeket és az
árbevételből származó, a nyersanyagok irányában visszafelé kiszámolható
igény mértékeket is részletesen követni lehessen. Mindez lehetőséget ad a
folyamat

valamennyi

döntési

pontjánál

az

alternatív

megoldások

úgynevezett gazdasági potenciáljának meghatározásához. A lehetséges
megoldások gazdasági potenciálja alapján viszont lokális (és mint a
későbbiekben rávilágítunk) kooperatív döntéseket lehet hozni.
Munkámban, az előzőekben leírt módszert tanulmányoztam egy, a
gyakorlatban is használt takarmánykeverési probléma, az áttekinthetőség
kedvéért leegyszerűsített, illetve kicsit részletesebb modelljén. Remélem,
hogy a jelenlegi fázisban még első sorban elméleti jelentőségű vizsgálat
eredményei, hozzájárulnak a gyakorlati feladatok új elvű és hatékony
megoldását szolgáló módszerek továbbfejlesztéséhez.
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IRODALMI ÁTTEKINTÉS
Mezőgazdasági rendszerek matematikai és számítógépi modellezésének
helyzete és problémái
A számítástechnika megjelenésével lehetőség nyílt, és egyben szükségessé
vált olyan rendszerek modellezése, melyek a korábbi vizsgálatok alapján
matematikailag

könnyen

értelmezhetőek

és

leírhatók

voltak.

A

számítógépes modellezés, és a matematika, szintén a számítástechnikának
köszönhető, folyamatos fejlődése azonban további teret nyit, a még
bonyolultabb rendszerek egyre pontosabb leírására. Ilyenek például a
biológiai rendszerek, amelyekben gyakran keverednek diszkrét és folytonos
modellrészek.
Hasonló hibrid problémák jelentkeznek a mezőgazdaságban is jelentkező
technológiai és logisztikai feladatok megoldásánál is (Vohnout, 2003;
Benkő, 2000).
A mezőgazdasági rendszerek mérnöki irányítása és tervezése a jövőben
egyre inkább olyan gazdálkodási és logisztikai feladat megoldást segítő
szimulációs eszközöket igényel, amelyek képesek a dinamikusan változó
(gazdasági,

meteorológiai,

figyelembevételével

alternatív

külkereskedelmi,
megoldásokat

stb.)

építeni,

feltételek
a

lehetséges

változatokat szimulálni, több szempontból kiértékelni, sőt fejleszteni és a
javaslatot a változó körülményekre (mezőgazdasági szempontból valós
időben) aktualizálni.
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Hazai, sőt nemzetközi viszonylatban sem található olyan megoldás, amely
elegendő

részletességgel

biztosítja

a

mezőgazdasági

folyamatok

jellegzetességeinek, időbeli lefolyásának, valamint helyi sajátosságainak
figyelembevételét, és ugyanakkor a hatékony gazdasági optimálást is
lehetővé teszi.
Az ismert módszerek lényegében a gazdálkodási és gazdasági adatbázisok
kultúrált kezelését biztosítják valamilyen adatbázis- és táblázatkezelő
program (például a Microsoft ACCESS) alkalmazásával, miközben a
feladatok tényleges megoldása a felhasználóra hárul.
Egy teljes mezőgazdasági vállalkozás összes tevékenységét átfogó és
automatikus problémamegoldó képességekkel rendelkező eszközökről
nincs tudomásunk.
Az alkalmazott matematika (ezen belül az operációkutatás) számos olyan
jól

kidolgozott

módszerrel

rendelkezik,

amelyekkel

hatékonyan

megoldhatók az egyes tipikus részfeladatok (pl. a szállítási feladat, az ún.
körutazási feladat, a járatszerkesztési feladat, a telepítési feladat, a
hálótervezési feladatok, a sorbanállási feladatok, a készletezési feladatok,
stb.). Mindezen feladatok elszigetelt megoldása esetén az operációkutatás
optimális megoldást javasol. Ugyanakkor természetesen nincs lehetőség a
teljes rendszer dinamikus viselkedésének összefüggő és áttekintő
elemzésére, illetve a teljes folyamat tervezésének és irányításának
számítógépes segítésére (Hillier, Lieberman, et al. 1994).
Általános tendencia, hogy az élettelen természettudományokban és a
műszaki tudományokban kifejlesztett dinamikus szimulációs módszerek
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fokozatosan elterjednek az élettudományokban és az élettudományokra
épülő alkalmazott és mérnöki tudományokban, így a mezőgazdaságban is.
A szimuláció fontosabb ismert módszerei a következők (Csukás, Bánkuti,
Balogh, et al. 2004):
•A mérlegegyenletes kezelésmód szokásos megközelítése az, hogy a
folyamatot leíró mértékek jellemző részeinek változását meghatározó (elvi
megfontolásokon alapuló, illetve empirikus) fenomenológiai összefüggések
segítségével leírt mérlegegyenletek felhasználásával szimuláljuk a rendszer
működését.
•A heurisztikus kezelésmód lényege az, hogy a rendszert jellemző
állapotváltozásokat meghatározó szabályok segítségével

írjuk le a

folyamatot.
A szimulációs módszer előnye az, hogy elvileg tetszőleges részletességgel
és elvileg a teljes gazdasági folyamatról kapunk képet, ugyanakkor a
szimuláció (legalábbis egyetlen futása) önmagában nem old meg
semmilyen tervezési vagy irányítási feladatot.
A Mesterséges Intelligencia (Futó, 1999) ezzel szemben a közvetlen
probléma megoldást tűzte ki célul, miközben teljesen figyelmen kívül
hagyta a létező megmaradási folyamatok természetes struktúráját és az
alapvető megmaradási törvényeket. Az ún. tudás alapú, szakértői
rendszerek absztrakt jelekkel és szabályokkal foglalkoznak, amit a műszaki
/ gazdasági alkalmazásokban valahogy aktualizálni kell. A szakadék
áthidalására fejlesztették ki a minőségi modellek különféle fajtáit. Ez
azonban a mennyiségi és minőségi modellek eltérő reprezentációja miatt
nem hozta meg a kívánt eredményt.
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Az utóbbi időben körvonalazódó Számítógépi Intelligencia három,
kombinált módszereket is kifejlesztő, de végső soron elszigetelt területe a
mesterséges neurális hálózatok, a genetikus algoritmusok és a fuzzy
halmazok. Ezek a módszerek már részben a biológiai rendszerek
leegyszerűsített

és

elvonatkoztatott

mintáin

illetve

az

emberi

fogalomalkotás és következtetés megfigyelésén alapulnak. Hiányoznak
azonban azok a módszerek, amelyek képesek a Számítógépi Intelligencia
és a kvantitatív természettudományos illetve mérnöki modellek hatékony
integrálására.
Az előzőekben leírtakat figyelembe véve kiemelt fontossága van az olyan
módszer-kombinációknak, amelyek lényege egy, az egyes autonóm
részfeladatokat megoldó modulokkal kiegészített dinamikus szimulátor,
valamint egy meglevő probléma megoldó (optimáló, vagy legalábbis
szuboptimális megoldások kialakítását biztosító) algoritmus együttese
(például visszacsatolt kapcsolata) (Csukás, Bánkuti, Balogh, 2004).
A generikus kétrétegű háló modell
A tárolásokból és változtatásokból (szállításokból és átalakításokból)
felépített folyamatokat a Kaposvári Egyetem Matematikai és Informatikai
Intézetében kifejlesztett és kutatott generikus kétrétegű háló modellel
(Csukás és Bánkuti, 2003a, 2003b) írjuk le. A 1. ábrán látható
illusztrációnak megfelelően a modell úgynevezett passzív elemei az
állapotokat, aktív elemei pedig a változásokat írják le. Ezen építőelemeket
valamennyi hozzájuk tartozó adattal és programmal együtt egy, a különféle
folyamatok számára kifejlesztett közös dinamikus adatbázis kétféle elemére
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képezzük le. Az elemeket egy általános rendeltetésű mag (kernel) program
kezeli és ezen alapul a különféle időben változó struktúrájú folyamatok
dinamikus szimulációja, valamint a szimulációval segített tervezése és
szabályozása.
P: Passzív elemek – állapot

p1
Módosító
csatornák

p2

3b2

2 b1

1 g2

2 g2

A: Aktív elemek – változások

2b3

4b3

Leolvasó
csatornák

a3

a2

a1
1 g1

p4

p3

2b2

1 b1

Jel

Mérték

2 g3

3 g4

Folyamat

Szabály

1. ábra A generikus kétrétegű háló modell lényege
A generikus szimulátor egy (pl. EXCEL) input állományban rögzített
adatokból generálja a folyamatot leíró ún. strukturális modell passzív
mérlegelemeit és jeleit, valamint aktív elemi változásait és szabályait. A
szimuláció a közvetlenül egy dinamikus adatbázisra leképezett aktív
folyamatok kiszámításán, illetve a passzív mérlegelemek elszámolásán,
illetve felülírásán alapul. A modell lényege a valamennyi megmaradási és
információs folyamatot azonos adatszerkezettel leíró állapot és változás
elemek közötti visszacsatolás. A szimuláció az előírt szempontok szerinti
értékeléssel zárul.
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A szimulációs modell kiterjeszthető a mezőgazdasági vállalkozások
növénytermesztő,

takarmány

előállító

és

állattenyésztő

rendszerei

működésének egy (vagy több) éves időszakára. Passzív elem lehet például
a mindenkori felhasználható szántóföld területe, egy adott szárított
takarmányféleséget tároló tartály tartalma, egy adott hizlalóban levő
sertések mennyisége (száma és tömeg-eloszlása), a tárolt trágya
mennyisége, stb. Az átalakulás és az anyagmozgatás jellegű folyamatokat
az aktív elemi változások modellezik. Aktív elem például egy adott
takarmány keverék előállításának receptje (miből, mennyit keverünk be és
milyen költséggel, mennyi takarmány képződik egy adagban), egy adott
battérián a malacok tápanyagforgalma és gyarapodása (adott időszakban
naponta

mennyi

és

milyen

takarmányt

fogyasztanak,

mennyi

a

súlygyarapodásuk, mennyi trágyát termelnek, és mindez mennyibe kerül), a
műtrágya vásárlása, a kukorica értékesítése, a hízók eladása, stb.
A jó (optimális) megoldások keresésének módszerei
A világon jelenleg elterjedt módszerek nagy része az ún. globális optimum
számításán

alapul.

A

hagyományos

kezelésmódot

a

matematikai

programozás és az operációkutatás módszerei fémjelzik. Újabban azonban
egyre több olyan „nem egzakt” módszer jelenik meg, amelyekben inkább a
természetes fejlődés és a mérnöki gondolkodásmód modellezése, mint a
matematikai formalizálás kerül előtérbe.
A hagyományos szintézis segítő módszerek az optimálási paradigmán
alapulnak és a mérnöki feladatot valamely ismert és matematikailag
megalapozott módszer nyelvén fogalmazzák meg (Nishida, 1983; Friedler,
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1992). A leggyakrabban használt módszer a lineáris programozásból
kifejlesztett vegyes egész nemlineáris programozás (MINLP), illetve az
ebből kialakított újabb kombinált módszerek.
A mérnöki szintézist segítő módszerek másik nagy csoportja a tudás alapú
rendszerek és a mesterséges intelligencia talaján alakult ki. A nem egzakt
kezelésmód első közelítésben különféle megoldások lazán összefüggő
együttesének tűnik. A legfontosabb módszerek heurisztikus algoritmusok,
evolúciós programok, genetikus algoritmusok, „neurális” elvű megoldások
és a kombinált módszerek. A genetikus algoritmusok használatánál
lehetséges megoldások (variánsok) egy adott populációjából indulunk ki és
a természetes kiválogatódás elvei szerint próbálunk új kombinációkat
létrehozni. A generikus dinamikus szimulátor és a genetikus algoritmus
összekapcsolásával (Csukás és Balogh, 1998) érdekes lehetőség nyílik a
szuboptimális megoldások részletes modellen alapuló meghatározására.
Ugyanakkor a természetes folyamatokhoz hasonlóan, elvileg lehetőség van
a szuboptimális megoldások gyors kifejlesztését biztosító kooperatív
jellegű lokális döntések alkalmazására is. A bonyolult természetes
rendszerek ugyanis mindig lokális döntéseken alapulva működnek, mivel a
teljes rendszer áttekintése sokszor megoldhatatlan lenne.
A

genetikus

modell

az

élőlények

genetikus

kódjához

hasonló

ismeretprezentáció. A genetikus algoritmus a Darwin-i természetes
kiválogatódás elvén alapul (Holland, 1975). A genetikus algoritmus a
populációban lévő genetikus kódok (azaz az egyedek) halmaza felett
értelmezett genetikus operátorok alkalmazásán alapul. A genetikus
operátorok a biológiai fejlődést biztosító szaporodási folyamatok
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jellegzetességeinek mintájára értelmezett műveleteket (pl. szelekciót,
reprodukciót, párosítást, kereszteződést, mutációt) hajtanak végre.
A szakirodalomban ismertetett genetikus algoritmusok (Goldberg, 1989;
Koza, 1992) közös jellemzője az, hogy
•a genetikus kódok adott méretű rendezett halmazok (pl. adott
hosszúságú stringek);
•a genetikus algoritmus pedig teljesen véletlenszerű elvek alapján
(sztochasztikusan) működik.
A genetikus modellezésnél az egyedeket (azaz a variánsokat illetve
az

alternatív

megoldásokat)

legtöbbször

rögzített

hosszúságú

karaktersorozatokkal (stringekkel) írjuk le. A string a DNS-hez hasonlóan
kódolja az egyes egyedeket egy
s = {s1 , s 2 , s 3 , ..., s n }

(1)

rendezett halmaz formájában, ahol az egyes s i

pozíciókon a C

karakterhalmaz valamelyik c j eleme szerepel, azaz
(2)

c j (s i ) ∈ C

A genetikus algoritmusok általános felépítését a 2. ábrán mutatjuk be.
A genetikus algoritmus fejlődési folyamata egy kezdeti populációból indul.
A kezdeti populációban levő variánsok (egyedek) genetikus kódját a
klasszikus algoritmusokban véletlenszerűen generálják. A hagyományos
genetikus modellezés lényegéből adódóan a populációban kizárólag
egyforma struktúrájú „kromoszómák”, azaz azonos hosszúságú stringek
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lehetnek. Az algoritmus lényeges paramétere viszont a populáció mérete,
azaz az induláskor generált egyedek számossága.
Genetikus kódolás
kidolgozása

Kezdeti populáció
létrehozása

Értékelési sz. (ok)
megválasztása

Értékelés, „fitness”
képzés

igen

Vége?
nem
Szelekció,
szülők kiválasztása
Keresztezés, a szülők
kombinációja

Mutáció, a kód
véletlen megváltoztatása
Kicserélés, az új egyedek
populációba illesztése

2. ábra A genetikus algoritmus vázlatos felépítése
Egy generáció „életciklusa” az egyedek fitness (életképesség) értékének
meghatározásával indul. A populáció értékeléséhez kapcsolhatjuk az
algoritmus leállítási kritériumát is, ami azonban nem határozható meg
egyértelműen. Gondoljunk arra, hogy a feladattól függően sokszor az
egyetlen

kiugróan

jó

megoldás

helyett

kedvezőbb,

ha

sokféle,

„egyenletesen elég jó” variánst szelektálunk. Tovább nehezíti az értékelést
az, hogy a gyakorlatban legtöbbször nem tudjuk, milyen távol vagyunk a
lehetséges optimumtól. Így olykor feleslegesen keresünk akkor is, amikor
már megtaláltuk a legjobb megoldást, máskor viszont túl korán
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megelégszünk egy közepes vagy gyenge megoldással, hiszen nincs
tudomásunk az esetleges sokkal jobb kombináció lehetőségéről.
A szelekciós operátor működése azon alapul, hogy az alacsony
életképesség értékű egyedek nagyobb, a magasabb célfüggvény értékű
variánsok pedig kisebb valószínűséggel kerülnek ki a populációból. A
szelekciós rátát tehát egy, az egyed fitness értékével paraméterezett
valószínűségi sűrűségfüggvény határozza meg. Az életképesség értéken
alapuló szelekciót azonban érdemes az egyed életkora ismeretében
korrigálni. Ilyen módon a még kevés „szaporodási” ciklusban részt vett
variánsok lehetőséget kapnak arra, hogy kereszteződéssel és/vagy
mutációval jó megoldásokat építsenek.
A reprodukciós lépésben az egyes genetikus kódokról az életképesség
értéküktől függő számú másolat képződik. A reprodukciós rátát szintén
egy, a fitness értékekkel paraméterezett valószínűségi sűrűségfüggvény
határozza meg. A magas értékű egyedeknek nagy valószínűséggel több
másolata lehet, míg az alacsony értékű egyedek szaporodási képességét
korlátozzuk.
A növekedés exponenciális jellegű, hiszen a szaporodás az egyedek
számával arányos. A különböző életképesség értékű variánsok egymáshoz
viszonyított fejlődését viszont a reprodukciós és a szelekciós tényező
aránya fejezi ki a legvilágosabban. Nyilvánvaló, hogy amennyiben csak
reprodukció lenne, akkor hamarosan kiválogatódnának az addigi ismeretek
szerint legjobbnak vélt egyedek és megállna a fejlődés. Ezt a párosítást, a
kereszteződés és a mutáció akadályozza meg.
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A párosítás során kijelöljük az utódokat kereszteződéssel létrehozó párokat.
A kiválasztás a hagyományos genetikus algoritmusokban alapvetően
véletlenszerűen történik. Bizonyos fokig előnyös lehet a magas fitness
értékű variánsok párosítása, de ennek az elvnek az alkalmazása egy ponton
túl akár ronthatja is az algoritmus működését.
A

genetikus

algoritmus

alapvető

„felfedező”

mechanizmusa

a

kereszteződés. A kereszteződés a „szülő” egyedek genetikus kódját
kombinálva egy vagy több korábban nem létező új megoldást hoz létre. A
szakirodalomban a kereszteződésnek több fajtája is ismert, de valamennyi
ismert megoldás véletlenszerű döntéseken alapul. A legegyszerűbb az ún.
egypontú kereszteződés. Ennél véletlenszerűen választunk egy pozíciót és
az utód az egyik string elejét és a másik string végét örökli. Például az
s a = {a 1 , a 2 , a 3 , a 4 , a 5 , a 6 , a 7 , a 8 , a 9 , a 10 }

(3)

s b = {b1 , b 2 , b 3 , b 4 , b 5 , b 6 , b 7 , b 8 , b 9 , b10 }

(4)

és

„szülők” kódjának a 4. pozíción bekövetkező kereszteződésével létrejön az
s u = {a 1 , a 2 , a 3 , a 4 , b 5 , b 6 , b 7 , b 8 , b 9 , b10 }

(5)

„utód”.
A keresztező operátor mindig a kezdeti populációban jelen levő genetikai
információt strukturálja át, és így (különösen kisebb méretű kiindulási
populációk esetében) könnyen előfordulhat, hogy éppen a legjobb
megoldásokat hordozó sémák nem, vagy csak nagyon lassan alakulnak ki.
Szükség van tehát egy olyan kiegészítő mechanizmusra, amely lehetővé
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teszi azt, hogy a populációba közvetlenül is kialakulhassanak az új
lehetőségek. Ezt a célt szolgálja a mutációs operátor. A mutációnál
véletlenszerűen választunk egy pozíciót, majd véletlenszerűen választunk
egy, az adott pozíción megengedett másik allélt és felcseréljük az eredetivel
azt.
A tervezési, illetve irányítási feladat optimálása (szuboptimálása) során az
együttműködő matematikai programozási vagy evolúciós (pl. genetikus)
algoritmus számára deklarálni kell a probléma ún. lehetőségterét (azaz a
változtatható diszkrét és folytonos jellemzőket). Az algoritmus által
javasolt variáns(oka)t a dinamikus szimulátor kiszámítja és kiértékeli.
Ezután (zárt hatásláncú, evolúciós összekapcsolás esetén) a matematikai
programozási vagy evolúciós algoritmus elkészíti a következő populáció
variánsait. A program így tendenciajelleggel egyre jobb megoldásokat
javasol.
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A VIZSGÁLT PÉLDA ÉS AZ ALKALMAZOTT MÓDSZEREK
BEMUTATÁSA
A vizsgált példa gazdasági potenciál számítással kiegészített kétrétegű
háló modellje
A mezőgazdasági termelő, feldolgozó és elosztó rendszerek tárolók és a
tárolók között értelmezett tevékenységek időben változó struktúrájú
hálózatával modellezhetők. A tevékenységek átalakítások vagy szállítások.
A vételek, feldolgozások és eladások egy része állandóan elérhető
erőforráshoz tartozik, míg más tevékenységek ugyanazon erőforrásokat
(például: teherautókat, feldolgozógépeket) használják. Ez utóbbi esetben
ütemezni kell az egymással konkuráló tevékenységeket.
Az alternatív és konkurens tevékenységek következtében a tervezés, majd
az ezt követő megvalósítás és irányítás fázisában is sok lehetőségből kell
kiválasztani az egy vagy több szempontból kedvező (optimális illetve
szuboptimális) megoldást.
Munkámban, az előzőekben körvonalazott mezőgazdasági logisztikai
rendszerek (Csukás, Balogh, Takátsy, et al. 2001, Bóity, Gudlin, et al.
2001) esetében kíséreltük ennek a megközelítésnek az alkalmazását. A
korábban vizsgált teljes mezőgazdasági üzem struktúrából a keverőt
emeltük ki. A vizsgált rendszer vázlatos rajza az 3. ábrán látható.
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3. ábra A vizsgált feladat: egy tipikus üzem
Ez a példa illusztrálja azt a mezőgazdasági üzemekben tipikus esetet is,
amikor az alapanyagok alternatív vétele és a termékek alternatív eladása
mellett gazdaságilag kedvező lehet a saját termelésű, illetve vásárolt
alapanyagok eladása, vagy a kész takarmányok megvásárlása is.
Példaképpen tekintsük két komponens keverésének kétrétegű háló
modelljét a 4. ábra szerint. A bal felső ábrán látható szokásos gráfábrázolás a kétrétegű háló modellben a bal alsó ábra szerint jelenik meg. A
felső rétegben láthatók az állapotot meghatározó tárolók, az alsó rétegben
pedig jelen esetben egyetlen keverési folyamat. A keverés során az „a” és
„b” anyagok mennyisége csökken, a „c” termék mennyisége, pedig
növekszik. A keverés lehetőségét és szükségességét a tartályokban lévő
anyag mennyisége, költsége illetve a kereslet határozza meg, azonban ezek
figyelembe vétele ezen az ábrán még nem látható. Az egyszerű keverési
folyamat leírásánál a 4. ábrán bemutatott jobb alsó séma szerint
valamennyi tartályt ki kell egészíteni a szint mérésének és megítélésének
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végrehajtására szolgáló szabályokkal, majd az ezen szabályok által
számított jelek ismeretében egy kiértékelési szabállyal, amely dönt a
keverési folyamat megindításról. Mindez az egyszerűsített gráf-ábrázolás
nyelvén a 4. ábrán bemutatott jobb felső rajzon látható.
A modell 4. ábrán illusztrált kiegészítése azt fejezi ki, hogy a vizsgált
mesterséges folyamatot ki kell egészítenünk a szabályozó részfolyamat
jeleivel és szabályaival (ugyanerre nincs szükség a természetes folyamatok,
pl. kémiai reakciók esetében, mivel ezek önmeghatározottak).

4. ábra Egy egyszerű keverés kétrétegű háló leírása
Ennek megfelelően jelen munkában, a bevezetésben említett célkitűzés
figyelembevételével, a módszert kiegészítettük a költségek és igény
mértékek nyilvántartásával, valamint az egyes vételek, eladások és
átalakítások összes költség- és igény mérték változási vonzatának
követésével. Az adatbázisban minden tárolót az aktuális tömeggel,
költséggel és igény mértékkel jellemzünk (ez utóbbi adat lényegében az
adott anyagra vonatkozó „kereslet” kifejezője). Az egyes tárolókhoz rendelt
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költségek, igény mértékek és feltételek, valamint az egyes tevékenységek
költség- és igény mérték módosító hatását figyelembe véve azzal
kísérleteztünk, hogy miképpen lehet lokális (azaz az alternatív vagy
egymással konkuráló tevékenységek osztályain belüli) döntéseket hozva,
kedvező megoldásokat generálni.
A valós feladatok megoldásánál a helyzet bonyolultabb, hiszen többféle
keverési recept közül kell választanunk, és ugyancsak több lehetőség van
az egyes nyersanyagok biztosítására, valamint az egyes termékek eladására
is. Ez oda vezet, hogy a struktúra bonyolultabb és időben változó lesz. Ezt
az esetet szemléltetjük a 5. ábrán, amelyik elölnézetben a hálózat
struktúráját, oldalnézetben pedig az időben egymást követő események
ütemezésének úgynevezett Gantt-diagrammját mutatja.
Az egyes tárolókhoz tartozó fontosabb adatok a következők: a tárolt anyag
tömege; a tárolt anyag költsége; a tárolóhoz tartozó aktuális igény mérték; a
tároló szintjének megítélési függvénye (pl. egy trapezoidális fuzzy szám
négy karakterisztikus pontja, amelyek rendre a minimális, az elvárt alsó, az
elvárt felső és a maximális szintet határozzák meg); a fajlagos tárolási
költség; az esetleges romlásból származó fajlagos árcsökkenés, stb.
A tevékenységeknek a jelenleg vizsgált példákban három fajtája van,
amelyek rendre a vétel, az eladás és a szakaszos, illetve folyamatos
feldolgozás.

Valamennyi

tevékenység

adott

időpontokhoz,

vagy

időintervallumokhoz köthető. A vételekhez és az eladásokhoz javasolt
névleges tömegek tartoznak, az alternatív (egymást helyettesítő) vételeket
és eladásokat osztályokba sorolva tüntetjük fel. A szimulációnál a vételt és
az eladást a megfelelő tárolók közötti mennyiség illetve az ezzel járó
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költség transzportjával modellezzük, miközben az igény mérték ezzel
ellentétes irányban és előjellel módosul.

e
i

v

e
i

e

o

e

ri+1

o

i

e

v

v

e

Mmax++
e

+1

ri

Mmin-

i

v

e
e

Mmax+

i

e

-1

Mmin--

e

ri-1

i

o

v

o
v

e

5. ábra A generikus kétrétegű háló modell hálózati és Gantt-diagramm
képe, továbbá egy tároló szintjének megítélési függvénye
A feldolgozások jellemzői a következők:
•folyamatos feldolgozásnál a feldolgozási sebesség és a minimális
időtartam, szakaszos feldolgozásnál az adag mérete és a feldolgozás
időtartama;
•a

feldolgozást

végző

egység

(például

takarmánykeverő)

azonosítása;
•a feldolgozás fajlagos költsége;
•és a feldolgozás receptje, amely leírja, hogy a belépő anyagokat
milyen arányban vesszük az egyes tárolókból, illetve milyen
arányban helyezzük el az egyes terméktárolókban.
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Több kiindulási anyag és termék esetén, a feldolgozás költségével növelt
input érték összeget az igény mértékek arányában osztjuk el az output
tárolókhoz rendelt költség jellemzők között. Fordítva, az output tárolók
által fizetett igény mértéket („árat”) az input tárolókhoz tartozó költségek
arányában osztjuk el az input tárolókhoz rendelt igény mérték jellemzők
között.
Az alkalmazott algoritmus lényege az, hogy minden olyan tevékenységi
ponton, ahol egymást helyettesítő vagy egymással konkuráló lehetőségek
vannak lokálisan kiszámoljuk az összes változás következményét és azt a
változást hajtjuk végre, amelyre nézve a kapcsolódó tárolókban az igény
mértékek és a költségek különbségének összege (azaz az elemi folyamat Pk
gazdasági potenciálja) maximális. Egy adott elemi folyamat gazdasági
potenciálját úgy számítjuk ki, hogy összegezzük a tárolóhoz kapcsolódó
input és output tartályokra számolt igény mérték változások és költség
változások különbségeit, azaz:
Pk = ∑ (Δ i Ik − Δ i K k ) + (Δ o Ik − Δ o K k )

(6)

k

ahol: Δ i I k és Δ i K k illetve Δ o I k és Δ o K k rendre az igény mérték és a
költség megváltozása a k-adik elemi folyamat által érintett input illetve
output tárolókban.
Ezek után azt a folyamatot választjuk, amelyre nézve a gazdasági potenciál
maximális, azaz:
Pk = ∑ (Δ i Ik − Δ i K k ) + (Δ o Ik − Δ o K k ) := max!
k
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(7)

A generikus szimulátor és a genetikus algoritmus közötti, értékelés
visszacsatoláson alapuló feladat megoldás
Munkánkban a dinamikus szimulátor és egy többszempontú string
kódolású genetikus algoritmus visszacsatolt kapcsolatán alapuló (Csukás és
Balogh, 1998) feladat megoldó eszközökkel is foglalkoztunk. A 6. ábrán
vázolt megoldás lényege az, hogy a generikus szimulátor rendre generálja,
majd kiszámítja a populációban lévő variánsok részletes modelljét és az
előírt szempontok szerint értékeli az eredményeket. Ezen értékek
ismeretében a genetikus algoritmus az előzőekben leírt operátorok
felhasználásával egy újabb, tendencia jelleggel kedvezőbb tulajdonságú
populációt javasol. Bizonyos számú (20-100) generáció után már
elegendően jó megoldásokat szolgáltat a módszer.

6. ábra A generikus szimulátor és
a genetikus algoritmus kapcsolata (részletesen ld. 7. ábra)
Az

új

többszempontú

genetikus

algoritmusban

a

diszkrét

tulajdonságosztályok mellett intervallum típusú folytonos változók is
deklarálhatók. Az algoritmusban a fitness képzést dominancia bázisú
módosított rangsorolással végezzük, ami támogatja a több szempontú
értékelést.
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A vizsgált feladat megoldása során az együttműködő genetikus algoritmus
számára deklaráljuk a probléma ún. lehetőségterét (azaz a változtatható
tárolási szint korlátokat). A genetikus algoritmus először véletlenszerűen,
később az előző populáció értékelése ismeretében variánsokat javasol. A
variánsokat a dinamikus szimulátor kiszámítja és kiértékeli. Ezután
párválasztást, kereszteződést, mutációt és szelekciót megvalósító operátorai
segítségével a genetikus algoritmus elkészíti a következő populáció
variánsait.
A

generikus

szimulátor

és

a

genetikus

algoritmus

visszacsatolt

kapcsolatának lényege (ld. 7. ábra) az, hogy
•a genetikus algoritmus átadja a dinamikus szimulátornak az
alternatív megoldások genetikus kódját,
•a szimulátor pedig ennek alapján generálja és szimulálja a
modelleket,

majd

az

értékeléseket

visszaküldi

a

genetikus

algoritmusnak, amely ezek ismeretében újabb (tendenciajelleggel
kedvezőbb) megoldásokat javasol.
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Többszempontú genetikus
algoritmus

A javasolt megoldások
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7. ábra A generikus szimulátor és a genetikus algoritmus kapcsolása
Ennek megfelelően a variáns prototípust definiáló input állomány “felett”
készítünk egy lehetőségteret rögzítő másik input állományt, amelynek
alapján az együttműködő genetikus algoritmus tendenciajelleggel több
szempontból jobb megoldásokat javasol. A szimulátor sorra megvizsgálja a
generált variánsokat, majd a megadott szempontok figyelembevételével
kiértékeli és az eredményeket visszacsatolja a genetikus algoritmus
számára.
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A GAZDASÁGI POTENCIÁL SZÁMÍTÁSON ALAPULÓ
MÓDSZER VIZSGÁLATA ÉS ÉRTÉKELÉSE
Egy egyszerű lokális döntés illusztrációja
A 8. ábrán a modell tárolóit körökkel, tevékenységeit vonalkákkal
ábrázoltuk (a körökben és bal indexben, e: eladó, i: input, o: output, v:
vevő). Valamennyi tárolóhoz egy mennyiség (M), egy költség (K) és egy
•

igény mérték (I) tartozik. A keverést a teljesítmény ( M ), az adott
feldolgozás üzemideje (τ), és a keverési többletköltség (ΔK), valamint a
recept által meghatározott sztöchiometriai koefficiensek (m) jellemzik.

e
e

i

-1

.

ΔK, M,

+1

e
eM4, eK4,
eI4

i
M
,
K
i 3 i 3,
iI3

v

o

τ

m3-

oM2, oK2,

v

oI2

v

o

e

i

o

e

i

o

e

i

v
vM5, vK5,
vI5

v

e

v

e

v

8. ábra A rendszer modelljének egy kis részlete
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Az ábrán vastag vonallal jelölt keveréshez tartozó tömeg-, költség- és igény
mérték számítás egy jellemző részletét az alábbi egyenletek írják le:
−

Δ i M 3 = − m 3 ⋅ ΔM
−

Δ i K 3 = −m 3 ⋅i k 3 ⋅ ΔM
Δ i I 3 =Δ o I 2 ⋅

K3
Σj i K j
i

(8)

Δ o M 2 = ΔM
−

Δ o K 2 =Σ i k j ⋅ m j ⋅ ΔM + ΔK
j

Δ o I 2 = −ΔM⋅o I 2

Pn = ∑ (Δ i I n − Δ i K n ) + (Δ o I n −Δ o K n ) := max!
n

n − edik elemi folyamatra

(9)

A 9. ábrán az egyes tartályokhoz rendelt „fuzzy jellegű” megítélési
függvényre mutatunk be példát.

9. ábra A tárolási korlátok figyelembevétele,
a tárolók szintjének megítélési függvénye
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A tervezési, vagy üzemeltetési feladat kedvezőbb, illetve kevésbé kedvező
megoldását az teszi lehetővé, hogy bizonyos erőforrások (jelen esetben a
keverő) használatán több lehetséges konkurens folyamat osztozik.
Kísérletünk arra irányult, hogy miként lehet az alternatív és konkuráló
tevékenységek ütemezését a lokálisan számított gazdasági potenciál
segítségével meghatározni. A 10. és 11. ábrán azt mutatjuk be, hogy
miként választunk egy konkrét döntési ponton két lehetséges variáció
közül.

10. ábra Egy konkrét döntési pont I. recept (60:40%)
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11. ábra Egy konkrét döntési pont, II. recept (20:80%)
A két recept közül ebben az esetben a másodikat választjuk, mivel a
számítások alapján magasabb gazdasági potenciállal rendelkezik. A 12.
ábrán néhány konkuráló helyet mutatunk be a rendszerben, ahol szükség
van a gazdasági potenciálon alapuló lokális döntések meghozatalára.
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12. ábra Konkuráló helyek a rendszerben
A mezők közötti átfedések jelzik, hogy miként segítik elő az elemi
folyamatokat összekapcsoló tárolók a kooperatív döntéseket.
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Egy egyszerű szimulációs példa bemutatása és értékelése
Munkánk során különböző egyszerű keverési feladatok, illetve az ezek
alapján készített könnyebben áttekinthető tipikus fiktív esettanulmányok
segítségével tanulmányoztuk a gazdasági potenciál számításon alapuló
lokális döntések által vezérelt szimulációt.
A 13. és 14. ábrákon egy kisebb szimulációs feladat kétrétegű háló
modelljében lévő passzív, illetve aktív elemeket generáló Excel táblákat
mutatjuk be.
A 13. ábrán a passzív elemeket leíró Excel táblát láthatjuk. Az adatokat
oszlopos elrendezésben adhatjuk meg, mely oszlopok sorban:
- Állapot jelző (Y/N)
- Csoportnév
- Azonosító
- Adattípus
- Az adott anyagra vonatkozó tárolási költség, a mennyiség és az idő
függvényében
- Az adott anyagra vonatkozó romlási költség
- Darabszám
- A kiindulási állapotban rendelkezésre álló mennyiség
- Költség
- Ár
- Igény
- Az adott tárolót jellemző értékek (ld. 9. ábra)
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13. ábra A passzív elemek input Excel táblája
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A 14. ábrán az aktív elemeket leíró Excel táblát láthatjuk. Az adatokat itt is
oszlopos elrendezésben adhatjuk meg, mely oszlopok sorban:
- Állapot jelző (Y/N)
- Név (az előtagban: Buy=vétel, Prod=keverés, Sale=eladás)
- Modelltípus (consume-eladó, cont_process-folyamatos keverés, salevevő)
- Időzítés (itt van lehetőségünk megadni az egyes folyamatok diszkrét
időpontjait)
- Időtartam (az adott folyamatra vonatkozó periódusidő)
- Teljesítmény
- Input/Output (A beérkező és a távozó anyagok kötelező irányát itt
adhatjuk meg, keverő soraiban pedig ez egyúttal a receptet is jelenti.)
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14. ábra Az aktív elemek input Excel táblája
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A 15-19. ábrákon azt illusztráltuk, hogy négy lehetséges takarmány
keverése és folytonos felhasználása illetve időközönkénti vásárlása esetén
hogy változik a megfelelő input és output tartályokban lévő mennyiség. A
diagrammok elemzése alapján megállapítható, hogy a keverő a fizikai
korlátokat, az előírt gyártási időket és az egyes termékek előállításának
gazdasági potenciálját követve hogyan váltogatja a termelt anyagokat.
Megjegyezzük, hogy a 2-es és a 4-es számú takarmány jár a legnagyobb
gazdasági haszonnal. A Cash-flow diagrammon a költség és igény mérték
változások különbségéből számított profitot is megjelenítettük.
A vizsgált példákba alternatív vételi és eladási lehetőségeket építettünk be
és a korlátozott számú keverő egység számára több lehetséges keverési
receptet adtunk meg. A rendszert a valóságban is tovább bonyolítja a saját
termelésű anyagok lehetséges értékesítése, illetve egyes kész takarmányok
lehetséges vásárlása. A szimulációs vizsgálatok alapján megállapítható,
hogy az alkalmazott algoritmus minden döntésnél törekszik a lokálisan
gazdaságilag kedvező megoldás kiválasztására. Ugyanazok a tárolók
különböző alternatív és/vagy konkurens tevékenységek input illetve output
elemei lehetnek, ami egyfajta természetes kooperativitást alakít ki a
módszer alkalmazásánál. A kooperativitás lényege az, hogy minden
tevékenységet a saját környezetében lévő tárolókon keresztül értékelünk,
ugyanakkor

ezek

a

tárolók,

átfedő

módon,

más

tevékenységek

értékeléséhez is hozzájárulnak. Ennek a fajta kooperativitásnak a lényege
az, hogy a funkcionálisan összekapcsolódó folyamatokat olyan irányba
alakítjuk, hogy a velük kapcsolódó folyamatok is kedvező konfigurációt
tudjanak megvalósítani.
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15. ábra Cash-Flow diagramm
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16. ábra Eladó oldali tárolók mennyiségi változása az idő függvényében
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17. ábra Az alapanyag tárolók mennyiségi szintjeinek változása az idő függvényében
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18. A termék tárolók mennyiségi változása az idő függvényében

19. ábra A vevő oldali tárolók változása az idő függvényében
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120

Egy valós rendszer egyszerű modellje
A következőkben egy adott üzemben működő keverő rendszer két
receptjére adaptáltuk a módszert. A 20. és 21. ábrán az ennek megfelelő
tárolókat leíró passzív és szabályokat leíró aktív elemeket mutatjuk be.
A számított eredmények egy részlete 22-27. ábrákon látható. A 22. és 23.
ábrákon külön mutatjuk be a nagyobb, illetve a kisebb mennyiségben
felhasznált nyersanyagok raktárban lévő mennyiségét. Az ingadozás a
vásárlások és a felhasználás természetes módon eltérő ütemezéséből
adódnak.
A 24. és 25. ábrák az előző anyagoknak megfelelő belső tartályok
szintjének ingadozását illusztrálják. A tartályok feltöltése periodikus, a
felhasználás viszont folytonos.
A 26. ábrán a termelt két terméket tartalmazó tartály szintje látható. Jelen
esetben a két szint azonos, mivel mind a két tartályt nulla értékről
indítottuk és azonos a termelés, illetve a felhasználás sebessége.
Hasonló módon növekszik a folyamatosan elszállító felhasználók által
kiszállított mennyiség is, a 27. ábrán látható módon.
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20. ábra A tárolókat leíró Excel tábla
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21. ábra A szabályokat leíró Excel tábla
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22. ábra A nagymennyiségű nyersanyagok raktári tárolói

A kismenyiségű nyersanyagok raktári tárolói
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23. ábra A kismennyiségű nyersanyagok raktári tárolói
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24. ábra A nagymennyiségű nyersanyagok belső tartályai
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25. ábra A kismennyiségű nyersanyagok belső tartályai
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26. ábra A termékek belső tartályai

A vevők által felhasznált termék
700
600

V_v1_tbuza1 M
V_v2_tbuza1 M

Mennyiség, t

500

V_v3_tbuza2 M
V_v4_tbuza2 M

400
300
200
100
0
0

20

40

60

80

100

Idő, óra

27. ábra A vevők által felhasznált termék
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A lokális döntésekkel vezérelt folyamat optimálása a tárolókhoz
rendelt feltételek változtatásával
Belátható, hogy adott termelési kapacitások valamint adott vásárlási és
értékesítési lehetőségek esetén a gazdasági potenciál számításával vezérelt
folyamatot az egyes tárolókhoz rendelt kritériumok (azaz a „fuzzy jellegű”
megítélési függvények) határozzák meg. Ennek alapján kézenfekvő, hogy a
folyamat optimálható a korlátértékek változtatásával. Ezt vizsgálataink
során a már említett többszempontú genetikus algoritmussal végeztük el.
A lehetőségtér és az értékelések deklarálása egy felső szintű Excel interfész
alkalmazásával történik, amelyben a felhasználó deklarálja a lehetséges
építőelemeket, valamint az egymást követő populációk több szempontú,
automatikus fejlesztését végző együttműködő genetikus programmal való
kommunikációt. A lehetőségtér típusú könyvhöz mindig tartozik egy
variáns típusú könyv, amely a prototípus variáns jellemzőit tartalmazza. A
két könyv együttesen definiál egy számítógéppel segített fejlesztési
folyamatot, egyúttal biztosítja a fejlesztési folyamatban képződő adatok
célszerű rögzítését.
A 28. ábrán egy 15 szempontú értékelést deklaráló Excel munkalap
részletet mutatunk be. A munkalapon egyrészt megadjuk a vizsgált
folyamatot leíró másik Excel könyv nevét, másrészt a maximálandó, illetve
minimálandó jellemezőket és az értékelések időpontját.
A 29. ábrán az ennek a feladatnak megfelelő lehetőségtér egy tipikus
részlete látható. A lehetőségtérben az input és output tartályokhoz rendelt
„fuzzy jellegű” értékelési függvény négy karakterisztikus pontjának
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egymáshoz képest történő inkrementálását változtatjuk folytonosan egyegy adott tartományban. A táblázat-részlet egyes oszlopai a változtatott
paramétereknek felelnek meg. Az egyes paraméterek sorszáma és neve
alatt a szögletes zárójelben lévő három egész szám rendre a variánst leíró
könyv megfelelő lapjára, sorára és oszlopára utal. A „Parameter” szó a
folytonos változásra utal. Az ez alatt felsorolt három szám, az adott
növekmény minimális, aktuális illetve maximális értékét adja meg.
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28. ábra A genetikus algoritmus Excel táblán leírt értékelési szempontjai
(15 szempontú optimalizálásra felkészítve)
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29. ábra A genetikus algoritmus Excel táblán leírt lehetőségterének egy részlete
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A következőkben példaképpen két evolúciós folyamatot szemléltetünk. A
30. ábrán látható folyamat esetében egyetlen célfüggvényünk volt, a
nyereség maximalizálása. Az ábrán látható, hogy miként alakult 50
egymást követő generáció esetén az egyes generációkban lévő legjobb,
átlagos és legrosszabb megoldás értéke. A színek jelentése: piros – a
legjobb, zöld – a legrosszabb, sárga –az átlagos populáció jóságának
változása az idő függvényében, mely időváltozás esetünkben generációs
lépésekkel mérhető.
Megfigyelhető, hogy az egyszempontú értékelés esetén néhány kisebb
generációs ugrás után két jellegzetes nagy generációs ugrás következett be.
Feltételezhető, hogy a legjobb megoldás még tovább is javítható lenne.
A 31. ábrán látható számítás során az üzem nyeresége mellett a vevőknek
eladott termékek mennyiségét is maximáltuk. Az ábrán az egymást követő
generációkban lévő legmagasabb, átlagos és legalacsonyabb nyereséget
ábrázoltuk. Az összesen 9 szempontú értékelés esetén természetesen a
legjobb megoldás nyeresége kisebb lett, mint az előzőekben bemutatott
egyszempontú

nyereség

optimálás

esetén.

Érdekes

megfigyelni

ugyanakkor, hogy a legrosszabb megoldások ebben az esetben jobbak,
hiszen a másik 8 szempont által előírt „értékesítési kényszer” kiszűri a
kevesebbet termelő megoldásokat. Az egyes szempontok konfliktusai
következtében a legjobb megoldás értékében időközönként jellegzetes
visszaesések tapasztalhatók.
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30. ábra Az egyszempontú genetikus algoritmus eredményének bemutatása

31. ábra A kilenc szempontú genetikus algoritmus nyereségre vonatkozó
eredményének bemutatása
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KÖVETKEZTETÉSEK
Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a generikus kétrétegű háló
modell jól alkalmazható a diszkrét és folytonos elemekből felépített,
változó struktúrájú logisztikai rendszerek leírására, és ezen belül az elemi
tárolásokhoz és tevékenységekhez tartozó költségek és igény mértékek
dinamikus követésére.
Megállapítható továbbá, hogy az egyes tárolókhoz rendelt költségek, igény
mértékek és feltételek, valamint az egyes tevékenységek költség módosító
hatását figyelembe véve a lokálisan számított gazdasági potenciálok
összehasonlításával lokális döntéseket hozhatunk az alternatív, illetve
egymással konkuráló tevékenységek közül a gazdaságilag előnyösebb
megoldások meghatározására. Ez azt jelenti, hogy a folyamat szimulációja
közben természetesen módon előnyösebb megoldások fejlődnek ki.
Az előzőek szerinti automatikus szelekción túl tovább javíthatjuk a
megoldások értékét azáltal, ha a tárolókhoz rendelt megítélési függvények
karakterisztikus pontjait a szimulátorral összekapcsolt genetikus algoritmus
felhasználásával egy vagy több célfüggvény szerint finomítjuk.
Kutatásunk jövőbeli célja az, hogy a módszerrel olyan nagyobb folyamatok
döntéseiben

nyújtsunk

segítséget,

ahol

a

globális

optimum

a

kombinatorikus bonyolultság miatt már csak nehezen, vagy egyáltalán nem
állapítható meg elegendően rövid idő alatt.
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