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1. Bevezető
Kovács [1] szerint1 „A termeléstervezésben és az ütemezésben a fejlett leíró- és megoldó 

technológiák  az  utóbbi  évtizedekben  nagy  figyelmet  kaptak,  mind  az  akadémiai 

szférában, mind az iparban. Ezek a technológiák megnövekedett termelékenységet, jobb 

szolgáltatásszintet és alacsonyabb gyártási költségeket ígérnek azáltal, hogy támogatják a 

menedzsment jobb döntéseit az ütemezéstervezési hierarchia különböző szintjein.”

1- ábra –  A használt hierarchikus ütemezési modell

A tervezési hierarchia csak hierarchikus tervezési rendszerekben releváns, amelyek 3+1 

vagy 3½+1 termeléstervezési szintre vannak bontva [1]-ben. Más források vagy három 

szintre bontják ([2], [3],  [4]) vagy másik terminológiát  (is)  említenek ([3], [4],  [5]). 

Mégis, mindezek a terminológiák megegyeznek abban, hogy van egy lépés a taktikai szint 

és  a  valós  idejű irányítási  szint  között.  Ezt  a  szintet  tervkészítésnek hívjuk  ebben a 

tézisben. Ez a szint az  „ütemezés” vagy  „operációs ütemezés” szintje, ami absztrakt 

1 Az eredeti angolról fordítva
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intervallumokat alakít tervekké, konkrét lépések sorozatává, olyan tervekké, amelyeket 

gépek és egyszerű munkások egyaránt képesek végrehajtani.

A terveket készülhetik emberek és gépek is2. Az emberek bekerülési költsége alacsonyabb 

és  magas  szintű  absztrakciós  képességeik  vannak,  és  a  legutóbbi  évtizedekig  a 

számítókapacitás olyan drága volt, hogy nagyon sok esetben3 nem volt megvalósítható a 

tervek számítógépes generálása az algoritmikai komplexitás miatt.  Aztán egy februári 

napon, egy meglehetősen bonyolult játékban egy számítógép legyőzött egy Kaszparov 

nevű embert.

A számítókapacitás olyan  olcsó  lett,  hogy  ma  már  olcsóbb DSP-ket  alkalmazni  az 

MP3-lejátszókban  analóg  komponensek  helyett.  Olyannyira  olcsó,  hogy  több 

számítókapacitást „pazarol el” egy Linux-disztribúció a programok lefordítására4, mint 

ami a második világháborúban5 az Enigma6 feltörésére rendelkezésre állt.

A számítógépek olyannyira elterjedtek, hogy a mérnökök látszólag számítógép nélkül már 

képtelenek a munkájukat elvégzeni.

Ha ezek a  trendek folytatódnak, logikusan elvárható,  hogy egyre több tervet fognak 

algoritmusok készíteni - talán valahogy úgy, mint ahogy a fordítóprogramok átvették az 

assembly programozók helyét.

Kis mennyiségű, különböző dolgokat gyártó termelési rendszereknél, mint amilyenek a 

rendelésre gyártó rendszerek7,  sok tervet kell  elkészíteni, lehetőleg gyorsan és olcsón. 

Ilyen rendszerekben az ad-hoc megoldások, az ökölszabályok és a megérzések sokszor 

„használható” terveket eredményeznek, habár a megfelelő algoritmusok pillanatok alatt 

(közel) optimális terveket készítenének, növelve a termelékenységet és/vagy a hasznot.

Ez  a  tézis  olyan  tervezési  algoritmusokról  szól,  amelyek  bizonyos  problémákat 

kiküszöbölnek bizonyos modellekből, és olyan algoritmusokról, amelyek  „megfelelő” 

minőségű terveket készítenek az embereknél gyorsabban és olcsóbban.

2 Gépeken futó számítógépes programok
3 Kivéve a katonai, légi- és rprojekteketű
4 egy teljes Gentoo-t nézve
5 a Szerz  becslése, http://www.tnmoc.co.uk/cipher7.htm alapjánő
6 a hírhedt német titkosító-távíró
7 angolul: Make-To-Order, Jumbled Flow, Job Shop
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A tézist a [6]-ban található „ütemezés és hozzárendelés8” fejezet motiválta, motiválva a 

Szerzőt az összes lehetséges ütemezés felderítésére még nem-triviális esetekben is, mint 

amilyenek az egymásba ágyazott rekurzív hurkok általános RAC gráfokban9.

Ugyanennek a motivációnak a gyümölcse az ütemezés egy másik területén, a [7]-ben 

definiált összetolható ütemezések10 elemzésében született, amelynek eredménye egy olyan 

algoritmus, amely számos esetben képes összetolható ütemezéseket találni és számos más 

esetben bizonyítja, hogy nem létezik összetolható ütemezés az adott (rész)problémára. Az 

összetolható  ütemezések  nagy  előnye,  hogy  a  jóságuk  ismert  és  valós  időben 

optimalizálhatóak átfedett széria-felbontással11.

8 angolul: scheduling and allocation
9 angolul: Resource-Action-Constraint graphs, lásd kés bbő
10angolul: Joinable Schedules, lásd kés bbő
11angolul: lot streaming
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2. A probléma megfogalmazása
Az  ütemezésben sok  olyan  részlet  van,  amit  nehéz  vagy  lehetetlen  modellezni  a 

klasszikus  modellekben.  Példának hozhatnánk fel  a  batch-ek határidejeit,  az  egyedi 

munkadarabok határidejeit,  az  összeszerelés  és  szétszerelés kérdéseit,  a  több  gépet 

igénylő  feldolgozásokat,  a  csak  lassan  átkonfigurálható  gépeket,  a  megújuló 

erőforrásokat, stb..  A SIMONEK-et ezeket a  problémákat szem előtt  tartva terveztem 

meg, úgy, hogy mégis elég egyszerű legyen a modell a problémák leírása és megoldása.

Egy másik szempont az volt, hogy olyan modellezési nyelvet hozzak létre, amelyben leírt 

problémák automatikusan megoldhatóak és egzakt lépések listájára bonthatóak.

A disszertáció nyolcadik fejezete tartalmazza a laptop javító szervíz problémáját. Bár 

egészértékű  lineáris  programozással12 a  maximális  profit  meghatározható,  példákat 

mutatok arra,  amikor a) a maximális profit eléréséhez szükséges egzakt lépések nem 

ismertek b) a  SIMONEK hasznot hozó extra információkat ad c)  a  maximális profit 

elérhetetlen  d)  néhány  paraméter  értékének  megváltoztatásával  az  ILP  modell 

elbonyolódik  e)  a  paraméterek  bizonyos  változásait  nehéz  megfogalmazni  az  ILP 

modellben.

Az  összetolható  ütemezések13 megoldókulcsot  jelentenek  bizonyos  Job-Shop  típusú 

problémák szériafelbontással14 történő megoldásához, mégis [7] azt írja15, hogy "... nem 

találtunk kiindulási  összetolható ütemezést az eredeti  problémához (de létezhet)." Így 

felmerül a kérdés, hogy a) mikor létezik összetolható ütemezés? b) be tudjuk bizonyítani, 

hogy egy feladathoz nem létezik összetolható ütemezés? c) tudjuk úgy általánosítani az 

összetolható ütemezéseket, hogy azokra az esetekre, amikor bizonyítottan nem létezik 

összetolható ütemezés, akkor  létezzen általánosított  összetolható ütemezés? d) van az 

összetolható ütemezésekkel hatékonyságban egyenértékű ütemezés azokban az esetekben, 

amikor az összetolható ütemezés nemlétezése bizonyított?

12 Integer Linear Programming, ILP
13 Joinable Schedules
14Lot Streaming
15"... we could not find an initial joinable schedule for the original example (it may 

exist)."
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3. Terminológia
RAC modellek, zéró hurkok, egyenl  hatású akció-sorozatokő

A RAC  16   modellek   erőforrásokból, akciókból és kényszerekből állnak.

Az erőforrások lehetnek nyersanyagok (Szén, Vas), köztes termékek (Acél), végtermékek 

(Pénz) és absztrakt erőforrások is (Idő).

Az akciók folyamatokat modelleznek (2 Szén + 2 Vas + 1 Pénz + 4 Idő => 3 Acél).

A kényszerek a fizika törvényeit (Szén > 0), az üzleti szabályokat (Pénz > 0) és a termelés 

szabályait (Vas + Szén + Acél < 320)17. Azokat az állapotokat és akciókat, amelyeket a 

kényszerek megtiltanak, érvénytelen állapotoknak és érvénytelen akcióknak nevezzük.

A RAC problémák RAC modellek, kiegészítve kezdeti erőforrás értékekkel, célokkal és 

érték-függvénnyel18.

A kezdeti erőforrás értékek (Idő = 100, Szén = 20, ...) meghatározzák a modell kezdeti 

állapotát.

A célok (Idő = 0, Pénz > 1000) definiálják a modell lehetséges végállapotait.

Az érték-függvény (Pénz = 1, Acél = 20) megadja a megoldás jóságát.

Sokféle RAC modell  van - mi a  lineáris RAC modellekre fokuszálunk, ahol mind az 

értékfüggvény, mint az akciók lineárisak.

Az akció-sorozatok vagy AS-ek akciók sorozatai. Az akciók sorrendje lényeges, mert a 

kényszerektől  függően,  bizonyos  akciók  engedélyezhetnek  vagy  letilthatnak  más 

akciókat.

A 2. ábra a RAC problémák egyik grafikus ábrázolását mutatja be: a kiindulási állapot 

kék és S-el van jelölve, a tiltott állapotok/akciók pirosak, a célállapotok zöldek és az 

értékük fel van tüntetve, valamint egy akció-sorozat vastag vonallal meg van jelölve. Az 

egyszerűség  kedvéért  innentől  az  ilyen  grafikus  ábrázolásokra  egyszerűen  RAC 

modellként fogunk hivatkozni.

16Resource-Action-Constraint
17például a felhasználható raktár-kapacitás
18 Jósági függvénnyel
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2- ábra – Egy RAC modell grafikus ábrázolása

A megoldások vagy tervek olyan akció-sorozatok, amelyek a RAC modellt a kiindulási 

állapotból  egy  célállapotba  viszik.  Az  érték-függvény  alapján  legmagasabb értékű 

megoldások a legjobb megoldások. A 2. ábrán vastagított nyilakkal jelölt  akció-sorozat 

egy megoldás, még ha nem is a legjobb.

3. ábra - Egy RAC modell zéró hurkokkal

A  zéró  hurkok (ZH-k) olyan  akció-sorozatok, amelyek az  erőforrások értékeit  nem 

változtatják meg, amikor végrehajtjuk őket. Ha egy zéró hurkot egyszer végrehajthatunk, 

akkor végtelenszer végrehajthatjuk, azaz ha van egy érvényes megoldásunk, amelyben 

valahol végrehajthatunk egy zéró hurkot, akkor végtelen sok érvényes megoldása van a 

problémának. A 3. ábrán két zéró hurok19 van pontozott vonallal megjelölve.

19A lineáris kombinációik is zéró hurkok
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Az egyenlő hatású akció-sorozatok (EHAS-ak) olyan akció-sorozatok (párok, hármasok, 

stb.), amelyeknek ugyanaz a hatása - azaz ugyanabból a kiindulási állapotból végrehajtva 

ugyanabba az  állapotba  viszik  a  modellünket.  A  4.  ábrán egy  pár  egyenlő  hatású 

akció-sorozat van szaggatott illetve pontozott vonallal megjelölve.

4. ábra – Egy RAC modell egyenlő hatású akció-sorozatokkal

A ZH-kal és az EHAS-kal az a baj, hogy annyira megnövelik a megoldások számát, hogy 

a  probléma teljes  megoldása a  rendelkezésre álló  idő  alatt  lehetetlenné válik.  Mégis, 

mivel  ezek  a  megoldások  formailag  helyesek,  nem  dobhatjuk  el  őket,  kivéve,  ha 

megengedett a helyes megoldások egy részének elvesztése.

Míg az emberek absztrakt jelölésekben és általánosításokban gondolkodnak, a gépek csak 

numerikusan  tudnak  „gondolkodni”.  Az  emberek  nemcsak  arra  képesek  az 

absztrakcióval,  hogy  az  EHAS-okat  összetömörítsék  „ez  a  tíz  lépés  bármilyen 

sorrendben” formába, ami egy számítógépnek 10! azaz 3 628 800 különböző terv, de a 

ZH-k  miatt  létrejövő  végtelen  sok  megoldást  is  „aztán  ismételd  a  négyes  lépést, 

ahányszor csak akarod” formába zárják.

5. ábra - Egy RAC modell, ami triviális ... egy embernek
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Cél volt, hogy algoritmikai eszközöket találjak a ZH-k és az EHAS-ok eliminálására RAC 

problémák esetén, és hogy a SIMONEK20 modelleknek referencia implementációt hozzak 

létre.  Ez  utóbbi  a  JISIMONEK21 szoftvercsomag,  amely  GPLv3  alatt  elérhető  a 

sourceforge.net-ről. A 6. ábrán az 5. ábrán látható RAC probléma redukálva látható.

6. ábra – A triviális, redukált RAC modell (X jelöli a redukciót)

Ahhoz,  hogy  eliminálhassuk  a  ZH-kat  és  az  EHAS-okat,  valamiféle  fabejárási 

algoritmussal22 kell  kezdenünk a kiindulási  állapotból.  Ez az algoritmus akciókat fog 

végrehajtani (a gráfot az élei mentén bejárja),  hogy új állapotokat érjen el  (a modell 

példányait különböző erőforrás értékekkel), a legjobb megoldás(oka)t keresve.

7. ábra – Egy RAC modell redukálása - duplum állapotok eliminálása. Az éleken lévő számok a bejárási 

sorrendet, az állapotokban lévő a számok az erőforrások pillanatnyi értékeit mutatják.

20angolul: SImulation MOdeling NEtworK
21angolul: Java Implementation of SIMONEK
22A JISIMONEK-ben implementálva van a DFS, a BrFS, az RFS és néhány mohó 

heurisztikán alapuló BFS is.
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A gráfot,  amelyet  ez  a  bejárás  készít,  a  Forfex-algoritmusba tápláljuk  időről  időre, 

amelyik észleli a ZH-kat és az EHAS-okat és visszaadja azokat a bejáró algoritmusnak. 

Ezt szemlélteti a 7. ábra és a 8. ábra.

8. ábra - Egy RAC modell redukálása. A számok az éleken bejárási sorrendet jelölnek.

Ezután a  bejárás eldobhat minden AS-ot  amely tartalmaz már megtalált  ZH-ot  vagy 

EHAS-ot. Miután megtalálta a legjobb megoldás(oka)t a problémára, az algoritmusnak 

újra  kell  generálnia  a  megoldás-variációkat, beleépítve a  korábban talált  ZH-okat  és 

EHAS-okat, ahogy a 9. ábrán láthatjuk.

9. ábra – Megoldások újragenerálása egy RAC modellben.



10

Összetolható ütemezések

Modellezzünk egy kis üzemet a következőképpen:

A gépeket23 jelölje M j  (j=1, 2, 3, ..., J). A legnagyobb összeterhelésű gép legyen a szűk 

keresztmetszet gép24,  amelyet  MBN  vagy  SZKG jelöléssel  jelölünk.  Az  alkatrészek 

jelölése  P i  (i=1,  2,  3,  ...,  I).  Minden  alkatrészt  a  gépek egy  rendezett során  kell 

feldolgozni.  Ezeket  a  feldolgozásokat  jelölje  Pr i ,Ma
,Pr i ,Mb

,,Pr i ,Mk
.  A  Pr i ,Ms

 

feldolgozáshoz szükséges időt jelölje T Pr i , Ms
 .

Az M j  gép a T S , j  időpillanatban kezd el dolgozni és a T F, j  időpillanatban fejezi be. A 

globális feldolgozás T S ,G  időpillanatban kezdődik és T F,G  időpillanatban ér véget.

A Pr i ,Ms
 feladat előzményeinek feldolgozásához szükséges időt jelölje PrePT Pr i ,Ms

  

és értsük alatta az összes olyan T Pr i , Mz
  összegét, ahol a Pr i ,Mz

 a  Pr i ,Ms
 előtt van. 

Hasonlóképpen,  jelölje  PostPT Pr i , Ms
  a  Pr i ,Ms

 feladat  követő  feladatainak 

feldolgozásához szükséges időt és értsük alatta az összes olyan T Pr i , Mz
  összegét, ahol 

a Pr i ,Mz
 a Pr i ,Ms

 után van. 

Egy ütemezés összetolható, ha kielégíti a következő 3 feltételt:

a) A szűk keresztmetszet gép folyamatosan, szünet nélkül dolgozik

b) A Gantt-diagram átfedés nélkül összecsúsztatható önmagával

c) A feldolgozás a szűk keresztmetszet masinán a T0  időpillanatban kezdődik.

Az  összetolható  ütemezéseket vizsgálatára az  [1]-ben  definiált  összetolhatósági  teszt 

szolgál, amely megfogalmazás25 szerint „ha T F,G−T F , j−TS , jT F ,G−T F ,MBN
 fennáll 

minden j=1, 2, 3, ..., J esetén, akkor az ütemezés összetolható”.

A 10. ábra az összetolható ütemezéseket grafikusan szemlélteti.

10. ábra - egy összetolható ütemezés szériafelbontás nélkül (felül) és szériafelbontással (alul)

23homogén gépcsoportokat
24angolul: Bottleneck Machine
25Angolból fordítva
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4. A Forfex-algoritmus
Ebben a fejezetben néhány kifejezés definiálása után a Forfex-algoritmust adom meg ezen 

kifejezések segítségével.

Def.: Egy  hisztogram (SIMONEK  modellekben)  egy  vektor,  amely  minden 

akcióhoz tartalmazza az eddigi végrehajtások számát. Azaz a H2=4 azt jelenti, hogy a "2" 

jelű akció négyszer volt végrehajtva.

Def.: Két  skalár  természetes különbsége a  két  skalár  különbsége,  ha  az  nem 

negatív, és nulla egyébként.

Megj.: Két skalár természetes különbsége akkor és csak akkor szimmetrikus, ha a két 

skalár egyenlő, ekkor a természetes különbség 0.

Def.: Két egyenlő hosszúságú vektor természetes különbsége a vektorok megfelelő 

elemeinek a természetes különbsége.

Megj.: Két vektor természetes különbsége akkor és csak akkor szimmetrikus, ha a 

két vektor egyenlő, ekkor a természetes különbség 0.

Def.: Egy gráfbejárás  nem-csökkenő,  ha sohasem talál  olyan új  csúcsot, amely 

alacsonyabb szinten van, mint  egy már megtalált csúcs. A  10. ábrán látható gráfhoz 

bármely nem-csökkenő keresés a {1, 1, 2, 2, 3, 3, 4} szintszámokat rendeli. 

Megj.: Bár bináris fákban a szintenkénti bejárás mindig nem-csökkenő, általában a 

nem-csökkenő bejárások nem mindig szintenként járják be a fát.

10. ábra – Lehetséges szintszámozások egy gráfnál.

A Forfex-algoritmus bemenete egy SIMONEK modell, a kimenete a talált zéró hurkok és 

egyenlő  hatású  akció-sorozatok  listája,  egy  szimbólikus  redukciós  algoritmus 

kimenetéhez hasonló formában. Ezen redundanciák kiküszöbölésével nagyobb gráfokat 

járhatunk  be  azonos  erőforrás-korlátok  mellett.  A  kimenetén  a  rengeteg  hasonló 

megoldás-variáció  helyett csak néhány különböző megoldás jelenik meg, a lehetséges 
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redundanciákat jelezve. Az algoritmus a hisztogramok természetes különbségeit képezi 

vektorok formájában, ezután redukálja a megtalált egyenlő hatású akció-sorozatokat  a 

tövükre (kivágva a közös al-sorozatokat), így találva meg a zéró hurkokat és az  egyenlő 

hatású akció-sorozatokat..

11. ábra – A Forfex-algoritmus egy flowchart-szerű (és adatfolyam-szerű) ábrázolása

A Forfex-algoritmus Java implementációja elérhető SimpleProblemSolver.novelMethod() 

néven a JISIMONEK-ben, és pszeudo-kód formájában megtalálható a disszertációban.
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5. Új tudományos eredmények

Első téziscsoport: SIMONEK és a Forfex-algoritmus.

A SIMONEK modell egy matematikai eszköz és szoftver keretrendszer ütemezési problémák 

modellezéséhez és megoldásához. A Forfex-algoritmus eliminál bizonyos redundanciákat és úgy 

jelzi az eliminált utakat, mint ahogyan egy szimbólikus redukcióra alapuló algoritmus tenné. 

Amikor  nem-csökkenő  kereséssel  futtatjuk,  bizonyos  redundanciáknak  először  a  generátorát 

találja meg.

1a. Definiáltam a RAC modelleket és megterveztem, definiáltam és kifejlesztettem egy RAC 

modell, amit SIMONEK-nek neveztem.

1b. Megterveztem  és  implementáltam  egy  nyílt  kódú26 szoftver  környezetet  Java-ban,  amit 

JISIMONEK-nek neveztem. Teszteltem és elemeztem a keretrendszert egy sor változatos 

szkenárión keresztül, amelyeket példákba foglaltam.

1c. A RAC modellek  redukálására  megterveztem egy  algoritmust,  amely  a  zéró  hurkok  és 

egyenlő  hatású  akció-sorozatok  hatékony  kiszűrésére  RAC  modellekből  (SIMONEK 

modellekből) és Forfex-algoritmusnak neveztem el.

1d. Bebizonyítottam, hogy bármely nem-csökkenő kereséssel kombinálva a Forfex-algoritmust, 

az  előbb  fogja  megtalálni  a  B+O alakú  bázisát  egy  zéró  huroknak,  mint a  B+A*O 

formában annak lezártjait, ahol  B egy akció-szekvencia,  O egy zéró hurok és  A>1 egy 

egész.

1e. Bebizonyítottam, hogy bármely nem-csökkenő kereséssel kombinálva a Forfex-algoritmust, 

az  előbb fogja  megtalálni  a  B+O1 és  B+O2 alakú  bázisait  két  zéró  huroknak,  mint a 

B+A1*O1+A2*O2  formában azok kombinációit, ahol  B egy akció-szekvencia,  O1 és  O2 

zéró hurkok és A1 és A2 pozitív egészek.

1f. Bebizonyította, hogy bármely nem-csökkenő kereséssel kombinálva a Forfex-algoritmust, 

az előbb fogja megtalálni a B+O1, B+O2, ..., B+On alakú bázisait zéró hurkoknak, mint 

a  B+A1*O1+A2*O2+...+An*On  formában  azok  lineáris  kombinációit,  ahol  B egy 

akció-szekvencia, Oi  zéró hurok és Ai pozitív egész.

26A GNU public license alatt elérhető a www.sourceforge.net weboldalon
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Második téziscsoport: Összetolható Ütemezések

Az összetolható ütemezések módszere egy hatékony módszer az n/m job-shop problémák esetén 

a  nem  feltétlenül  elérhető  optimális  ütemezésnél  csak  egy  ismert  mértékben  rosszabb 

megoldások megtalálására.

2a. Bebizonyítottam,  hogy  vannak  Összetolható  Ütemezések,  amelyek  nem  teljesítik  az 

összetolhatósági  tesztet  és  elneveztem  őket  Érdekesen  Összetolható  Ütemezéseknek. 

Bebizonyítottam,  hogy  vannak  olyan  ütemezések,  amelyek  nem  összetolhatóak,  de 

összecsúsztathatóak27 oly  módon,  hogy  hatékonyság  szempontjából  ekvivalensek  az 

Összetolható Ütemezésekkel és Összecsúsztatható Ütemezéseknek neveztem el őket.

2b. Kifejlesztettem egy gyors28 tesztet, amelyik bizonyítja, hogy a szűk keresztmetszet gépen 

adott  feladat-sorrendezés  nem lehet  Összetolható  Ütemezés.  Kifejlesztettem egy  gyors29 

tesztet, amelyik bizonyítja, hogy a szűk keresztmetszet gépen adott feladat-sorrendezés nem 

lehet Összetolható Ütemezés, ha az alkatrészt a szűk keresztmetszet gépen legalább kétszer 

kell feldolgozni.

2c. Kifejlesztettem egy gyors30 tesztet, amelyik bizonyítja, hogy a szűk keresztmetszet gépen 

adott  feladat-sorrendezés  nem  vezethet  jobb  Összetolható  Ütemezéshez,  mint  egy  már 

ismert Összetolható Ütemezés.

2d. Megterveztem és  implementáltam egy nyílt  kódú31 szimulációs  platformot,  amelyben az 

Összetolható  Ütemezések  vizsgálhatóak  és  megjeleníthetőek,  amelyet  SISONEK-nek 

neveztem el.

2e. Felfedeztem,  implementáltam  és  elemeztem  egy  algoritmust,  amely  Összetolható 

Ütemezéseket,  Érdekes  Összetolható  Ütemezéseket  és  Összecsúsztatható  Ütemezéseket 

talál  számos  esetben.  Az  algoritmus  számos  más  esetben  a  fenti  teszteket  használva 

bizonyítja,  hogy nem létezhet Összetolható Ütemezés,  bár kellően nagy problémára nem 

feltétlenül ad választ. Néhány esetben azonban a talált ütemezés a globális optimum.

2f. Általánosítottam az Összetolható Ütemezéseket virtuális alkatrészek hozzáadásával, elérve 

azt,  hogy  az  algoritmus  az  Összetolható  Ütemezésekhez  teljesítményében  hasonló 

ütemezéseket találjon, amennyiben az Összetolható Ütemezések nemlétezése bizonyított.

27Pipelineable, bár nem Joinable
28 o n  ha n  az alkatrészek száma a sz k keresztmetszet gépenű
29 o m∗n  ha n  az alkatrészek száma a sz k keresztmetszet gépen és ű m  az 

alkatrészenkénti feldolgozások maximális száma.
30 o m∗n  ha n  az alkatrészek száma a sz k keresztmetszet gépen és ű m  az 

alkatrészenkénti feldolgozások maximális száma.
31A GNU public license alatt elérhető a www.sourceforge.net weboldalon
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Bizonyítás az 1d, 1e és 1f pontokhoz:

Az  N zéró  hurok  egy  nem-triviális  lineáris  kombinációja  az  O1,  O2,  ...,  On zéró 

hurkoknak, az N zéró hurok a Oi zéró hurkot Ai>0 -szer tartalmazza, valamint ugyanaz 

a B bázisuk:

B+N == B+A1*O1+A2*O2+...+An*On

Mivel  a  Forfex-algoritmus  a  zéró  hurkokat  a  csomópontok  erőforrás  vektoraink 

különbsége  alapján  azonosítja,  ami  nullvektor minden zéró  hurokra, és  mivel  B és 

B+A1*O1+A2*O2+...+An*On ugyanazzal az erőforrás-értékkel rendelkeznek, ezért össze 

lesznek hasonlítva.

Jelölje a || operátor az akció-sorozatok hosszát.

Mivel |X+Y| == |X|+|Y|, ezért

|B+A1*O1+A2*O2+...+An*On| == |B|+A1*|O1|+A1*|O2|+...+An*|On|

és

|B+Oi| == |B|+|Oi|

Nem-triviális lineáris kombinációkra az n>1 és/vagy az Ai>1 fennáll.

Ha Ai>1 fennáll, akkor eldobva az összes Oz -t, ahol i != z (bármely 0 <= z <= n),

|B+N| == |B+A1*O1+A2*O2+...+An*On| >= |B|+Ai*|Oi|

Mivel Ai>1, látható, hogy |B+N| >= |B+Oi|

Ha Ai==1 áll fenn, akkor n>1, így eldobva az összes Oz -t ahol  i != z és  j != z 

(bármely 0 <= z <= n, i != j), csökkentjük a /B+N/ -t.

|B+N| ==  |B+A1*O1+A2*O2+...+An*On| >= |B|+|Oi|+Aj*|Oj| 

Mivel Aj>0 és |Oj|>0, Aj*|Oj|>0, ezért

|B+N| == |B+A1*O1+A2*O2+...+An*On| >= B|+|Oi|+Aj*|Oj| > |B+Oi|

Összesítve,  mindkét  esetben  |B+N|>=|B+Oi| fennáll  bármely  i  -re,  és  a 

Forfex-algoritmussal alkalmazott keresés nem-csökkenő, tehát B+Oi -t nem találhatjuk 

meg később, mint B+N -t, ami QED.
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