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1 . A kutatás előzménye 

A vállalatirányítási rendszerek megjelenése az információtechnológiai eszközök és 

megoldások elérhetővé válásával egy időre tehető. Az informatika fejlődésével 

ugyanakkor a vállalatirányítási rendszerek egyre nagyobb területet fednek le a 

vállalkozások napi szintű működéséből. Míg kezdetben a pénzügyi folyamatok (pl. 

számvitel és kontrolling), alapvető logisztikai folyamatok (pl. beszerzés, gyártás, 

kiszállítás, készletezés) támogatása volt csak a cél addig ma már minden területen 

megfigyelhető speciális vállalatirányítási szoftvermegoldások használata. Az egyes 

területeken használt rendszereket területek szerint is megkülönböztethetjük, ennek 

megfelelően beszélünk például ügyfélkapcsolati (CRM – Customer Relationship 

Management [1]), vagy termékkövető PLM – Product Lifecycle Management [2])  vagy 

ellátási lánc menedzsment (SCM – Supply Chain Management [3]) rendszerekről. A 

duplikált adatbevitel és az esetleges inkonzisztencia elkerülése, valamint az egységes 

felhasználói kezelés, megjelenés stb. miatt célszerű olyan integrált vállalatirányítási 

rendszerek használata, melyek a lefedett területeket modulonként tartalmazzák és 

egy közös adatbázist használnak [4]. Egy ilyen, tipikusan háromrétegű 

vállalatirányítási rendszer felépítését az 1. ábra mutatja. Az alkalmazásréteg 

moduljain belül a kapcsolat szorosabb, ugyanakkor a modulok közötti kommunikáció 

is megvalósul a támogatott integrált ügyviteli folyamatok során. 

 

 

1. ábra. Standard vállalatirányítási rendszer 3 rétegű architektúrája a rétegekben 

használható megoldásokkal 

A vállalati folyamatok támogatottsága intenzitásában is növekedett, azaz a működés 

egyre apróbb részletei is informatikai megoldásokkal támogatottak és a 

támogatottság foka is egyre jelentősebb. Az információtechnológia legújabb 

vívmányaira építve céloz meg például radikális javulást az üzleti folyamatok 
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újraszervezése módszertan is (BPR – Business Process Reengengineering) [5], 

melynek egy eszköze meglévő vállalatirányítási rendszer továbbfejlesztése vagy új, 

integrált rendszer bevezetése lehet.  

Az egyik legrégebb óta és folyamatosan egyre intenzívebben támogatott 

vállalatirányítási terület a termeléstervezés és irányítás [6]. A tervezés alapvető 

feladata a megrendelői igények figyelembevétele melletti folyamatos gyártás 

megtervezése különös tekintettel a beérkező nyersanyagok, alapanyagok, beépülő 

termékek stb. folyamatos ellátására, a gyártási kapacitások egyenletes és folyamatos 

kihasználására, a készletszintek, gyártási költségek, stb. megfelelő szinten tartása 

mellett.  

A tervezés időtávját tekintve a rövidtávú termeléstervezés (a tervezett időszak 

tipikus időtartama 1–2 hét, maximum 1 hónap) támogatottságában figyelhető meg 

talán a legnagyobb fejlődés. A rövidtávú tervezés feladata egy gyártási ütemterv 

készítése egy adott megrendelés állomány mellett a rendelkezésre álló kapacitások 

figyelembe vételével. A gépek és a feladatok típusa alapján megkülönböztetünk 

egygépes, többgépes feladatokat, figyelembe vesszük, hogy van-e kötelezően tartandó 

műveleti sorrend a termékek megmunkálására, léteznek-e különböző műveleti 

sorrendű feladataink a rendelésállományban, illetve hogy a gépeink csak egy vagy 

esetleg többféle művelet elvégzésére (átállítás után) is alkalmasak. Tipikus ütemezési 

feladat például a műhelyrendszerű gyártásütemezési feladat (JSSP – Job Shop 

Scheduling Problem) ahol egy adott termék gyártási műveleteit kötött sorrendben 

kell elvégezni és egy gép jellemzően egy művelet elvégzésére alkalmas. A 

műhelyrendszerű gyártás egy speciális esete a rugalmas műhelyrendszerű gyártás és 

annak ütemezési feladata (FJSSP – Flexible Job Shop Scheduling Problem), ahol egy 

adott műveletet jellemzően több (részben) kompatibilis gép is képes végrehajtani és a 

végrehajtás ideje különböző is lehet, ha azt különböző gépeken hajtjuk végre (1. 

táblázat). 

 A termelésütemezési probléma megoldását különböző célfüggvények szerint 

optimalizálva végezzük. A célfüggvény fajtájától függően a feladat legtöbbször egy 

minimalizálási probléma, például az adott rendelésállomány teljes legyártásának 

megtervezése a teljes átfutási idő minimalizálásával. Egyéb, gyakran használt 

célfüggvények még az átlagos késés minimalizálása, a késések számának 

minimalizálása vagy az átlagos átfutási idő minimalizálása. 
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1. táblázat. 3 munka és 4 gép végrehajthatósági mátrixa az átfutási időkkel (Jx az x. munkát, My 

az y. gépet és Oi,j az i. munka végrehajtási sorrend szerinti j.  műveletét jelöli) 

Munka: Művelet -> M1 M2 M3 M4 

J1 

O1,1 3 2 - - 

O1,2 - 3 5 2 

O1,3 5 - - 2 

J2 
O2,1 1 2 - 2 

O2,2 4 5 6 5 

J3 

O3,1 2 - - 4 

O3,2 - 3 - 2 

O3,3 2 - 5 - 

 

Az ütemezés kimenete a munkák (Job) műveleteinek (Operation) időrendi 

hozzárendelése a műveletet végző géphez (Machine) úgy, hogy valamennyi munka 

összes művelete el legyen végezve és ne forduljon elő ütközés sem úgy, hogy egy 

gépnek egy időben egyszerre két műveleten kellene dolgoznia vagy egy terméken egy 

időben egyszerre két műveletet kellene elvégezni. Ezen feltételeket teljesítő 

ütemezést végrehajtható ütemezésnek nevezzük. A 2. táblázatban mutatott műveleti 

időkkel rendelkező ütemezési feladat egy végrehajtható ütemezését a 2. ábrán 

láthatjuk. 

 

2. ábra. Egy végrehajtható ütemezés az 1. ábra feladatának megoldására 

 

A munkák és azok műveleteinek nagy száma miatt az ütemezési feladat megoldása 

nagyon sok időt is igénybe vehet, hiszen annak egyes fajtái pl. a fentebb említett 

rugalmas műhelyrendszerű termeléstervezési probléma (FJSSP) NP nehéz. A 

megoldásnak két fő megközelítése van. A heurisztikus megközelítő módszerek egy 

közelítő, jó megoldás megtalálására törekszenek rövidebb idő alatt nem garantálva a 

célfüggvény szerinti optimális megoldás megtalálását. Ebbe a kategóriába tartoznak 

például a manapság népszerű metaheurisztikus megközelítések, mint a szimulált 

lehűtés (SA – Simulated Annealing), genetikus algoritmusok (GA – Genetic 
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Algorithms), tabu keresés (TS – Tabu Search) vagy a részecske-raj optimalizálás (PSO 

– Particle Swarm Optimization). Egy másik megközelítés a probléma egzakt 

megoldásának megtalálása lehet valamilyen matematikai modell alap megoldó 

rendszerrel, mint például lineáris programozás (LP- Linear Programming), vegyes 

egészértékű programozás (MIP – Mixed Integer Programming) vagy korlátozás 

programozás (CP – Constraint Programming). Az olcsó számítási kapacitások 

elérhetőségével az elmúlt néhány évben új lehetőséget jelent ezen utóbbi 

megközelítések használata is, így újra a kutatások középpontjába kerültek [7]. A 

matematikai megoldókra építve így olyan problémákat is megoldhatunk elfogadható 

futásidő mellett, melyek korábban nem voltak megoldhatók vagy az optimális 

megoldás nem volt meghatározható elfogadható futásidő mellett.  Ugyanakkor a 

megfelelő matematikai modell definiálása nem egyszerű feladat és a megoldók 

működési paramétereit is finomhangolni kell a futásidő javítása céljából. 

A vállalatirányítási rendszerek az informatika fejlődésével együtt architektúrális 

felépítésükben is sokat változtak. A változás egyik jelentős mozgatórugója az 

alkalmazások integrációja. A különböző termékek és szolgáltatások életciklusának 

rövidülése a versenyképesség egyik legfontosabb feltétele. Ez megköveteli az új 

termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyviteli folyamatok támogatásának 

gyors megvalósítását a vállalatirányításban, ami legtöbbször csak az egyes 

rendszerek integrált környezetében érhető el a vállalkozásoknál. Az integrációt az 

említett folyamatok gyors informatikai tervezésén és implementációján keresztül 

valósítjuk meg, amire a vállalatirányítási rendszereket már azok fejlesztésekor fel kell 

készítenünk pl. a megfelelő interfészek megvalósításával. A szolgáltatás orientált 

architektúra [8] bevezetése biztosítja az alkalmazásintegráció megvalósíthatóságát 

ugyanakkor rugalmasságának köszönhetően az új üzleti igények gyors kiszolgálása is 

lehetővé válik. A rugalmasság egyik alapfeltétele a több, jól definiált szolgáltatási 

réteg használata. Az üzleti igényekből kiindulva szükséges az üzleti szolgáltatások 

definiálása az üzleti szolgáltatások rétegében, melyek az alsóbb rétegekben 

elhelyezkedő technikai szolgáltatásokra építve hajtják végre az elvárt üzleti 

tranzakciókat. Az ilyen architektúra létrehozásában elengedhetetlen a szolgáltatások 

tudatos és egységes tervezési és fejlesztési módszertana. Manapság elterjedt 

megközelítés például a mikroszolgáltatások [9] használata. Ezek jellemzően finom 

szemcsés felosztásban (granularitásban) definiálják az üzleti logikát (üzleti 

mikroszolgáltatások), ami hatékonyan támogatja az agilis szoftverfejlesztést, hiszen 

kis csapatok rövid idő alatt - akár különböző fejlesztőkörnyezetben és nyelven - 

készíthetik el a szolgáltatásokat. A szolgáltatások kis mérete miatt azok karbantartása 

és fejlesztése is egyszerű továbbá egymástól függetlenül telepíthetőek. Az összetett 
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üzleti funkciók megoldása tehát ebben a megközelítésben sok szolgáltatás 

részvételével, intenzív hálózati kommunikáció mellett valósul meg. 

A mikroszolgáltatás alapú tervezést megnehezíti, hogy a szakirodalomban nincs 

egységes módszer az üzleti logika mikroszolgáltatásokba történő felosztására.  

További nyitott kérdés, hogy egy meglévő monolitikus megközelítést (pl. egy a 

vállalatirányítási rendszer által lefedett jól körülhatárolható üzleti területet) hogyan 

lehet hatékonyan átalakítani mikroszolgáltatás alapú megközelítésre, melyre sok, 

alapvetően különböző megoldást javasol a szakirodalom. 

A vállalatirányítási rendszerek a gyártási folyamatok támogatásában is sokat 

fejlődtek. Az IPAR 4.0 koncepció megjelenésével jelentős szerepkörrel bővült a 

rendszerek funkcionalitása [10]. A gyártásból érkező szenzoradatok feldolgozása 

olyan új lehetőségeket teremtett, mint az egyes termékek meghibásodási rátájának 

becslése vagy éppen már a gyártás közbeni selejt teljes kiküszöbölése (zero defect 

manufacturing [11]). A korábbi meghibásodási adatok és a kapcsolódó gyártási 

paraméterek ismeretében lehetővé válik továbbá a termékfejlesztés rendszereiben is 

a gyártási hibaráta csökkentése már a tervezési fázisban. Mindezek előfeltétele 

ugyanakkor az adatok folyamatos gyűjtése, tárolása, megfelelő formátumra hozása, 

elemzése és az összefüggések meghatározása a becslési modell elkészítése céljából. A 

számítási kapacitások bővülése lehetővé tette a mesterséges intelligencia alapú 

módszerek elterjedését ezen a területen. Rengeteg módszer és változat használható 

[12], mint pl. a mesterséges neurális hálózat (ANN – Artifical Neural Network [13] – 3. 

ábra), döntési fa (DT – Decision Tree [14]), neuro-fuzzy rendszer (NFS – Neuro-Fuzzy 

System [15]), szupport vektor gépek (SVM – Support Vector Machine [16]) stb. 

 

3. ábra. Mesterséges neurális hálózat 3 bemeneti-, 3 kimeneti paraméterrel és 2 rejtett réteggel 

Ezen módszerek legnagyobb előnye, hogy képesek rövid időn belül hatékony modellt 

adni a bemeneti és kimeneti paramétertér nemlineáris összefüggéseire is a bemeneti 

adatok speciális előkészítése nélkül.  Az egyes módszerek hatékonysága azonban a 
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valós fizikai jelenség függvényében sokat változhat, továbbá a struktúra (neuronok 

száma, szintek száma, hálózat struktúrája, fa mélysége stb.) és a tanuló algoritmusok 

finomhangolásával is jelentős javulás érhető el. A mesterséges intelligencia 

módszerek a fent leírt módon jól alkalmazhatóak az elektronikus eszközök egyes 

gyártási folyamataiban, mint például az alkatrészbeültetés [17] vagy a 

stencilnyomtatás [18], amelyek jellemzően magas szinten gépesített és automatizált 

folyamatok, és ahol az elkészült termékek várható minősége szorosan összefügg a 

gyártás során mérhető paraméterekkel (pl. beültetett alkatrész pozícióhibája, 

forraszpaszta mennyisége), lásd 4. ábra.  

 

4. ábra. Beültetett alkatrész pozíciója: a) forrasztás előtt; b) forrasztás után 

Lehetséges továbbá ezen a területen a várható minőségi paraméterek előrejelzése is a 

szerelést végző berendezések folyamatparaméterei függvényében, illetve adott 

feladathoz az optimális beállítási paraméterek meghatározása korábbi gyártásból 

rögzített nagymennyiségű adaton történő tanítással.  
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2. Megoldandó problémák és célkitűzések 

A szakirodalom áttekintése alapján megállapítottam, hogy a bevezetésben bemutatott 

termelésütemezési feladatok megoldását legtöbbször egy adott célfüggvény melletti 

optimalizációval oldják meg. Ugyanakkor a gyakorlatban több lényeges szempont is 

felmerülhet, amit valamilyen prioritással, vagy akár egyforma súllyal figyelembe kell 

venni, például a teljes átfutási idő minimalizálása mellett az átállási idők 

minimalizálása, mely jelentős költségcsökkentéshez vezethet az átállítást végző 

szakképzett munkaerő magas órabére miatt. 

Célkitűzések (1. tézishez): 

 Termelésütemezési feladat megoldási módszerének kidolgozása, mely képes több 

célfüggvény együttes figyelembevételére is. 

 Modell definiálása, mely lehetővé teszi a rugalmas többgépes műhelyirányítási 

ütemezési feladat (FJSSP – Flexible Job Shop Scheduling Problem) matematikai 

megoldó rendszer segítségével történő megoldását. 

 Megoldhatóság és a megoldás futásidejének vizsgálata széles körben használt, 

különböző komplexitású tesztadatokon. 

 

A rövidtávú termelésütemezési feladatokat a bevezetőben bemutatott sokféle 

módszer segítségével oldhatjuk meg. Ezen módszerek legtöbbször egy adott 

rendelésállomány munkáit ütemezik az előzmények figyelembe vétele nélkül. A 

gyakorlatban viszont szükséges lehet egy olyan megközelítés is, amely egy vagy 

néhány új megrendelés beérkezése esetén azokat a már meglévő ütemezésbe illeszti 

be hatékony módon, rövid idő alatt. A feladat ugyan elvégezhető lenne az eredeti 

rendelésállomány bővítésével és a teljes ütemezési feladat újbóli megoldásával is, de 

ennek összetettsége és megoldási ideje az eredeti problémához hasonlóan nagy lenne.  

Célkitűzések (2. tézishez): 

 Gyors megoldási módszer kidolgozása termelésütemezési feladatra új beérkező 

megrendelések esetén korábbi, ismert, optimális ütemezés felhasználásával. 

 Modell definiálása, mely lehetővé teszi a többgépes műhelyirányítási ütemezési 

feladat (JSSP – Job Shop Scheduling Problem) matematikai megoldó rendszer 

segítségével történő megoldását. 

 Módszerek kidolgozása a megoldás futásidejének csökkentésére, a matematikai 

megoldó működési paramétereinek finomhangolása. 

 

A mikroszolgáltatás alapú vállalati alkalmazások tervezésének egyik legnagyobb 

nehézsége a megfelelő méretű (granularitású) mikroszolgáltatások definiálása és az 

üzleti logika szolgáltatásokba történő megfelelő felosztása. A mikroszolgáltatások 

funkcionalitásukat tekintve zárt egységet kell, hogy alkossanak, ugyanakkor 
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törekedni kell a SOA rétegek egy-egy adott szintjén belül a homogenitásra, azaz a 

lefedett terjedelem hasonló nagyságára is.  A szakirodalom áttekintése során 

megállapítottam, hogy a mikroszolgáltatások definiálására sokféle, gyakran 

ellentmondásos javaslatokat is tesznek a szerzők, amit tovább nehezít az üzleti 

szolgáltatások tervezési szempontból releváns tulajdonságait objektíven mérő, 

elterjedt mértékek és módszerek hiánya. 

Célkitűzések (3. tézishez): 

 Kvantitatív jósági mutatók definiálása mikroszolgáltatások tervezési szempontból 

releváns jellemzésére. 

 Módszer kidolgozása mikroszolgáltatás alapú vállalati alkalmazások 

struktúrájának üzleti funkcionalitás felosztása szerinti minősítésére és jóságának 

összehasonlítására. 

 Vállalati alkalmazások mikroszolgáltatás alapú áttervezéséhez új megközelítés és 

módszer készítése. 

 

A modern gyártóberendezések rengeteg szenzorral rendelkeznek mely a gyártás és az 

elkészült termék paramétereit képes továbbítani a vállalatirányítási rendszerek felé. 

Az IPAR 4.0 koncepció erősen épít ezen adatokra, azok elemzésére és a megfigyelt 

összefüggések visszacsatolására az intelligens gyártásban. A szakirodalmat áttekintve 

ugyanakkor még mindig sok terület van, ahol nem elég nagy mértékben vagy 

egyáltalán nem használják ki a gyártásból nyert adatokat a gyártási folyamat 

optimalizálásában. Például, a pin-in paste szerelési technológia (furatszerelt 

alkatrészek forrasztása újraömlesztéses forrasztással) esetén a forrasztás utáni 

minőséget rontja, ha a forraszpaszta nem megfelelő mértékben (tipikusan kevésbé) 

tölti ki a nyomtatott huzalozású lemezen lévő furato(ka)t az ideálishoz képest. A 

kitöltés mértékét alapvetően befolyásolják a stencilnyomtatás folyamatparaméterei 

(például a nyomtatási sebesség, fajlagos késerő) valamint fontos tényező a furat 

átmérője is, melyből több különböző méret fordulhat elő akár különböző 

darabszámban is egy adott hordozón. Mesterséges intelligencia módszerek 

segítségével lehetővé válhat a kitöltés és ez által a minőség előrejelzése, ugyanakkor 

fontos szem előtt tartani, hogy a különböző módszerek hibája lényegesen eltérő is 

lehet a pin–in-paste technológia adataira alkalmazva. 

Célkitűzések (4-5. tézishez): 

 Modell létrehozása különböző mesterséges intelligencia módszerek használatával a 

furatkitöltés becslésére. 

 A különböző módszerek összehasonlítása és a legjobb módszer kiválasztása 

működésük finomhangolása és optimalizálása után. 

 Teljes gyártmányra vonatkoztatott jósági mérték definiálása és becslése a 

furatkitöltés alapján. 
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 Módszer készítése a tervezés alatt álló termékek szerelhetőségének és 

gyárthatóságának meghatározására, továbbá az optimális gyártási paraméterek 

meghatározására a várható meghibásodás minimalizálása céljából. 

 

Egy másik jól mérhető jelenség a beültetett alkatrészek forrasztása során 

megfigyelhető alkatrész-helyrehúzódás. A pozícióhibásan beültetett alkatrészek nagy 

valószínűséggel vezethetnek a termék meghibásodásához, ugyanakkor a forrasztás 

alatt a különböző, alkatrészre ható erők miatt azok végül jó pozícióba is kerülhetnek 

(alkatrészek helyrehúzódása). A helyrehúzódás mértékének, irányának forrasztás 

előtti becslése tehát jelentősen segíthetné a minőség előrejelzését már a forrasztás 

megkezdése előtt. Mindemellett új hőközlési technikák is kezdenek előtérbe kerülni 

az áramköri lapok szerelésénél, mint pl. a gőzfázisú forrasztás. A kisméretű, 

felületszerelt passzív alkatrészek helyrehúzódási képességét ilyen hőközlési 

technikák mellett eddig nem vizsgálták. 

Célkitűzések (6. tézishez): 

 Mesterséges neurális hálózat alapú modell létrehozása az alkatrész-helyrehúzódás 

becslésére. 

 A gőzfázisú- és az infravörös forrasztási technológiák alkalmazása esetén a 

helyrehúzódási különbségek becslése, új, az adott környezetben alkalmazható 

becslési hibamutató definiálása mellett. 
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3. Alkalmazott eszközök és módszerek 

A termelésütemezési problémákat korlátozás programozás (CP – Constraint 

Programming) megközelítésben modelleztem. A megoldáshoz az IBM ILOG CPLEX 

Optimization Studio-t használtam. A megoldáshoz a kezdőértékek meghatározását a 

Remaining Process Time –RPT- és Earliest Scheduling Time – EST – minimalizálási 

algoritmusok adták, melyeket .NET környezetben futtattam. 

A szolgáltatások, műveletek és attribútumaik kinyerését az OPEN API specifikációból 

végeztem. A Word2VEC modellt a google News adatbázison végzett tanítás, míg a 

fastText-t a Wikipedia 2017, az UMBC webbase corpus és a statmt.org news 

adathalmazokon tanított eredmények felhasználásával alkalmaztam. 

A furatkitöltés mértékét a tanszéken található DAGE XiDAT XD6600 típusú 

röntgenmikroszkóppal készített képekről olvastam le. A forrásadatokat tanszéki 

kollégám, Krammer Olivér kísérletei szolgáltatták: a forraszpaszta felviteléhez a 

tanszéken található DEK 248 típusú stencilnyomtatót alkalmaztuk; a kísérlet 

folyamatparaméterei: nyomtatási sebesség 20, 30, 40, 50, 60 és 70 mm/s; 

nyomtatókés terheletlen dőlésszöge 60°, fajlagos nyomtatási erő 0,32 N/mm. Az FR4 

hordozóra felvitt ólommentes forraszpaszta 4-es típusú volt (részecskeméret 20–38 

μm). A kísérleti hordozók furatátmérői 0,8, 1, 1,1, 1,4 mm voltak, melyekből 10–10 

szerepelt a kísérletben.  

A mesterséges intelligencia módszerek közül a döntési fákat Phyton Scikit-learn 

csomagjával implementáltam, míg a mesterséges neurális hálózatokat, neuro-fuzzy 

rendszereket MATLAB környezetben használtam. 

Az alkatrész-helyrehúzódás vizsgálatához a bemeneti adatokat szintén tanszéki 

kollégám, Krammer Olivér kísérletei biztosították. Az alkatrészbeültetés a tanszéken 

található TWS Laser Quadra típusú beültető géppel történt. A beültetett alkatrészek 

0603 méretkódú (1,5 × 0,75 mm) felületszerelt ellenállások voltak. A szándékos 

pozícióhiba értékeit x-tengely irányában 0–450 µm, míg az y-tengely mentén 0–

350 µm intervallumban változtattuk, míg a szándékos forgatási hiba 0–20°-os 

tartományba esett. A forrasztás előtti- és utáni pozíció leolvasását optikai 

mikroszkóppal hajtottuk vége. A gőzfázisú forrasztást az Asscon Quicky 450 VP típusú 

kemencében, míg az infrasugaras forrasztást Essemtec RO06 Plus típusú kemencével 

hajtottuk végre. 
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4. Új tudományos eredmények 

1. tézis: Korlátozás programozás alapú módszert adtam a rugalmas, többgépes 

műhelyirányítási gyártásütemezési feladatok (Flexible Job Shop Scheduling 

Problem – FJSSP) esetén több célfüggvény egyidejű, prioritásos 

figyelembevételére. A módszer hatékonyságának számszerűsítésére 

rugalmassági tényezőt (TP) definiáltam, mely célfüggvényről-célfüggvényre 

haladva a maximális eltérést mutatja az optimális értéktől. 

Kifejtés: A rugalmas, többgépes műhelyirányítási feladatot korlátozás programozással 

oldottam meg. A modellt sorrendfüggő beállítási idők alkalmazása esetére is 

kiterjesztettem úgy, hogy a szakirodalomban fellelhető elterjedt ütemezési 

benchmark feladatokhoz konzisztens sorrendfüggő átállási időket generáltam. Egy 

egyszerű ütemezési feladat így készült átállási időit a 2. táblázat mutatja.  

2. táblázat. Sorrendfüggő átállási mátrix FJSSP-re egy adott gépre (Jn az n. munkát, Oi,j az i. 

munka végrehajtási sorrend szerinti j. műveletét jelöli) 

1. Gép Munka -> J1 J2 J3 

Munka: Művelet: O1,1 O1,2 O1,3 O2,1 O2,2 O3,1 O3,2 O3,3 

J1 

O1,1 0 - 33 32 43 42 - 66 

O1,2 - - - - - - - - 

O1,3 63 - 0 54 30 32 - 44 

J2 
O2,1 63 - 47 0 54 69 - 53 

O2,2 83 - 46 99 0 64 - 42 

J3 

O3,1 64 - 75 53 49 0 - 43 

O3,2 - - - - - - - - 

O3,3 77 - 52 79 78 49 - 0 

 

További célfüggvényként a megoldásban a teljes átfutási idő mellett figyelembe 

vettem még az átállási időt, melynek legösszetettebb esetét, a sorrendfüggő beállítási 

időkkel rendelkező ütemezési feladatot vizsgáltam. Megmutattam, hogy az ilyen 

többszintű ütemezési feladatok több lépésben, szintről-szintre haladva megoldhatók 

és egy adott célfüggvény szerinti megoldás könnyen bővíthető az új célfüggvény 

matematikai modellhez történő hozzátételével. Az eredeti probléma megoldását 

további célfüggvény hozzávételénél a kiinduló értéknek állítottam be. Az adott szint 

célfüggvénye alapján optimális megoldástól szintről-szintre haladva megengedhető 

eltérés mértékére rugalmassági tényezőt (TP) definiáltam, mely a korábbi 

célfüggvény optimális értékétől való százalékos eltérés: 
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 OS1-2=OS1+(OS1·TP)  (1) 

ahol OS1 az első célfüggvény szerinti optimális, minimum érték, TP a rugalmassági 

tényező és OS1-2 az első célfüggvény második célfüggvény figyelembe vétele utáni 

megengedett maximális értéke. 

Megállapítottam, hogy a megoldási idő nem nő szignifikánsan (kevesebb, mint 10%) 

új célfüggvény hozzávételével, ugyanakkor az új célfüggvény szerinti optimalizáció 

mellett is közel tartható a korábbi célfüggvény szerinti optimális ütemezés (TP ≤ 10% 

esetére már kapunk végrehajtható ütemezést).  

Kapcsolódó publikáció: [S1, S2] 

 

2. tézis: Új módszert dolgoztam ki a többgépes műhelyirányítási probléma (Job 

Shop Scheduling Problem – JSSP) megoldására új munka hozzáadásának 

speciális esetére. A módszerben definiáltam egy algoritmust, mely egy adott 

ütemezés üresjárati idejeibe illeszti az új munka műveleteit. Ennek 

eredményeit kiindulási értékként megadva a korlátozás programozási feladat 

átlagosan 42%-kal kevesebb idő alatt megoldható. 

Kifejtés: Megállapítottam, hogy egy-egy új munka hozzáadása a meglévő ütemezéshez 

komplexitásában – így a megoldásához szükséges futásidőben – sokkal kedvezőbb 

megoldást tesz lehetővé, mint az új munka hozzáadásával definiálható új probléma 

megoldása az eredetileg használt matematikai megoldó algoritmussal (Failure 

Directed Search – FDS). A módszerben definiált algoritmus a már ismert n feladatra 

meglévő végrehajtható ütemezés mellett fennmaradó kihasználatlan gyártási 

kapacitásokra történő ütemezéssel képes rövid időn belül végrehajtható megoldást 

adni, melynél a vizsgált célfüggvény értéke átlagosan csak 38%-al rosszabb, mint az 

optimális minimum érték. A működést az alábbi leírás mutatja be vázlatosan: 
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Az ütemezés algoritmusa  

 Bemenet: Végrehajtható ütemezés n munkára, n+1. munka, m művelettel 

 Kiemenet: Végrehajtható ütemezés n+1 munkára 

1 verem  mn, mn-1, mn-2…. m3, m2, m1. 

2 minden Műveletre a veremből: 

3 

4 

5 

 

Illesszük mx-et a következő alkalmas gép legkorábi üresjáratába, 

ha türesjárat <= tmx és mx-1-re Tm(x-1)+tm(x-1)<=Tmx. 

egyébként tegyük mx-et a legkorábbra egy alkalmas gép ütemezés sorának a 
végére. 

6 ciklus vége 

7 új átfutási idő (Tn+1) kiszámítása  

8 

9 

ha Tn+1=Tn az ütemezés optimális. 

egyébként jobb ütemezés is létezhet az (n+1) feladatra 

m1, m2, m3,… mn az új munka műveletei a kötelező végrehajtási sorrend szerint 

számozva, 

türesjárat egy adott gép két ütemezett művelete közötti kihasználatlan idő, 

tmx az új munka x. műveletének műveleti ideje, 

mx-1 az új munka megelőző művelete, 

Tm(x-1) a megelőző művelet ütemezett kezdési időpontja, 

Tmx az adott művelet tervezett kezdési ideje. 

 

A feladat optimális megoldásának meghatározására korlátozás programozási modellt 

definiáltam. A fenti algoritmus által meghatározott végrehajtható ütemezést 

kiindulási értéknek állítottam be a használt matematikai megoldó algoritmus (Failure 

Directed Search – FDS) számára. A futásidőt tovább csökkentettem az FDS működési 

paramétereinek (Multi-point Search (NMS), Restart Fail Limit (RFL)) 

finomhangolásával is. Az új munka hozzáadásával létrejött ütemezési feladat 

megoldási ideje így 42%-al csökkenthető. 

A módszer hatékonyságát Tailard [19] mintapéldáin bizonyítottam lásd 3. táblázat. 

Zárójelben a meghatározott végrehajtható ütemezés átfutási ideje látható, ahol a 

vastagon szedett értékek az optimális minimum értéket jelentik. 

Kapcsolódó publikációk: [S3, S4] 
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3. táblázat. Tesztesetek futásidejei és eredményei (zárójelben a teljes átfutási idő, az optimális 

értékek vastagon szedve) 

Taillard 

teszteset 

azonosító 

FDS 

algoritmus 

n+1 

munkára 

FDS algoritmus  

n+1 munkára 

FDS n 

eredményeivel 

inicializálva 

saját 

algoritmus 

n+1 munkára 

FDS n 

eredményéből 

kiindulva 

FDS futásidő  

n+1 munkára 

saját 

algoritmus 

eredményeivel 

inicializálva 

1 
13,24 s 

(1231) 

14 s 

(1231) 

5 ms 

(1699) 

12 s 

(1231) 

10 
71,4 s 

(1241) 

55 s 

(1241) 

6 ms 

(1692) 

41 s 

(1241) 

20 
12442 s 

(1348) 

15073 s 

(1348) 

4 ms 

(2062) 

13 762 s 

(1348) 

50 
15012 s 

(1 972) 

24400 s 

(1992) 

4 ms 

(3079) 

3573 s 

(1 974) 

70 
1231 s 

(2995) 

727 s 

(2995) 

4 ms 

(3825) 

808 s 

(2995) 

80 
636,11 s 

(5183) 

469,16 s 

(5183) 

4 ms 

(6064) 

202 s 

(5183) 

 

 

3. tézis: Üzleti szolgáltatások definiálására alkalmas módszert alkottam, amely 

vállalatirányítási rendszerek által lefedett üzleti területet képes 

mikroszolgáltatásokba felosztani. A módszer az interfészdefiníciókból kinyert 

funkcionalitást leíró paraméterkészletet vektorizálva majd klaszterezést 

végezve alkot üzletileg zárt, terjedelmében hasonló mikroszolgáltatásokat. 

Kifejtés: A javasolt módszer a vállalatirányítási szoftver kiajánlott funkcióiból először 

a műveletek adatait nyeri ki és alakítja át megfelelő formátumra. Ennek vektorizálását 

külön-külön a Word2vec és a fastText módszerekkel is elvégeztem, melyek közül 

később a vizsgált tesztesetek alapján a fastText használatával értem el nagyobb 

pontosságot. A mikroszolgáltatás jelöltek kialakítását klaszterezéssel végeztem az 

Affinity Propagation algoritmus használatával. A klaszterezés hatékonyságának 

növelését a működési paraméterek (damping - DA, maximum iteration - MI, 

convergence iteration - CI) optimalizálásával értem el, melyhez a Silhouette 

koefficiens értékének változását vettem alapul.  
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A módszer hatékonyságát több, üzleti alkalmazásokon is teszteltem. A számszerű 

értékeléshez a tesztesetekre meghatároztam a pontosság, felidézés és F-mérték 

számokat. Az algoritmus átlagos pontossága 84%, a felidézés átlagosan 78%, az F-

mérték 81% volt a vizsgált környezetben. A négy tesztesetre (Amazon Web Services 

(AWS), PayPal, MoneyApp, Kanban Board) számított jósági mutatókat részletesen a 4. 

táblázatban tekinthetjük meg: 

4. táblázat. A bemutatott módszer hatékonyságának mérőszámai a teszteseteknél 

Alkalmazás: Pontosság Felidézés F-mérték 
Műveletek 

száma 

AWS 0,74 0,79 0,76 318 

Kanban Board 1 0,85 0,92 13 

MoneyApp 0,82 0,82 0,82 11 

PayPal 0,8 0,66 0,72 110 

Átlag: 0,84 0,78 0,81 113 

 

A mikroszolgáltatások jóságának számszerű jellemzésére több, a szakirodalomban 

különböző területeken alkalmazott mértéket is vizsgáltam. Megállapítottam, hogy az 

LCOM (Lack of Cohesion Metric), az SGM (Service Granularity Metric) és az NOO 

(Number of Operations) együttesen képesek leírni egy adott üzleti 

mikroszolgáltatásokból épített architektúra jóságát. Ezek kiszámítása a 

következőképpen történik: 

 𝐿𝑂𝐶𝑀 = 1 −
∑ 𝑀𝐹𝑛
𝑖=1

𝑀×𝐹
    (2) 

ahol MF a paraméter előfordulási száma a szolgáltatásban, M a műveletek száma és F 

az egyedi paraméterek száma. 

 𝑆𝐺𝑀 = ∑ 𝐷𝐺𝑆 × 𝐹𝐺𝑆𝑛
𝑖=1   (3) 

ahol DGS a szolgáltatás adat granularitásának értéke, FGS pedig a funkcionális 

granularitás mértéke. 

NOO egy adott szolgáltatás műveleteinek a száma. 

Vállalati alkalmazások elemzésével meghatároztam az ideális tartományokat  az 

egyes jósági mutatókhoz, melyeket később valós üzleti alkalmazásokon is teszteltem. 

Egy üzleti szempontból jól struktúrált mikroszolgáltatásás elvárt mértékei a 

következők:  
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5. táblázat. Jósági mértékek elvárt tartománya az egyes szolgáltatásokra mikroszolgáltatás 

alapú architektúra esetén 

Mérték LOCM SGM NOO 

Min/Max Min Max Min Max Min Max 

Értéktartomány 0 0,8 0,2 0,6 1 10 

 

A módszer érvényességét több valós mikroszolgáltatási architektúrán is ellenőriztem. 

A vizsgált alkalmazások átlagos mértékei a következőképpen adódtak: 

6. táblázat. Mikroszolgáltatás alapú rendszerek jósági mértékei 

 
ALOCM ASGM ANOO 

SZOLGÁLTATÁSOK 

SZÁMA 

Kanban Board 0,25 0,43 4,33 3 

MoneyApp 0,3 0,58 2,75 4 

Galileo 0,38 0,39 4,5 8 

PayPal 0,57 0,35 7,13 15 

AWS 0,53 0,39 6,35 52 

 

Kapcsolódó publikációk: [S5, S6] 

 
4. tézis: Mesterséges intelligencián alapuló módszert dolgoztam ki a 

forraszpaszta furatkitöltésének becslésére pin-in-paste szereléstechnológia 

esetére. A probléma megoldására a döntési fák, mesterséges neurális hálózatok 

és adaptív neuro-fuzzy rendszerek becslési hibáját vizsgáltam és 

minimalizáltam. Az optimalizált módszer átlagosan 5%-os hibával képes 

becsülni a stencilnyomtatás utáni furatkitöltést. 

Kifejtés:  

A kidolgozott megoldás tanuló adathalmazát kísérleti után állítottam elő a teljes 

bemeneti paraméterteret lefedve (a nyomtatási sebességet 20, 30, 40, 50, 60 és 70 

mm/s, a furatátmérőt pedig 0,8, 1, 1,1, 1,4 mm közötti értékeket beállítva); a 

stencilnyomtatás után a forraszpaszta furatkitöltésének röntgenmikroszkópos 

mérését felhasználva. Ezen az adathalmazon tanítottam és finomhangoltam a 

gradiens boost-olt döntési fa, mesterséges neurális hálózat és a neuro-fuzzy rendszer 

mesterséges intelligencia módszerek modelljeit. A hatékonyság növelése érdekében 

mind a tanuló struktúrák méretét és egyéb tulajdonságaikat finomhangoltam továbbá 

több tanuló algoritmus hatékonyságát is vizsgáltam az előzőkkel együtt valamennyi 

kombinációban, lásd 7. táblázat. 
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A mesterséges intelligencia módszerek hatékonyságát az egyszerű lineáris 

regresszióval végzett becsléssel is összehasonlítva azt találtam, hogy ezek becslési 

hibája sokkal kisebb, ugyanakkor az adott nagyságú tanító adathalmaz esetén a 

tanítás ideje is elfogadható, a néhány perces nagyságrendet éri el maximum.  

Az egyes módszerek hatékonyságát külön vizsgáltam a teljes adathalmazra (tanítás a 

teljes adathalmaz egy reprezentatív 70-85%-án történt), illetve hiányos adathalmazra 

(tanítás adott bemeneti kombinációk kivétele után egy hiányos tanító halmazon 

történt és a becslést ezen kivett kombinációkra végeztem) is. Eredményeim alapján a 

vizsgált környezetben a furatkitöltés becslésére pin-in-paste technológiánál a 

mesterséges neurális hálózat javasolt Bayes-i regularizációs tanítással (ANN-BR), 

amely teljes adathalmazra ~1% (5. a) ábra), hiányos adathalmazra kb. 5–10% (5. b) 

ábra) becslési hibával rendelkezik. 

 
7. táblázat. Mesterséges intelligencia módszerek finomhangolása 

Vizsgált módszer Finomhangolt struktúra 

paraméterek 

Vizsgált tanuló 

módszerek/algoritmusok 

/paraméterek 

Gradiens boost-olt döntési 

fák 

megengedett maximális fa 

mélység 

 

tanulási ráta, 

tanulási iterációk száma, 

sztochasztikus mintavételi ráta 

Mesterséges neurális 

hálózatok 

rejtett neuronok száma Scaled Conjugate Gradient, 

Bayesien Regularization  

Levenberg–Marquardt 

Neuro-fuzzy rendszerek tagfüggvények száma, 

azok bemenetenkénti elosztása, 

tagfüggvények típusa 

tanulási iterációk száma 
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a) 

 

b) 

5. ábra. Mesterséges intelligencia módszerek hatékonysága 1mm-átmérőjű furatok 

kitöltésének becslésére: a) teljes tanítóhalmaz esetén; b) hiányos tanítóhalmaz esetén 

Kapcsolódó publikációk: [S7, S8] 

 

5. tézis: Módszert és kapcsolódó mérőszámokat definiáltam a pin-in-paste 

technológiával készített szerelvények gyárthatóságának és a gyártás során 

alkalmazandó optimális nyomtatási sebességének meghatározására. A módszer 

meghatározza a panel különböző átmérőjű furataira a kitöltés hibájának 

átlagát és megadja ennek minimumához tartozó optimális nyomtatási 

sebességet. 

Kifejtés:  

Mérőszámot definiáltam adott nyomtatott áramköri lemez pin-in-paste 

technológiával végzett szerelésénél a stencilnyomtatás utáni furatkitöltések 

összegzett jóságának meghatározására. Az adott lemezen szereplő furatok és a 

hozzájuk tartozó ideális kitöltési ráta megadása után (Ba, Bb, Bc,, stb. a B panelen 

szereplő a, b, c… átmérőjű furatok száma és Ha, Hb, Hc… az adott furatátmérőhöz tartozó 

ideális kitöltési ráta) az adott szerelvényre vonatkozó jósági mutató a 

következőképpen határozható meg: 

 *

1

1
( )

N

s n

n

HB abs HD
N 

   (4) 

ahol HBs az adott lemez várható jósági mutatója s nyomtatási sebesség mellett, *

nHD  

egy adott furat kitöltésének várható jósága és N a lemezen található furatok száma. 

 
* ( , )n nHD HD l m p   (5) 

ahol ( , )nHD l m  az l átmérőjű furatok közül a lemezen található m. furat és p 

alapértelmezésként 1. 
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Továbbá a mérőszám kiszámításakor lehetőség van az alacsonyabb furatkitöltésből 

adódó, későbbi forrasztási hibák nagyobb súlyú figyelembe vételére is a p paraméter 

használatával: 

p > 1, ha HDn  < 0 és p=1 minden más esetben. A p reprezentálhat bármilyen nem-

lineáris függvényt is. 

A mérőszám felhasználásával már a lemez tervezése során meghatározható egyrészt 

az optimális nyomtatási sebesség (6. a) ábra), másrészt pedig eldönthető, hogy a 

tervezett lemez szerelhető-e egyáltalán vagy újratervezés szükséges (6. b) ábra). 

 

 

a) 

 

b) 

6. ábra. Gyárthatóság és optimális nyomtatási sebesség becslése: a) gyártható, optimális 

nyomtatási sebesség 50mm/s; b) a tervezett lemez adott környezetben NEM gyártható 

Kapcsolódó publikációk: [S7, S8] 

 

6. tézis: Mesterséges intelligencián alapuló módszert dolgoztam ki az 

alkatrészek helyrehúzódó képességének becslésére gőzfázisú és infravörös 

forrasztási technológiák használata esetén a beültetési pozícióhiba alapján. Az 

optimalizált, Bayes-i regularizációval tanított mesterséges neurális hálózat 

átlagosan 15% hibával képes becsülni a helyrehúzódás utáni pozicióhibát.  

Kifejtés: Mesterséges neurális hálózatot tanítottam felületszerelt, passzív alkatrészek 

helyrehúzódási képességének becslésére. A tanításhoz szükséges adathalmazt a 

kísérleti úton előállított szándékos pozícióhibával beültetett alkatrészek 

mikroszkópos képeit felhasználva készítettem. A forrasztás előtti és utáni pozíciót 

leolvasva állapítottam meg a helyrehúzódás mértékét (7. ábra. 
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7. ábra. Az alkatrész pozícióhibájának leolvasása 

A mesterséges neurális hálózat hatékonyságát az ideális hálózat méret és tanító 

algoritmus kiválasztásával növeltem. A méret kiválasztásához az alábbi összefüggést 

használtam: 

 
 dim( ) dim( )

S
N




 I O
  (6) 

ahol N az optimális hálózat neuronszáma, S a tanítóhalmaz elemeinek száma, dim( )I a 

bemeneti adatok dimenziószáma, dim( )O  a kimeneti adatok dimenziószáma és  egy 

a finomhangoláshoz használt paraméter, tipikusan 2-10 közötti értékkel. Módszert 

dolgoztam ki az ideális érték (és vele együtt az ideális N érték) gyártási környezet 

függő megállapítására. Ezt használva megállapítottam, hogy  ideális értéke 7,2 és a 

tanítás a Bayes-i regularizáció algoritmusával a leghatékonyabb a vizsgált kísérleti 

környezetben. A módszer a kezdeti pozícióhiba függvényében az adott környezetben 

10-20% hibával képes becsülni az alkatrészek forrasztás utáni pozícióját, 

hatékonyságát a 8. ábra mutatja. 
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8. ábra. Alkatrész-helyrehúzódás becslése a pozícióhiba függvényében gőzfázisú forrasztásnál 

Megállapítottam, hogy a becslés számított hibája meglehetősen nagy kis kezdeti 

pozícióhibák esetén, ugyanakkor végeredményben az alkatrész pozícióhibája szintén 

kicsi lesz, így itt a becslés nagyobb hibája is elfogadható. Ennek kifejezésére 

bevezettem a súlyozott abszolút százalékos hiba mérőszámot: 

 
1 max

1
-MAPE APE

n

t

ofszet
w

n ofszet

   (7) 

ahol APE az alkatrész helyrehúzódásának becslésére vonatkozó százalékos hiba, 

ofszet az adott alkatrész forrasztás előtti pozícióhibája és maxofszet a teljes, vizsgált 

adathalmazban található maximális, forrasztás előtti pozícióhiba és n a vizsgált 

tartományban található alkatrészek száma.  

Kapcsolódó publikáció: [S9, S10] 
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5. Az eredmények alkalmazhatósága 

Az 1. és 2. tézisben ismertetett eredmények alapján tovább fejleszthetők a standard 

vállalatirányítási rendszerek termeléstervező moduljai illetve speciális 

termelésütemező add-on megoldások készíthetők. 

Az 3. tézisben bemutatott módszerek hasznos segítséget nyújthatnak 

mikroszolgáltatás alapú architektúra tervezésénél. Az üzleti logika üzleti szolgáltatás 

egységekbe bontása illetve a monolit informatikai alkalmazások által lefedett 

funkcionalitás mikroszolgáltatásokba sorolása is jól támogatható az ismertetett 

módszerekkel. 

Az 4, 5. és 6. tézis eredményei felhasználhatók a gyártási minőség előrejelzésére és a 

gyártás folyamatparamétereinek optimalizálására. A bemutatott testreszabási 

módszerek lehetővé teszik valamennyi gyártási környezetben az ideális megközelítés 

megtalálását és annak finomhangolását. A módszerek jól használhatóak áramköri 

lemezek tervezői számára is, hiszen az egyes termékek adott technológiából fakadó 

minőségi problémái már a tervezés során jó közelítéssel becsülhetők. Lehetővé válik 

továbbá a meghibásodási valószínűség minimalizálása is a gyártósori berendezések 

optimális beállítási paramétereinek ismeretében. 

A 4, 5. és 6. tézis kutatási eredményei hasznosultak a BME Mesterséges Intelligencia 

projektjének Okos Város alprojektjében is (BME FIKP-MI/SC). 
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