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Streszczenie 
 

W artykule opisano system szeregowania zadań niepodzielnych na jednej 
maszynie. System pozwala zoptymalizować plan produkcji poprzez ogra-
niczenie ilości operacji transportowych i pomocniczych oraz poprzez 
poszukiwanie takiej kolejności realizacji zadań, dla której łączny czas 
wykonania będzie możliwie najmniejszy. Zastosowano zmodyfikowany 
algorytm genetyczny pozwalający na częściowe dostrojenie procesu do 
struktury danych. Testy przeprowadzone zarówno na danych dostępnych 
publicznie, jak i na danych pochodzących ze środowiska wytwórczego 
udowodniły skuteczność przyjętych rozwiązań. 
 
Słowa kluczowe: szeregowanie, pakowanie, zadanie niepodzielne, ograni-
czenia zasobów. 
 

Single machine scheduling with constrains 
 

Abstract 
 
A system for scheduling indivisible tasks on a single, periodically accessible 
machine is presented in this paper. Because of the constrains existing in 
the environment, the scheduling problem presented here is similar to the 
one-dimensional bin-packing. The tasks, stacked on a palettes (Fig.1), 
were transported to the machine. The palette caould be replaced by another 
one only after completing all the tasks assigned to it. Each task was  
defined by an execution time Tz and an auxiliary time Tp. The transportation 
time To was added to the last task from each palette and to the last task 
executed within the machine availability period Tm (Fig.2). A modified 
genetic algorithm was used for the scheduling, where the parameter K 
defined the number of gene changeovers (representing changing the  
sequence of palettes and changing the sequence of tasks within a palette) 
during one mutation. The results obtained for the data available in public 
[13] and in selected publications are presented in Tab.1. It was noted that 
the distribution of scheduling results (fitness=Cmax) could be modified by 
changing the parameter K (Figs.4 and  6). The observation was proved 
statistically for the data from the manufacturing system by means of the 
median test run for the set of 500 results, 50 for each K=1..10  (χ2=19, 
df=9, p=0,0254<0,05). The results of the test proved that the scheduling 
algorithm could be tuned for speed by adjusting the value of K. Assuming 
that the process was random, it could be calculated that for K=5 the  
expected time of getting the solution Cmax<2050, expressed in the number 
of generations, was the shortest (assumed confidence level 0.99). The 
scheduling system allowed the definition of individual machine availability 
periods and taking into account the restrictions of the transport system (the 
allowed sequences of palette retrieval). 
 
Keywords: scheduling, bin-packing, genetic algorithm, single machine, 
resource constrains, manufacturing control. 
 
1. Opis problemu 
 

W artykule opisano problem optymalizacji uszeregowania za-
dań produkcyjnych na jednej maszynie, typowy dla przemysłu 
maszynowego. Zlecenie składa się z pewnej ilości zadań produk-
cyjnych. Zadania produkcyjne wchodzące w skład zlecenia (ele-
menty, które mają być podane obróbce) dostarczane są do maszy-

ny na paletach, po cztery (lub mniej) na palecie (rys. 1). Zadania 
znajdujące się na jednej palecie mogą być wykonane w dowolnej 
kolejności. Każde z zadań jest określone przez czas wykonania 
(czas procesu, oznaczony jako Tz1…Tz7 na rys. 1 i na rys. 2) oraz 
czas przygotowania (technologiczny, oznaczony jako Tp1…Tp5 na 
rys. 2) zdefiniowany jako czas potrzebny na wykonanie wszyst-
kich czynności pomocniczych związanych z wykonaniem zadania 
(takich jak: przygotowanie maszyny, założenie zadania na maszy-
nę, zdjęcie zadania z maszyny, itp.). Czas wykonania każdego  
z zadań Tzx może być określony niezależnie, jest to indywidualna 
cecha zadania. Podobnie, dla każdego z zadań można określić czas 
przygotowawczy Tpx. W dalszej części artykułu, dla uproszczenia 
opisu, przyjęto założenie, że czas przygotowawczy jest taki sam 
dla każdego zadania. Po wykonaniu wszystkich zadań z palety, 
musi ona być odstawiona, aby zwolnić miejsce dla następnej. 
Odstawienie palety i podstawienie nowej zajmuje pewien czas, 
oznaczony jako Top na rys. 2 (czas odstawienia palety). Paleta nie 
może być odstawiona, gdy nie wykonano wszystkich znajdujących 
się na niej zadań, nie jest również możliwe wykonanie zadania 
znajdującego się na innej palecie, dopóki nie zostanie ona podsta-
wiona pod maszynę. Czas odstawienia palety jest taki sam dla 
wszystkich palet. 

 
 

 
 
Rys. 1.  Przykładowe zlecenie zawierające 7 zadań 
Fig. 1.  A manufacturing order consisting of 7 tasks packed on two palettes 

 
Zasób czasu maszyny Tm jest ograniczony, co oznacza, że ma-

szyna może pracować na przykład przez 8 godzin na dobę. Na 
koniec czasu pracy maszyna musi być konserwowana, co zajmuje 
pewien czas (Tom na rys. 2). Maszyna może być odstawiona w 
każdej chwili po całkowitym wykonaniu zadania (przed rozpoczę-
ciem następnego zadania). Założenie niepodzielności zadań ozna-
cza, że na maszynie można rozpocząć tylko takie zadanie, które 
może być wykonane w całości w dostępnym czasie (maszyny). Na 
przykład, nie można rozpocząć zadania, którego całkowity czas 
wykonania (łącznie z czasem pomocniczym i czasem odstawienia 
maszyny) wynosi 60 minut w momencie, gdy do końca okresu 
dostępności maszyny (do końca zmiany) pozostało mniej niż 60 
minut.  

 

 
 
Rys. 2.  Plan pracy maszyny w ciągu jednego okresu Tm (np. jednej zmiany) 
Fig. 2.  Work plan for one machine availability period Tm 

 
Wszystkie zadania są znane w momencie rozpoczęcia szerego-

wania. Celem szeregowania jest minimalizacja funkcji kosztu, 
która w najprostszym przypadku może być zdefiniowana jako czas 
wykonania wszystkich zadań Cmax. Problem polega wówczas na 
znalezieniu takiej kolejności wykonania zadań, dla której wyko-
nanie całego zlecenia zakończy się najwcześniej. W innej wersji 
tego samego problemu, nie rozpatrywanej w tym artykule, zadanie 
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szeregowania polega na znalezieniu takiego uszeregowania, które 
zapewni najlepsze wykorzystanie dostępnego czasu maszyny 
w pewnym okresie planowania (np. w ciągu 5 dni roboczych). 

W artykule przyjęto założenie, że wszystkie zadania mają ten 
sam priorytet i ten sam termin wykonania. W rzeczywistości 
możliwe jest przypisanie każdemu z zadań indywidualnego prio-
rytetu oraz terminu wykonania.  

Na rys. 2 przedstawiono przykładowy plan pracy maszyny dla 
jednego okresu dostępności (np. dla jednej zmiany). Użyte na 
rysunku symbole oznaczają:  
a) Tm – okres dostępności maszyny 
b) Tz1...Tz5 – czas wykonania zadania 1...5 
c) Tp1...Tp5 – czas przygotowawczy związany z zadaniem 1...5 
d) Top – czas odstawienia (transportu) palety 
e) Tom – czas odstawienia maszyny 
f) Tc1...Tc5 – całkowity czas wykonania zadania 1...5 
g) Ts – pozostały czas dostępności maszyny – strata. 

Całkowity czas wykonania zadania Tci jest równy sumie czasu 
wykonania, czasu przygotowawczego i czasu odstawienia: 

 
 opizici TTTT                      (1) 

 
dla każdego ostatniego zadania z palety i ostatniego zadania wy-
konanego na maszynie w okresie jej dostępności. Dla pozostałych 
zadań czas wykonania wynosi:  
 

 pizici TTT                                 (2) 

 
Czas wykonania zadania Tzi oraz czas czynności pomocniczych 

Tpi są uwarunkowane przez technologię, czas odstawienia To 
zależy od systemu transportu związanego z maszyną. 

Opisany problem szeregowania jest podobny do znanego 
z literatury jednowymiarowego problemu pakowania pudełek 
(ang. bin packing). Zadanie pakowania polega na znalezieniu 
takiej kolejności pakowania N elementów, aby ilość użytych 
pudełek była jak najmniejsza. Wszystkie pudełka mają taką samą 
pojemność V. Problem pakowania pudełek może być jedno lub 
wielowymiarowy. W przypadku problemu jednowymiarowego 
elementy pakowane i pudełka określone są tylko jedną liczbą 
(długością). W przypadku opisywanym w tym artykule, odpo-
wiednikiem pudełka jest czas dostępności maszyny Tm, a elementy 
pakowane to zadania określone czasem całkowitym Tci. Problem 
pakowania pudełek jest NP-trudny (nie posiada rozwiązania  
w czasie wielomianowym), co zostało udowodnione na przykład 
w pracach [1] i [2] . W problemie pakowania zwykle można okre-
ślić, jakie jest teoretyczne rozwiązanie minimalne, to znaczy, jaka 
najmniejsza liczba pudełek potrzebna jest do spakowania wszyst-
kich elementów, gdyby pojemność każdego pudełka była wyko-
rzystana w 100% a elementy pakowane mogły być w dowolny 
sposób dzielone. Wystarczy wtedy obliczyć sumę długości 
wszystkich elementów i podzielić ją przez pojemność pudełka.  

Dla przypadku szeregowania zadań o długości Tci na maszynach 
o czasie dostępności Tm rozwiązanie minimalne można obliczyć  
w sposób podany poniżej. 

Czas wykonania wszystkich zadań L można obliczyć ze wzoru: 
 

 
i

ciTL                            (3) 

 
Minimalną ilość okresów dostępności maszyny Pmin (teoretycz-

ne rozwiązanie minimalne) można obliczyć z zależności (przy 
założeniu, że wszystkie okresy dostępności Tm mają tą samą dłu-
gość): 

 
mT

L
ceilP min                                 (4) 

 
W literaturze opisywane są różne strategie pakowania, które 

pozwalają na uzyskanie dobrego uszeregowania (planu) w rela-

tywnie krótkim czasie. Dwie z nich, „pierwszy pasujący” (first-fit; 
FF) i „najlepszy pasujący” (best-fit, BF) pozwalają uzyskać dobre 
rozwiązanie w sposób intuicyjny. W obu strategiach elementy, 
które mają być spakowane, pobierane są w kolejności ich ułoże-
nia. Poszukiwanie pudełka, do którego włożony zostanie element 
rozpoczyna się zawsze od początku, to znaczy od pierwszego 
pudełka. W strategii FF element trafia do pierwszego pudełka, do 
którego się zmieści, w strategii BF do pudełka, które zostanie 
najbardziej zapełnione (pojemność pudełka nie może zostać prze-
kroczona). Autorzy pracy [3] udowodnili, że postępując w ten 
sposób, możemy w najgorszym przypadku spodziewać się rozwią-
zania o długości Cmax=1,7Pmin+2 (lub Cmax=1,7Pmin+0,7 wg [4] )  
a więc około 70% gorszego niż teoretyczne minimum (które nie 
musi być osiągalne). Gdy przed rozpoczęciem pakowania elemen-
ty zostaną uporządkowane w kolejności malejących miar, otrzy-
mamy algorytm określony jako FFD (ang. first-fit-decreasing). 
Autor pracy [5] wykazał, że algorytm FFD w najgorszym przy-
padku może dać rozwiązanie Cmax=11/9Pmin+1 (około 25% gorzej 
niż rozwiązanie minimalne). Należy jednak zaznaczyć, że w nie-
których przypadkach problemów rzeczywistych otrzymany wynik 
może być znacznie lepszy od podanego oszacowania. Obie strate-
gie mogą być dobrym punktem odniesienia do oszacowania mak-
symalnej ilości pudełek potrzebnych do spakowania wszystkich 
elementów, mogą również posłużyć do oceny jakości innych 
algorytmów pakowania. Fleszar zaproponował w pracach [6] i [7] 
skuteczne algorytmy heurystyczne dla problemu jednowymiaro-
wego. Inne strategie pakowania pudełek są opisane na przykład  
w publikacjach [8], [9] i [10]. 

Do poszukiwania najlepszego rozwiązania problemu pakowania 
można użyć algorytmów tzw. sztucznej inteligencji. Mają one 
zdolność przeszukiwania dużych zbiorów potencjalnych rozwią-
zań i wybierania tych, które najlepiej spełniają zadane kryteria. 
Algorytmy tego typu mogą przeszukiwać całą przestrzeń rozwią-
zań (np. algorytmy genetyczne) lub tylko wybraną gałąź (np. 
wyżarzanie). W przeciwieństwie do strategii FFD, algorytm wy-
korzystujący sztuczną inteligencję może znaleźć dobre rozwiąza-
nia niezależnie od struktury danych wejściowych. Losowy charak-
ter przeszukiwania przestrzeni rozwiązań pozwala uniknąć puła-
pek związanych ze specyficznym rozkładem wymiarów elemen-
tów. Analiza wydajności algorytmów genetycznych w zastosowa-
niu do problemu pakowania dokonana została między innymi  
w pracy [11] . 

 
2. Opis algorytmu szeregowania 
 

W opisywanym rozwiązaniu został zastosowany zmodyfikowa-
ny algorytm genetyczny, który pozwolił uwzględnić ograniczenia 
związane z systemem transportu zadań (rozłożenie na paletach, 
jedna paleta przy maszynie) oraz technologią (zadania niepodziel-
ne). 

Algorytm szeregowania został zaprogramowany w języku Java,  
z wykorzystaniem biblioteki JGAP [12] . W opisywanym rozwiąza-
niu zadania reprezentowane były przez geny zawierające unikalny 
numer zadania. Do opisu uszeregowania został użyty chromosom 
zawierający sekwencję genów. Rozwiązanie (plan produkcji) two-
rzone było na podstawie kolejności genów w chromosomie. Jedyną 
operacją dozwoloną na chromosomie była permutacja (wzajemna 
zamiana kolejności) genów. Zastosowany operator mutacji 
uwzględniał ograniczenia wynikające z faktu rozłożenia zadań na 
paletach i pozwalał na wykonanie jednej z dwóch operacji: 
a) zmiana kolejności palet poprzez wzajemne przestawienie palet 

z losowo wybranych miejsc P i Q (paleta z miejsca P na miej-
sce Q, a paleta z miejsca Q na miejsce P), 

b) zmiana kolejności zadań (obrót) w obrębie jednej palety. 
Ilość operacji wykonywanych w ramach jednej mutacji mogła 

być zadawana poprzez parametr K (liczba naturalna). 
Przykładowy przebieg operacji poszukiwania rozwiązania  

(szeregowania) dla 160 zadań zaprezentowano na rys. 3. Miarą 
jakości rozwiązania (fitness) był czas realizacji zlecenia Cmax (linia 
ciągła). Ponieważ zrezygnowano z operacji krzyżowania (cross-
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over), rozmiar populacji mógł być mniejszy niż w typowych 
zastosowaniach algorytmów genetycznych. Pozwoliło to skrócić 
czas obliczeń. Rozmiar populacji dobrany został arbitralnie na 
podstawie wyników testów dla różnych zestawów danych (zleceń) 
typowych dla docelowego środowiska wytwórczego (ilość zadań 
w zleceniu nie przekraczała 400). W przedstawionym na rys. 3 
przypadku w populacji było 30 chromosomów.  

 
 

 
 
Rys. 3.  Przebieg wybranego procesu szeregowania dla 160 zadań, linia ciągła – 

Fitness=Cmax (wartość względna odniesiona do znalezionego minimum),  
linia przerywana – względna strata=(ΣTs/ΣTz)*100% 

Fig. 3.  A process of scheduling of 160 tasks, continuous line -  
Fitness=Cmax (relative to the obtained minimum),  
dashed line – relative waste=(ΣTs/ΣTz)*100% 

 
W rzeczywistym systemie wytwórczym, funkcja oceny (fitness) 

uwzględniała również inne czynniki, takie jak priorytety i terminy 
wykonania zadań oraz kolejność pobierania palet z magazynu. 

W rozpatrywanym środowisku wytwórczym dobry plan pracy 
to taki, który oprócz najlepszego wykorzystania czasu maszyny Tm 

ogranicza również liczbę zmian palet w czasie zmiany. Plan za-
pewniający maksymalne wykorzystanie czasu maszyny Tm nie 
musi być najlepszy co widać na rys. 3 - dla tego samego terminu 
realizacji zlecenia Cmax łączny czas straty ΣTs przyjmuje wartości 
wokół pewnej wartości średniej. Plan, w którym operacje trans-
portu palet zostaną najlepiej zsynchronizowane z operacjami 
odstawienia maszyny może mieć krótszy termin realizacji niż 
plan, który zapewnia maksymalne wykorzystanie dostępnego 
czasu maszyn. 

W opracowanym algorytmie szeregowania rozwiązanie było 
uznawane za ostateczne, jeżeli w ciągu 3000 pokoleń nie zostało 
znalezione rozwiązanie lepsze od dotychczasowych. Czas obli-
czeń dla 1000 pokoleń dla zlecenia zawierającego 160 zadań 
wynosił około 12s na komputerze z procesorem AMD Athlon(tm) 
64 X2 4200+.  
 
3. Ocena otrzymanych wyników 
 

Dla danych rzeczywistych algorytm pozwalał uzyskiwać wyniki 
Cmax<1.04Pmin. Dla porównania skuteczności przyjętych rozwią-
zań ze znanymi z literatury przeprowadzono próby dla danych 
dostępnych publicznie (OR-library [13] oraz projekt BINPP [14] ). 
Uzyskane wyniki zostały zestawione w tabeli 1. Aby możliwe 
było porównanie wyników, przyjęto, że wszystkie czasy przygo-
towawcze i czasy transportu są równe zero (Tpi=0 oraz To=0). 
Ponadto, wszystkie zadania Tzi ułożone były pojedynczo na pale-
tach (każde zadanie mogło wtedy być szeregowane niezależnie od 
innych). Otrzymane wyniki były porównywalne z opisanymi w 
literaturze. W niektórych przypadkach, np. dla trudnych przypad-
ków pochodzących z [14] otrzymane wyniki były gorsze. 

Oznaczenia użyte w tab. 1: Nazwa – nazwa pliku z danymi,  
L. zadań – liczba zadań do zaszeregowania, Pmin – teoretyczne 
rozwiązanie minimalne obliczone wg wzoru (4), Alg. oryg – najlep-
sze rozwiązanie uzyskane przez autorów projektu źródłowego, Alg. 
genet. - najlepsze rozwiązanie uzyskane w opisywanym systemie 
szeregowania. 
 

Tab. 1.  Wyniki obliczeń dla wybranych serii danych testowych 
Tab. 1.  Scheduling results for sample data from published projects 
 

Lp. Nazwa L. zadań Pmin Alg. oryg. Alg. genet. 

1 u120_00 [13]  120 48 48 [13]  50 

2 u120_19 [13]  120 49 50 [13]  50 

3 hard0 [14] [16]  200 55 56 [14] [17] 58 

4 hard28_14 [15] 160 61 62 [15]  62 

 
Funkcja mutacji posiadała parametr K, który pozwalał wpływać 

na proces przeszukiwania zbioru rozwiązań. Parametr określał 
liczbę przestawień dokonywanych w ramach jednej mutacji. W 
typowym algorytmie genetycznym liczba przestawień wynosi 
zwykle jeden (K=1). W czasie testów systemu zauważono, że 
zwiększając liczbę przestawień K można poprawić jakość otrzy-
mywanych rozwiązań oraz skrócić czas obliczeń. Dodatkowo dla 
K>1 algorytm lepiej radził sobie z lokalnymi minimami. 

 
 

 
 
Rys. 4.  Statystyki uzyskanych rozwiązań dla danych z systemu wytwórczego 
Fig. 4.  Distribution of scheduling results for data from manufacturing system 

 
Na rys. 4 pokazano wyniki szeregowania (Fitness=Cmax) dla 

tych samych danych wejściowych dla różnych K. Przeprowadzono 
łącznie 500 prób, po 50 dla każdego K z zakresu od 1 do 10. Na 
wykresach przedstawiono zakres rozwiązań oraz medianę dla 
każdej z serii dla K=const. Można zauważyć, że dla K=5..9 me-
diana znajduje się w dolnej części wykresu skrzynkowego, co 
oznacza, że 50% wszystkich uzyskanych wyników w tych seriach 
znajduje się w dolnym zakresie wartości. Prawdopodobieństwo 
uzyskania wyniku z dolnej części wykresu jest więc dla K=5..9 
większe niż dla innych wartości. Rozwiązanie minimalne jest 
takie samo dla wszystkich wartości K (rys. 4), ale wraz ze wzro-
stem wartości K zwiększa się liczba pokoleń potrzebna do uzy-
skania rozwiązania (rys. 5). 
 

 
 
Rys. 5.  Czas uzyskania rozwiązania dla K=1..10 dla danych z rys. 4 
Fig. 5.  Number of generations needed to get a solution for tests of Fig. 4 

 
Wykresy skrzynkowe przedstawione na rys. 5, pokazują, że 

zwiększanie wartości K powoduje, że wzrasta czas obliczeń mierzo-
ny w liczbie pokoleń potrzebnych do wygenerowania rozwiązania. 
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Na rys. 6 zaprezentowano wybrane histogramy dla wartości 
Cmax uzyskanych w teście. Uzyskane wyniki poddano ocenie, 
porównując ze sobą dziesięć grup wyodrębnionych ze względu na 
wartość parametru K. Każda grupa zawierała wyniki 50 prób 
szeregowania dla tych samych danych wejściowych. Aby wykazać  
istotność różnic wyników szeregowania w poszczególnych gru-
pach, przeprowadzono ocenę statystyczną bazującą na teście 
nieparametrycznym, tzw. teście mediany. Test mediany, znany też 
jako test Mood’a pozwala zbadać hipotezę o równości median 
dwóch lub więcej populacji. Przy pomocy tego testu można 
stwierdzić, czy zaobserwowane różnice wartości mediany mają 
charakter losowy, czy wynikają z różnic w procesach (próbach). 
Za krytyczną wartość prawdopodobieństwa testu przyjęto poziom 
istotności α=0,05.  

Wynik testu mediany (χ2=19, df=9, p=0,0254<0,05) wykazał, że 
rozważane grupy pomiarów różnią się wartościami zmiennej Cmax 
na arbitralnie przyjętym poziomie istotności. Stąd wniosek, jakość 
szeregowania zadań z wykorzystaniem opracowanego algorytmu 
genetycznego jest uzależniona od wartości parametru K. 
 
 

 
 
Rys. 6.  Rozkłady uzyskanych rozwiązań Cmax dla wybranych wartości K 
Fig. 6.  Distribution of obtained results Cmax for selected K 

 
Jest to związane prawdopodobnie z faktem, że problem szere-

gowania nie jest liniowy, to znaczy do rozwiązania minimalnego 
nie można zwykle dojść metodą inkrementalnego znajdowania 
coraz to lepszych planów. Aby uzyskać lepsze rozwiązanie, należy 
często dokonać więcej niż jednej zmiany w uszeregowaniu, a to 
może się wiązać z chwilowym pogorszeniem planu (zwiększe-
niem Cmax). Zwiększenie liczby K pozwala zwiększyć zdolność 
algorytmu do pokonywania lokalnych minimów i poszerzyć ob-
szar poszukiwań w okolicy bieżącego rozwiązania. Zależność 
rozkładu wyników od K może również wynikać z faktu, że  
w opracowanym algorytmie szeregowania zrezygnowano z opera-
cji krzyżowania (cross-over), która pozwala na przekazywanie 
informacji pomiędzy chromosomami i zmianę obszaru poszuki-
wań ułatwiając w ten sposób wyjście z lokalnych minimów.  

Dobierając odpowiednio wartość parametru K można ograni-
czyć ilość czasu potrzebnego na znalezienie rozwiązania. Zakłada-
jąc, że próby mają charakter losowy, można obliczyć ile razy 
należy wykonać obliczenia, aby z prawdopodobieństwem p≥0,99 
otrzymać rozwiązanie Cmax<2050. Dla K=1 otrzymamy wynik 
L=9, dla K=2 L=12, dla K=5 L=6, dla K=9 L=5. Oczekiwany 
czas obliczeń można uzyskać mnożąc otrzymane wyniki przez 
średni czas obliczeń dla każdej z prób. Okaże się wtedy, że naj-
szybciej pojawi się wynik dla K=5 (po 48400 pokoleń), najdłużej 

zaś będą trwały obliczenia dla K=2 (80800 pokoleń). Dla K=1 
oczekiwany czas obliczeń wynosił 63400 pokoleń. 
 
4. Wnioski 
 

Opisany sposób szeregowania zadań był przeznaczony dla sys-
temu wytwórczego pracującego w reżimie tygodniowym.  
W rozwiązaniu docelowym system pozwalał na ułożenie planu 
produkcji dla całego okresu planowania w ciągu kilku minut 
(typowy problem szeregowania składał się z około 200 zadań). 
System uwzględnia ograniczenia transportowe oraz technologicz-
ne, dzięki czemu generowane plany mogą być zrealizowane  
w rzeczywistości. Zaletą systemu jest możliwość definiowania 
okresów dostępności maszyny z dokładnością do minuty (każdy  
z okresów dostępności może być zdefiniowany indywidualnie) 
oraz określenia parametrów (czas wykonania, czas pomocniczy) 
indywidualnie dla każdego zadania. W docelowym środowisku 
wytwórczym system pozwalał uzyskać rozwiązania pozwalające 
na znaczące ograniczenie czasu jałowego (strat). Dzięki zapro-
gramowaniu parametru K pozwalającemu na zmianę ilości prze-
stawień w czasie mutacji możliwe było dostosowanie algorytmu 
do warunków środowiska wytwórczego i skrócenie czasu obli-
czeń. Testy przeprowadzone na publicznie dostępnych danych  
z podobnych projektów pokazały, że opracowany algorytm daje 
rozwiązania porównywalne z opisanymi w literaturze. 
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