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Zastosowanie sztucznych systemów immunologicznych
do rozwi¹zania problemu flow shop
1. Wprowadzenie
Problemy szeregowania (harmonogramowania) zadañ s¹ dzia³em programowania dyskretnego, w którym g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ zagadnienia kombinatoryczne na skoñczonym
zbiorze elementów. Ustalanie harmonogramów polega na znalezieniu optymalnej kolejnoci wykonywania zadañ na maszynach przy zachowaniu pewnych ograniczeñ, przy czym
ka¿de zadanie jest skoñczon¹ sekwencj¹ operacji uporz¹dkowan¹ wed³ug pewnych ograniczeñ kolejnociowych. Ka¿da operacja wykonywana jest w ci¹gu okrelonego interwa³u
czasu wy³¹cznie przez jedn¹ konkretn¹ maszynê ze skoñczonego zbioru maszyn [1].
Istnieje kilka modeli szeregowania zadañ, np.:
 job shop (dla ka¿dego zadania mamy dane przyporz¹dkowanie maszyn operacjom
oraz wymagan¹ kolejnoæ),
 flow shop (operacje ka¿dego zadania s¹ wykonywane przez maszyny w tej samej kolejnoci wyznaczonej przez numery maszyn),
 open shop (dowolna kolejnoæ wykonania operacji w obrêbie zadañ).
W literaturze jest opisanych wiele sposobów rozwi¹zywania problemów szeregowania
zadañ. Wród metod, które pozwalaj¹ na rozwi¹zanie tego typu problemów, wymieniæ nale¿y m.in. [35]:
 tabu search [2], symulowane wy¿arzanie,
 algorytmy genetyczne.

2. Problem flow shop
Problem szeregowania flow shop jest jednym z najbardziej znanych problemów
w dziedzinie szeregowania procesów. Polega on na ustaleniu kolejnoci wykonywania N
ró¿nych zadañ z³o¿onych ze skoñczonej sekwencji operacji na M maszynach tak, aby zmi* Katedra Automatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; filip@ia.agh.edu.pl;
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nimalizowaæ m.in. d³ugoæ uszeregowania (tj. czas od momentu rozpoczêcia obs³ugi pierwszego zadania na pierwszej maszynie do momentu zakoñczenia obs³ugi ostatniego zadania
na ostatniej maszynie – makespan), czas przestoju maszyn. Czas wykonywania zadañ na
poszczególnych maszynach (czas ka¿dej operacji) jest znany. Za³o¿ono równie¿, ¿e nie s¹
mo¿liwe przerwania przetwarzania zadañ na maszynach (rozpoczêta operacja nie mo¿e zostaæ przerwana). Ka¿da maszyna mo¿e przetwarzaæ równoczenie tylko jedno zadanie.
¯adne dwie operacje nale¿¹ce do tego samego zadania nie mog¹ byæ przetwarzane równoczenie. Przetwarzanie zadania na ka¿dej maszynie zostaje rozpoczête natychmiast po dotarciu do danej maszyny (je¿eli ta maszyna jest wolna). Zadanie koñczy siê wraz z wykonaniem swej najpóniejszej operacji [34].
W pracy d³ugoæ uszeregowania przyjêto jako kryterium kosztu harmonogramu, przy
jednakowych wagach (priorytetach) poszczególnych zadañ. Po³o¿enie zadania w gotowym
harmonogramie okrelamy m.in. przez moment zakoñczenia zdania Ci. D³ugoæ uszeregowania Cmax jest najpóniejszym momentem zakoñczenia zadania j ( j = 1, ..., N ).

3. Zagadnienie sztucznych systemów immunologicznych
W ostatnich latach wród metod sztucznej inteligencji coraz wiêksz¹ popularnoci¹
ciesz¹ siê sztuczne systemy immunologiczne (AIS). Natura uk³adu immunologicznego
(m.in. selekcja klonalna, zdolnoæ uczenia, pamiêæ immunologiczna, odpornoæ i samoorganizacja) czyni sztuczne systemy immunologiczne przydatne do rozwi¹zywania problemów szeregowania zadañ.
Obiektami systemu immunologicznego s¹:
 limfocyty typu T, wspomagaj¹ce i wykorzystywane m.in. w detekcji anomalii,
 limfocyty typu B (rys. 1), przeciwcia³a wykorzystywane w systemach analizy danych,
zdolne do rozpoznawania antygenów i reagowania na nich.

*
przeciwcia³a

Rys. 1. Schemat limfocytu typu B

Limfocyty reaguj¹c na okrelony antygen, wychwytuj¹ istotne w³aciwoci antygenu.
Pobudzone limfocyty typu B s¹ intensywnie klonowane w celu wychwycenia wszystkich
antygenów (selekcja klonalna). Klony podlegaj¹ mutacji, dziêki której mo¿liwe jest rów-

Zastosowanie sztucznych systemów immunologicznych...

81

nie¿ wychwycenie antygenów podobnych. W AIS przeciwcia³a tworz¹ wzorce danych klasyfikowanych (antygenów). Przeciwcia³a pogrupowane na zasadzie podobieñstwa tworz¹ sieæ idiotypow¹ modyfikowan¹ wraz z rozpoznawaniem kolejnych antygenów (rys. 2).
W przypadku braku przeciwcia³ odpowiadaj¹cych antygenowi produkowana jest nowa komórka na wzór antygenu, która zostaje wprowadzona w s¹siedztwo przeciwcia³ do niego
podobnych [6].
Inicjalizacja AIS
(losowa inicjalizacja przeciwcia³)

Zbiór danych
(zbiór antygenów)

Prezentowanie antygenu komórkom B,
obliczanie poziomu stymulacji kom. B

Kolonowanie i mutacja komórek B
wystarczaj¹co pobudzonych

Generowanie nowych komórek B
(o najwiêkszym stopniu stymulacji)

Integracja nowych komórek B z sieci¹

Uczenie
zakoñczone?
Tak

Nie

Sztuczny AIS

Rys. 2. Tworzenie sztucznych systemów immunologicznych

4. Zastosowanie AIS do zagadnienia flow shop
W niniejszej pracy rozwi¹zaniem problemu flow shop s¹ permutacje zbioru zadañ, odpowiadaj¹ce kolejnoci ich wykonywania. Mo¿liwe harmonogramy mo¿na przedstawiæ
w postaci ci¹gów ca³kowitoliczbowych o d³ugoci równej liczbie zadañ. Antygenem jest
konkretne zadanie kombinatoryczne, natomiast przeciwcia³a stanowi¹ rozwi¹zanie problemu flow shop. Dziêki ewolucji przeciwcia³ opartej na selekcji klonalnej i dojrzewaniu swoistoci (mutacji i eliminacji najgorszych przeciwcia³) AIS mog¹ znaleæ rozwi¹zanie, które
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pozwala zminimalizowaæ d³ugoæ uszeregowania. Algorytm sztucznych systemów immunologicznych do rozwi¹zania szeregowania zadañ mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹co:
utwórz populacjê pocz¹tkow¹ przeciwcia³
dla ka¿dej generacji:
oblicz d³ugoæ uszeregowania przeciwcia³ (makespan);
wyznacz prawdopodobieñstwo selekcji (wspó³czynnik klonowania);
klonuj:
dla ka¿dego klonu
mutacja „odwrotna (odwrócenie sekwencji pomiêdzy 2 wybranymi
pozycjami wraz z tymi pozycjami);
oblicz makespan;
jeli makespan zmutowanego lepszy od makespan klonu à zast¹p;
w przeciwnym wypadku à przeka¿ klon do nastêpnej generacji;
wyeliminuj czêæ przeciwcia³ o najd³u¿szym makespan;
utwórz losowo brakuj¹ce przeciwcia³a;
Dla ka¿dego przeciwcia³a obliczana jest funkcja dopasowania Fs jako ró¿nica maksymalnej d³ugoci uszeregowania CMAX i d³ugoci uszeregowania danego przeciwcia³a Cs.
Prawdopodobieñstwo selekcji danego przeciwcia³a ps wyliczane jest ze wzoru

Fs

ps =

K

(1)

∑ Fs

s =1

W prezentowanym algorytmie liczba przeciwcia³ w populacji jest ustalona, generowany zbiór klonów ma taki sam rozmiar jak populacja przeciwcia³. Wartoæ dopasowania ka¿dego harmonogramu (przeciwcia³a) wynika z odpowiadaj¹cej mu d³ugoci uszeregowania.
Mutacji podlegaj¹ wszystkie klony.

5. Implementacja
Program s³u¿¹cy do rozwi¹zania zagadnienia szeregowania zadañ flow shop za pomoc¹ sztucznych systemów immunologicznych zaimplementowano w rodowisku Matlab 6.5.
W programie istnieje mo¿liwoæ wyboru liczby maszyn, liczby zadañ oraz parametrów
sztucznych systemów immunologicznych takich, jak: liczba generacji, rozmiar populacji
oraz wspó³czynnik eliminacji (procent eliminacji przeciwcia³ o najgorszej d³ugoci uszeregowania).
Rozpatrzono kilka przypadków dla ró¿nej liczby zadañ i maszyn. Przyk³adowe rozwi¹zanie problemu flow shop o parametrach zadañ umieszczonych w [1] pokazano na rysunku 3. Przy testowaniu programu wykorzystano m.in. dane umieszczone w [7]. Maksymalne liczby zadañ i maszyn w testowanych problemach wynosi³y 20. Wykonano po 10
testów dla ka¿dego przypadku.
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Rys. 3. Wygl¹d okna programu z zadanymi parametrami zadañ

Skutecznoæ sztucznych systemów immunologicznych zastosowanych do rozwi¹zania
problemów flow shop o ró¿nym stopniu z³o¿onoci pokazano w tabeli 1. W przypadku najbardziej z³o¿onych testowanych problemów sztuczne systemy immunologiczne potrafi³y
w 7 przypadkach znaleæ prawid³owe rozwi¹zanie.
Tabela 1
Procent prawid³owych rozwi¹zañ w zale¿noci
od z³o¿onoci problemu
(n  liczba zadañ, m  liczba maszyn)

Problem

% prawid³owych
rozwi¹zañ

n3 m3

100

n5 m5

100

n10 m5

100

n15 m5

90

n20 m5

90

n20 m10

80

n20 m20

70
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6. Podsumowanie
W niniejszej pracy przedstawiono rozwi¹zanie problemu szeregowania zadañ flow
shop za pomoc¹ jednej z metod sztucznej inteligencji  AIS, która w ostatnich latach nabiera szczególnego znaczenia w rozwi¹zaniu problemów optymalizacji kombinatorycznej.
Proponowany algorytm sztucznych systemów immunologicznych opiera siê na selekcji
klonalnej, mutacji sterowanej i eliminacji czêci przeciwcia³. Problemy szeregowania zadañ prezentowane w literaturze zosta³y przetestowane w programie. Wyniki uzyskane
sztucznymi systemami immunologicznymi s¹ satysfakcjonuj¹ce. Oczywicie, by dobrze
oceniæ skutecznoæ tej metody w rozwi¹zywaniu problemów flow shop, nale¿a³oby porównaæ wyniki tej metody z wynikami skutecznoci innych metod. Analizuj¹c sztuczne systemy immunologiczne, mo¿na zauwa¿yæ pewne istotne cechy odró¿niaj¹ce te metody od algorytmów genetycznych, takie jak: mo¿liwoæ douczania tych systemów poprzez prezentowanie nowych danych i zapamiêtywanie wyuczonych wzorców, o zmianach gatunkowej
ró¿norodnoci w systemach immunologicznych decyduje selekcja klonalna i mutacja
(w AG selekcja, krzy¿owanie i mutacja).
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