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Równoległy algorytm hybrydowy
dla problemu przepływowego z kryterium CSUIIl

l. Wstęp

W permutacyjnym problemie przepływowym ipermutation flow shop) dany jest zbiór
zadań oraz zbiór ma zyn. Każde z zadań należy w konać kolejno na w zy tkich maszy-
nach. przy czym kolejno' ć wykonywania zadań na każdej ma zynie mu i być taka sarna.
Optymalizacja polega na wyznaczeniu kolejności wykonywania zadań na maszynach, która
minimalizuje sumaryczny czas ich zakończenia. W literaturze problem ten jest oznaczany
prze F1ICsum (w krócie SFS) i należy on do klasy problemów silnie P-trudnych.

Jak do tej pory opublikowano niewiele algorytmów rozwiązyv ania omawianego pro-
blemu. W zdecydowanej więk zoś ć prac dotyczących problemu przepłyv owego, jako kry-
terium przyjmuje się minimalizację terminu zakończenia wszystkich zadań Cmax' Problem
tenjest powszechnie uznawany za prostszy w rozwiązywaniu z uwagi na pewne zczególne
własności, na przyklad tzw. ,.własnoś ci blokowe" ( owicki i Smutnicki [8]. Grabow ki
i Wodecki [5]). Dla problemu z kryterium Csum wła ności tych niestety nie można zastoso-
wać, co znacznie zwiększa cza obliczeń algorytmów (także i tych aproksymacyjnych).
Stąd rosnące zaintere owanie metodami programowania równoległego cechując mi . ię
o wiele większymi możliwościami" tej dziedzinie.

Algorytmy konstrukcyjne (LIT i SPD zarnic zezone w pracy Wang i in. [12] oraz
NSPD z pracy Liu [7]) rozwiązywania problemu FS cechuje bardzo łaba efektywność.
Reeves i Yamada [10] przedstawili hybrydowy algorytm genetyczny po iadający elementy
algorytmu przeszukiwania z zabronieniami (tabu serach) i symulowanego wyżarzania (si-
mulated annealingy oraz technikę ścieżek łączących (path relinking'[. Wykonując bardzo
dużą liczbę iteracji, algorytmem tym wyznaczono naj lep ze rozwiązania dla referencyjnych
przykładów. Główną wadą algorytmu je t czasochłonno' ć - obliczenia dla zestawów o roz-
miarze 50x5 trwały 45 minut, a dla zestawów o rozmiarze 50xlO aż 90 minut. W pracach
Bożejko i Pempera [I] oraz Bożejko i Wodecki [2], przedstawiono szybkie i efektywne
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algorytmy równoległe oparte na metodzie przeszukiwania z tabu oraz poszukiwań rozpro-
szonych (seatter search) z łączeniem' cieżek. Wyznaczono wiele lepszych od dotychczaso-
wych rozwiązań.

Zastosowanie metod programowania wieloprocesorowego pozwala przyśpieszyć obli-
czenia. Efektywność proce u znacznie wzra ta, gdy istnieje możliwość komunikowania się
procesorów. Wymiana informacji pozwala na w pólną strategię prowadzenia obliczeń
i w związku z tym, znaczne ich krócenie. Jednak w przypadku obliczeń rozproszonych,
komunikacja może nawet przekroczyć efektywny cza pracy procesorów. Stąd w algoryt-
mie zastosowaliśmy sposób realizacji współpracy (komunikacji), w którym procesory są
częściowo niezależne (semi-independenti, tj. komunikacja występuje rzadko co określoną
liczbę iteracji.

Metoda ymulowanego wyżarzania (w skrócie SW) jest pro ta w implementacji
i szczególnie w wej klasycznej postaci (z funkcją akceptacji Boltzmanna) nie wymaga czę-
stej komunikacji. Jest więc idealna do realizacji w środo, i ku obliczeń rozproszonych.
Sto ując odpowiednie otoczenia oraz zmiany temperatury, w sposób naturalny można także
intensyfikować i dywersyfikować obliczenie.

W pracy przedstawiamy ideę konstrukcji wielowątkov ego algorytmu symulowąnego
wyżarzania dla problemów optymalizacji dyskretnej, których rozwiązaniami dopuszczalny-
mi są permutacje. Idea algorytmu rozpro zonego jest zbliżona do wyspowego algorytmu
genetycznego. Realizuje ię niezależne wątki - algorytmy SW z różnymi parametrami któ-
re podobnie jak w algorytmie genetycznym są zmieniane co pewną liczbę iteracji. Działanie
algorytmu wielowątkowego ilustrujemy na przykładzie pennutacyjnego problemu przepły-
wowego z kryterium Csu",, Otrzymane wyniki porównujemy znajlep zymi znanymi w lite-
raturze. Algorytm wie loproce orowy nie tylko przyśpię za obliczenia, ale także poprawia
wartości rozwiązań (przy takiej samej liczbie iteracji, jak algorytm sekwencyjny) oraz wy-
kazuje znacznie szybszą zbieżność.

2. Definicje i oznaczenia

Permutacyjny problem przepłyv owy można sformułować następująco. Dany jest
zbiór 11 zadań J = {L 2, .... II} oraz zbiór ni ma zyn M = {1, 2, ... , m}. Zadanie JEJ jest
ciągiem m operacji 0jl, Op. , ... , Oj",. Operację Ojk należy wykonać, bez przerywania, na
maszynie k w czasie Pjk' Wykonywanie zadania na maszynie k (k = 2, .... m) może ię rozpo-
cząć dopiero po zakończeniu wykonywania tego zadania na maszynie k - I. ależy wyzna-
czyć kolejno' ć, minimalizującą sumę czasów zakńczenia wykonania zadań.

iech rr = (rr(1) rr(1), ..., rr(l1» będzie permutacją zadań {l, 2, ..., II}, a n zbiorem
wszystkich takich permutacji. Każda pennutacja rr E n wyznacza jednoznacznie kolejność
wykonywania zadań na ma zynach (na każdej maszynie taką samą). W omawianym proble-
mie należy \ yznaczyć permutację rr' E n taką, że:

Csum (rr*) = min C.~um(n),
nen
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m
Csum (n) = L Cn.j (n),

i=t

aCi,/rt) jest czasem zakończenia wykonywania zadania i na ma zynie j. gdy są one wykony-
wane w kolejności 1t (tj. zadanie 1t(i)jest wykonywane jako i-te w kolejno' ci. i = 1. 2, ...,1/).

Czasy wykonywania zadań mogą być wyznaczane z na tępującej zależności rekuren-
cyjnej:

Cn(i),j = max {Cn(i-I).j, Cn(i).j-l}+ Pn(i).j' i= 1, 2.... ,11, j =12, .... m,

z warunkamipoczątkowymi:

C1t{O),j = 0, j = 1, 2, ... ,111 oraz Cn(i).O = 0, i= 1, 2, .... 11.

3. Metoda symulowanego wyżarzania

Ze względu na prostotę implementacji, a jednocześnie jej uniwersalizm, metoda ymu-
Iowanegowyżarzania jest z powodzeniem sto owana do rozwiązywania wielu problemów
optymalizacjidyskretnej. Po raz pierwszy została za to owana przez Kirkpatricka [6] oraz
temyego [3]. Jej idea pochodzi z termodynamiki. Polega ona na iteracyjnym polep zaniu
bieżącegorozwiązania poprzez lokalne prze zukiv anie. Rozpoczyna się od pewnego roz-
wiązaniastartowego. astępnie generuje się jego otoczenie (sąsiedztwo) oraz wyznacza
losowopewne rozwiązanie z tego otoczenia. które przyjmuje ię (z pewnym prawdopodo-
bieństwem)za rozwiązanie startowe w następnej iteracji. Podstawowymi elementami algo-
rytmuopartego na metodzie symulowanego wyżarzania są:

I) otoczenie - podzbiór zbioru rozwiązań dopuszczalnych. generowan przez ruchy
(przekształcenia) z rozwiązania tarto ••ego,

2) funkcja akceptacji - określa prav dopodobieństwo, z jakim ą akceptowane (za roz-
wiązania startowe) elementy otoczenia,

3) schemat chłodzenia - funkcja generująca parametr zwany temperaturą. mający bezpo-
średni wpływ na funkcję akceptacji.

Niech 1t E n będzie dowolną permutacją tartową,. -n jej otoczeniem, a 1t. najlepszym
do tej poty znalezionym rozwiązaniem (na początek przyjmujemy za 1t. permutację n).
Przez<pCt) oznaczmy schemat chłodzenia (t - temperatura) oraz przez "'l1t, ~) (~ E • -r.)
funkcjęakceptacji.

Zmiana temperatury (parametru t. mającego wpływ na funkcję akceptacji "'i1t, ~»
następujepo wykonaniu pewnej liczby iteracji zwan ch pętlą. W opi ie algorytmu je t
to parametr R, który zazwyczaj przyjmuje warto' ć równą liczbie elementów otoczenia.
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Warunkiem zatrzymania jest w praktyce maksymalna liczba iteracji lub czas obliczeń. Po-
szczególne elementy algorytmu mogą być realizowane na wiele spo obów. W kon trukcji
algorytmu przyjęto:

- otoczenie N 71 - zbiór permutacji generowany z 1t przez ruchy typu wstaw (il/sert), z0-

bacz Grabowski i Wodecki [5],
- funkcję akceptacji Boltzmanna, po taci:

'Pr(1t~) = exp[-(F(~)-F(rr))/t],

- geometryczny schemat chłodzenia, postaci:

gdzie parametr O < a < I je t wyznaczany eksperymentalnie.

Schemat algorytmu symulowanego wyżarzania je t zamieszczony poniżej.

Standardowy algorytm symulowanego wyżarzania.
W!W

Źf--O;
while ig? !!2
be~in

if--i+l;
Wyznaczyć losowo z otoczenia. '71 e\cment ~;

if F(~) < F(rr *) thsn rr·f--~:

if F(~) < F(rr) !hm rrf--~

~
if 'Pr(n:·~) > ralldom[O,1)!hm n:f--~

end;{i}
zmodyfikować parametr kontrolny t, zgodnie ze schematem chłodzenia q>(t);

until Warunek zatrzymania'

4. Równoległy algorytm hybrydowy

Równoległy algorytm hybrydowy (w krócie) H A bazuje na tandardowym algoryt-
mie symulowanego wyżarzania. Zawiera mechanizm wyznaczania parametrówalgorynno
SA oparty na idei algorytmu genetycznego. a konfigurację algorytmu SA składają się na-
stępujące parametry:

- temperatura maksymalna (początkowa),
- temperaturę minimalna (końcowa),
- współczynnik chłodzenia a schematu geometrycznego),

tempo chłodzenia, tj. co ile iteracji algorytmu następuje obniżenie temperatury.
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W algorytmie HSA. kompletna informacja o konfiguracji algorytmu SA będzie nazy-
wana osobnikiem. Dodatkowo każdy osobnik ma przypi any czas życia (nieujemną liczbę
całkowitą). Jeśli czas ten osiągnie warto' Ć zero, wówczas podczas ewolucji taki osobnik
jest usuwany. W równoległym algorytmemie HSA, jeden wyróżniony proce or nazywany
zorzodca organizuje pracę pozostałych proce ów - robotników. Schemat działania algoryt-
mu HSA jest przedstawiony na ry unku l.

Master Worker 1 Worker N

!
i

!
i

f
i

I r:---:-:-L-R_ece--,ivebest solution's permutation (if necessa
r
ry-:-:-)-:-'-:----,

i
i, L..O....:."----"T-'---'--'
L-- _

__ Bro_~~~~~_~!$s~tion (If necessary)
-------------- ---

i-'dle J Run SA

Gather best solutions' values

Rys. \. Algorytm równoległy HSA

a początku obliczeń zarządca wyznacza rozwiązanie startowe i rozsyła je do pozo ta-
łych procesorów. Każdy robotnik generuje lo owego osobnika i ustala czas jego życia. a-
stępnie wykony" ana jest pewna u talona liczba głównych pętli programu zwanych dalej
generacjami. Każda generacja k/ada się z na tepujących kroków:

l. Jeśli rozwiązanie bazowe zmieniło się od o tatniej generacji, to jest ono rozsyłane do
wszystkich robotników.

2. Każdy robotnik uruchamia algorytm SA na zadaną liczbę iteracji, zaczynając od roz-
wiązania startowego (każdy robotnik ma potencjalnie inną konfigurację algorytmu
SA). Otrzymane najlep ze rozwiązania są odsyłane do zarządcy.

3. Zarządca wybiera najlepsze rozwiązanie spośród nade lanych. Jeśli jest gorsze od bie-
żącego, to jest ono ignorowane. W przeciwnym wypadku zastępuje ono rozwiązanie
bazowe. a początku następnej generacji zostanie ono rozesłane. jako nowe rozwiąza-
nie startowe, do wszystkich robotników.

4. Wykonywana jest ewolucja osobników. Każdy robotnik, który po uruchomieniu algo-
rytmu SA otrzymał rozwiązanie lepsze od rozwiązania bazowego. przywraca czas ży-
cia swojego osobnika do stanu początkowego. W przeciwnym wypadku czas życia
osobnika jest zmniejszany o jeden. Jeśli czas życia osobnika się wyzeruje. to jest on
zastępowany nowym, losowym o obnikiem.
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5. Eksperymenty obliczeniowe

Algorytm równoległy HSA zaimplementowano w język C++ z wykorzystaniem biblio-
teki MPI. Obliczenia wykonano na klastrze Astral posiadającym 56 proce orów Intel Xeon
3 GHz z pamięcią lokalną o wielkości 2 GB. zain talowanym na niwersytecie Cranfield.

Parametrami algorytmu HSA ą: liczba gellera ji - liczba głównych przebiegów algo-
rytmu, rozmiar populacji - liczba o obników biorących udział w każdej kolejnej generacji,
liczba iteracji algorytmu SA wykonywanych każdej generacji, minima/n)' czas życia -
"czas" (liczba generacji), po których osobnik je t usuwany, jeżeli nie poprawiono rozwiąza-
nia. Wszystkie parametry algorytmu są dokładnie opisane w pracy Czapiń kiego [4].

a czas działania algorytmu decydujący wpływ ma liczba ewaluacji funkcji celu, która
jest iloczynem liczby generacji, rozmiaru populacji oraz liczby iteracji w generacji.

Testy przeprowadzono na 30 przykładach Taillarda [lOJ (la31 -la50) o rozmiarze nxm
50x5, 50xl0, 50x20 zamie zezonych na stronie [9]. Otrzymane wyniki są przed tawione
na rysunku 2.

Już przy 2,5 milionach ewaluacji funkcji celu mak ymalny błąd względny nie przekra-
cza l % a błąd średni je t poniżej 0,5%. Dziesięciokrotne zwięk zenie liczby ewaluacji daje
znaczną poprawę wynikóv . Średni błąd je t o ponad połowę mniej zy. Dla dwóch przykła-
dów ta36 i ta39 otrzymano lepsze od referencyjnych rozwiązania. Świadczy to o dobrej
zbieżności algorytmu. .
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iech T(P) będzie czasem działania algorytmu równoległego na p proce orach. Wów-
czasSep) = T(1)/T(p) je t przyspieszeniem, a E(p) = (S(p)/p)'100% efek•...tywnoscią algo-
rytmu.Przyśpie zenie oraz efektywno' ć algorytmu HSA, dla przykładu problemu przepły-
wowegoz n = 50 zadaniami i fil = 10 ma zynami. przed tawiono w tabeli 1.

Tabela l
Przyśpieszenie oraz efektywność algorytmu równoleglego

Liczba 128k ewaluacji 12.8M ewaluacji
proce orów Przyśpieszenie Efektywność Przy' pieszenie Efektywno' ć

p
Sep) E(p) Sep) E(p)

l 1.00 I()(}.()O% 1.00 1oo.()()%
2 2.00 loo.()()% 2.00 99.78%

4 3.92 9 .00% 3.99 99.83%

8 7.84 98.00% 7. 7 98.32%

J6 14.00 87.00% 15.73 98.32%

6. Podsumowanie

W pracy przed tawono metodę rozwiązyv ania permutac jnego problemu przepływo-
wego z kryterium Csunr opartą na równoległym algorytmie symulowanego wyżarzania z ele-
mentarni algorytmu genetycznego. Przeprowadzono eksoerymenty obliczeniowe na repre-
zentatywnej grupie danych referencyjnych. Otrzymane \V krótkim czasie rozwiązania tylko
nieznacznie różnią się od naj lep zych obecnie znanych w literaturze.
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