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in \l111lnge111e11L" sorozu.t hurmudik kötete
k(·nt jelent, 1110g, Ra tenllelés tervevési mód
,;zl'rek kut.ut.ásn. tcn\11 eddig elúrt, matema
tilrni Ol'Od111é11yek egyR!\ges tárgyulásá.nuk,
iis,-;wf'oglalásánnk teki11th0t6.
An1111k ellenére, hogy u tern1eh'.·Rte1·v0zt',s
q,:yc•s ld·rd6Reinek mut.ernu t.ikui tü,l'gyulfÍ.su
vi><zonylug korán, 1111.\1· it űO-us <Ív0kb011 1110g
k,?.d0clövt, 1tzt his1/,C111, nyugod uui kijelent
lu-t.jük , hogy a könyv mogjelenésévol a
l;ii·1.g11zcluA1ígi ulkulmuzot.; mutcmuuiku vu
l11,111it Liirlosztct,t régi adÓAságából és sok
,··vl',-; lnn111.n1cltisá.ból.
I logy 111ib0n All oz uz adósság, ahhoz az
,,J,iz111(·11yelrnt kPII röviden megvizsgé.lnunk ,
/\z openíviúk11Lat1ÍR keretében az 50-os
t"·\'Okh1'n ,nár Hzá.11ws cikk foglalkozott a
n ur tr mu t.ikui kész let.modellekkel, amelyek
- tiibht,ernH'•kC'R modollek 0set,é11 - a l'i.ig
g<'tlcn kereslet foloételez<··s<'.·re épültek. A
gyukol'lnthu11 1tzo11b11.n ez r-su k a vógter
,.,,-,kokl'0 ignz, u többi (szó.rnszedíen túl
sú lvbun lúvli tcn111\k) kereslete összefüggó,
\·agyis a gy,írtási folyamat, 111eghutó.rozott,
an\ n y ú ÜRHu·,;pí t,;Rii ket , keverésű ke t köve
teli mcg . Az ilyen p ro b l é u i ! k kezelése azon1>11 n 111eglcliet.6s0n bonyolul n, s 111egoldá
;,11ld101/, nugy tcljeAítm<:nyií Rzó.mítógépAk
sziiksvgosek. l\I ire C'Zl'k a Hzámítógépek
hn1/,z1í.f<\rhf't,íív1í váltnk, 11ddi.gnt uz operá
"iúkut,utfÍHlmn 11, liangHúly rnáRhová t,oló
ilot,1, <"I, Raz új kezden1é11_yC'zi'·sek lllá1· ne111
u 1wtte11líl1,ik11Roktól, han1J111 u. feladatot 11 gyukod11ti igtnyek mi11LL - val,unilyen

lllódon megoldani akaró szá.mítástechniku
soktól, szervez6kt61 indultuk ki. Ezt a
nagy hatást kiváltó s azóta klasszikusnak
~zá1nít6 is111eretkört olyan könyvekkel le
hetne _jellemezni, mint J. ÜRLI('KY: Mate
rial H.eguirements Planning (1975- ez
volt az e.lsó lllOnográfia eu6I tt témukör
r{íl ), atR kA
r Br  Wmv C
rR n R  n Lv r m ó Deci
sion Systems for Inventory JWa.nagement
and J'rod11ction Planning (1979- ez !
könyv a klüsszik11s készletlllodellekke.l
együtt t1í.rgyülta ! tennoléstervoz?-s leg
újnhb el'edlllényeit) ós BR J,ó,R Dü t t E n v v ~ R I.,. y rs JtJ w C
p R e. vVHYIIARK: M.anu
hwtul'ing 1'la1111ing and Control Syste,n
~l !)84- urnely az egyik legutóbbi. ös leg
jobb monográ.fitt err61 a területr·6l). Rzek u
könyvek hál' t,á,rgyulták a kérdóskö,· rnate111atilmi vonutkozásuit is, de ,i lmngsúlyt
éppen u kiind11láe lllintt máshová, az alkul
inuzáR, megvalósítás szervezeti ós módszer
tani vonu tko:r.ásuirn helyezték. 'így Bensoussa.n et al. kö11yve 111indenld·pp0n hiány
pót,lónuk szó.,nít, fiiggetloni"il attól, hogy a
bemw tárgyalt t,úmakör n0111 t,oljeson uzo11os ,t felsorolt, r1111nkák?-v11I.
n könyv uz aggmgált termel(st01vezós
(tennelé-skiegyenlítPs (a közúptávú tervf'
zés) kórcléseivC'I foglalkozik (ezek kut,itásA11ak kezdetét n JCJ iDl E ~ modellek jelentetJ
t,;k 1 !l60-bu11), i ne,11 tárgynlja (J) u.z aggre
gált ter111elú,;i terv lebontását, (2) a koor·
din,ílt többszintí.í tenneléRterv<ozós p.roblé
n111kiirét, ,, melyek a rúszletesebb rövid távú
tern,el<'.-si t,ervek szempont,_jábúl hSnyegosek,
s un,elyokkel az előz6okben felsornlt mun
kák t'(:Rzlotosen foglalkoznak.
A könyv kr'.•t, fő részre osztliutó: az ] -4.
fejezetek ,1 t<-,nukör elméleti vonatkozásait
tal'tal111uzzák, 111íg az fi C
7. fr•jezctek az

* (;,-uk JJ Lenncl<\stcrvezé;; logjelleinz(íbb tel'ületoil'(íl e'.,,-; az operációk11La.t,is két elismel't
l'ulyóinitából vett példákrn hivutkozvu: S. E. r t E n é il t n y G cikke (Operations Research
l!Hi:l/4) a sziilrnéglebontás kérdéseit, míg B. é r bt r  tanulmányc1 (Management 8cünce
l!lö:i/9) ,:i. nettó sziikRéglctnck (,s u különhöz6 korlátoknak megfelelő termel<isi torv rneg
lmL1frozáeú t tárgyu !ja.
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előzőekben bemutatott maternatilrni ered
ményekhez ajánlanak szoftver termékeket.
A szerzők az aggregált termelési model
lek két típusát tárgyalják: a tcrr nelós ter
vOz('SÍ és a 1aern1eléskiegyenlítéf;i modelle
ket. Az előzőek két költs{,gele111et tartal
maznak: a termelési költs<-got ci(-111), ahol
,·1 a t-eclik időszuk i t,e1'lllelús 11agyságút ie
leut.i és a készletez,·si költséget /1(?;1) ahol
!It t-edik idószuk lrnzdet(·nek kószlet~zintj<'.·t
mu tu tju , és el6jelót{íl függően lesz az /i{y1)
készlettartási vagy hiányköltsóg. A tenne
léskiegyenlítési modellek rzo11 folűl még a
termelési szintben két id6p<J11t között be
következett változ>ÍH költsc'goit i,; turtu.l
mazz ák : g1(i,1_,, v1).
Az 1-:l. fejezetbe» 11 kereslet dotenni
nisz t.ikus, u 4.-bon Rzt<:,ulu,Rztilrns. Az id(',
d isz.krót , kivéve u :.!. fejezetet, uhol folyto
nos. Az I. fejezet konkáv költ~égek rnollett
a d inu mik us prog1·1LJ11ozlif!n1 {·pítve n !Jűr
meléstervezési modelleket t,ü-gyalj1.1. J\z
erre vonatkozó progrnrnot uz ó. fejez I. tu.r
lal111uzza. A 2. fr•jezPt konvex költf;i'•g<'k

mellot t tárgyalja a termeléstervezési és a
termeléskiegyenlítési modelleket. (Szem
lél tctósül a 7. fejezet szolgál.) A :!. fejezet
a folytonos és az i m pulz.usi rú.nyí tás fel
Jrnsználásával a folytonos idejű termelés
tervezési ,nodcllekkel fogL.dkozik (a, számí
tógt',pes progrn,n u ti. fejezetben található),
111íg u 4. fejezet ;1 két 1lloclellíajtát sz to
c-hasz tikus kereslet esetén vizsgálja. A fe
jezetek utolsó részt-br-n u. sz81''./,<Ík az ered
ményckc t a témára vonu.tkozó szakiroda
lomhoz viszonyítva mutu tjé.k be.
A u iut.cmu t.iku.i függelék többek között
olyan thrnikról nyújt áttekintést mine:
1llórt(·l<eln1ólet, Lebesgue-integrál, topo
logikus terek, duűlis terek, eloszlások és
gyenge deriváltak.
A könyv elsösorbun kézikönyvként, ujűul
liat,ó, illetve egyes részei az egyete,ni oktJa1,óslmn felliai:;znállia.tók 11 leírt, progntmokra
t,irn,tRzkod\7a, a. l.árgyu.lt cl111<'·leti anyag
i II uszt-níl,'tsár1t.
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