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WYKORZYSTANIE WŁASNYCH ZASOBÓW 
OBLICZENIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA 
W PROCESIE PLANOWANIA PRODUKCJI 

Streszczenie. W artykule przedstawiony został nowoczesny system obliczeń rozpro-

szonych, umożliwiający łatwe wykorzystanie dostępnych zasobów obliczeniowych 

przedsiębiorstwa. Opracowany system pozwala na przygotowanie planów produkcji 

w oparciu o różne modele matematyczne. Do rozwiązania problemów został wykorzy-

stany rozproszony algorytm genetyczny z różnymi reprezentacjami chromosomu oraz 

operatorami genetycznymi, dostosowanymi do specyfiki danego problemu. W ten spo-

sób wykazana została uniwersalność zaproponowanego systemu i jego zdolność do 

rozwiązywania rzeczywistych problemów zarządzania produkcją. 

Słowa kluczowe: planowanie produkcji, optymalizacja dyskretna, algorytmy genetycz-

ne, obliczenia rozproszone. 

THE USE OF COMPANY’S OWN COMPUTATIONAL 
RESOURCES FOR PRODUCTION PLANNING PROCESS 

Summary. The article presents a modern system of distributed computing, allowing 

easy use of available computational resources of the company. The developed system 

allows for the generation of production plans based on various mathematical models. 

A distributed genetic algorithm with different solution representations and different 

genetic operators tailored to the specific problem is used to solve the problems. In this 

way, the universality of the proposed system and its ability to solve real problems of 

production management were demonstrated. 

Keywords: production planning, discrete optimization, genetic algorithms, distributed 

computing. 
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Wprowadzenie 

Zwiększająca się konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami wymusza 

stosowanie coraz dokładniejszych systemów planowania produkcji, często 

również reagujących na bieżące potrzeby klientów. Kompleksowe zaplano-

wanie produkcji wymaga uwzględnienia wielu ograniczeń, przy czym kryteria 

funkcji celu nie zawsze są jednoznaczne. Powoduje to skomplikowanie modeli, 

których rozwiązanie wymaga dużej mocy obliczeniowej. Jednocześnie w os-

tatnich latach obserwowany jest wyraźny wzrost mocy obliczeniowej urządzeń 

elektronicznych oraz tendencja do łączenia wszystkich komponentów elektro-

nicznych w mniej lub bardziej rozległe sieci. Dzięki temu stwarzane są moż-

liwości do budowy rozproszonych platform obliczeniowych wykorzystujących 

heterogeniczne urządzenia stanowiące wewnętrzne zasoby każdego przedsię-

biorstwa (komputery stacjonarne, telefony, tablety, telewizory). 

W niniejszym artykule zaprezentowana została platforma obliczeń rozproszo-

nych niewymagająca instalacji, bądź dodatkowej konfiguracji na jednostkach 

obliczeniowych, a wymagająca jedynie posiadania standardowych przeglądarek 

internetowych. Na przykładzie dwóch popularnych problemów planowania 

produkcji – problemu przepływowego (ang. flowshop) oraz problemu wy-

znaczania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych (lot sizing and 

scheduling) przedstawiona zostanie możliwość obliczeniowa proponowanej 

platformy do szybkiego uzyskiwania planów produkcyjnych spełniających 

wymagane kryteria. 

Systemy obliczeń rozproszonych wykorzystujące przeglądarki 

internetowe  

W ostatnich latach powstało wiele artykułów na temat rozproszonych  

obliczeń w sieci Internet przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych. 

Metoda ta jest skuteczna ze względu na fakt, że niemal każde urządzenie 

osobiste posiada zainstalowaną przeglądarkę. To sprawia, że wykorzystanie 

zasobów obliczeniowych tych urządzeń jest bardzo łatwo dostępne niezależnie 

od zainstalowanego systemu operacyjnego oraz uprawnień użytkownika. 

Wszystkie przeglądarki internetowe wyposażone są w interpreter języka 

JavaScript, każda musi spełniać wymagania określone przez World Wide Web 

Consortium (W3C). Założenia te jednoznacznie prowadzą do homogenizacji 

tego środowiska obliczeniowego pomimo heterogeniczności samych jednostek 

obliczeniowych. 
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Komponentami systemu prezentowanego w niniejszym artykule będą 

typowe komputery osobiste oraz urządzenia mobilne wchodzące w skład 

infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa, dla którego problem opty-

malizacyjny będzie rozwiązywany. Takie podejście może w przyszłości unie-

zależnić branżę produkcyjną od dużych jednostek badawczych oraz, co 

najważniejsze, przyczyni się do wykorzystania łatwo dostępnych zasobów 

obliczeniowych. 

W artykułach [4] oraz [9] zawarte zostały kluczowe techniczne infor-

macje na temat sposobu wykorzystania przeglądarek internetowych w celach 

dokonywania obliczeń algorytmów ewolucyjnych w infrastrukturze rozpro-

szonej. W artykule [4] położono nacisk na techniczny aspekt sposobu ko-

munikacji między jednostkami obliczeniowymi oraz minimalizację czasu 

wymiany uzyskanych wyników do jednostki centralnej sterującej procesem 

obliczeń. Satysfakcjonujące wyniki uzyskano dzięki wykorzystaniu technologii 

WebSocket [6]. W artykule tym, w ramach badania zaimplementowano dwa 

typy algorytmów załączanych losowo ze z góry zadanym prawdopodobień-

stwem na poszczególnych maszynach klienckich. Algorytmami tymi był 

algorytm genetyczny (GA) oraz algorytm przeszukiwania lokalnego (VNS). 

Merelo-Guervós i García-Sánchez w swoim artykule [9], który jest jednym 

z cyklu artykułów o tworzeniu tego typu systemów, położyli nacisk na sposób 

gromadzenia klientów obliczeniowych, uzasadnili wyspową architekturę 

łączenia jednostek obliczeniowych systemu oraz omówili konkretne techniczne 

rozwiązania wykorzystane w uruchomionym eksperymencie. We wszystkich 

tych artykułach zastosowano język JavaScript również do napisania serwisu 

nadzorującego pracę całego systemu przy wykorzystaniu środowiska urucho-

mieniowego NodeJS [13]. 

W artykule [5] autorzy dostrzegli problem z nieciągłością połączenia 

występującą pomiędzy jednostką obliczeniową połączoną za pomocą WiFi lub 

sieci telefonicznej a nadzorcą. Ze względu na nieciągłość działania połączenia 

internetowego na tych urządzeniach, aby nie utracić wykonanych obliczeń, 

autorzy zaproponowali zastosowanie techniki odkładania na jednostkach obli-

czeniowych znajdowanych najlepszych rezultatów w celach ich późniejszego 

rozesłania do nadzorcy zaraz po wznowienia połączenia internetowego. Dzięki 

temu, nawet gdy użytkownik wyłączy połączenie z Internetem w celu zacho-

wania energii baterii, lub to połączenie zostanie zerwane z przyczyn nieza-

leżnych, i jednocześnie zostawi działającą przeglądarkę internetową, to wciąż 

przyczynia się do możliwości znalezienia lepszego rezultatu. 

Ważnym aspektem w omawianych artykułach, na który warto zwrócić 

uwagę jest konieczność przechodzenia przez użytkowników (klientów doko-

nujących obliczeń na swoich urządzeniach) bezpośrednio na adres internetowy, 

w którym znajduje się działająca instancja aplikacji. Problem ten został 

rozwiązany poprzez zastosowanie modułu, którego za pomocą wtyczki, 
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ustawień routera lub serwer proxy, można wstrzyknąć na dowolną stronę 

internetową odwiedzaną przez użytkownika sieci obliczeniowej. Tak dołączony 

kod uruchamiany jest na zasadzie pasożytniczych obliczeń [3]. Dzięki temu 

rozwiązaniu, użytkownik może nawet nie posiadać świadomości faktu 

udostępniania części zasobów obliczeniowych swojego urządzenia dla celów 

dokonywania obliczeń. 

W omówionych artykułach wciąż nie rozwiązano problemu domyślnej 

jednowątkowości języka JavaScript. Wstrzyknięcie wymagającego kodu 

obliczeń na daną stronę internetową może znacząco zmniejszyć jej interaktyw-

ność, co prowadzi do zmniejszenia komfortu użytkowania. Aby temu zaradzić 

należy wykorzystać mechanizm otwierania nowych wątków JavaScript przy 

użyciu technologii Web Workers [10]. Nowo otwarte wątki obliczeniowe nie 

wpływają bezpośrednio na wątek wykorzystywany przez przeglądarkę do 

renderowania danej otwartej strony, dzięki czemu wykorzystanie mocy 

obliczeniowej odbywa się w sposób niezauważalny dla osoby korzystającej 

z urządzenia. 

Architektura opracowanego systemu obliczeń rozproszonych  

Podstawą zaproponowanego systemu obliczeniowego jest wykorzystanie 

mechanizmu Web Workers. W odróżnieniu od [4] oraz [9] nadzorca systemu – 

serwis, z którym łączą się wszyscy klienci za pomocą WebSocketów jest 

zaimplementowany w języku Go [12]. Język ten opracowany został przez firmę 

Google i jest to język kompilowany, o łatwości pisania języka skryptowego, ale 

z naturalnie wbudowaną obsługą wielowątkowości. Dzięki zastosowaniu tego 

języka osiągnięta została bardzo duża skalowalność, zapewniająca obsługę 

wielu jednoczesnych połączeń (wszystkich urządzeń wchodzących w skład 

przedsiębiorstwa) oraz dynamiczną komunikację pomiędzy nimi. Do groma-

dzenia danych pozyskanych z jednostek obliczeniowych wykorzystano 

nierelacyjną bazę danych MongoDB [14], która również jest łatwo skalowalna 

oraz umożliwia obsługę wielu połączeń w tym samym czasie.  

Utworzony system działa w oparciu o rozproszony algorytm genetyczny, 

omówiony w rozdziale 4 i umożliwia tworzenie wymiennych bloków kodu tego 

algorytmu: 

 krzyżówki, 

 mutacje, 

 funkcje celu, 

 generatory chromosomów (określanie reprezentacji rozwiązania). 
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Bloki te łączy się ze sobą, tworząc schemat obliczeniowy. Parametrami 

dodatkowo modyfikowanymi są: 

 prawdopodobieństwo wykonania krzyżówki, 

 prawdopodobieństwo wykonania mutacji, 

 wielkość generacji (ilość członków danej generacji), 

 czas wykonywania obliczeń na pojedynczym kliencie. 

Schemat działania sytemu został przedstawiony na Rysunku 1. 

 

 

 

Rys. 1. Schemat działania opracowanego sytemu obliczeń rozproszonych 

Weryfikacja działania systemu i sprawdzenie jego możliwości w zakresie 

rozwiązywania różnych problemów planowania produkcji przeprowadzona 

została w oparciu o przedstawione w kolejny rozdziale problemy szeregowania 

zadań w systemie przepływowym (ang. flowshop) i dla problemu wyznaczania 

wielkości oraz szeregowania partii produkcyjnych z ograniczoną zdolnością 

(ang. capacitated lot-sizing and scheduling). 
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Wybrane problemy planowania produkcji 

Podstawowe problemy planowania produkcji można określać za pomocą 

trzech klasycznych modeli optymalizacyjnych [7]: 

 planowanie wielkości i szeregowanie partii produkcyjnych (ang. lot si-

zing and scheduling), 

 planowania projektów przy ograniczonych zasobach (ang. resource con-

strained project scheduling), 

 klasycznej teorii szeregowania (ang. scheduling theory), obejmującej ta-

kie problemy, jak szeregowanie zadań na jednej maszynie (ang. single 

machine scheduling) oraz szeregowanie zadań na wielu maszynach (ang. 

multi-machine scheduling). 

Niezależnie od funkcji celu dla określonych instancji wymienione 

problemy stają się NP-trudne, co dla dużych rozmiarów problemów (dużą 

liczba zadań do zaplanowania i szeroki horyzont planowania) wymusza 

stosowanie algorytmów przybliżonych - różnego rodzaju heurystyk.   

W artykule, w celu sprawdzenia możliwości zaproponowanego rozwią-

zania, wykorzystane zostaną dwa klasyczne modele – problem przepływowy 

(ang. flowshop), najczęściej studiowany w literaturze przedstawiciel problemów 

teorii szeregowania oraz problem wyznaczania wielkości i szeregowania partii 

produkcyjnych przy ograniczonej wydajności (ang. capacitated lot-sizing and 

scheduling problem). 

Problem przepływowy można zdefiniować następująco: Mając n zadań 

J1,J2,..., JN o różnych czasach wykonywania operacji, które muszą być 

zaplanowane w tej samej kolejności na m maszynach, należy tak określić ich 

kolejność (znaleźć permutację zbioru zadań), aby zminimalizować czas 

wykonania ostatniego zadania na ostatniej maszynie (ang. makespan). Zadań 

nie można przerywać, a kolejna operacja może być wykonywana, dopiero po 

zakończeniu operacji na poprzedniej maszynie. 

Dla problemów typu flowshop Taillard [16] określił zestaw testowych 

instancji od rozmiaru 10 zadań i 5 maszyn do rozmiaru 500 zadań i 20 maszyn. 

Benchmarki te zostaną wykorzystane w eksperymentach obliczeniowych 

zaprezentowanych w dalszej części. 

Problem wyznaczania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych 

przy ograniczonej wydajności najłatwiej przedstawić za pomocą modelu 

programowania matematycznego. 
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gdzie: 

i=1,…,I – produkowane wyroby; k=1,…,K – produkowany zasób (materiał) 

t=1,…,T – dni; n=1,…,N – podokresy (zmiany robocze) 

dit – popyt na wyrób i w tygodniu t; wi – zużycie zasobu przez wyrób i  

aik = 1, jeżeli wyrób i jest produkowany z zasobu k, 0 w przeciwnym wypadku 

stk – koszt przestawienia produkcji na zasób k 

C – maksymalna zdolność produkcji zasobu w jednym podokresie (zmianie) 

hit–, hit+ – koszt opóźnienia (–) oraz magazynowania (+) produkcji wyrobu i w 

dniu t 

Iit–, Iit+  – wielkość produkcji opóźnionej (–) i wykonanej za wcześnie (+) na 

koniec dnia t 

znk = 1, jeżeli  następuje zmiana zasobu na k w okresie n, w przeciwnym 

wypadku 0 

ynk = 1, jeżeli zasób k jest produkowany w okresie n, 0 w przeciwnym wypadku 

xin – liczba wyrobów i zaplanowanych do produkcji w okresie n 

Celem (1) jest znalezienie planu produkcji, który minimalizuje sumę 

kosztów produkcji opóźnionej, kosztów magazynowania produkcji gotowej 

oraz kosztów przezbrojeń. 

Równanie (2) wylicza poziom zapasów oraz produkcji opóźnionej na 

podstawie produkcji każdego wyrobu w każdym z okresów. Ograniczenie (3) 

zapewnia, że wydajność współdzielonej maszyny nie jest przekroczona. 

W ograniczeniu (4) zmienna znk ustawiana jest na 1, jeżeli następuje przezbro-

jenie maszyny. Ograniczenie (5) zapewnia, że tylko jeden typ zasobu jest pro-

dukowany w danym okresie. 

Nie istnieje jedna biblioteka problemów dla rodziny wyznaczania wiel-

kości i szeregowania partii produkcyjnych, analogicznie jak dla problemów 

przepływowych, która pozwalałyby na porównanie wyników uzyskiwanych 
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przez różne algorytmy optymalizacyjne. W literaturze określono jednak wiele 

indywidualnych zestawów problemów testowych dla różnych przypadków 

planowania wielkości partii, na ogół opartych o dane pochodzące z rzeczy-

wistych systemów produkcyjnych. W niniejszym artykule wykorzystano pro-

blemy testowe utworzone przez Stawowego i Dudę [15], na podstawie danych 

dla problemu planowania produkcji w odlewni żeliwa przedstawionych przez 

Araujo z zespołem [2].  

Rozproszony algorytm genetyczny 

Algorytmy genetyczne mogą być w naturalny sposób zrównoleglane, 

ponieważ działają na zbiorze (populacji) rozwiązań. Można wyróżnić trzy 

podstawowe podejścia do budowy rozproszonych systemów algorytmów gene-

tycznych  [17]. 

W modelu globalnej optymalizacji (global parallelization model) istnieje 

jedna populacja obsługiwana przez serwer, ale obliczenia funkcji celu dla 

członków populacji wykonywane są w sposób równoległy na komputerach 

klientów. To podejście zastosowli w swoim pierwszym artykule Merelo-

Guervós i García-Sánchez [8] i okazało się być nieskuteczne. W hetero-

genicznym środowisku szybkość obliczania złożonych funkcji celu może być 

różna, więc główny proces ewolucyjny na serwerze musi czekać na odpowiedź 

od klientów rozproszonych. Ponadto, jeśli klient przestaje odpowiadać, żądanie 

obliczenia musi zostać wysłane do innego klienta lub rozwiązanie musi zostać 

usunięte z populacji.  

W modelu nadrzędny komputer-podrzędne jednostki klienckie (master-

slave model), serwer także przetwarza główną populację rozwiązań, ale 

podobne subpopulacje są uruchamiane również na komputerach klientów. 

Główna populacja na serwerze komunikuje się z subpopulacjami, aby zebrać 

najlepsze rozwiązania i wygenerować końcowe rozwiązanie. Jest to znacznie 

lepsze podejście do przetwarzania rozproszonego w środowisku hetero-

genicznym, ponieważ szybkość klientów lub ich awarie nie wpływają na 

główny proces obliczeniowy. Jednak takie podejście wymaga, aby centralny 

serwer miał wystarczającą moc obliczeniową, aby wykonywać algorytm 

genetyczny co najmniej z tą samą szybkością, co najszybsze urządzenie 

klienckie, w przeciwnym razie najlepsze rozwiązania wysłane przez niektórych 

klientów nie zostaną uwzględnione w najbliższych generacjach i mogą stać się 

bezużyteczne. 

Najbardziej odpowiednim modelem zrównoleglania dla algorytmu gene-

tycznego pracującego w środowisku rozproszonych heterogenicznych klientów 

wydaje się być model wyspowy, oparty wyłącznie na subpopulacjach obsłu-

giwanych przez komputery klientów. W tym podejściu centralny serwer jest 
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odpowiedzialny tylko za zbieranie najlepszych rozwiązań z populacji i roz-

syłanie ich klientom. Subpopulacje można uruchamiać na różnych hete-

rogenicznych maszynach o różnej mocy obliczeniowej, w tym na urządzeniach 

mobilnych. Ponadto klienci mogą korzystać z różnych algorytmów (np. niektóre 

z nich mogą wykonywać heurystykę odpowiedzialną za lokalne przeszu-

kiwanie), w zależności od ich możliwości obliczeniowych. Taki model został 

wykorzystany w prezentowanej platformie. 

Różne problemy optymalizacyjne wymagają różnie zdefiniowanej repre-

zentacji rozwiązań i odpowiednio dopasowanych do niej operatorów gene-

tycznych - krzyżówek oraz mutacji.  

Najbardziej intuicyjną reprezentacją rozwiązania dla problemów prze-

pływowych jest permutacja zadań do wykonania. Przykładowo, dla problemu 

z 10 zadaniami, rozwiązanie będzie miało np. postać {9,2,3,4,7,1,5,6,8,10}. Dla 

tak określonego rozwiązania koniecznie jest określenie specjalnych operatorów 

genetycznych, gdyż standardowe, wykorzystywane do reprezentacji binarnej, 

jak krzyżowanie jednopunktowe i zamiana wartości pojedynczego genu na inną 

wartość, może utworzyć nieprawidłowe rozwiązanie (pewne zadania zostaną 

zdublowane, a części zadań zabraknie na liście zadań do wykonania). 

W literaturze określono wiele operatorów zarówno krzyżówek, jak i mutacji, 

i większość z nich została zaimplementowana w prezentowanym systemie. 

Najlepsze rezultaty zostały osiągnięte dla krzyżówki PBX (ang. postion based 

crossover) oraz mutacji wstawiania (ang. insertion). Krzyżówka PBX [1] losuje 

pozycje w chromosomie i dla tych pozycji przenosi zadania z rodzica, a po-

zostałe zadania są kopiowane z drugiego rodzica z zachowaniem ich kolejności. 

Schemat jej działania został pokazany na Rys. 2. 

 

Rys. 2. Działanie operatora krzyżowania PBX 

Mutacja wstawiania przesuwa wylosowane zadanie o wylosowaną liczbę 

pozycji w prawo lub w lewo. Jej działanie zostało zaprezentowane na Rys. 3. 

 

Rys. 3. Działanie operatora mutacji typu insert  
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Podobnie jak dla problemu przepływowego, dla problemu wyznaczania 

wielkości i szeregowania partii produkcyjnych przy ograniczonej wydajności 

można stosować kilka różnych reprezentacji rozwiązania. Najbardziej oczywistą 

jest zastosowanie macierzy binarnej, w której kolumnami są poszczególne 

okresy planistyczne, a w wierszach zapisane są kolejne wyroby. Taka reprezen-

tacja powoduje jednak, że np. dla 100 zadań i 50 okresów, długość chromosomu 

wynosi 5000, a poza tym wiele rozwiązań może być niedopuszczalnych. Żeby 

się o tym przekonać należy jednak wcześniej wykonać obliczenia sprawdzające, 

czy dane ograniczenie nie zostało przekroczone. Dlatego w niniejszej pracy 

przyjęto zapis rozwiązania zaproponowany przez Stawowego i Dudę [15], 

w którym zastosowano reprezentację, w której chromosom składa się z trzech 

części, odpowiadających kolejno za wielkość produkcji (macierz x), numery 

realizowanych zadań (macierz o; dla x i o przyjęto ograniczenie 3–5 możliwych 

zmian produktów w ciągu jednego okresu planistycznego) oraz numery 

współdzielonego zasobu (wektor a), którego produkcja jest ograniczona 

wydajnością maszyny (w tym przypadku pieca). Reprezentacja ta została po-

kazana na Rys. 4. 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

x1i 
9 97 6 20 32 49 30 89 10 34 

x2 i 
50 3 66 28 64 28 62 16 43 73 

x3 i 
33 35 61 81 15 41 13 36 4 27 

o1 i 
3 8 5 6 1 9 1 9 3 7 

o2 i 
4 6 3 8 2 10 3 8 1 10 

o3 i 
2 9 2 10 4 7 5 7 4 6 

a i 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Rys. 4. Reprezentacja rozwiązania dla problem wyznaczania partii produkcyjnej 

Dla tak określonej reprezentacji możliwe jest wykorzystanie standar-

dowego operatora krzyżowania, np. krzyżowanie jednopunktowe. Plany pro-

dukcji zamieniane są od wylosowanego okresu pomiędzy rodzicami. Daje to 

prawidłowy plan produkcji. Inaczej jest natomiast z operatorami mutacji. 

Zamiana numeru wyrobu na inny, albo zamiana współdzielonego zasobu na 

inny może skutkować błędnym planem produkcji - wymagany zasób w tym 

okresie nie jest produkowany (w tym przypadku metal), podczas gdy produkcja 

wykorzystująca ten zasób będzie zaplanowana. Dlatego zostały określone trzy 

rodzaje mutacji - jedna zmieniająca wielkość produkcji, druga zmieniająca 



 Wykorzystanie własnych zasobów… 365 

numer zamówienia na inny numer, ale zgodny z produkowanym zasobem, oraz 

trzecia – zamieniająca dwa okresy ze sobą, czyli zasoby oraz całą zaplanowaną 

produkcję. 

Wyniki eksperymentów obliczeniowych 

Omówione w poprzednim rozdziale wersje algorytmu genetycznego zo-

stały zaimplementowane na platformie obliczeń rozproszonych. Rys. 5 przed-

stawia zestaw parametrów algorytmu genetycznego dla problemu przepływo-

wego. 

 

Rys. 5. Ustawienia sytemu dla problem przepływowego 

Zdefiniowany w ten sposób algorytm został uruchomiony dla wybranych 

problemów Taillarda o rozmiarze 20, 50, 100 i 200 zadań wytwarzanych na 10 

maszynach. Uzyskane wyniki zostały odniesione do najpopularniejszego 

algorytmu konstrukcyjnego NEH określonego przez Nawaza, Enscore’a i Hama 

[11]. Czas obliczeń wynosił 60 sek. Średnia uzyskana poprawa wynosi 6,5%, 

przy czym dla problemów o najmniejszym rozmiarze uzyskany rezultat jest 

średnio o 8,5% lepszy, a dla 200 zadań o 4,4% lepszy. W przyszłości konieczne 

jest więc dalsze dopracowanie samego algorytmu genetycznego dla większych 
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rozmiarów problemów, bądź wprowadzenie algorytmu optymalizacji lokalnej, 

podobnie jak to pokazano w pracy [4]. 

Rys. 6 przedstawia zestaw parametrów algorytmu genetycznego dla 

problemu wyznaczania wielkości i szeregowania partii produkcyjnej. 

 

Rys. 6. Ustawienia sytemu dla problemu wyznaczania wielkości partii produkcyjnej 

Ponieważ w literaturze nie zostały opublikowane dokładne wyniki dla 

poszczególnych instancji problemu, można odnieść się jedynie do uśrednionej 

odległości od teoretycznej dolnej granicy. Dla problemów zawierających 50 

zadań przy wykorzystaniu 10 zasobów, uzyskano rezultaty zbliżone do tych 

uzyskanych przez Stawowego i Dudę [15]. Natomiast dla problemów o więk-

szych rozmiarach wyniki charakteryzowały się dużą niestabilnością i silnie 

zależały do rozwiązania początkowego. Oznacza to, że rozproszony algorytm 

wymaga w tym zakresie dalszego dopracowania, przede wszystkim z uwagi na 

lepsze generowanie rozwiązań początkowych. 

System obliczeń rozproszonych umożliwia również łatwe testowanie pa-

rametrów algorytmu. Rys. 7 pokazuje wpływ prawdopodobieństwa krzyżowa-

nia na jakość uzyskiwanych rozwiązań, co potwierdza słuszność parametrów 

przyjętych w oryginalnym algorytmie genetycznym, zaproponowanym dla tego 

problemu. Najlepszy średni wynik uzyskano dla prawdopodobieństwa krzyżo-

wania 50%. 
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Rys. 7. Wartość funkcji celu dla problemu wyznaczania partii przy różnych prawdopodobieństwach 

krzyżowania 

W opracowanym systemie możliwa jest również wizualizacja postępów 

uzyskanych przez poszczególne procesy (agentów). Przedstawiana jest ilość 

tworzonych generacji algorytmu genetycznego na sekundę, obliczany jest bie-

żący postęp uzyskany w ciągu sekundy oraz średni przyrost wartości celu na 

sekundę. Przykład obliczeń dla problemu wyznaczania partii produkcyjnych 

pokazany zostało na Rys. 8. 

 

Rys. 8. Interfejs obliczeń na komputerze zbierającym wyniki dla problemu wyznaczania partii 
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Wnioski 

Przedstawiony system obliczeń rozproszonych oparty o przeglądarki in-

ternetowe posiada w pełni konfigurowalne parametry algorytmu genetycznego, 

co daje możliwość planiście możliwość określania najlepszych nastaw dla dane-

go problemu planowania produkcji. W przyszłości planowane jest automatyczne 

dopasowanie tych parametrów, np. przez wykorzystanie metody Taguchiego.  

Wykazano, że opracowany system jest w stanie rozwiązywać standardo-

we problemy szeregowania zadań w systemie przepływowym, jak również bar-

dziej złożone problemy wyznaczania wielkości i szeregowania partii produk-

cyjnych przy ograniczonej wydajności linii produkcyjnej. Rezultaty osiągane 

przez system w porównaniu z wynikami dla tych samych problemów przedsta-

wionymi w literaturze należy uznać za satysfakcjonujące. Dla problemu szere-

gowania zadań uzyskano średnią poprawę wyników w stosunku do najpopular-

niejszego algorytmu konstrukcyjnego NEH średnio o 6,5%, przy ograniczeniu 

czasu działania całego systemu dla każdego z porównywanych problemów do 

60 sekund i przy jednakowych nastawach parametrów algorytmu. W przypadku 

obliczania wyników dla problemu wyznaczania wielkości i szeregowania partii 

produkcyjnych przy ograniczonej wydajności potwierdzono, zgodnie z literatu-

rą, że algorytm genetyczny działa najskuteczniej przy nastawie 50% dla praw-

dopodobieństwa użycia operatora krzyżowania. W ramach dalszych prac zba-

dany zostanie m.in. wpływ różnych ustawień parametrów algorytmu genetycz-

nego na jakość uzyskiwanych wyników dla wszystkich trzech wymienionych 

w rozdziale czwartym typów problemów planowania produkcji i różnych in-

stancji tych problemów, prowadzące do zautomatyzowania procesu kalibracji 

algorytmu genetycznego, co do tej pory nie zostało przedstawione w sposób 

kompleksowy w literaturze. 
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