ارائه حدود پايين جديد روي مقدار بهينه زمان انجام کل
کارها در يک سيستم تک ماشينهي پردازشگر انباشته
علي حسين زاده کاشان ;1بهروز

2٭
کريمي

چكيده
در اين مقاله زمانبندي يك ماشين پردازشگر انباشته با هدف حداقلسازي زمان انجام کل کارها ()Cmax
بررسي شده است .منظور از يك ماشين پردازشگر انباشته ،ماشيني است که قابليت انجام عمليات همزمان روي
گروهي از کارها را در قالب يك دسته يا انباشته دارد .البته با اعمال اين محدوديت که مجموع اندازه کارهايي که در
يك انباشته باهم ميآيند از ظرفيت ماشين ( )Bبيشتر نباشد .براي هر يك از کارها دو عامل اندازه و زمان پردازش
مفروض است .زمان انجام عمليات ماشين بر روي يك انباشته برابر با زمان عمليات مورد نياز کاري است که در
ميان کارهاي متعلق به آن انباشته بزرگترين زمان پردازش را دارد .براي اين مساله ،دو روش جديد توليد حد
پايين روي مقدار بهينه تابع هدف با نامهاي  LB2و  LB3ارائه شده و ثابت ميشود که نسبت به تنها حد پايين
موجود در ادبيات موضوع مساله ( )LB1عملكرد بهتري دارند .همچنين ثابت ميشود که عملكرد  LB3حداقل به
خوبي عملكرد  LB2است.
کلمات کليدي  :زمانبندي ،ماشين پردازشگر انباشته ،حد پايين ،زمان انجام همه کارها

New Lower Bounds for the Optimal Makespan on a
Single Batch Processing Machine
A. Husseinzadeh Kashan, B. Karimi
ABSTRACT
This paper considers minimizing makespan (Cmax) on a single batch-processing machine. A batchprocessing machine can process a group of jobs simultaneously, as long as the total size of jobs in the
batch does not exceed the machine capacity (B). For each job, we assume a specific job size and job
processing time. The processing time of a batch is just the longest processing time of all jobs in the batch.
We introduce two new procedures for obtaining lower bounds of the optimal makespan, entitled LB2 and
LB3, respectively. We prove that both of the new bounds are tighter than the only existing bound called
LB1. We also prove that LB3 is at least as tight as LB2.
KEYWORDS : Scheduling, batch-processing machine, lower bounds, makespan
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 -1مقدمه

نيازمنديهاي ظرفيتي متفاوت براي کارها ،فرض ميشود که
شکستن يك کار و تخصيص آن به بيش از يك انباشته مجاز

در دو دهه اخير مسائل مربوط به تعيين توالي و زمانبندي

نيست .چنين فرضي با توجه به درنظرگرفتن يکپارچگي فيزيکي

عمليات در سيستمهاي توليد انباشتهاي مورد توجه قرار

کارها مطرح ميشود .حتي اگر کارها از نظر فيزيکي قابل

گرفتهاند .بهطوريکه امروزه زمانبندي انباشتهها در سيستم

شکست باشند ،ممکن است انقطاع مجاز نباشد .بعنوان مثال با

توليد ،يکي از سياستهاي معمول در بسياري از صنايع است.

درنظرگرفتن چنين سياستي ،رديابي سفارشات مشتريان و

به طور کلي مدلهاي زمانبندي در توليد انباشتهاي ،بر حسب

ارائه خدمات پس از فروش ميتواند با سهولت بيشتري انجام

نوع انباشتهسازي به دو دسته طبقهبندي ميشوند .در نوع اول،

گيرد [ .]1نکته قابل توجه اين است که خانواده مسائل

سفارشات (که به آنها "کار" گفته ميشود) در صورتي در قالب

زمانبندي ماشينهاي پردازشگر انباشته با کارهاي با اندازه

يك انباشته توليد ميشوند که از نظر راهاندازي ماشين داراي

نامساوي در طبقه مسائل  NP-hardقرار ميگيرد [ .]23زيرا اين

نيازمنديهاي مشابه باشند .همچنين در هر لحظه ،عمليات

مسائل به طور غيرمستقيم شامل مساله تخصيص کارها به

ماشين فقط روي يك سفارش انجام ميشود .ولي طي دو دهه

انباشتهها هستند که جزء سختترين مسائل موجود در ادبيات

اخير شکل ديگري از مدلهاي زمانبندي توليد انباشتهاي مورد

مسائل ترکيباتي است.

توجه محققين فعال در زمينه نظريه تعيين توالي عمليات و

به طور خاص ،مساله در نظر گرفته شده در اين مقاله شامل

زمانبندي قرار گرفته است که شامل نوع دوم انباشتهسازي

زمانبندي يك ماشين پردازشگر انباشته با فرضيات زير است:

است .در اين نوع توليد انباشتهاي ،چندين کار به طور همزمان

 تعداد  nکار براي زمانبندي بر روي يك ماشين پردازشگر

تحت عمليات ماشين قرار ميگيرند .اما ظرفيت ماشين محدود

انباشته وجود دارد که همگي در لحظه صفر در دسترس هستند.

بوده و گردآوري کارها (که هر يك ممکن است داراي

فرض کنيد مجموعه  Jشامل انديس همه کارهاي در دسترس

نيازمنديهاي ظرفيتي متفاوت باشند) در قالب انباشتهها بايد به

باشد.

گونهي مؤثر صورت پذيرد .به طور خاص به مدلهاي

 با شروع عمليات ماشين روي يك انباشته ،توقف عمليات

زمانبندي که با اين نوع محيط توليدي سروکار دارند ،مدلهاي

امکانپذير نبوده و پيش از اتمام عمليات ماشين هيچ کاري

زمانبندي ماشينهاي پردازشگر انباشته 1گفته ميشود.

نميتواند به انباشته اضافه و يا از آن خارج شود.

در ادبيات زمانبندي ،مثالهاي فراواني از ايستگاههاي
توليدي که در آن از ماشينهاي پردازشگر انباشته استفاده
ميشود آورده شدهاند .براي مثال ،عمليات فر درون سوز 2در

 براي هر کار  ،iمقدار کميتي معادل  siواحد از منابع محدود
(ظرفيت ماشين) مورد نياز است.
 زمان شروع و پايان عمليات تمام کارهايي که متعلق به يك

توليد بوردهاي مدار مجتمع ،در داخل فرهايي انجام ميشود که

انباشته هستند با يکديگر يکسان است .زمان پردازش انباشته

چندين گروه از بوردها را ميتوانند در خود جاي داده و تحت

نيز برابر با زمان پردازش کاري است که در بين ساير کارهاي

عمليات حرارتي قرار دهند [ .]11در اينجا فرها نقش ماشينهاي

متعلق به انباشته طوالنيترين زمان پردازش را دارد.

پردازشگر انباشته را دارند.
در سالهاي اخير مدلهاي زمانبندي ماشينهاي
پردازشگر انباشته با فرض وجود نيازمنديهاي ظرفيتي

 حداکثر ظرفيت ماشين براي انجام عمليات همزمان روي
کارها برابر  Bاست .به عبارت ديگر مجموع اندازه کارهاي
متعلق به يك انباشته نبايد از مقدار  Bبيشتر شود.

(اندازه) متفاوت براي کارها مورد توجه قرار گرفتهاند .در عمل

ماشينهاي پردازشگر انباشته در مقايسه با ساير عمليات،

ممکن است تعابير متفاوتي از اندازه يك کار وجود داشته باشد.

زمان انجام عمليات طوالنيتري دارند و بنابراين ايستگاه گلوگاه

از طرفي ممکن است اندازه يك کار بعنوان عاملي درنظر گرفته

توليد هستند .بنابراين ميزان بهرهبرداري باال از اين نوع

شود که معرف ابعاد فيزيکي آن است .از سوي ديگر ممکن

ماشينها ميتواند منجر به افزايش توان عملياتي کل سيستم

است اندازه يك کار معرف نيازمندي عملياتي آن باشد .به عنوان

شود .از آنجا که ميزان بهرهبرداري باالتر ميتواند به معني

مثال ميتوان مقدار انرژي مصرفي غيرمستقيم بهوسيله يك کار

کاهش زمان انجام عمليات کليه کارها (يا به طور معادل مقدار

در انباشته را در صورتي که مقدار انرژي صرف شده براي

 )Cmaxبهوسيله ماشين(ها) باشد ،بنابراين معيار عملکرد

انباشته محدود باشد ،به عنوان يك ويژگي از کار و در قالب

حداقلسازي  Cmaxاست.

اندازه کار درنظر گرفت .در مسائل زمانبندي با فرض وجود
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در ادامه ،به مساله با فرضيات فوق با عنوان BPM-CMAX
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اشاره خواهد شد .مساله  BPM-CMAXنخستين بار در سال

ميشود .در بخش چهارم نيز کيفيت حدود پايين سنجيده و

 1991بررسي شد [ .]23پس از آن نيز اين مساله توجه عده

مقايسه ميشوند .بخش پنجم به جمعبندي و نتيجهگيري

زيادي از محققين را به خود جلب نمود .اما تالشهاي صورت

ميپردازد.

گرفته ،فقط محدود به ارائه روشهاي حل بوده و در رابطه با
ارزيابي عملکرد واقعي اين روشها تالش چنداني انجام نشده

 -2مرور ادبيات

است .از اينرو در اين مقاله به جبران ضعف موجود در زمينه

در سالهاي اخير مسائل زمانبندي ماشينهاي پردازشگر

ارزيابي عملکرد الگوريتمهاي ارائه شده براي مساله BPM-

انباشته به طور گسترده مورد توجه محققين فعال در زمينه

 CMAXخواهيم پرداخت .اين کار به طور خاص از طريق ارائه

زمانبندي و توالي عمليات قرار گرفتهاند .در مرجع [ ]22مروري

روشهاي کارا براي توليد حدود پايين قوي روي مقدار بهينه

جامع بر ادبيات مسائل زمانبندي ماشينهاي پردازشگر

 Cmaxانجام خواهد شد .منظور از يك حد پايين روي مقدار بهينه

انباشته انجام گرفته است .در اين بخش به مرور مقاالتي

تابع هدف ) (zدر يك مساله حداقلسازي ،مقداري است مانند l

ميپردازيم که فرضيات درنظر گرفته شده در آنها نزديك به

که همواره شرط  l  zرا برقرار ميسازد .از مهمترين

فرضيات مساله  BPM-CMAXاست؛ يعني مقاالتي که در آنها

کاربردهاي حدود پايين عبارتند از:

اندازه کارها يکسان در نظر گرفته شده است.

 استفاده از حدود پايين در بدنه الگوريتمهاي دقيق مانند
روش شاخه و حد.

نخستين تالش صورت گرفته در زمينه زمانبندي
ماشينهاي پردازشگر انباشته با فرض وجود کارهاي با اندازه

 استفاده از حدود پايين در بدنه مدلهاي رياضي به عنوان

نامساوي را ميتوان به دابسون و نامبيمادوم [ ]1نسبت داد .اما

يك محدوديت.

اين مدلها به طور جدي پس از اينکه اوزوي [ ]23محل کاربرد

 استفاده از حدود پايين در ارزيابي ميزان نزديکي جوابهاي

آنها را در صنايع توليد نيمههاديها يافت ،مورد توجه محققين

بدست آمده از الگوريتمهاي مختلف به جواب بهينه.

قرار گرفتند .در مرجع [ ،]23حداقلسازي  Cmaxو  Ciروي يك

 استفاده از حدود پايين توسعه داده شده براي يك مساله در

ماشين پردازشگر انباشته مورد توجه بوده است .در مرجع

ايجاد حدود پايين براي مسائل پيچيده و کليتر.

[ ]12نيز دو الگوريتم ابتکاري براي مساله  BPM-CMAXارائه

مقدار بهينه تابع هدف با نماد * Cنشان داده ميشود.

شده که يکي بر مبناي اصالح الگوريتم معرفي شده در مرجع

همچنين از نماد  C Aبراي اشاره به مقدار حد پايين حاصل از

[ ]23و ديگري بر مبناي تعيين اقالم يك انباشته با استفاده از

روش  Aاستفاده ميشود .عبارات * C Qيا  C QAبه ترتيب نشان

حل يك مساله کولهپشتي عمل مينمايد .ژانگ و همکاران []22

دهنده مقدار بهينه تابع هدف و يا مقدار حد پايين حاصل از

به تحليل عملکرد الگوريتمهاي ارائه شده در مرجع [ ]23براي

روش  ،Aبه ازاي مجموعه کارهايي است که انديس آنها متعلق

مساله حداقلسازي  Cmaxدر بدترين حالت پرداخته و يك

به  Qميباشد.

الگوريتم تقريبي جديد ارائه کردهاند .حسين زاده کاشان و

پيش از ارائه حدود پايين براي مساله  BPM-CMAXفرض

همکاران [ ]13فرضيات مساله معرفي شده در مرجع [ ]22را

ميشود که به ازاي هر نمونه مساله ورودي ،نخست هر کار y

تعميم داده و يك الگوريتم ابتکاري با نسبت عملکرد معلوم ارائه

متعلق به  J با شرط }  J   { y | B  s y  min{si }, y  Jرا

دادهاند .آنها همچنين به ارائه يك الگوريتم تقريبي براي حالتي

در يك انباشته مجزا قرار داده و آن را از مجموعه کارها ()J

که اندازه و زمان پردازش کارها موافق يکديگر هستند،

iJ

حذف مينماييم .به اين دليل که کارهاي متعلق به  J نميتوانند

پرداختهاند .در مرجع [ ،]9محققان يك الگوريتم شاخه و حد

با هيچ يك از کارهاي موجود در يك انباشته گروهبندي شوند.

براي مساله  BPM-CMAXارائه کردهاند که قابليت حل مسائل

 . C * بدون اينکه از کليت

با ابعاد به نسبت بزرگ را داراست .اخيراً نيز مولفان مقاله

کار کاسته شود در ادامه فرض ميشود هيچ کاري وجود ندارد

حاضر روشي بر مبناي شاخه و قيمت را براي حل اين مساله

بنابراين داريم p j  C J* \ J 

jJ 



که در مجموعه  J قرار گيرد.

در بخش دوم مقاله به مرور مقاالت مرتبط با موضوع
پرداخته و در بخش سوم به معرفي تنها حد پايين ارائه شده
براي مساله  BPM-CMAXخواهيم پرداخت .در اين بخش
همچنين دو حد پايين جديد براي مقدار بهينه تابع هدف ارائه
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ارائه کردهاند [ ]22که قابليت رقابت با روش شاخه و حد [ ]9را
دارد.
حل مسائل زمانبندي ماشينهاي پردازشگر انباشته با
فرض وجود کارهاي با اندازه نامساوي ،با استفاده از
الگوريتمهاي فرا ابتکاري نيز مورد توجه محققين قرار گرفته
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است .در مرجع [ ]21يك الگوريتم شبيهسازي بازپخت براي
مساله  BPM-CMAXارائه شده و نشان داده شده است که
روش معرفي شده در مقايسه با جوابهاي حاصل از حل مدل
رياضي مساله با استفاده از نرم افزار سيپلکس 3نتايج بهتري را
در زمان کمتر بدست ميدهد .در مرجع [ ]6نيز يك الگوريتم
ژنتيك ساده براي مساله  BPM-CMAXارائه شده و عملکرد آن
با الگوريتم شبيهسازي بازپخت ارائه شده در مرجع []21
مقايسه شده است .براي اين مساله ،در مرجع [ ]12مولفان مقاله
يك الگوريتم ژنتيك بر مبناي نمايش کروموزومي بر اساس
کليدهاي تصادفي و يك الگوريتم ژنتيك ترکيبي که از يك
نمايش کروموزومي ابداعي بهره ميبرد را ارائه کردهاند .نتايج
محاسبات نشان ميدهد که الگوريتم ژنتيك ترکيبي ارائه شده
کارا بوده و جوابهاي بسيار بهتري را نسبت به الگوريتم
شبيهسازي بازپخت ارائه شده در مرجع [ ]21و الگوريتم ژنتيك
مبتني بر نمايش کروموزومي بر اساس کليدهاي تصادفي
ميدهد .مساله حداقلسازي همزمان  Cmaxو  Tmaxدر مرجع
[ ]16مورد مطالعه قرار گرفته است .براي اين مساله مولفين يك
الگوريتم ژنتيك دو هدفه ترکيبي ارائه کردهاند .نتايج محاسبات
آنها نشان ميدهد که اين الگوريتم قابليت يافتن جوابهاي
نزديك به جوابهاي بهينه پارتو را دارد .اخيرا نيز محققين از
روشهاي فرا ابتکاري نسل جديد مانند جستجوي آزاد [ ]27و
تکامل تفاضلي [ ]26براي حل مساله  BPM-CMAXبهره
بردهاند .تعدادي از محققين به مطالعه مساله حداقلسازي Cmax

روي ماشينهاي پردازشگر انباشته موازي []21[ ،]11[ ،]2[ ،]1
و همچنين روي يك سيستم فلوشاپ از ماشينهاي پردازشگر
انباشته [ ]19[ ،]12[ ،]7با فرض وجود کارهاي با اندازه
نامساوي پرداختهاند.
همانطور که گفته شد مسائل زمانبندي با فرض وجود
کارهاي با اندازه نامساوي اولينبار در مرجع [ ]1معرفي شدند.
از جمله فرضيات مدل زمانبندي در نظر گرفته شده در آنجا،
وجود خانوادههاي ناسازگار کارها است .با هدف حداقلسازي
 ،wiCiدر مرجع [ ]1نشان داده شده است که اين مساله NP-

 hardبوده و يك مدل برنامهريزي عدد صحيح ترکيبي براي
مساله ارائه شده است .در مرجع [ ،]2براي اين مساله يك روش
شاخه و کران و در مرجع [ ]17تعدادي روش ابتکاري و يك
الگوريتم ژنتيك بر مبناي نمايش کروموزومي بر اساس
کليدهاي تصادفي ارائه شده است .در مرجع [ ]11نيز يك
چارچوب بر مبناي بهينهسازي کولني مورچگان ،در دو نسخه
متفاوت ارائه شده است.

 -3حدود پايين براي مساله BPM-CMAX
در اين بخش به معرفي روشهاي توليد حد پايين روي
مقدار بهينه  Cmaxميپردازيم .ابتدا به معرفي تنها روش موجود
براي توليد حد پايين ( )LB1که در مرجع [ ]23ارائه شده است
پرداخته و سپس به معرفي رويههاي جديد توليد حدود پايين
ميپردازيم .تعدادي از محققين [ ]12[ ،]12[ ،]23از  LB1براي
سنجش کيفيت جوابهاي حاصل از الگوريتمهاي خود استفاده
کردهاند و يا از آن در بدنه الگوريتمهاي توليد حدود پايين براي
ساير مسائل زمانبندي استفاده کردهاند [ ]11[ ،]12و يا از آن
در بدنه الگوريتم شاخه و حد استفاده کردهاند [.]9
الگوريتم LB1

ابتدا همه کارها را به ترتيب نزولي زمان پردازش آنها مرتب
کنيد .با شروع از ابتداي ليست ،نخستين کار را در تنها
انباشتهاي که به طور کامل پر نشده (ظرفيت آن کمتر از B

است) قرار داده ( اگر همه انباشتهها به حد باالي ظرفيت خود
رسيدهاند يك انباشته جديد تشکيل دهيد) و چنانچه فضاي الزم
براي قرار دادن کار در انباشته مذکور وجود ندارد ،قسمتي از
کار را که ظرفيت خالي انباشته را به طور کامل اشغال ميسازد
درون انباشته قرار دهيد .سپس يك انباشته جديد تشکيل داده و
باقيمانده کار خرد شده را در آن قرار دهيد .اين فرآيند را تا
زمانيکه هيچ کاري در ليست باقي نماند تکرار نماييد.
مبناي الگوريتم فوق بر اساس آزادسازي است .بدين ترتيب
که در آن فرض مجاز نبودن شکست کارها به اجزاي با اندازه
کوچکتر ،آزاد شده است .زمان اجراي الگوريتم فوق از مرتبه
 nlog nاست .اين پيچيدگي زماني فقط به دليل مرتبسازي
کارهاست .اجراي ساير قسمتهاي الگوريتم در زمان )O(n

امکانپذير است .اخيراً ثابت شده که نسبت عملکرد الگوريتم
فوق در بدترين حالت برابر  2/2است.]1[ 1
 -1-3ارائه حدود پايين جديد براي مساله BPM-CMAX

وقتي اندازه کارها نسبت به ظرفيت ماشين کوچك است،
عملکرد متوسط  LB1خوب تلقي ميشود .در واقع ثابت شده که
هر چه اندازه کارها نسبت به ظرفيت ماشين کوچکتر شود
عملکرد  LB1در بدترين حالت بهتر ميشود [ .]1همانطور که در
مرجع [ ]12گزارش شده است ،براي بسياري از مسائلي که در
آنها اندازه کارها نسبت به ظرفيت ماشين کوچك است ،مقدار
حد پايين توليد شده بهوسيله  LB1با مقدار بهينه  Cmaxبرابر
است .اما از عملکرد  LB1زماني کاسته ميشود که اندازه کارها
به نسبت بزرگ باشد .از اين نقطه ضعف ميتوان براي توليد
حدود پايين جديد استفاده کرد.
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p j  CSLB(1, B  ) 

فرض کنيد کارهاي در دسترس براي زمانبندي را در قالب
دو مجموعه تفکيك نماييم .مجموعه کارهايي که ابعاد آنها

)  CS* ( , B

بزرگتر از نصف ظرفيت ماشين يعني  B/2است و مجموعه
کارهايي که ابعاد آنها کوچکتر از نصف ظرفيت ماشين است.
بديهي است که هيچ دو کاري که اندازه آنها بزرگتر از نصف
ظرفيت ماشين است نميتوانند در قالب يك انباشته بهوسيله

از آنجا که ، S ( , B)  J
*

C

NLB

) jS ( B   , B



) p  CS* ( , B 
jS ( B   , B ) j
پس *  . CS* ( , B)  Cدر نتيجه

 . Cهمچنين به ازاي    0داريم

که داللت بر

NLB

C

LB1





C NLB 

LB1

C

NLB0

C

 Cدارد.

ماشين پردازش شوند ،زيرا در اينصورت محدوديت ظرفيت

از آنجا که هيچ دو کاري که اندازه آنها در بازه []B/2, B-

ماشين نقض ميشود .بنابراين ،براي هر يك از اين نوع کارها

قرار ميگيرد نميتوانند در يك انباشته باشند ،هنگامي





) ، CSLB(1, B 

يك انباشته جداگانه مورد نياز است .همچنين کاري با اندازه ε

که p j

( )B/   2نيز نميتواند با کاري با اندازه بزرگتر از  B-εدر يك

مقدار  C NLBرا قويتر نمود .داريم:

انباشته قرار گيرد .بنابراين ،براي رسيدن به يك حد پايين روي
مقدار بهينه تابع هدف ميتوان به ازاي مقادير مختلف ε

( )B/   2فقط اجازه داد کارهايي که اندازه آنها در دامنه
  , B   قرار دارد قابل شکست به اجزايشان باشند .فرض

کنيد }  S (u, v)  {g | u  s g  v, g  Jداللت بر مجموعه
کارهايي داشته باشد که اندازه آنها بزرگتر از  uو کوچکتر يا
مساوي با  vاست .به طور مشابه ميتوان تعريف کرد:
}  . S (u, v)  {g | u  s g  v, g  Jرويه زير با نام  NLBيك

) jS ( B 2, B 

ممکن

بتوان

است

 jS ( B  , B ) p j 



 max 

LB1
 [ 0 , B 2 ] max
 jS ( B 2,B ) p j , CS ( ,B ) 

 jS ( B 2, B ) p j 



 max 

 [ 0 , B 2 ] max 0, C LB1
  jS ( B 2, B  ) p j 

) S (  , B 

*
NLB
()2
 max{ C S ( B 2,B) , max {C
}}





LB2

C





که در آن p j

) jS ( B 2 , B



]  [ 0, B 2
*
. CS ( B 2 ,B) 

در نتيجه از لم  1ميتوان دريافت که .C LB1  C LB2

حد پايين معتبر را روي مقدار بهينه  Cmaxميدهد.
الگوريتم NLB

همچنين از آنجا که در گام  2در الگوريتم  NLBفقط بايد به

 -1به ازاي يك مقدار [ ،   ]0, B/2يك حد پايين روي مقدار

بهينه  Cmaxرا به صورت زير محاسبه کنيد:







تعداد مقادير متمايز [ ،   ]0, B/2مقدار  C NLBرا محاسبه
نمود ،ميتوان نتيجه گرفت که پيچيدگي محاسباتي

LB 2

 Cدر

بدترين حالت برابر با ) O(n 2 log nاست.

C NLB 

همانطور که ديده شد C LB2 ،از طريق تفکيك مجموعه

که در آن )  C SLB(1 , B مقدار حد پايين بدست آمده بهوسيله

کارهاي در دسترس در قالب دو مجموعه بدست آمد .بدين

) p j  CSLB(1, B 

) jS ( B  , B

 ،LB1بر اساس مجموعه کارهايي است که متعلق به مجموعه
)  S ( , B  هستند.

مجموعه براي ارائه يك حد پايين ديگر (و در صورت امکان
قويتر) به صورت رابطه ( )3بهره برد:

 -2با تکرار گام  1به ازاي همه مقادير  ،εبزرگترين مقدار


بدست آمده براي  ، C NLBيك حد پايين روي مقدار بهينه

 Cmaxاست .يعني:

()3

 

 max C*S ( B 3 ,B) , max {C NLB }
] [ 0, B 3



LB3

C

که در آن ) C*S ( B 3 ,Bمقدار بهينه  Cmaxدر زير مسالهاي از
مساله اصلي است که در آن فقط کارهاي با اندازه بزرگتر از



C NLB  max {C NLB }.

()1

ترتيب ممکن است بتوان از ايده تفکيك کارها در قالب سه

] [0, B 2

لم  C NLB .1يك حد پايين روي مقدار بهينه  Cmaxاست .همچنين
. C NLB  C LB1
اثبات .به ازاي يك مقدار مفروض  ،εاز آنجا که هيچ يك از
کارهايي که اندازه آنها در بازه ] [ε, B- εاست نميتوانند در
انباشتهاي قرار گيرند که کاري با اندازه بزرگتر از  B- εدر آن
قرار دارد ،داريم:
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 B/3در نظر گرفته شدهاند.
خوشبختانه ،اين موضوع به صورت زير امکانپذير است.
بنابر تعريف ،مجموعه نخست شامل کارهايي است که اندازه
آنها بزرگتر از  B/2هستند .مجموعه دوم نيز به وسيله کارهايي
ساخته ميشود که اندازه آنها در بازه [ )B/3, B/2قرار ميگيرد.
در پايان ،مجموعه سوم شامل کارهايي است که در مجموعه
اول و دوم قرار نميگيرند .دوباره هر يك از کارهايي که در

53

مجموعه نخست قرار ميگيرند بايد در يك انباشته جداگانه قرار

سازگاري بين دو کار را در قالب امکان قرارگيري آنها در يك

گيرند .البته کارهايي که در مجموعه دوم قرار دارند ميتوانند

انباشته تعريف نمود .براي تعريف رابطه سازگاري و

حداکثر با يك کار از مجموعه نخست که اندازه آن در بازه

ناسازگاري ميان کارهاي متعلق به

 Xميتوان از

[ )B/2, 2B/3قرار دارد ،در يك انباشته گروهبندي شوند .فرض

گراف ) G X (V , Eاستفاده نمود که در آن  Vمجموعه گرههاي

کنيد  Hمجموعه کارهايي باشد که عضو مجموعه نخست بوده

گراف است که به هر گره يك کار متعلق به  Xنظير ميشود.

و ميتوانند با يکي از کارهاي متعلق به مجموعه دوم در يك

مجموعه  Eنيز مجموعه يالهاي گراف است .هنگامي که دو کار

انباشته قرار گيرند .با توجه به تفکيكبندي کارها به صورت

(گره)  iو  jدر مجموعه  Xبا يکديگر سازگار باشند يعني

فوق ميتوان ) C*S ( B 3,Bرا به صورت رابطه ( )1ارائه نمود:

 ، si  s j  Bآنگاه يك يال بين گرههاي نظير آنها وجود دارد.

j

()1

p

p j  C *X 

jH

) jS ( B 2 , B



C*S ( B 3 ,B) 

بنابر تعريف ،همه کارهاي متعلق به مجموعه  Hبا يکديگر
ناسازگار هستند و بنابراين مجموعه گرههاي نظير آنها تشکيل

کههه در آن  C *Xمقههدار بهينههه  Cmaxدر زيههر مسههالهاي از مسههاله

يك مجموعه استوار 2با اندازه |  | Hرا ميدهند (منظور از يك

اصلي است که در آن فقط کارهايي کهه انهديسشهان متعلهق بهه

مجموعه استوار در يك گراف ،مجموعهاي از گرهها است که

مجموعه  X  S ( B 3 , B 2)  Hاست مورد نظهر قهرار دارنهد.

همگي ايزوله بوده و هيچ يالي بين آنها نيست) .همچنين همه

بنههابراين بهها معرفههي چگههونگي محاسههبه  C *Xمههيتههوان بههه

کارهاي متعلق به مجموعه دوم ،دو به دو سازگار بوده و

مقدار  C LB3رسيد C LB3 .به صورت رابطه ( )2نيز قابل معرفهي

بنابراين مجموعه گرههاي نظير آنها تشکيل يك خوشه 6با اندازه

است:





pj 
)  j S ( B   , B



*


LB3
p j  CX 
pj 
C
 max 
j

S
(
B
2
,
B


)


] [ 0, B 3
jH
max 


, C LB1


)  S ( , B  



p j  C *X 
pj 
)  j S ( B 2 , B

j H


LB1






C

p
 max 
j S ( B 2 , B   ) j  
)   S ( , B 
] [ 0, B 3
max 0, 

*


C

p

 
j
  X
 


j

H

 











()2





حال نشان خواهيم داد که چگونه مساله زمانبندي کارهاي

|( |S)B/3, B/2ميدهند (منظور از يك خوشه در يك گراف
مجموعهاي از گرهها است که در آن هر جفت گره با يك يال به
يکديگر متصل هستند) .همچنين وقتي يك کار متعلق به  Xکه
انديس آن از مجموعه  Hآمده با کاري ديگر متعلق به  Xکه
انديس آن در مجموعه دوم قرار دارد سازگار باشد يك يال بين
گرههاي نظير آنها در گراف  G Xوجود دارد .در نظريه گراف،
گرافي نظير  G Xکه از يك خوشه و از يك مجموعه استوار
7

تشکيل شده است ،گراف شکسته گفته ميشود.
با توجه به اينکه حداکثر دو کار متعلق به  Xميتوانند در يك
انباشته قرار گيرند ،ميتوان براي هر يك از کارهاي متعلق به X

يك اندازه واحد در نظر گرفت (اندازه کار  i  Xرا از  siبه يك
کاهش داد) و ظرفيت انباشته را از  Bبه  2کم کرد .همچنين ،اين

متعلق به مجموعه  Xو مقدار بهينه تابع هدف آن يعني  C *Xاز

محدوديت نيز بايد اعمال شود که کارهايي که با يکديگر

طريق تبديل به يك مساله شناخته شده در نظريه گراف قابل

ناسازگارند نبايد در يك انباشته قرار گيرند .بنابراين مساله

حل است .ابتدا بايد توجه داشت که به طور کلي ،حداکثر دو کار

يافتن زمانبندي بهينه کارهاي متعلق به ( Xبا مقدار تابع

متعلق به  Xميتوانند با يکديگر در يك انباشته گروهبندي شوند.

هدف  ) C *Xبا فرضيات بخش [-1مقدمه] ،به مساله بخشبندي

در نتيجه يادآور ميشويم که کارهاي متعلق به  Xکه اندازه آنها

گراف  G Xبا خوشههايي (انباشتههايي) با اندازه حداکثر  2و با

در بازه [ )B/3, B/2قرار ميگيرد (کارهاي متعلق به مجموعه

هدف حداقلسازي مجموع زمان پردازش خوشهها (انباشتهها)

دوم) فقط ميتوانند حداکثر با يك کار ديگر متعلق به  Xکه آن

تبديل ميشود .با اين تبديل ميتوان مقدار  C *Xرا از طريق حل

نيز از مجموعه دوم آمده در يك انباشته گروهبندي شوند و يا
ميتوانند حداکثر با يك کار متعلق به  Xکه از مجموعه  Hآمده
گروهبندي شوند .همچنين هيچ دو کار متعلق به  Xکه از
مجموعه  Hآمده باشند نميتوانند در يك انباشته قرار گيرند .به
عبارت ديگر ميتوان اينطور در نظر گرفت که اين کارها با
يکديگر ناسازگار هستند .به طور مشابه نيز ميتوان رابطه
 71

بهينه مساله بخشبندي با خوشهها 1در زمان ) O(| X |3

از

طريق الگوريتم زير موسوم به  MWMAبدست آورد [.]3
الگوريتم MWMA

 .1يك گراف وزني جديد )  G Xv (V , Eبسازيد که در آن هر يال
که گرههاي  iو  jرا به هم متصل ميسازد داراي وزن
}  min{p j , p jباشد.
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 .2حداکثر تطابق وزني 9را در  G Xvبيابيد و مقدار آن را برابر
با )  W (Xقرار دهيد.
 هر دو گرهاي که يال بين آنها در مجموعه تطابق تشکيل
شده در گام  2قرار ميگيرد را در يك انباشته قرار دهيد.
 هر يك از گرههاي باقيمانده را در يك انباشته مجزا
قرار دهيد.
 .1مقدار  C *Xبرابر است با مجموع زمانهاي پردازش همه
کارهاي متعلق به مجموعه  Xمنهاي ارزش تطابق وزني
بدست آمده در گام .2
اندازه همه کارها بزرگتر از  B/3است ،زمانبندي بهينه در زمان
)  O(n 3بهوسيله الگوريتم  MWMAبدست ميآيد.
با اينکه امکانپذير است به طريقي مشابه روند فوق را براي
دستيابي به  C LB5 ، C LB4و غيره توسعه داد ،اما حل بهينه زير
مسائل بدست آمده که در واقع مسائل بخشبندي گراف با
خوشههايي با حداکثر اندازه  1 ،3و يا بيشتر هستند در زمان
چند جملهاي امکانپذير نيست.

در اين حالت کافي است نشان دهيم:
) jS ( B 2 , B 

j

حالت   )B/3, B/2( )2

کافي

است

) CS* ( B 3,B

NLB



p
jH

pj 

) jS ( B 2 , B 



 C *X که همواره برقرار

ازاي

(  )B/3,B/2

ثابت

کنيم

مجموعه کارهاي متعلق به ( S)B/2, B-sکه با کارهاي متعلق به
( S)s, B/2سازگار هستند را با ) h(sنشان دهيم .بنابر تعريف
داريم ( .H=h)B/3فرض کنيد ( S .x(s)  )s, B/2(h  )sبه ازاي
(   )B/3,B/2و  ،   0ميخواهيم ثابت کنيم:
pj

) jh ( 

حالي کهه در محاسهبه سهمت راسهت نامسهاوي ممکهن اسهت از
درستي نامساوي p j

jH



p j  C *X 

) jh( 



C x*(  ) 

را نشان دهيم .فرض کنيد  sو ̂ sبه گونهاي موجهود باشهند کهه
 .B/3B  ŝ  s  /2بههديهي اسههت کههه ) S(s,B/2B  S (sˆ, )/2و
)ˆ .S(B/2S(B , B  s)  /2 , B  sهمچنهين داريهم )ˆh(s)  h(s
که نتيجهه مهي دههد )ˆ . x(s)  x(sاز گهام  1الگهوريتم MWMA

داريهههم ))p j  W ( x(s

) jx ( s



 C x*( s ) کهههه در آن ))W ( x(s

مقدار حهداکثر تطهابق وزنهي محاسهبه شهده در گهام  2بهه ازاي

)ˆjh( s



p j  C x*( sˆ) 

) jh( s



 .C x*( s) در واقع معهادل ايهن

شههود .نامسههاوي اخيههر نيههز همههواره برقههرار اسههت زيههرا
)ˆ . x(s)  x(sبهها تعريههف  s    و  B ŝ  /3نتيجههه مههورد
نظر بدست ميآيد.
حالت B .  /2 )3

به ازاي  B   /2داريم:

 . Cفرض کنيد به ازاي ،B/3B  s  /2



کارها ،از ظرفيت انباشتهها به طور کامل اسهتفاده مهيشهود .در

نامساوي مهي توانهد بهه صهورت ))ˆ W ( x(s))  W ( x(sتعريهف

است زيرا . H  X
به

محاسبه سمت چپ نامساوي با توجه بهه مجهاز بهودن شکسهت

pj

حالت   ]0, B/3[ )1

از نامساوي فوق داريم  0

بنابراين حکم ثابت اسهت .ايهن نتيجههگيهري از آنجاسهت کهه در

شههههههده اسههههههت .مههههههيخههههههواهيم ثابههههههت کنههههههيم

اثبات .براي اثبات ،حالتهاي زير را در نظر ميگيريم:

j

بر مبناي يك مجموعهه يکسهان از کارهها صهورت مهيپهذيرد و

گراف )  G x (sاست که بهوسيله کارهاي متعلهق بهه ) x(sسهاخته

قضيه C LB3  C LB2 .2

jH

pj

) jS ( B 2, B 



 C SLB(1 , B ) و p j

) jh ( 



C x*(  ) 

ظرفيت انباشتهها به طور کامل استفاده نشود .حال مهيخهواهيم

قضيه  .1به ازاي هر نمونه مساله از  BPM-CMAXکه در آن

p .

بنههابراين داريههم )  .S ( , B   )  S (   , B    بههر ايههن
اسههههاس مههههيتههههوان اسههههتدالل نمههههود کههههه محاسههههبه

 .3انباشتهها را به ترتيب زير تشکيل دهيد:

p j  C *X 

) S(B/2S(B , B   )  /2 , B    

p j  C x*(  ) 

) jS ( B 2, B





) CSLB(1 ,B

همچنين فرض ميکنيم که شرايط زير برقرار باشند:

B .    /3 )1

 )2کاري وجود ندارد که اندازه آن در بازههاي )  [   , و
]  ( B   , B    قرار گيرد.

از فرض دوم نتيجه ميشود B S ( , /2B  S (   , )/2) :و
اميركبير /مهندسي مکانيک  /سال چهل و سه  /شماره  / 2زمستان 0931

p j  CSLB( B1 2, B 2) .

) jS ( B 2, B





B 2

LB2

C

B 2

همانطور که ديده ميشود

LB2

 Cبه ازاي مجموعهه کارههايي

که انديس آنها متعلق بهه ) (B S /2,Bاسهت محاسهبه مهي شهود.
بنهههههابراين داريهههههم )  CS* ( B 2, B

B 2
LB2

 . Cاز آنجههههها کهههههه

) (B S /2(B S  ,B)/3,Bلهههههههههههذا ). CS* ( B 2, B)  CS* ( B 3, B
نامساوي اخير نيز درستي حکم را به ازاي  B   /2ميدهد.
مثال .براي آگاهي بيشتر از نحوه محاسبه حدود پايين ،در اين
قسمت از يك مثال عددي کمك گرفته ميشود که در آن
B  10; s1  7; s2  5; s3  4; s4  6; s5  5; s6  9; s7  1

;. p1  10; p2  14; p3  13; p4  1; p5  7; p6  19; p7  6

حل :براي محاسبه  C LB2داريم:

70

0

  0  C NLN  C SLB(01, B )  C LB1  49

دسترسي به جوابهاي بهينه به دليل سرکش بودن مساله به

  1  C NLN 

آساني امکانپذير نيست ،کيفيت حدود پايين در مقايسه با يك

Pj C SLB(11,9)  0  49





)jS (9,10

Pj C SLB( 41,6)  10  19  21  50

)jS ( 6,10

Pj C SLB(51,5)  1  10  19  14  44

)jS (5,10

Pj  30

1

4

  4  C NLN
  5  C NLN

است که اين الگوريتم بسيار سريع بوده و به طور معمول



C S* ( B 2, B ) 

C LB2  max{30,49,49,50,44}  50

براي محاسهبه  C LB3کهافي اسهت مقهدار ) C S* ( B 3, Bرا محاسهبه
نماييم .ابتدا گراف )  G Xv (V , Eرا به شکل زير تشکيل ميدهيم:
7
13

شاخص کيفيت گزارش شده در جدول ( )1معرف عملکرد دقيق
حدود نيست اما به درستي ميتواند روند عملکرد حدود را
نشان دهد .از آنجا که عملکرد حدود بر مبناي فاصله آنها نسبت
به يك نقطه مرجع واحد (حد باال) سنجيده شده است ،بنابراين
دقيق ميزان قوت هر يك از حدود را نشان ميدهند .به عنوان

7
j3

جوابهاي نزديك به بهينه را توليد مينمايد .البته اگرچه

صرف نظر از ماهيت نقطه مرجع ،نتايج گزارش شده به طور

j2

j2

 ) Cسنجيده شده است .براي توليد حد باال نيز از

الگوريتم  FFLPTاستفاده شده است [ .]23به تجربه ثابت شده

5

)jS (5,10

حد باال (

UB

j1

شاخص ديگري از عملکرد ،زمان اجراي هر يك از حدود نيز

1

گزارش شدهاند .قابل توجه است که هنگام محاسبه  ، C LB3براي
حل مساله حداکثر تطابق وزني در گام دوم الگوريتم MWMA

مي توان دريافت که حداکثر تطابق وزنهي بها مقهدار  13بهه ازاي

از جعبه ابزار بهينهسازي موجود در نرمافزار مطلب 7.3.2

قرار گرفتن يال  j2-j3در مجموعه تطابق ايجاد مهيشهود .داريهم

استفاده شده است که بر مبناي روش شاخه و حد عمل

 . C *X  )11+13+1+7(-13=22مقدار ) C*S ( B 3,Bنيز به صهورت
زير محاسبه ميشود.
p j  32+22-1=21

} j{ j4





p  C *X
j{ j1 , j4 , j6 } j
LB2

بنابراين داريم }21,19,19{=21 :





مينمايد .اگرچه براي يافتن تطابق وزني بيشينه در يك گراف
الگوريتمهاي مؤثر با زمان چند جملهاي چنان توسعه داده

)C *S ( B 3,B

.max C

 -3نتايج محاسباتي

شدهاند که ظرف کسري از ثانيه ميتوانند زير مسائل مربوطه
را حل نمايند ،اما اين الگوريتمها بسيار پيچيده بوده و
پيادهسازي آنها دشوار است .همانطور که به طور نظري نيز
انتظار ميرود ،در ميان حدود پايين مقايسه شدهLB1 ،

براي بررسي کيفيت حدود پايين ارائه شده و انجام

ضعيفترين و  LB3قويترين عملکرد را از خود نشان دادهاند.

مقايسات با حد پايين موجود ،يك برنامه کامپيوتري در نرم

البته از نقطه نظر زمان اجرا ،اين مساله وارون است .همانطور

افزار مطلب  7.3.2نوشته شده و آزمايشها روي يك کامپيوتر

که نتايج نشان ميدهند عملکرد  LB2نزديك به  %2/2بهبود را

پنتيوم  1با  2/66گيگا هرتز سرعت پردازش و  212مگابايت

نسبت به عملکرد  LB1نشان ميدهد .اين مساله بين  LB2و LB3

حافظه انجام شده است .براي انجام آزمايشهاي محاسباتي12 ،

نيز برقرار است .اما اينبار  LB2ضعيفتر است.

مجموعه مساله در نظر گرفته شده که تعداد کارهاي آنها از 12

جدول ( :)1مقايسه بين حدود پايين

تا  122است .براي هر مجموعه 122 ،نمونه مساله به صورت
تصادفي توليد شده و مقادير حدود پايين براي آنها حساب
شدهاند .براي کليه مسائل ،اندازه کارها به طور تصادفي در بازه
اعداد صحيح بين  1تا  99و زمانهاي پردازش نيز در بازه
اعداد صحيح بين  12تا  122توليد شدهاند .نتايج در جدول ()1
آمده است .در جدول ( )1عملکرد حدود پايين بر اساس کيفيت
حدود و نيز زمان اجرا سنجيده شده است .براي سنجش کيفيت
حدود ( )LBروي هر مجموعه از مسائل ،از رابطه
)  AVG((CUB  C LB ) C LBاستفاده شده است که در آن
) AVG(.تابع ميانگين است که روي نتايج حاصل از  122نمونه
مساله توليد شده براي هر مجموعه اعمال ميشود .از آنجا که
 72

LB1

تعداد
کارها
) (n

کيفيت
)(%

12
22
32
12
22
62
72
12
92
122
متوسط

1/91
12/21
12/12
12/12
11/92
11/19
11/22
12/92
12/22
9/71
11/23

LB2

زمان
(ثانيه)
2/22
2/22
2/22
2/22
2/22
2/22
2/22
2/22
2/22
2/22

کيفيت
)(%
1/91
1/12
9/73
9/72
9/63
9/12
9/22
9/22
1/71
7/96
8/07

LB3

زمان
(ثانيه)
2/22
2/22
2/21
2/21
2/22
2/23
2/22
2/27
2 /9
2/11

کيفيت
)(%

زمان
(ثانيه)

1/31
2/76
6/69
6/72
6/72
6/92
6/76
6/12
6/32
2/62
6/22
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2/21
2/13
2/22
2/63
2/71
2/12
2/97
1/23
1/12
1/22

 استفاده از حدود پايين ارائه شده در،براي تحقيقات آينده
بدنه الگوريتمهايي مانند شاخه و کران و سنجش موازنه بين
 همچنين توسعه حدود پايين.زمان و کيفيت قابل توجه است
براي مسائل زمانبندي در سيستمهاي توليد پيچيده که در آن
ماشينهاي پردازشگر انباشته به صورت موازي و يا فلوشاپ
.فعاليت ميکنند نيز قابل مالحظه است

 جمعبندي و نتيجهگيري-4
در اين مقاله روشهاي جديدي براي توليد حدود پايين قوي
روي مقدار بهينه زمان انجام عمليات بر روي همه کارها
بهوسيله يك ماشين پردازنده انباشته با فرض وجود کارهاي با
اندازه نامساوي ارائه شده و ثابت شد که عملکرد آنها حداقل به
.خوبي عملکرد تنها حد پايين موجود در ادبيات موضوع است
همچنين ثابت شد که به طور خاص عملکرد يکي از حدود پايين
.معرفي شده بايد حداقل به خوبي عملکرد حد پايين ديگر باشد
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 زيرنويسها-6
1

Batch processing machine
Burn-in oven
3
CPLEX
 تعريف کرد کهCQA CQ*  به صورتQ  را به ازاي نمونه مسالهA  ميتوان عملکرد. يك الگوريتم توليد حد پايين براي مساله باشدA فرض کنيد
2

1

 که، CQA CQ*    داشته باشيمQ  اگر به ازاي هر نمونه مساله.) CQA  CQ* (  استQ  براي نمونه مسالهA  مقدار حد پايين حاصل ازC QA در آن
 نسبت، بنابر تعريف. بدست ميآيدA  آنگاه شاخصي از عملکرد، استQ  بزرگترين مقدار حقيقي به ازاي تمامي نمونه مسائل ممکن در آن
 ( A)  inf{CQA CQ* , Q} .: ( عبارت است از ( A))  در بدترين حالتA عملکرد
2

Stable set

6

Clique
Split graph
1
Partitioning with cliques
7

9

Maximum weight matching
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