
Tamaga István

Gráfelméleti modell alkalmazása épít®ipari
kivitelezés ütemezésére

A modell

Készítsük el egy épít®ipari kivitelezés gráfelméleti modelljét! Ekkor a kivitelezést megfe-

leltetjük egy gráfnak, ahol a csúcsok (pontok) az egyes munkafolyamatot reprezentálják,

míg az irányított élek (nyilak) pedig a rákövetkezési kapcsolatot, azaz ha az A folyamatot

el kell végezni a B folyamat elkezdéséhez, akkor A-ból irányított él (nyíl) mutat B-be.

(Most az egyszer¶ség kedvéért a gráfelméleti fogalmak pontos de�niálástól eltekintünk,

csupán heurisztikusan használjuk ®ket.)

Az építkezés elkezdéséhez el®ször meg kell vásárolnunk a telket, valamint a beköltözés

nyilván az építkezés befejeztével lehetséges. Ekkor természetesen a telekvásárlás megel®zi

a beköltözést. Az iménti összefüggések gráfja a következ®képpen néz ki:

Telekvásárlás

Építkezés

Beköltözés

Az élek jól mutatják a m¶veletek sorrendjét.

Most súlyozzuk az éleket! Azaz mondjuk meg, hogy melyik folyamat meddig (hány

napig) tart. Azt is kezelnünk kell, hogy bizonyos munkafolyamatok végezhet®k egyszerre.

Például az egyik szoba kifestése után, ott már lehet takarítani, miközben a fest®k egy

másik helyiségben tevékenykednek. Ha például az összes szoba kifestése 10 napig tart, a

takarítást elég a festés megkezdése után 5 nappal kezdeni (ekkor a már kifestett szobák

tisztíthatóak), ami így a festés befejezése után 2 nappal véget ér (ekkorra fejez®dik be a
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legutoljára kifestett szoba takarítása). De a festést be lehet fejezni a takarítás elkészülése

nélkül is, így a festés befejezése nincs kapcsolatban a takarítás csúcsaival:

Festés kezdés Takarítás kezdés Festés befejezés Takarítás befejezés

5
10

2

Matematikailag könnyen bizonyítható, hogy egy valós kivitelezés gráfja körmentes,

azaz nem tartalmaz irányított kört. Ez nyilván igaz, ugyanis, ha A folyamat elkezdéséhez

B folyamatot be kell el®ször fejezni, és fordítva, akkor egyik folyamat sem kezd®dhet el

soha. Tehát egy építkezés során az el®feltételeket vizsgálva nem találkozhatunk körrel,

esetleg a �nanszírozásban, mely �épít®ipari körbetartozás� néven ismert. De ezt most nem

tárgyaljuk.

A B

Ilyen módon minden kivitelezési gráfnak létezik egy úgynevezett topologikus sorrendje.

Ez azt jelenti, hogy úgy soroljuk fel a csúcsokat, hogy minden nyíl el®re mutasson. Ezen

az ábrán láthatjuk, hogy nagyjából milyen sorrendben következnek az egyes munkafolya-

matok.

Telekvásárlás

Építkezés

Beköltözés

⇒

Telekvásárlás Építkezés Beköltözés

A gráfban egy olyan csúcs van, amib®l csak kifele mutatnak élek. Ez nem más, mint

az építkezés megkezdése el®tti állapot. Ilyen módon a gráfnak egyetlen olyan csúcsa van,

amib®l nem mutat ki él, ez pedig az átadás állapota. Természetesen minden munkafo-

lyamat elvégzése el®feltétele az átadásnak, de az áttekinthet®ség miatt csak a legutolsó

folyamatokat kötjük össze az átadásnak megfelel® csúccsal.
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Alkalmazás

Felmerül a kérdés, hogy miért érdemes ilyen modell alkotása, illetve mindez mire használ-

ható a gyakorlatban?

Az építtet® célja, hogy az épület minél hamarabb elkészüljön. A most következ®

módszer megadja, hogy mi a kivitelezés minimális elkészülési ideje, illetve melyek azok

a munkafolyamatok, ahol bármilyen kicsi késés is eltolja az átadási id®pontot. Érdekes

lehet továbbá az is, hogy a többi folyamat mennyit késhet az átadási id®pont változtatása

nélkül.

A pontos értékekhez célszer¶ a munkafázisokat minél kisebb egységekre bontani. Pél-

dául a villanyszerelés során szükség van falvésésre és a lámpák felszerelésére. Azonban e

két folyamat között vakolás, festés, stb. történik. Így egy nagyobb kivitelezés esetén akár

több száz csúcsot (munkafolyamatot) kapunk. Egy ilyen nagy hálózatot már nem lehet

szabad szemmel átlátni. A módszer nagyban gondolkodva ugyanígy használható, ha a

nagyobb részfeladatokat alvállalkozókkal végeztetjük el. Ekkor a csúcsok az alvállalkozók

projektjei lesznek.

Kritikus út módszere (Critical path method / CPM)

(A most következ® módszer bizonyos szakirodalmakban PERT-módszer néven ismert. Mi

most a CPM egy sztochasztikus fajtáját ismertetjük PERT-módszer néven.)

Miután meghatároztuk az egyes munkafolyamatokat/részprojekteket, megkérdezzük a

mestereket/alvállalkozókat, hogy a munka megkezdéséhez milyen el®feltételekre van szük-

ség, a munkafolyamat mennyi ideig tart, és hogy a tevékenységük mely pillanatában hívha-

tunk más mestereket �gyelembe véve, hogy a mesterek ne zavarják egymás tevékenységét,

és a munkához szükséges feltételek mindenki számára adottak legyenek.

Ezek alapján elkészítjük a folyamat gráfját. Például:
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Els® lépésben elvégezzük az úgynevezett szintekre bontást. Ez hasonlatos a fent tár-

gyalt topologikus sorrenddel. A csúcsokat szintekre bontjuk úgy, hogy minden él/nyíl

alacsonyabb szintr®l mutasson magasabb szintre. Az algoritmusa a következ®képpen néz

ki:

Az egyetlen olyan csúcs, amib®l nem vezet ki él, kerül a legmagasabb szintre. Majd a csú-

csot az összes rá illeszked® éllel töröljük. Ekkor biztosan lesznek olyan csúcsok, amikb®l

immár nem fut ki él. Ezek kerülnek a következ® szintre. Majd ezen a csúcsokat töröljük

a gráfból az rá illeszked® élekkel együtt és így tovább. A legalsó szinten nyilvánvalóan

a munkák el®tti állapotot jelöl® csúcs fog szerepelni. Az el®bbi gráf emeletekre bontás

után(itt az emeletek függ®legesen értend®k):
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Most pedig számoljuk ki, hogy melyik folyamat hányadik napon kezd®dhet el legha-

marabb. Most balról jobbra haladunk. Minden csúcsban a maximális értéket vesszük fel

a lehetséges értékek közül.

A: ez a kezdeti állapot. Ez a nyilván a 0. napon veszi kezdetét.

B: Ide csak A-ból juthatunk, tehát a B folyamat a 0+3 = 3. napon kezd®dhet el. Hasonló

okokból C a 4. napon kezd®dik.

D: Ide B-b®l és C-b®l is eljuthatunk. Vegyük ezek maximumát:

max(C−b®l, D−b®l) = max(4 + 8, 3 + 6) = max(12, 9) = 12. Azaz D a 12. napon kez-

d®dhet el leghamarabb. Így folytatva:

F = 13, E = 21, H = 16, I = 22, G = 26, J = 23, K = 33, L = 36. Azt kaptuk, hogy a

folyamat leghamarabb a 36. napon fejez®dhet be.

Most L-b®l indulva visszafelé lépkedve nézzük meg, hogy mely éleken vétetnek fel a ma-

ximumok. Mint ahogy D a 12. napon kezd®dik el, a maximum a C csúcson keresztül

vétetik fel. Emeljük ki ezen az éleket:
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A kiemelt élek jelölik a kritikus utat. Azaz ezen folyamatok elkészülésének késése

esetén biztosan tolódik az átadás id®pontja. A többi folyamat esetén bizonyos határok

közötti késedelem nem változtatja meg az átadási id®pontot. Például F -be eljuthatunk

C-b®l és D-b®l. A maximum 13. Az A−B−D folyamatok összesen 9 napig tartanak. Ez

azt jelenti, hogy 4 nap késés nem befolyásolja az átadás idejét. Például a B munka késhet

akár 4 napot is, ha az A és C a tervek szerint halad. Ezt az egyes események t¶résének

nevezzük. Az számítás szempontjából mindegy, hogy a késés azért következik be, mert a

folyamatot kés®bb kezdjük el, vagy tovább tart, mint terveztük.

Tehát a módszer segítségével kiszámolhatjuk, hogy a kivitelezés mennyi ideig tart,
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illetve, hogy mely folyamatok terv szerinti lezajlására kell �gyelni. Továbbá a módszerb®l

könnyen megkaphatjuk a kivitelezés Grantt-diagramját, amely pontosan ábrázolja, hogy

melyik napon kik dolgoznak a helyszínen. Akár a megrendel® számára érdekes lehet, de az

anyagbeszerz® is könnyebben dolgozik vele, így ugyanis pontosan tudja, hogy mikor milyen

anyagra van szükség, nem okoz gondot a mestereknek a túl korán kiszállított épít®anyag

kerülgetése, valamint nem okoz késedelmet az anyaghiány. A korábbi folyamat Grantt-

diagramja:

A kritikus út problémának több megoldása is létezik. Gyakran az operációkutatásban

használt lineáris programozással adják meg az optimumot. A fenti gráfelméleti megoldást

szemléletességi okból választottuk.

PERT-módszer(Program Evaluating and Review Technique/program értéke-

lési és felülvizsgálati technika)

Nyilvánvaló, hogy egy kivitelezési folyamat pontos idejét nem lehet el®re megadni. Éppen

ezért készült el a kritikus út módszerének sztochasztikus átdolgozása, a PERT-módszer.

Ebben az esetben az egyes részfeladatok idejét határok közé szorítják az alvállalkozók

tapasztalatai alapján, majd valószín¶ségszámítási módszerrel véletlen értéket rendelnek a

folyamatokhoz ezzel becsülve az elkészülési id®t.

B®vebb információ:

Katona�Recski�Szabó: A számítástudomány alapjai

Temesi�Varró: Operációkutatás

Vizvári: Operációkutatási módszerek

Minden jog fenntartva.
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