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Nem is gondolnánk, hogy napjainkban hány olyan feladattal találkozunk, melyek hát-

terében komoly matematikai optimalizálás áll. Mindenhol, ahol alkalmazottbeosztást készítenek

megadható egy hozzárendelési modell, ami jól leírja a feladatot és segít annak megoldásában. Az

információs és telekommunikációs technológia fejl®dése miatt lehet®ség nyílt ezen modellek számí-

tógéppel való megoldására. Korunk aktuális feladata az ütemezési algoritmusok készítése és velük

a régi, elavult módszerek felváltása.

Szakdolgozatomban a budapesti tömegközlekedéssel, azon belül is a buszvezet® hozzá-

rendeléssel foglalkoztam. A dolgozatban el®ször bemutatom a probléma elméleti hátterét, hogy a

közösségi közlekedés szervezésnek milyen feladatai vannak, és hogyan épül fel az a menetrend, amit

mi utána utazóként élvezhetünk. Ezt követ®en részletesen ismertetem a szakirodalom vezet®üte-

mezésre vonatkozó részeit, különös tekintettel a generálás és kiválasztás módszerre.

Ezek után az olvasott elméleti anyagra építve, saját heurisztikák segítségével megoldok egy valóélet-

beli problémát. Kaptam egy napi menetrendet a Keleti pályaudvar és Káposztásmegyer között

(20E busz), és a feladatom a sof®rök beosztása volt ezen az egy vonalon. Megoldásomat a gene-

rálás és kiválasztás módszerre alapoztam. Ennek az eljárásnak két fázisa van, az els®, generálási

fázisban generáltam egy nagy számosságú megengedett m¶szakhalmazt. Ezután a második, kivá-

lasztási fázisban a kapott m¶szakokból kiválasztottam azokat, amik az összes feladatot lefedik és

minimális költség¶ek.

A dolgozat végén ismertettem a kapott eredményeket. Összességében a modellem eredményesnek

bizonyult, mert kevesebb vezet®vel meg tudtam oldani az ütemezést, mint a T-Systems dolgozói,

akik jelenleg kézzel készítik megoldásaikat. Viszont könnyen lehet, hogy a megoldásom nem felel

meg úgy nevezett �íratlan szabályoknak�, amik plusz információt hordoznak a m¶szakok megenge-

dettségér®l, de én nem kaptam tájékoztatást róluk. Tehát ahhoz, hogy kiderüljön a megoldásom

tényleges er®ssége, további egyeztetésekre lenne szükség a munkáltatóval.

Ha ezek az egyeztetések megtörténnek, illetve készül egy felhasználóbarát felület az algo-

ritmus kezelésére, akkor a modellem akár a valóéletben is alkalmazható lehet a budapesti tömeg-

közlekedés szervezésének segítésére!
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