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ALGORYTM POSZ KIW I Z Z BRO JE I MI DLA PROBLE I
SZEREGOWA lA Z RÓW OLEGLY I MASZY AMI

Streszczenie. W pracy rozpatrujemy problem szeregowania zadań z równoległ -
mi maszynami określany jako elastyczny problem gniazdowy (ang. fiexible job
shop problem). Proponujemy do jego rozwiązywania współbieżny algorytm opar-
ty na metodzie po zukiv ania z zabronieniami z v ykorzy taniem dekompoz cji
problemu na poziom przypisania operacji do maszyn oraz poziom szeregov ania
zadań na maszynach.

TABU SEARCH ALGORITHM FOR THE SCHED LI G PROBLEM WITH
PARALLEL MACHI ES

Summary. In this paper we consider a scheduling problem with parallel machines
called ftexible job shop problem. We propose a ol ing method based on the ta-
bu search approach with problem decornposition into the operarions-to-rna hines
assignrnent le cl and the sch duling level.

1. Wprowadzenie

W pracy jest rozpatrywany elastyczny problem gniazdowy zwany także ogól-
nym problemem kolejnościowym z równoległymi maszynami (ang. fiexible job shop
problem). polegającym na przydzieleniu maszyn zadaniom i wyznaczeniu kolejności
wykonywania zadań na każdej ma zynie tak. aby zminimalizować cza wykon wania
wszystkich zadań (C',lIax)' Spełnione mu zą być przy tym następujące ograniczenia:
(I) każde zadanie może być wykonywane jednocześ nie tylko na jednej, odpowiedniego
typu. maszynie. (2) żadna maszyna nie może wykonywać jednocześ nie \ ięcej niż jedno
zadanie. (3) wykonywanie zadania nie może być przerwane, oraz (4) zachowan musi
być porządek technologiczny wykonywania zadań. Rozpatrywany problem należy on
do kła y problemów NP-trudnych jako uogólnienie kla ycznego problemu gniazdov e-
go. Pierwsze algorytmy dokładne rozwiązywania rozpatrywanego zagadnienia zostały
przed tawione w pracach [41. r Iloraz 171. Umożliwiały one rozwiązywania. w akcepto-
walnym czasie. przykładów do kilkunastu zadań oraz kilkunastu maszyn. Populacyjny
algorytm przybliżony został zaproponowany w pracy [2J. W pracy [5] zaproponowano
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sekwencyjny algorytm po zukiwania z zabronieniami w korzystując podejście blokowe
dla pewnego zczególnego przypadku rozpatrywanego problemu (tj. problemu przepły-
wowego z równoległymi ma zynami). W dal zej części pracy przedstawiamy nowe wła-
sności rozpatrywanego problemu, które wykorzy tano w kon trukcjach równoległych
algorytmów jego rozwiązywania opartych na metodzie przeszukiwania z tabu. a także
algorytmach hybrydowych.

jest zbiorem operacji wykonywanych \ k-tym (k = l. 2 ..... q) gnieździe. Ciąg zbiorów
operacji

2. Sformułowanie problemu

Rozpatrywany problem kolejnościowy L ró noległymi maszynami oznaczany w
literaturze przez FJj77ljC',"'L'" można sformułować następująco: dany jest zbiór zadań
:J = {i. 2 ..... n}. które należy wykonać na masz nach ze zbioru M = {l. 2, .... m}.
Istnieje rozbicie zbioru maszyn na typy, tj. podzbiory maszyn o tych samych własno-
ściach funkcjonalnych. Zadanie jest ciągiem pewnych operacji. Każdą operację należy
wykonać na odpowiedniego typu ma zynie w ustalonym czasie. Problem polega przy-
dzieleniu zadań do maszyn odpowiedniego t pu oraz na wyznaczeniu kolejności wyko-
nywania operacji na maszynach. aby zminimalizować czas wykonania wszystkich za-
dań. Mu zą być przy tym spełnione ograniczenia (l )-(4) opisane w rozdziale "Wprowa-
dzenie".

iech O = {i. 2 ..... o} będzie zbiorem wszystkich operacji. Zbiór ten moż-
na rozbić na ciągi odpowiadające zadaniom. przy czym zadanie j E :J jest ciągiem
Oj operacji, które będą kolejno wykonywane na odpowiednich maszynach (tj. w ciągu
technologicznym). Operacje te są indeksowane liczbami (/J J + 1, .... l) J + Oj). gdzie
lJ = L~=J o, jest liczbą operacji pierwszych j zadań. j = 1.2 ..... II, przy czym lo = O. a
o = L:'= I O;. Zbiór maszyn M = {l. 2 ..... III} można rozbić na q podzbiorów maszyn
tego samego typu (gniazd). prz czym i-ty (i = l. 2 ..... q) typ }.;f' zawiera m, ma zyn,
które są indeksowane liczbami (t, J 1. .... i, J l1li). gdzie l, = _~ I mj jest liczbą

. h . h' 1') / O ,,/7/maszyn w pierw zyc ltypac ,I = ._..... q. przy czym () = ,a 111= L..j=1 1I1j.

Operację II E O należy wykonać w gnieździe Il(U). tj. na jednej z ma zyn zbioru
VI/dr) W czasie Pr.), gdzie j E M/L(I'). iech

Ok = {I' E O: 1/(/') = k}

takich, że dla każdego k = l. :2. .... q

I J.. I --", J..

Ok = U Q' uraz Qi n QJ = 0. i I- j. 1.) = 1,2 ..... 111.

I /, 1+ J

nazywamy przydziałem operacji zbioru O do maszyn ze zbioru M. Ciąg
[Q1k I I. a- l '2 ..... Q/k l "/II! l jest przydziałem ma zynom operacji w i-tym gnieź-
dzie (w skrócie przydziałem w i-tym gnieździe). W zczególnym przypadku maszyna
może nie wykonywać żadnej operacji i wówcza w przydziale operacji w gnieździe
zbiór operacji do w konywania przez tę ma zynę je t pu ty.
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Jeżeli dokonano przydziału operacji do maszyn. wówcza. wyznaczenie opr mal-
nego terminu wykonywania operacji (w tym i kolejności w konywania operacji na ma-
szynach) prowadza ię do rozwiązania klasycznego problemu szeregowania. tj. proble-
mu gniazdowego.

iech [\' = [[\'1'/\2, ...,1\"",]. będzie ciągiem zbiorów. gdzie 1\'; E 2°'. i =
1. 2 ..... m. W szczególności elementy tego ciągu mogą być zbiorami PUS!, mi. Przez K
oznaczamy zbiór wszystkich takich ciągów. Moc zbioru K wynosi 2 (11 X 2 2

2 (Ją

Jeżeli Q jest dowolnym przydziałem operacji do masz n. to Q E K (ocz WI cle.
zbiór K zawiera także ciągi. które nie ą dopuszczalne. tj. nie są przydziałem operacji do
ma zyn). Dla dowolnego ciągu zbiorów [\' = [XI. J\·2 ..... J\'1/I] (I\' E K) przez [1;(/\')
oznaczamy zbiór w,zy tkich permutacji elementów z [\',. Dalej. niech

będzie konkatenacją (złożeniem) 111 ciągów (permutacji). gdzie Tr;([\') E n,(I\·). Tak
więc

;r(/\') E 11(1\') = 111(1\') I1:!U\·)x ..... 11,,,(f\').

Łatwo zauważyć. że jeżeli /\' = [[\'1. [\'2 ..... [\'",] jest pewnym przydziałem ope-
racji do ma. zyn, to zbiór Tri( /\') (i = 1.2 ..... 11/) zawiera wszystkie permutacje (możli-
we kolejności wykonywania) operacji ze zbioru /\', na maszynie i. Dalej. niech

będzie zbiorem par. których pierwszym elementem jest ciąg zbiorów. a drugim - kon-
katenacja permutacji elementów tych zbiorów. Dowolne rozwiązanie dopuszczalne pro-
blemu jest parą (Q. r.( Q)) <P.gdzie Q jest przydziałem operacji do maszyn. a ;r( Q)
konkatenacją permutacji wyznaczając ch kolejność wykon wania operacji prz dzielo-
nych każdej z maszyn. pełniającą ograniczenia (I )-(4) opi an ch w rozdziale "Wprowa-
dzenie". Przez <po C (1)oznaczam zbiór rozwiązań dopuszczalnych.

Dowolne rozwiązanie dopuszczalne (0 = (Q. r.( Q)) E c[)~(gdzie Q jest prz -
działem operacji do masz n. a ;r( Q) je. t kolejnością wykonywania operacji na każdej
maszynie) rozpatrywanego problemu można przed tawić w po taci grafu skiero ane-
go z obciążonymi wierzchołkami ( ieci) G(E-)) = (V. R U E(8)). gdzie V je t zbiorem
wierzchołków. a R U E(8) zbiorem łuków. przy czym:

I) V = O U {s. e}. gdzie .'i i c są dodatkowymi (fikcyjnymi) operacjami reprezentu-
jącymi odpowiednio ..start" i ..zakończenie". Wierzchołek l' E V \ {s. ('} ma dwie
cechy:

• A( l') - numer maszyny na której należy \i ykonać operację l' E O .

• fi,·.A(/,) - wagę wierzchołka róv ną cza. owi wykonywania operacji l' E O na
maszynie A(r).

Wagi dodanych wierzchołków /1.• = fi,· = O.

2) R= U ["lU I {(I.I 1 i', 1 i+ I)}U {(s.lj_1 + nj u {(lj-I +oj.e)}].
J 1 , 1
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Zbiór R zav iera łuki łączące kolejne operacje lego samego zadania oraz łu-
ki z wierzchołka do pierw zej opera ji każdego zadania i łuki od ostatniej
operacji każdego zadania do wierzchołka c.

11/ eJkl I
3) [(8) = U U {(7rk(i).7rk(i L))}.

"=1 i=1

Łatwo zauważyć. że łuki ze zbioru [(8) łączą operacje wykonywane na tej samej
maszynie (7rk jest pennutacją operacji wykonywanych na maszynie .\ h, tj. operacji
ze zbioru Ok).

Łuki ze zbioru Rwyznaczają kolejność wykon wania operacji w Ladaniach (porządek
technologiczny). a łuki ze zbioru [(8) kolejność wykon wania operacji na każdej z
maszyn.

Uwaga. Para 8 = (Q. iT( Q)) E q>jest rozwiqzaniem dopustczatnvm dla rozpatrywa-
nego problemu wtedy i Tylko wtedy. gdy gmfC(C-)) nie zawiera cykli.

Ciąg wierzchołków (Ul. 1''2..... (';,) grafu G(-1) taki. że ((',. ('i + I) E RU[( 8) dla
i = 1. 2 ..... k -1. nazywamy drogą (lub .ście~ką) z wierzcholka /'1 do ('k. Przez C( e. 1/)

oznaczmy najdłuższą drogę (zwaną drogę kryTyc:ną) w grafie G( 8) z wierzchołka t' do
/I (I". LI E V). a przez L(L'. u) długosć ( urnę wag wierzchołków) tej drogi.

Łatwo zauważyć, że cza' w konywania wsz stkich operacji C."'l.x(8) zgodnie
z prz działem operacji Q i kolejnością (uszerego aniem) iT(Q) jest równy długo 'ci
L(8 .r: ) drogi krytycznej C( '. c) w grafie C(-)). Rozwiązanie problemu gniazdowego
z równoległymi maszynami sprowadza ię więc do wyznaczenia takiego rozwiązania
dopuszczalnego 8 = (Q.7r(Q)) E <{>o, dla którego odpowiadający mu graf G(8) ma
najkret zą drogę krytyczną. tj. minimalizuje L(,.;. c).

Niech C(8. c) = (5. t'l. (''2 ....• Cli" c), gdzie /', E O (1 ~ i ~ Le) będzie dro-
gą krytyczną w grafie C(8) z wierzchołka początkowego s do końcowego c. Drogę tę
można podzielić na podciągi wicrzchołkó .•

B = [BI. 8'2 ..... 13"].

zwane blokami w pennutacji na drodze krytycznej C(.'. c) (Grabowski Hl). przy czym

(a) blok jest podciągiem wierzchołków z drogi kr t cznej zawierającym kolejne ope-
racje wykonywane bezpośrednio jedna po drugiej.

(b) blok zawiera operacje wykonywane na tej samej maszynie.

(c) przekrój dwóch dowolnych bloków jest zbiorem pustym.

(d) blok jest maksymalnym (ze względu na zawieranie) podzbiorem operacji z drogi
krytycznej spełniającym ograniczenia (aj-te).

W dalszej części będą rozpatrywane tylko te bloki. dla których l/3kl > l. czyli tzw. bloki
niepuste.

Jeżeli Bk (k = 1.:2 ..... 1') jest blokiem na maszynie .\1, (i = 1.:2 ..... III) Z gniazda
t (t = 1. 2 ..... q). to będziemy go oznaczali na tepująco:

Bk = (7ri((/). 7r,((/ + l), .... 7ri(bk - l). 7ri(b")).

gdzie l ~ (/ ~ bk ~ IQl Operacje 7r(a") i 7r(li) w bloku Bk ą nazwane odpowiednio
pierwszą i ostatnią. Z kolei blok bez pierwszej i ostatniej operacji nazywamy blokiem
IreWllfl rznvm.
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3. Metoda rozwiązania

Ze względu na liczbę operacji możliwych przydziałów operacji do maszyn jest
wykładnicza ilość. Każdy dopu zezalny prz dział generuje pewien P-trudny problem
(job shop), którego rozwiązanie prowadza się do wyznaczenia optymalnych kolejno-
ści wykonywania operacji na ma zynach. Wobec tego optymalne rozwiązanie proble-
mu gniazdowego z równoległymi maszynami wymaga rozwiązania v ykladniczej liczb,

P-trudnych problemów. Dlatego też będziemy stosowali algorytm przybliżony. pro-
wadzający się do iteracyjnego wykonywania na tepujących dwóch kroków:

Krok 1: Wyznaczenie przydziału operacji do ma. zyn.
Krok 2: Rozwiązanie problemu gniazdowego dla przydziału

wyznaczonego w kroku I.

W kroku I będzie tosowany algorytm oparty na idei metod prze zuki •• ania z
tabu. Przez przeniesienia pojedynczych operacji z maszyny na maszynę wyznaczane je t
otoczenie aktualnego przydziału. aj lepszy element z tego otoczenia generuje pewien
probłem gniazdowy. który jest na tępnie rozwiązyv an w kroku 2.

4. Równoległy dwupoziomowy algorytm poszukiwania z zabronieniami

Zaproponowany dwupoziornov y równoległ algorytm po zukiwania z zabronie-
niami dla problemu gniazdowego z równoległymi maszynami składa się z dwóch mo-
dułów:

• moduł przydziału operacji do ma. zyn .

• moduł rozwiązujący kla yczny probłem gniazdowy.

W modułe przydziału operacji do ma. zyn zo tał wykorży tany algor tm po zu-
kiwania z zabronieniami (tabu searchv. który operuje na rozwiązaniach. które stanov ią
przydziały operacji do maszyn. Na liście zabronień przechowywane są par (c. k). gdzie
I' jest pozycją w wektorze przydziału operacji od ma zyn. a l: jest maszyną. do któ-
rej była przydzielona operacja (' przed v konaniem ruchu. Startowy prz dział operacji
do maszyn został wyznaczony w oparciu o metodę poszukiwania minimum w tablic
czasów wykonywania operacji na poszczególnych maszynach. która została opi ana w
pracy 161 .

Poniżej przedstawione zostały kolejne kroki dwupoziomowego równoległego
algorytmu poszukiwania z zabronieniami.

Algorytm. Poszukiwanie z zabronieniami
8" = (Q*. 7r( Q*)) - najlepsze znalezione dotychczas rozwiązanie. gdzie
Q~ - naj lep 'zy przydział operacji do maszyn i
7r(Q~) - kolejność wykonywania zadań na ma zynach odpowiadająca Q':

Krok O: Wyznacz rozwiązanie startowe C0()= (Qo. 7r( QO)):
8" <- eO:
e~eo:
8 = (Q, 7r( Q)) - bieżące rozwiązanie:

Krok 1: Wyznacz sąsiedztwo _ (Q) bieżącego przydziału operacji do maszyn Q.
suń z sąsiedztwa (Q) elementy zabronione przez listę T:
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Krok 2: Podziel A (Q) na k = r ·\·~:J)'lgrup:
Każda grupa zawiera co najwyżej p elementów:

Krok 3: Dla każdej grupy k znajdź (używając p procesorów)
uszeregowanie r.(X) odpowiadające prz działowi operacji do
maszyn X E (Q) oraz wartość /lw.r('Y' ii(X)):

Krok 4: Znajdź przydział operacji do masz n Z E i( Q) dla którego
CIIW.r(Z.r.(Z)) = min{C'/lIII.,.(X.rr(X)): X E (Q)}:

Krok 5: Jeśli c,un.r(Z. rr(Z)) < C/I",.r(Q . r.(Q")) to
rr( Q') <- rr(Z):
Q' ~ Z;

Umieść Z na liście T:
Q~Z:
rr( Q) <- ii( Z):

Krok 6: Jeśli (warunek stopu je t spełniony) to Stop:
w przeciwnym wypadku idź do kroku 1.;

k
U J\~(Q) = /\ (Q).
I l

kn J\~(Q) = 0.
I l

W drugim kroku algorytmu sąsiedztwo (Q) jest dzielone na rozłączne zbiory

Dla każdej grupy k wartość funkcji celu jest wyznaczana przy użyciu p procesorów.
Liczba procesorów użytych w kroku trzecim jest uzależniona od rozmiaru sąsiedztwa.
Wartość funkcji celu dla przydziału operacji jest wyznaczana przy użyciu algorytmu
TSAB.

Algorytm poszukiwania z zabronieniami w module przydziału operacji do ma-
szyn został uruchomion z na tępującymi parametrami: 200 itcra ji (kryterium topu),
długość listy tabu - 7. Algorytm TSAB użyty w module rozwiązującym klasyczny pro-
blem gniazdowy został uruchomiony z następującymi parametrami: 20000 iteracji; 4000
iteracji bez poprawy wartości funkcji celu, po których następuje skok powrotny; długość
listy tabu - 8, rozmiar pamięci długoterminowej wykorzystanej w metodzie skoku po-
wrotnego - 5.

5. Eksperymenty obliczeniowe

Dwupoziomowy równoległ algorytm poszukiwania z zabronieniami dla proble-
mu gniazdowego z równoległymi maszynami zo tał zaimplementowany w języku C++
z wykorzy taniem biblioteki MPl (Me sage Pa '. ing Interface) i uruchomiony na klastrze
obliczeniowym ova w Wrocław. kim Centrum Sieciowo - Superkomputerowym. 1-
gorytm był uruchamiany pod kontrolą ystemu kolejkowego OpenPBS. Ek perymenty
obliczeniowe zostały przeprowadzone dla grupy 10 in tancji te towych zaproponov a-
nych przez Brandimarte. Wyniki obliczeń zostały zamieszczone w tabeli I. a potrzeby
wyznaczenia przyspieszenia jakie można uzyskać w ' rodowisku obI iczeń równoległych
algorytm był uruchamiany dla liczby procesorów p = L 2, -1. ",16,32.6-1-, L2". a ry-
unku I została przedstawiona zależność przy pie zenia obliczeń od liczby proceso-

rów. Przyspieszenie zostało wyznaczone z zależności = t, gdzie t" - czas obliczeń
p

dla algorytmu sekwencyjnego, t" - czas obliczeń dla algorytmu równoległego. Ponie-
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Tabela I
Wyniki uzyskane przez dwupoziomow równoległ algor tm po. zukiwania z

zabronieniami dla przykładów te. towych Brandirnarte

nazwa
instancja (",710.1' PRD 1%]

II X m o hGA TSTS.\D TSI.\'SA TS-r. AI3 TSl.\'S..l
MkOl
Mk02
Mk03
Mk04
Mk05
Mk06
Mk07
Mk08
Mk09
MklO

10 x 6 55 40 40 41 0.00 2.50
10 x 6 58 29 28 30 -3,45 3.-+5
l:) x ) 150 204 204 213 0.00 4.41
10 x 90 60 63 64 5.00 6.67
lG x..\ 106 172 173 177 0.58 2.91
10 10 150 58 66 73 13.79 25. 6
:20·') 100 139 153 162 10.07 16.55

20 x 10 225 523 523 532 0.00 1.72
20 x 10 240 307 311 352 1.30 14.65
20 x 15 240 197 208 257 5.58 35.53

średnia 3.29 11.4_

waż algorytm wykorzystujący jeden procesor był uruchamiany na tym arn m sprzęcie
co algorytm wykorzystujący wiele procesorów to wyznaczone przyspieszenie je t tzw.
przy pieszeniem względnym torthodox speedup, Alba). Po zczególne kolumny w tabeli
I oznaczają:

• hGA - algorytm zaproponowany przez.
• TSTS. \ II - algorytm zaproponowany w prac z opartym na metodzie poszukiwania

z zabronieniami algorytmem TSAB w module rozwiązującym klasyczny problem
gniazdowy,

• TSI.\'SA - algorytm zaproponov any w pracy z algorytmem konstrukcyj n m I A
w module rozv iązującyrn klasyczny problem gniazdowy.

• PRD - procentowa różnica wartości funkcji celu uzyskanej algorytmem
TST.'>'.\lJ(TS l.\' s. \) względem wartości uzyskanej algorytmem hGA.

Przeprowadzone eksperymenty pozwalają stwierdzić, że za rosowanie algorytmu opar-
tego na metodzie poszukiwania z Labronieniami w module rozwiązującym kla czny
problem gniazdowy daje lepsze wyniki niż zastosowanie w tym module algorytmu kon-
strukcyjnego. Wyniki uzyskane przez dwupoziomowy algorytm poszukiwania z zabro-
nieniami dla problemu gniazdowego z równoległymi maszynami. ą zbliżone do najlep-
szych znanych wyników 131.

6. Podsumowanie

W pracy został zaproponowany dwupoziomow równoległy algorytm po szu-
kiwania z zabronieniami dla problemu gniazdowego z równoległymi ma z nami.
przed tawionym w pracy algorytmie rozwiązani z wyż zego poziomu (prz dział ope-
racji do ma. zyn) definiuje klasyczny problem gniazdowy. który je t rozwiązywany na
niższym poziomie przez algorytm TSAB CI SA).

* :I: *
Praca C::.{'.\:ciOl\'O ji1101/.W\\·0I1O ::.projektu badawczego M iSW"r 51-/232237.
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Rys. I. Zależność przyspieszenia obliczeń od liczby procesorów
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