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ABSTRACT 

1. BEVEZETÉS

A csoporttechnológia (Group Technology, GT) az 
alkatrészgyártás átfogó szervezési elve, melynek 
lényege a különböző alkatrészek, gépek, folyamatok 
közötti hasonlóságok felismerése és e tudás hasznosítása 
a gyártási folyamatban. A csoporttechnológia egyik 
alapfeladata a csoportos rendszerű termelés
megvalósítása, ezen belül a gyártócellák és 
alkatrészcsaládok egymáshoz rendelésének 
számítógépes támogatása. Ebben a folyamatban a
csoporttechnológia filozófiája a következő módon 
érvényesül: azok az alkatrészek kerülnek egy családba, 
melyek megmunkálási igénye hasonló, az azonos, vagy 
hasonló technológiával készülő alkatrészcsoportok 
előállítására alkalmas gépeket pedig összevonjuk egy 
gyártócellába. A csoporttechnológia elveinek 
bevezetésével a termelés irányítása egyszerűbbé válik, a 
specializálódott munkahelyek révén magasabb termelési 
színvonal érhető el, a szerszámozás és készülékezés 
költségei csökkenthetőek, az anyagmozgatási 
távolságok rövidülnek, a termékáramlás egyenletesebbé 
válik [12].

2. A FELADAT MODELLEZÉSE GÉP-
ALKATRÉSZ INCIDENCIA-MÁTRIX 

SEGÍTSÉGÉVEL
Tekintsünk egy gyártórendszert, melyben  darab 
különböző gép számú, különböző alkatrész előállítását 
végzi. A megmunkálási viszonyokat az =[ ], 
típusú, 0 és 1 elemeket tartalmazó gép-alkatrész mátrix 
segítségével írjuk le, ahol =1, ha az -edik gép részt
vesz a -edik alkatrész megmunkálásában, egyébként 
pedig =0. Például, az 1. táblázatban szereplő mátrix 7
gép és 8 alkatrész viszonyát szemlélteti:  

M
Alkatrészek

G
ép

ek

0 1 1 0 1 0 0 0

g2 1 0 0 0 0 1 0 0

g3 0 0 0 1 0 0 1 0

1 0 0 0 0 1 0 0

g5 0 0 1 1 1 0 0 1

g6 0 0 0 1 0 0 0 0

g7 0 1 1 0 1 0 0 1

Célunk a hasonló megmunkálási igényű alkatrészek 
csoportjainak(az alkatrészcsaládoknak) és az azokat 
megmunkáló gépek együtteseinek (a gyártócelláknak) a 
meghatározása oly módon, hogy az egyes cellákon belül 
a gépek kihasználtsága a lehető legnagyobb legyen, a 
cellák közötti alkatrészmozgás pedig a lehető 
legkevesebb. A megoldást a gép-alkatrész mátrix 
sorainak és oszlopainak alkalmas átrendezése után 
kaphatjuk meg, az átrendezett mátrix főátlója mentén 
kialakult blokkok elemeinek leolvasásával. A gépek 
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kihasználtsága akkor a legnagyobb, ha a lehető 
legkevesebb 0 szerepel blokkokon belül, a cellaközi 
mozgás pedig akkor minimális, ha minél kevesebb 1-es 
áll a blokkokon kívül. A sorok és az oszlopok alkalmas 
átrendezésével a 2. táblázatból kiolvasható mátrixot 
nyerjük. A táblázatbeli mátrix „főátlója” mentén 
kialakult három részmátrix kijelöli a keresett 
csoportokat, hiszen jól elkülöníthetőek a { }, 
{ } és { } gyártócellák, valamint a hozzájuk 
tartozó { }, { } és { }
alkatrészcsaládok.

M
Alkatrészek

G
ép

ek

1 1 1 0 0 0 0 0

g5 0 1 1 1 0 0 1 0

g7 1 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0

g4 0 0 0 0 1 1 0 0

g3 0 0 0 0 0 0 1 1

g6 0 0 0 0 0 0 1 0

Az egyes megoldások minőségének meghatározására 
számos mérőszám ismeretes az irodalomban, az egyik 
legáltalánosabban használt mutató a és 

által bevezetett csoportképzési 
hatásfok ( ), amely következő képlettel 
számítható:  

,1
10

0

ahol 1 az 1-esek száma az eredeti gép-alkatrész 
mátrixban, 0 a 0-k száma a kialakított csoportokon 
belül, pedig összegzi azon eseteket, amikor egy 
alkatrészt saját csoportján kívüli gépnek is meg kell 
munkálnia [8]. A 2. táblázatban szereplő megoldás 
csoportképzési hatásfoka: 

.8,0
173

13
1

Ideális esetben az egyes cellákba tartozó gépek a 
cellához rendelt alkatrészcsalád összes elemét 
megmunkálják, és nincs egyetlen kivételes alkatrész
sem (azaz olyan alkatrész, amit egy másik gyártócellába 
is át kell vinni megmunkálásra), tehát 0=0 és =0, így
a maximális csoportképzési hatásfok értéke 1. 

A gép-alkatrész mátrix a valós gyártókörnyezetek
erősen egyszerűsített modelljének tekinthető, melyben 
számos fontos paraméter figyelembevételére nincs 
lehetőség (pl. várakozási idők, átállítási idők, gépek 
általános kihasználtsága); abban azonban a kutatók nagy 
része egyetért, hogy a mátrix blokk-diagonális alakra 
hozása úgy, hogy az 0 és paraméterek értékét 
minimális szinten tartsuk, kulcsfontosságú mozzanat a 
hatékony cellakialakítás folyamatában.

3. METAHEURISZTIKUS MÓDSZEREK 

és megállapították, hogy a 
gyártócellák és alkatrészcsaládok meghatározásának 
feladata az NP - teljes problémák családjába tartozik,
azaz az optimális megoldás kiszámításához szükséges 
idő mennyisége a feladat méretének exponenciális 
függvénye [1]. Az ilyen jellegű feladatok megoldására 
az egzakt módszerek általában nem hatékonyak, ezért 
helyettük olyan közelítő algoritmusokat használunk, 
amelyek ha nem is optimális, de kielégítő megoldást 
szolgáltatnak elfogadható időn belül. Az ilyen, 
kvázioptimális megoldásokat előállító metaheurisztikák 
olyan kereső eljárások, amelyek a megengedett 
megoldások halmazán (a keresési térben) iteratív módon 
haladva egyre jobb megoldásokat állítanak elő, 
mindaddig, míg valamilyen stacionárius állapotot el
nem érnek, vagy a keresés meg nem halad egy adott
időkorlátot. Nevüket onnan kapták, hogy a keresési tér 
következő lépésben kiértékelendő csomópontjait 
valamilyen heurisztika segítségével választják ki, ami az 
optimális megoldás elhelyezkedésére ad becslést. A
metaheurisztikák alapalgoritmusai probléma-
függetlenek, ennek köszönhető, hogy rugalmas, széles 
körben alkalmazható optimalizáló módszerek tartoznak 
közéjük [4]. Az egyes konkrét feladatokra vonatkozó, 
probléma-specifikus tudást elegendő a keresési térben 
való lépéseket kijelölő, heurisztikus kiértékelő függvény 
definíciójában megadni. A gyártócella-kialakítás
legújabb megoldási módszereit átfogó módon bemutató
[6] publikáció tanúsága szerint a metaheurisztikák közül 
a tabu-keresés, a szimulált hűtés algoritmusa és a
populáció-alapú algoritmusok különböző változatai a 
feladat megoldására leggyakrabban alkalmazott 
módszerek. Ugyanerre a következtetésre jutottak a [10]
és [11] áttekintő cikkek szerzői is. A továbbiakban 
röviden bemutatunk néhány populáció-alapú 
algoritmust, különös tekintettel a csoportképző 
genetikus algoritmusra, mellyel az áttekintő cikkek sem 
foglalkoznak jelentőségének megfelelő mélységben.

3.1. Evolúciós algoritmusok

Az evolúciós algoritmusok egy adott rendszer 
fokozatos átalakulásának, fejlődésének a folyamatát 
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modellezik. Ennek a folyamatnak minden állapotához 
hozzátartozik a megoldandó feladat lehetséges 
megoldásainak egy halmaza (egy populáció), melynek 
elemei az egyedek. A módszer a természetes 
kiválasztódás mintájára a legrátermettebb egyedek 
túlélésének biztosításával igyekszik az adott feladat 
optimálishoz közeli megoldását előállítani. Az egyes 
populációk manipulálására (az újabb generációk 
előállítására) három alapvető operátort használnak: a
szelekciót, a keresztezést és a mutációt. A szelekció 
során valamilyen előre meghatározott stratégia alapján 
megtörténik a legrátermettebb, a szaporodásra 
érdemesnek tartott egyedek kiválogatása. A keresztezés 
két egyed véletlenszerű kombinálása egy vagy több új 
egyed létrehozása érdekében. A mutáció az egyedek 
kismértékű, véletlenszerű megváltoztatását jelenti, azzal
a céllal, hogy megakadályozza a populáció 
belterjességét és lehetőség nyíljon a keresési tér addig 
feltáratlan részeire való eljutásra. Egy adott egyed 
rátermettségének mérésére a fitnesz függvényt 
használjuk, ez az a heurisztika, mely a megoldások 
minőségét megadja: minél nagyobb az egyed fitnesz
értéke, annál jobb megoldást reprezentál. Az evolúciós 
algoritmus első lépéseként általában véletlen 
generálással létrehozzuk a kezdő populáció egyedeit, és 
kiszámítjuk minden egyed fitnesz értékét. Ezután 
kiválasztunk adott számú egyedet, melyeken 
végrehajtjuk a keresztezést. A szülők és utódok 
halmazából pedig kiválogatjuk az új generáció egyedeit. 
Ezt a folyamatot addig ismételjük, amíg az előre 
beállított megállási feltétel nem teljesül. ami lehet 
például egy meghatározott generációszám, fitnesz érték 
vagy maximális futási idő elérése, vagy az, hogy az 
egymást követő generációk fitnesz értékei között már 
minimális szintű az eltérés.  

Az evolúciós algoritmusoknak több alaptípusa is 
ismert, melyek az egyedek reprezentálására szolgáló 
módszerben vagy az alkalmazott operátorokban térnek 
el egymástól. A gyártócella-kialakítás feladatában 
leggyakrabban a genetikus algoritmus valamelyik 
változatát alkalmazzák, ahol az egyedek, vagyis a 
feladat lehetséges megoldásai bitsorozatként, vagy egy 
véges abc feletti szavak formájában kódoltak. Például a 
korábbi példa hét gépet tartalmazó rendszerében a  

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 2 1 3 1

táblázat alsó sorában szereplő sorozat reprezentálja a 2. 
táblázatban feltüntetett megoldást: három gyártócellát 
hozunk létre, az elsőben a , jelű gépekkel, a
másodikba és tartozik, a harmadik gyártócellába 
pedig és kerül.  

A klasszikus genetikus algoritmus bevezetése 
nevéhez fűződik [7].  [5]-ben 

azonban rámutatott, hogy a genetikus algoritmus 
klasszikus változata kevésbé hatékony az olyan 
feladatokban, ahol adott objektumok közül az 
egymáshoz leginkább hasonlók csoportjait kell 
kialakítanunk. Problémát okoz például a kódolásból 
eredő redundancia, hiszen ha tekintjük az előző táblázat 
kódsorában szereplő elemek permutálásával nyert 

1 2 3 4 5 6 7

2 1 3 1 2 3 2

táblázatot,láthatjuk, hogy ugyanúgy a { , , }, { ,
}, { , } megoldást reprezentálja. A gépek számának 

növekedésével ez a hatás még erőteljesebben 
jelentkezik, jelentősen megnehezítve ezzel a keresési tér 
bejárását.

 a problémák kiküszöbölésére a genetikus 
algoritmus egy speciális változatát, a csoportképző 
genetikus algoritmus alkalmazását javasolta (

), néhány jellegzetes feladatban 
megmutatva, hogy az új változat hatékonyabb a 
standard genetikus algoritmusnál. A gyártócella-
kialakítás feladatára a csoportképző genetikus 
algoritmust először és
alkalmazta [3]. A klasszikus genetikus algoritmus és
csoportképző változata között két alapvető eltérés van: 
egyrészt a kódolásban, másrészt az alkalmazott 
genetikus operátorokban. A kódolást tekintve a 
csoportképző genetikus algoritmus 

1 2 3… | 1 2 3… | 1 2 3…

alakú kromoszómákat használ a megoldások 
reprezentálására, ahol a megoldásban szereplő 
gyártócellák és egyúttal alkatrészcsaládok száma, i a
gyártócella és a hozzátartozó alkatrészcsalád közös 
sorszáma. Az i érték megmutatja, hogy az -edik 
alkatrész melyik sorszámú csoportba került ( =1,2,…, ), 
hasonlóképpen  ( =1,2,…, ) jelenti a -edik gép 
cellájának a sorszámát. Például a 2. táblázatban szereplő 
megoldást a

21131231 | 1232131 | 123 
sorozat kódolja. Vegyük észre, hogy míg a kód első két 
része rögzített hosszúságú, és értékeit a { 1, 2, 3,…, }
halmazból veszi, addig a kód harmadik részének 
hosszúsága változó lehet. Mivel a genetikus operátorok 
működése leginkább erre a harmadik részre 
koncentrálódik, az operátorok definiálásánál speciális 
szabályokra volt szükség, de éppen ezek a definíciók 
teszik a klasszikus változatnál hatékonyabbá a 
csoportképző genetikus algoritmust. A csoportképző 
genetikus algoritmus operátorainak pontos leírásával 
szolgál és a gyártócella-kialakítás feladatára való 
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alkalmazásának tapasztalatairól számol be és 
[2] publikációja.
3.2. További metaheurisztikák

A gyártócella-kialakítás feladatának megoldásában 
használt populációalapú algoritmusok közül három, az 
utóbbi években kifejlesztett, biológiai ihletésű eljárás 
alapgondolatát ismertetjük. Az algoritmusok pszeudo-
kódjai és az alkalmazásukat bemutató publikációk 
felsorolása megtalálható a már említett áttekintő műben 
[6]. 

A módszer alapgondolata a hangyák viselkedésének 
megfigyeléséből adódik: a táplálékszerzés folyamán a 
hangyák nem véletlenszerűen mozognak, hanem egy idő 
után megtalálják az élelemforrás és a boly közötti 
legrövidebb útvonalat. A jelenség magyarázatát a 
hangyák sajátos kommunikációja adja: a
táplálékforrásokhoz vezető útvonalakat a bolyhoz 
visszavezető úton a hangyák egy speciális kémiai anyag, 
feromon kibocsátásával jelölik meg. A többi hangya, 
felismerve egy ilyen megjelölt ösvényt, nagyobb 
valószínűséggel indul el azon, saját feromon-
kibocsátásával is növelve annak vonzerejét. Ha egy 
élelemforráshoz két út is vezet, a rövidebb útvonalon 
gyakrabban fordulnak a hangyák, fenntartva annak 
feromon-szintjét. (Ugyanis a feromon egy idő után 
elpárolog, így a ritkábban használt, hosszabb utat egyre 
kevesebb hangya választja).

A méhek esetében a táplálékforrások felkutatása a 
felderítő méhek feladata. A kaptárhoz visszatérve a 
felderítők gondosan koreografált táncot járnak, ezzel 
adva a többiek tudtára a nektár lelőhelyét. A méh 
potrohának különböző ütemű riszálása, valamint az 
előadást kísérő sípoló hangjelzések a táplálékforrás 
távolságáról és a lelőhely gazdagságáról is tartalmaznak 
információkat. Ezt a tudást kihasználva a méhcsalád 
nagy távolságra levő, gazdag lelőhelyeken is 
hatékonyan gyűjthet élelmet, a megfelelő létszámú 
csoport kiküldésével.

Az algoritmus az élelmet kereső madár- illetve halrajok 
viselkedésének szimulációja alapján alakult ki. Ezekben 
a csoportokban mindig létezik egy vezér-egyed, akinek 
a mozgását követik a többiek. Az algoritmus 
implementálásakor az egyedeket kis részecskék 
szimbolizálják a paraméterértékek terében, melyek 
mindegyike irányvektorral és sebességgel rendelkezik. 
A heurisztikus célfüggvény kiértékelése után az összes 
részecske az éppen legjobb megoldást adó részecske 
irányába mozdul el, így kerül a teljes csoport egyre 
kedvezőbb helyzetbe.
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