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Wojciech Bo¿ejko, Józef Grabowski, Mieczyslaw Wodecki: Zastosowanie bloków w algorytmie lokalnych poszukiwañ dla jednomaszynowego problemu szeregowania z minimalizacj¹ sumy
kosztów opónieñ  Automatyka 2005, t. 9, z. 12
W pracy rozpatrujemy problem szeregowania zadañ na jednej
maszynie z minimalizacj¹ sumy kosztów opónieñ. Przedstawiamy
szereg nowych w³asnoci pozwalaj¹cych na rozbicie permutacji
(rozwi¹zania dopuszczalnego) na podci¹gi, zwane blokami. Dziêki
temu, z otoczeñ generowanych przez ruchy typu zamieñ lub wstaw,
eliminujemy wiele rozwi¹zañ nie gwarantuj¹cych poprawê wartoci funkcji celu. Algorytm oparty na metodzie poszukiwania z zabronieniami (tabu search), w którym stosuje siê te otoczenia, dzia³a
bardzo szybko, a otrzymane wyniki s¹ lepsze ni¿ inne wyniki opisane w literaturze algorytmów.
S³owa kluczowe: szeregowanie zadañ, koszty opónieñ, heurystyki, metoda poszukiwania z zabronieniami

Zbigniew Buchalski: Heurystyczny algorytm szeregowania zadañ w systemie maszyn równoleg³ych z równoczesnym rozdzia³em zasobów  Automatyka 2005, t. 9, z. 12
Praca dotyczy zagadnienia czasowo-optymalnego przydzia³u n
zadañ niezale¿nych i zasobu nieodnawialnego do m maszyn równoleg³ych. Dla zadanej funkcji czasu realizacji zadañ sformu³owano
model matematyczny zagadnienia oraz zaprezentowano algorytm
heurystyczny dla rozwi¹zania postawionego problemu. Przedstawiono wyniki eksperymentów obliczeniowych wykonanych na bazie zaproponowanego algorytmu heurystycznego.
S³owa kluczowe: dyskretny system produkcyjny, szeregowanie zadañ, algorytmy heurystyczne

Wojciech Chmiel, Piotr Kad³uczka: Warunkowa wartoæ oczekiwana funkcji celu w konstrukcji algorytmów przybli¿onych dla
zagadnieñ permutacyjnych  Automatyka 2005, t. 9, z. 12
W artykule zaprezentowano rezultaty prac nad zaawansowanymi algorytmami ewolucyjnymi stosowanymi w optymalizacji zagadnieñ permutacyjnych. Wprowadzenie dodatkowego parametru
 warunkowej wartoci oczekiwanej funkcji celu pozwala na ocenê
jakoci rozwi¹zañ czêciowo ustalonych. Mo¿e byæ on stosowany
jako pomocnicze kryterium wyboru i konstrukcji nowych rozwi¹zañ, w celu poprawy efektywnoci projektowanych algorytmów.
S³owa kluczowe: kwadratowe zagadnienie przydzia³u, QAP, algorytmy przybli¿one, algorytmy ewolucyjne, warunkowa wartoæ oczekiwana funkcji celu
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Grzegorz Dobrowolski, Edward Nawarecki: Sytuacje kryzysowe
w systemach agentowych  Automatyka 2005, t. 9, z. 12
Przedstawiono formalizacjê opisu agenta i systemu agentowego, która mo¿e pos³u¿yæ do analizy dzia³ania systemu w warunkach
sytuacji kryzysowych. Proponowane podejcie umo¿liwia m.in.
sprecyzowanie zadañ systemu monitoruj¹cego dzia³ania systemu
podmiotowego, a nastêpnie stworzenie modelu symuluj¹cego jego
dzia³ania w okrelonych sytuacjach kryzysowych. To z kolei pozwala na poszukiwanie strategii przeciwdzia³ania kryzysom lub
przynajmniej  ograniczaj¹cych ich skutki.
S³owa kluczowe: systemy agentowe, sytuacje kryzysowe, symulacja

Lidia Dutkiewicz, Edyta Kucharska: Model dla problemu szeregowania zadañ z zasobami zale¿nymi od stanu systemu  Automatyka 2005, t. 9, z. 12
Celem artyku³u jest przedstawienie modelu algebraiczno-logicznego dla specyficznego problemu szeregowania zadañ, w którym wystêpuje koniecznoæ transportu maszyn. Charakterystyczn¹
cech¹ tego problemu jest fakt, ¿e zasoby, niezbêdne do realizacji
zadañ, s¹ zmienne i ich dostêpnoæ zale¿y od aktualnego stanu systemu. Rozpatrywany model uwzglêdnia mo¿liwoæ oczekiwania
maszyn na udostêpnienie zasobu Jest to problem nale¿¹cy do klasy
problemów NP-trudnych. Model algebraiczno-logiczny wykorzystywany jest do symulacji procesu po³¹czonej z jego optymalizacj¹.
S³owa kluczowe: model algebraiczno-logiczny, szeregowanie zadañ, zasoby

Bogus³aw Filipowicz, Joanna Kwiecieñ: Zastosowanie sztucznych systemów immunologicznych do rozwi¹zania problemu
flow shop  Automatyka 2005, t. 9, z. 12
W ostatnich latach wród metod sztucznej inteligencji coraz
wiêksz¹ popularnoci¹ ciesz¹ siê sztuczne systemy immunologiczne
(AIS). Niniejsza praca przedstawia zastosowanie sztucznych systemów immunologicznych do zagadnienia optymalizacji kombinatorycznej, jakim jest problem szeregowania zadañ flow shop. Dziêki
ewolucji przeciwcia³ opartej na selekcji klonalnej i dojrzewaniu swoistoci sztucznych systemów immunologicznych mo¿na znaleæ rozwi¹zanie, które pozwala zminimalizowaæ d³ugoæ uszeregowania.
Przyk³adowe eksperymenty dla ró¿nej liczby zadañ i maszyn pokazuj¹, ¿e AIS s¹ skuteczn¹ metod¹ rozwi¹zuj¹c¹ problem flow shop.
S³owa kluczowe: sztuczne systemy immunologiczne, szeregowanie flow shop
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Krzysztof Giaro, Marek Kubale: Szeregowanie rozrzedzonych
systemów zadañ jednostkowych 1- i 2-procesowych w oknach
czasowych  Automatyka 2005, t. 9, z. 12
W artykule rozwa¿ono rozrzedzone systemy niepodzielnych
zadañ 1- i 2-procesorowych o jednostkowych czasach wykonywania. Przedstawiono wielomianowe algorytmy wykorzystuj¹ce programowanie dynamiczne, pozwalaj¹ce na znalezienie optymalnego
uszeregowania wzglêdem szerokiej rodziny funkcji kryterialnych.
Stopieñ rozrzedzenia systemu zdefiniowano, pos³uguj¹c siê jego
modelem grafowym  w zakresie naszego zainteresowania le¿¹ jedynie takie instancje problemów szeregowania, których modelami
s¹ grafy o ograniczonej liczbie cyklomatycznej. Istotnym elementem opracowanych procedur s¹ algorytmy rozwi¹zuj¹ce pewne zagadnienia zwi¹zane z wyszukiwaniem skojarzeñ w grafach.
S³owa kluczowe: algorytm wielomianowy, kolorowanie grafów, NP-zupe³noæ,
okna czasowe, szeregowanie zadañ, zadania wieloprocesorowe

Józef Grabowski, Jaros³aw Pempera: Zagadnienie przep³ywowe
z ograniczeniami bez magazynowania. Algorytm tabu search
z multiruchami  Automatyka 2005, t. 9, z. 12
Dla zagadnienia przep³ywowego z ograniczeniami ,,bez magazynowania przedstawiono w pracy model grafowy, w³asnoci problemu oraz algorytm oparty na technice tabu search. W proponowanym algorytmie wykorzystano idee bloków zadañ oraz zastosowano
ca³kowicie nowe pojêcie nazywane multiruchem. Wysok¹ skutecznoæ algorytmu potwierdzaj¹ wyniki badañ eksperymentalnych dokonane na literaturowych danych testowych, w których a¿ dla 96
instancji sporód 120 uzyskano nowe rozwi¹zania referencyjne.
S³owa kluczowe: problem przep³ywowy, ograniczenie bez magazynowania, algorytm tabu search

Piotr Kad³uczka, Wojciech Chmiel: Efektywnoæ algorytmu ewolucyjnego wykorzystuj¹cego warunkow¹ wartoæ oczekiwan¹
funkcji celu  Automatyka 2005, t. 9, z. 12
Artyku³ prezentuje wyniki prac zwi¹zanych z implementacj¹
i badaniem efektywnoci algorytmów ewolucyjnych, wykorzystuj¹cych warunkow¹ wartoæ oczekiwan¹ funkcji celu dla czêciowo
ustalonych rozwi¹zañ w optymalizacji zagadnieñ permutacyjnych.
Jako przyk³ad tego problemu rozwa¿amy kwadratowe zagadnienie
przydzia³u  QAP.
S³owa kluczowe: kwadratowe zagadnienie przydzia³u, QAP, algorytmy przybli¿one, algorytmy ewolucyjne, operatory genetyczne, warunkowa wartoæ
oczekiwana funkcji celu
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Andrzej Kononowicz, Ma³gorzata ¯abiñska: Dystrybucja obiektów dydaktycznych bazuj¹ca na technologii agentowej  Automatyka 2005, t. 9, z. 12
Mo¿liwoæ wielokrotnego wykorzystywania materia³ów dydaktycznych pozwala na szybki rozwój systemów e-learning. Technologia agentowa w e-learning mo¿e byæ wykorzystana jako warstwa porednicz¹ca w komunikacji miêdzy kszta³c¹cymi siê a magazynami obiektów dydaktycznych, dostêpnych w sieci Internet.
W niniejszej pracy przedstawiono koncepcjê platformy agentowej s³u¿¹cej do publikacji i wyszukiwania materia³ów dydaktycznych, analizê zadañ stawianych agentom programowym dzia³aj¹cym w ramach platformy oraz opisano zrealizowany prototyp systemu wieloagentowego przeznaczonego dla ucz¹cych siê.
S³owa kluczowe: agenci programowi, e-learning, obiekty dydaktyczne, systemy agentowe

Mariusz Makuchowski: Algorytm genetyczny dla problemu gniazdowego z ograniczeniem bez czekania  Automatyka 2005, t. 9,
z. 12
W pracy analizuje siê problem gniazdowy z ograniczeniem
bez czekania z kryterium optymalizacji bêd¹cym terminem zakoñczenia wykonywania wszystkich zadañ. Przedstawia siê klasê rozwi¹zañ superaktywnych oraz jej rozszerzenie  klasê rozwi¹zañ
pseudoaktywnych. Na bazie omówionych klas rozwi¹zañ proponuje siê dwa algorytmy genetyczne. Jakoæ proponowanych algorytmów ocenia siê na podstawie przeprowadzonych badañ numerycznych, wykorzystuj¹c literaturowe przyk³ady testowe.
S³owa kluczowe: problem gniazdowy, ograniczenie bez czekania, rozwi¹zania
superaktywne, rozwi¹zania pseudoaktywne, algorytm genetyczny

Wojciech Mitkowski, Krzysztof Oprzêdkiewicz: Problemy sterowania pewnej klasy systemów liniowych o niepewnych parametrach  Automatyka 2005, t. 9, z. 12
W pracy przedstawiono problemy sterowania dla pewnej klasy
systemów dynamicznych liniowych o niepewnych parametrach.
Rozwa¿ono systemy skoñczenie wymiarowe o niepewnoci parametrycznej, z dwuwymiarow¹ przestrzeni¹ niepewnych parametrów i liniow¹ zale¿noci¹ elementów macierzy stanu od niepewnych parametrów. Niepewne parametry systemu s¹ opisane
liczbami przedzia³owymi. Wartoci elementów macierzy sterowa12
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nia i wyjcia systemu s¹ dok³adnie znane i opisane liczbami rzeczywistymi. Dla rozwa¿anego systemu sformu³owano warunki istnienia wy³¹cznie jednokrotnych wartoci w³asnych oraz warunki sterowalnoci i obserwowalnoci systemu w obszarze niepewnych parametrów systemu. Wyniki zosta³y zilustrowane przyk³adami
numerycznymi.
S³owa kluczowe: systemy o niepewnych parametrach, sterowalnoæ, obserwowalnoæ

Marcin Molga, Czes³aw Smutnicki: Modelowanie, analiza i optymalizacja pracy systemów kompletowania  Automatyka 2005,
t. 9, z. 12
W pracy przedstawiono grafowy model systemu kompletowania czêci z mobilnym realizatorem. Zaproponowano kilka algorytmów przybli¿onych optymalizuj¹cych marszrutê realizatora ze
wzglêdu na kryterium czasu zakoñczenia obs³ugi wszystkich zadañ. Algorytmy przebadano na zbiorze instancji testowych, które
wygenerowano w sposób losowy.
S³owa kluczowe: systemy kompletowania, optymalizacja

Iwona Oprzêdkiewicz: Spe³nienie wymagañ czasu rzeczywistego
w obrêbie rodziny sterowników PLC  Automatyka 2005, t. 9,
z. 12
W pracy przedstawiono zagadnienia zwi¹zane ze spe³nieniem
wymagañ czasu rzeczywistego w obrêbie grupy sterowników PLC
nale¿¹cych do tej samej rodziny. Temat jest istotny z punktu widzenia zastosowañ praktycznych sterowników PLC, gdy¿ zaprezentowane wyniki oszacowañ teoretycznych i praktycznych mog¹ u³atwiæ poprawny dobór konfiguracji sterownika do okrelonych zadañ pod k¹tem spe³nienia wymagañ czasu rzeczywistego.
S³owa kluczowe: sterowniki PLC, systemy czasu rzeczywistego

Krzysztof Oprzêdkiewicz: Regulator PID dla pewnej klasy systemów dynamicznych liniowych o niepewnych parametrach  Automatyka 2005, t. 9, z. 12
W pracy przedstawiono zagadnienie stabilizacji liniowego systemu skoñczenie wymiarowego o niepewnych parametrach z wykorzystaniem regulatora PID. Rozwa¿ono system liniowy III rzêdu o niepewnoci parametrycznej, z dwuwymiarow¹ przestrzeni¹
niepewnych parametrów i liniow¹ zale¿noci¹ wspó³czynników
transmitancji operatorowej obiektu regulacji od niepewnych para13
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metrów. Niepewne parametry systemu s¹ opisane liczbami przedzia³owymi. Do stabilizacji systemu zastosowano regulator PID dostrojony wed³ug regu³ Zieglera i Nicholsa. Na nastawy regulatora s¹
na³o¿one ograniczenia wynikaj¹ce z jego technicznej realizacji. Dla
rozwa¿anego systemu sformu³owano warunki stabilnoci. Wyniki
zosta³y zilustrowane przyk³adem.
S³owa kluczowe: regulacja PID, systemy o niepewnych parametrach

Jaros³aw Pempera, Czes³aw Smutnicki: Minimalizacja czasu cyklu wytwarzania na linii. Podejcie genetyczne z ekspresj¹ genów  Automatyka 2005, t. 9, z. 12
Praca powiêcona jest deterministycznemu wariantowi problemu optymalizacji przebiegu cyklu wytwórczego w przep³ywowym
systemie wytwarzania powtarzalnego z ograniczeniami sk³adowania. Celem optymalizacji jest wyznaczenie harmonogramu cyklu,
na który sk³adaj¹ siê kolejnoæ wykonywania zadañ oraz terminy
czasowe rozpoczêcia zadañ dla tej kolejnoci. W pracy przedstawiono modele problemu i pewne jego w³asnoci oraz zaproponowano nowej klasy algorytm genetyczny z tzw. ekspresj¹ genów,
wykorzystuj¹cy nadmiarow¹ informacjê genetyczn¹ pochodz¹c¹
nie tylko od rodziców, ale te¿ od przodków. Przedstawiono wyniki
obliczeniowe dla przyk³adów testowych Taillarda.
S³owa kluczowe: system przep³ywowy, czas cyklu, algorytm genetyczny

Adam Piórkowski: Heurystyczne algorytmy szeregowania wiadomoci z terminami dostarczeñ  Automatyka 2005, t. 9, z. 12
Artyku³ przedstawia problem optymalizacji komunikacji asynchronicznej w kontekcie szeregowania wiadomoci w systemach wiadomoci kolejkowanych (MQ). Sporz¹dzono model systemu i przedstawiono problem optymalnej komunikacji. Szczególn¹ uwag¹ objêto zagadnienie podzia³u na pakiety sieciowe
strumienia przesy³anych danych. Wyznaczono czas oczekiwania
na wiadomoæ uwzglêdniaj¹cy wymienione zjawisko. Okrelono
wymagania czasu rzeczywistego adekwatne dla komunikacji asynchronicznej. Wskazano szkic dowodu na nieistnienie dok³adnego
algorytmu optymalizacji kosztu ca³kowitego ∑wjCj dla omawianego zagadnienia. Zaproponowano algorytmy heurystyczne, opieraj¹ce siê na sortowaniu b¹belkowym, przesuwaniem ma³ych
wiadomoci do przodu kolejki oraz zamianie z szacowaniem potencjalnego zysku czy te¿ drogi. Wykonano aplikacjê symuluj¹c¹
14
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losowe zestawy danych i dokonuj¹c¹ optymalizacji proponowanymi algorytmami. Dla porównania przedstawiono wyniki algorytmu RT STD oraz przegl¹du zupe³nego. Otrzymane wyniki zinterpretowano.
S³owa kluczowe: szeregowanie wiadomoci, systemy czasu rzeczywistego, systemy rozproszone

Tadeusz Sawik: Wielokryterialny przydzia³ zleceñ do okresów
planowania przy produkcji zamawianej  Automatyka 2005, t. 9,
z. 12
W pracy przedstawiono modele programowania ca³kowitoliczbowego do wielokryterialnej optymalizacji d³ugoterminowych
harmonogramów produkcji wytwarzanej na zamówienie w elastycznym systemie monta¿owym. System sk³ada siê z szeregowo po³¹czonych gniazd monta¿owych, za ka¿de gniazdo obejmuje jedn¹
lub kilka maszyn, pracuj¹cych równolegle. Podstawowym celem
harmonogramowania jest przydzia³ zleceñ do okresów planowania
tak, aby zminimalizowaæ liczbê zleceñ wykonanych po terminie
dostawy do odbiorcy. Ponadto nale¿y ograniczyæ liczbê zleceñ wykonanych przed terminem dostawy oraz zrównowa¿yæ wykorzystanie zasobów w kolejnych okresach planowania. Zastosowano
i porównano dwa podejcia: monolityczne i leksykograficzne. Przyk³ady liczbowe zaczerpniête z przemys³u elektronicznego oraz wyniki eksperymentów obliczeniowych ilustruj¹ zastosowanie proponowanych podejæ.
S³owa kluczowe: harmonogramowanie produkcji, wielokryterialne programowanie ca³kowitoliczbowe, optymalizacja ³añcuchów dostaw

Czes³aw Smutnicki, Adam Tyñski: Modelowanie przep³ywu zadañ w elastycznym systemie produkcyjnym z wózkami AGV 
Automatyka 2005, t. 9, z. 12
W pracy rozwa¿a siê system produkcyjny o strukturze przep³ywowej (szeregowej), w którym maszyny zorganizowane s¹ w uk³ad
typu pêtla, za do transportu zadañ pomiêdzy maszynami wykorzystuje siê pojedynczy, jednokierunkowy wózek AGV. Jako kryterium
optymalizacji przyjmuje siê moment zakoñczenia wykonywania zadañ procesu technologicznego. Dla problemu przedstawia siê model
matematyczny oraz wprowadza siê model permutacyjno-grafowy,
oba poparte wyczerpuj¹cym przyk³adem obliczeniowym.
S³owa kluczowe: szeregowanie zadañ, problem przep³ywowy, transport AGV
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Czes³aw Smutnicki, Adam Tyñski: Problem gniazdowy z transportem i ograniczon¹ liczb¹ niededykowanych wózków AGV 
Automatyka 2005, t. 9, z. 12
W pracy rozwa¿a siê problem gniazdowy z transportem. Do
transportu zadañ stosuje siê identyczne, dwukierunkowe wózki
AGV, których liczba jest ograniczona, za przydzia³ do realizacji
czynnoci transportowych nie jest zadany a priori. Jako kryterium
optymalizacji przyjmuje siê moment zakoñczenia wykonywania
wszystkich zadañ. Dla problemu proponuje siê algorytm bazuj¹cy
na technice poszukiwañ z zabronieniami. W celu okrelenia jakoci
dostarczanych rozwi¹zañ, algorytm poddaje siê badaniom numerycznym przy u¿yciu instancji testowych.
S³owa kluczowe: problem gniazdowy, AGV, tabu search

Marcin Tusiewicz: Rozproszony przegl¹d zupe³ny z obciêciami
w drzewie poszukiwañ dla problemów NP-trudnych  Automatyka 2005, t. 9, z. 12
Artyku³ przedstawia zagadnienie znajdowania optimum problemów NP-trudnych w rodowiskach rozproszonych z³o¿onych
z du¿ej liczby maszyn, po³¹czonych w luno powi¹zane podsieci.
Ca³oæ omawiana jest na podstawie optymalizacyjnego, dyskretnego problemu plecakowego rozwi¹zywanego za pomoc¹ przegl¹du
zupe³nego zmodyfikowanego o dokonywanie obciêæ w drzewie poszukiwañ. Do scharakteryzowania problemu oraz przedstawienia
algorytmu u¿yto modelu rodowiska rozproszonego zaproponowanego przez autora.
S³owa kluczowe: przegl¹d zupe³ny, problemy NP-trudne, obliczenia rozproszone, obciêcia w drzewie poszukiwañ
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