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ДОСТАТНІ УМОВИ ОПТИМАЛЬНОСТІ РОЗКЛАДІВ В ЗАДАЧІ МІНІМІЗАЦІЇ 

СУМАРНОГО ЗАПІЗНЕННЯ РОБІТ ЗІ СПІЛЬНИМ ДИРЕКТИВНИМ ТЕРМІНОМ В 

СИСТЕМІ З ПАРАЛЕЛЬНИМИ МАШИНАМИ 

 

В статті розглянута задача мінімізації сумарного запізнення робіт зі спільним директивним терміном при 

виконанні їх ідентичними та одноманітними паралельними машинами. Для обох випадків визначені достатні умови 

оптимальності розкладів. Наведено загальний підхід до розв’язання задачі, який базується на цілеспрямованому 

переборі розв’язків, що направлений на виконання достатніх умов оптимальності. Цей підхід дозволяє скоротити 

час вирішення поставленої задачі. В якості методів цілеспрямованого перебору обрані алгоритми пошуку із 

заборонами та імітації відпалу. В роботі проведена класифікація вхідних задач за їх параметрами та наведені 

результати експериментального дослідження розв’язання задач, що належать одному з визначених класів. На вхід 

методів подавались задачі, для яких відомий оптимальній розв’язок. Критерієм якості методів розв’язання обрано 

відносне відхилення отриманого значення сумарного запізнення від оптимального.  
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Постановка задачі. Задано m  машин, 

множину робіт J , для кожного Jj  відомо 

тривалість виконання jt . Всі роботи мають 

спільний директивний термін D . Машини 

працюють паралельно і є взаємозамінними. 

Необхідно побудувати розклад   виконання 

робіт Jj  на m  машинах такий, щоб 

досягнути мінімуму функціоналу 





Jj

j DCF ])(;0max[)(  , де )(jC  –

 момент завершення виконання роботи j  у 

розкладі  . Всі роботи множини J  надходять 

на виконання одночасно і обслуговуються без 

переривань [1].  

Розглядаються два випадки: 1) машини є 

ідентичними; 2) машини мають різну 

продуктивність – для машини i , mi ,1  існує 

коефіцієнт продуктивності 
i

k  такий, що 

тривалість виконання роботи j  на машині i  

дорівнює 
ji

tk  (такі машини називаються 

одноманітними).  

Задача належить до класу NP-складних 

задач [2]. В роботі застосовано підхід, який 

базується на методології, запропонованій в [3].  

Суть цієї методології розв’язання задач класу 

NP полягає в наступному. Спочатку на основі 

теоретичного аналізу досліджуваної задачі 

виявляються достатні умови оптимальності 

розв’язків. Потім розробляється наближений 

поліноміальний алгоритм розв’язання задачі 

таким чином, щоб послідовна процедура 

отримання розв’язків була найбільш 

ефективною з точки зору реалізації цих ознак. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 

[4] розглядається схожа проблема 

календарного планування виконання завдань зі 

спільним директивним терміном. В якості 

критерію оптимізації обрано максимізація 

запуску машин за умови, що жодне завдання 

не запізнюється. В цій роботі наводиться 

методологія розв’язання поставленої задачі 

ПДС-алгоритмом на основі ознак 

оптимальності. В [5] критерієм оптимізації у 

схожій задачі складання розкладів є 

мінімізація максимального відхилення від 

директивного терміну. В якості алгоритму 

розв’язання також обраний ПДС-алгоритм, 

детальний опис, властивості та оцінка якого 

наведена в цій роботі. Задача, розглянута в [6], 

в якості критерію оптимізації має 

максимізацію початку виконання завдань. При 

цьому розглядається система із машинами 

різної продуктивності, які мають спільний 

жорсткий директивний термін. В роботі 

наводиться розроблена поліноміальна 

складова ПДС-алгоритму розв’язання задачі, а 

також достатні умови оптимальності. 

Також схожі за постановкою задачі вже 

неодноразово досліджувалися у працях інших 

авторів. Для їх вирішення були запропоновані 

різні методи, а саме: жадібний локальний 

пошук [7], гібридний генетичний алгоритм з 

локальним пошуком [8], гібридний алгоритм 

оптимізації роєм часток [9] та інші. 

Мета статті є визначення достатніх умов 

оптимальності розкладів за заданим критерієм.  

Далі будемо вважати, що роботи з множини 

},...,2,1{ nJ   перенумеровані за неспаданням 

значень jt . Для розкладу   ведемо такі 

позначення: )(iJ  – множина робіт, що 

виконуються i -ю машиною; )(iP  – 

множина робіт, які виконуються i -ю 

машиною та не запізнюються; )(iS  –

 множина робіт, які на машині i  починають 

виконуватись до директивного терміну та 

запізнюються; )(iQ  – множина робіт, які на 

машині i  починають виконуватись після 

директивного терміну, mi ,1 ; 


mi

iPP
,1

)()(


 ; 
mi

iSS
,1

)()(


  ; 


mi

iQQ
,1

)()(


 . 

Достатні умови оптимальності. Ідентичні 

машини. Введемо позначення: 


 )(

)(
iPj

ji tDR  – резерв часу машини i  в 

розкладі  ; Dt
ii SPj

ji 
 )()(

)(


 –

 виступ часу машини i  в розкладі   відносно 

директивного терміну. Нехай до класу PS  

належать такі розклади, у яких в )()(  SP   

входять перші )()(  SP   найкоротших 

робіт; до класу PSP   – розклади, у яких у 

множину )(P  входять перші )(P  

найкоротших робіт. Властивості розкладів з 

класів PSP  ,  описані в [1]. Згідно з [2], 

достатньою умовою оптимальності розкладу 

  є:  P  і у ньому роботи з множини 

)()(  QS  рівномірно розподілені між m  

машинами за циклічним алгоритмом (із робіт, 

що належать множині )(S , раніше починає 

виконуватись та, тривалість виконання якої є 

меншою, а також множина iQ  містить ті і 

тільки ті роботи, індекси яких відрізняються 

від iSP  )()(   на величину, кратну m , 

mi ,1 .). Згідно з [1], оптимальний розклад 

належить класу PS .  

Рівномірним є розклад, в якому кількість 

робіт, що запізнюється, однакова для усіх 

машин (в [1, 2] доведено, що рівномірний 

розклад є оптимальним).  Під ідеальним 

контуром (ІК) робіт з множини )(P  будемо 

розуміти такий частковий розклад *  

виконання робіт з цієї множини, за якого для 

повного розкладу   можна гарантувати 

p  та його рівномірність. Властивості ІК 

наведено в [10].  
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Якщо позначити |)()(|  SP  , 

sS )( , pP )( , то умовою 

рівномірності розкладу є 0mod)(  msn 

. Для часткового розкладу * , що є ІК, 

справедливо: момент закінчення виконання 

завдань з множини )(P  на деяких sm  

пристроях буде збігатися із директивним 

терміном; для решти s  пристроїв 1)( iS . 

Також для sm  пристроїв, у яких в повному 

розкладі )(iS , у частковому розкладі 

0)(  i , 0)( iR ; для решти s  пристроїв 

у частковому розкладі сумарний резерв 





p

j

jsum tDmR
1

)( . Необхідно 

забезпечити виконання умови «найменша 

тривалість виконання роботи )(Sj  є 

більшою ніж найбільший резерв машин» для 

того, щоб повний розклад   належав класу 

p . Приклад ідеального контуру наведено на 

рисунку 1. Підхід до побудови ІК наведено в 

[10].  

Якщо при розв’язанні задачі отримано 

частковий розклад *  виконання робіт з )(P

, що співпадає з ІК, то повний розклад   

належатиме класу 
p  і буде рівномірним, а 

тому оптимальним.  

 
Рис 1. Один із можливих варіантів ідеального контуру 

 

Машини різної продуктивності. Аналогічно 

сформулюємо властивості ідеальних контурів 

для задачі із одноманітними машинами. Кожна 

робота Jj  з множини )(iQ  у цільовій 

функції представлена доданком jithk , де h  – 

порядковий номер з кінця цієї роботи j  на 

машині i . Очевидно, що для фіксованого 

часткового розкладу найкращим буде 

доповнення до повного розкладу, сформоване 

за наступним алгоритмом: на місцях із 

найменшими значеннями коефіцієнтів 
i

hk  

будуть розташовані роботи із найбільшою 

тривалістю 
j

t . З іншого боку, з [2] виходить, 

що за умови розподілення робіт, що 

запізнюються, за цим алгоритмом, 

оптимальним є такий розклад  , в частковому 

розкладі *  якого всі роботи із множини 

)(P  завершують виконуватись рівно у 

директивний термін. Якщо такий розклад є 

принципово неможливим, оптимальність 

гарантуватиметься для розкладу, сумарний 

резерв )()(
1

 



m

i

isum RR  якого розподілений 

між машинами, що мають однаковий 

мінімальний коефіцієнт продуктивності. 

Множиною ідеальних контурів будуть усі 

можливі часткові розклади, які можуть 

гарантувати оптимальність повного розкладу: 

до )(P  входить максимально можлива 

кількість найкоротших робіт, )(S  є 

порожньою множиною або роботи )(Sj  
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виконуються на найбільш продуктивних 

ідентичних машинах, а також 

)(,
1

)(
11




Ppt
k

DR
p

j
j

m

i i
sum  . 

Підхід до вирішення поставленої задачі на 

основі побудови ІК. Визначені достатні умови 

оптимальності вбудовуються в алгоритм 

розв’язання задачі наступним чином: в процесі 

цілеспрямованого перебору розв’язків (будь-

яким методом) перевіряється; чи виконуються 

достатні умови оптимальності. При виконанні 

цих умов можна однозначно стверджувати про 

оптимальність отриманого розв’язку. У разі ж 

неможливості виконання цих умов 

визначається величина, на яку, в найгіршому 

випадку, відрізняється величина отриманого 

значення критерію від оптимального. 

Загальна схема підходу до розв’язання 

задачі така.  

Крок 1. Сформувати множину ідеальних 

контурів.  

Крок 2. Використовуючи деякий алгоритм 

цілеспрямованого перебору, намагатися 

побудувати такий частковий розклад *  

виконання завдань з множини )(P , який 

співпадає з ідеальним контуром. Якщо такий 
*  знайдено, можна гарантувати 

оптимальність повного розкладу. 

Крок 3. Розподілити решту робіт (з 

множини )()(  QS  ) відповідно до 

алгоритму, наведеного для кожного з видів 

задач. Для фіксованого часткового розкладу ці 

способи розподілу робіт гарантують найкраще 

значення критерію. 

В роботі при реалізації цього підходу для 

задачі з ідентичними машинами 

використовується алгоритм пошуку із 

заборонами, а для задачі з машинами різної 

продуктивності – алгоритм імітації відпалу. 

Загальні принципи цих алгоритмів описані в 

[11], [12].  

Експериментальне дослідження 

ефективності алгоритмів. Ефективність 

алгоритму (ступінь досягнення оптимального 

розв’язку) залежить від набору вхідних даних 

задачі. Для аналізу ефективності алгоритмів за 

різних початкових умов використовується 

підхід, запропонований в [13]. Вхідні задачі 

класифікуються за такими ознаками: середня 

тривалість робіт та «ступінь розсіювання» 

тривалості робіт. 

Для розподілу систем на класи введемо 

деякі величини LG , MG , SG  ( SML GGG  ) – 

параметри класифікації, значення яких 

визначаються експериментально. В залежності 

від співвідношення величин  
t

C *

, де *C  – 

середній час роботи пристроїв, а t  – середня 

тривалість робіт, індивідуальні задачі будуть 

відноситися до однієї із категорій:  

категорія S  – системи із "короткими" 

роботами; до цієї категорії будемо відносити 

системи, у яких SM G
t

C
G 

*

;  

категорія M  – системи із "середніми" 

роботами; до цієї категорії будемо відносити 

системи, у яких ML G
t

C
G 

*

; 

категорія L  – системи із "довгими" 

роботами; до цієї категорії будемо відносити 

системи, у яких LG
t

C


*

. 

Аналогічним чином системи 

розподіляються на категорії S , M , L  в 

залежності від ступеня розсіювання тривалості 

робіт ( S – мале розсіювання, M  – середнє, L  

– велике). Межі параметрів цих класів також 

визначаються експериментально. 

Для класифікації набору вхідних даних 

задачі будемо використовувати запис T/Z, де T 

характеризує середню тривалість робіт, 

 LMST ,, , Z – «ступінь розсіювання» 

тривалості робіт,  LMSZ ,, . 

На основі підходу, наведеного в [13], 

використовувалась наступна схема проведення 

експериментів. В рамках деякого класу 

генерується набір задач, для яких відоме 

оптимальне значення критерію (тобто, 
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генерувалась така множина завдань, для якої 

існує розклад, частковий розклад якого 

співпадає з ідеальним контуром). Згенеровані 

задачі розв’язуються відповідним алгоритмом, 

під час розв’язання збираються статистичні 

дані. Наприклад, в цій роботі розглядається 

відносне відхилення від оптимуму. 

Проаналізуємо отримані результати. 

Розглядалися дві системи із п’яти машин: 

одна мала ідентичні машини, інша – машини 

різної продуктивності, при чому їх середня 

продуктивність дорівнювала продуктивності 

ідентичних машин із першої системи, 

коефіцієнти продуктивності були розподілені 

рівномірно. Генерувалися задачі з класу S/M – 

короткі роботи, тривалості яких розподілені 

нормально із середнім розсіюванням – такі, що 

гарантовано мають оптимальний розв’язок. 

Алгоритм пошуку із заборонами був 

застосований для побудови розкладу на 

ідентичних машинах, алгоритм імітації 

відпалу – на машинах різної продуктивності. 

Для порівняння було проведене також 

тестування алгоритму імітації відпалу на 

системі ідентичних машин. Результати 

експерименту наведені на графіку (рисунок 2). 

 
Рис 2. Результати проведення експериментів для задач класу S/M 

 

Як видно із графіку із результатами, 

алгоритм табу-пошуку дає менше відхилення 

від оптимуму, ніж алгоритм імітації відпалу на 

ідентичних машинах. Також видно, що 

алгоритм імітації відпалу дає кращі результати 

на ідентичних машинах, ніж на машинах 

різної продуктивності. Це є очевидним, 

оскільки на графіку порівняння ведеться на 

основі такого показника, як відносне 

відхилення від оптимуму. Перестановка будь-

яких робіт на різних машинах (у порівнянні з 

такими ж маніпуляціями на ідентичних) дасть 

більшу різницю цільової функції, а отже і 

більше відносне відхилення.  

Спадання всіх графіків при збільшенні 

кількості робіт в системі незалежно від 

алгоритму пояснюється наступним. При 

проведенні експерименту директивний термін 

в задачах лишався сталим. Збільшення 

кількості робіт в системі призводило до 

збільшення часу виконання робіт, а отже і до 

збільшення абсолютного значення цільової 

функції – сумарного запізнення. Тому 

невелике відхилення від оптимального 

розв’язку якщо і давало однакове абсолютне 

відхилення від оптиму-му, то відносне 

значення зменшувалось із зростанням 

розмірності задачі. 

Проведений аналіз розглянутих алгоритмів 

доводить, що виокремлення задачі з 

ідентичними машинами та розробка для її 

розв’язання іншого підходу є виправданими та 

такими, що демонструють кращі результати у 

порівнянні із розв’язанням в рамках 

загального підходу для машин із різною 

продуктивністю.  

Висновки та пропозиції. В роботі визначені 

достатні умови оптимальності розкладів за 

заданим критерієм. Ці ознаки оптимальності 

розв’язків, можуть бути вбудовані в будь-який 
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з алгоритмів розв’язання задач, підвищуючи 

тим самим їх ефективність.  

Для перевірки ефективності цього підходу 

визначені умови оптимальності були 

застосовані в двох методах розв’язання задач 

(метод імітації відпалу, метод табу-пошуку). 

Результати проведених експериментів 

показали, що застосування розроблених 

достатніх умов оптимальності скорочує час 

роботи методів. 
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Ткаченко В.Ю., Ткаченко Н.В., Жданова Е.Г., Сперкач М.О.  

ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ РАСПИСАНИЙ В ЗАДАЧЕ МИНИМИЗАЦИИ СУММАРНОГО 

ЗАПАЗДЫВАНИЯ РАБОТ С ОБЩИМ ДИРЕКТИВНЫМ СРОКОМ В СИСТЕМЕ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 

МАШИНАМИ 

В статье рассмотрена задача минимизации суммарного запаздывания работ c общим директивным сроком при выполнении их 

идентичными и однообразными параллельными машинами. Для обоих случаев определены достаточные условия оптимальности 

расписаний. Приведен общий подход к решению задачи, основанный на целенаправленном переборе решений, направленном на 

выполнение достаточных условий оптимальности. Этот подход позволяет сократить время решения поставленной задачи. В 

качестве методов целенаправленного перебора выбраны алгоритмы поиска с запретами и имитации отжига. В работе 

проведена классификация входных задач по их параметрам и приведены результаты экспериментального исследования решения 

задач, принадлежащих одному из определенных классов. На вход методов подавались задачи, для которых известно оптимальное 

решение. Критерием качества методов решения выбрано относительное отклонение полученного значения суммарного 

запаздывания от оптимального. 

Ключевые слова: параллельные машины, идентичные машины, машины разной производительности, составление расписаний, 

календарное планирование, табу-поиск, поиск с запретами, минимизация суммарного запаздывания, алгоритм имитации отжига 

 

Tkachenko V., Tkachenko N., Zhdanova O., Sperkach M., 

SUFFICIENT OPTIMALITY CONDITIONS FOR MINIMIZING TOTAL TARDINESS FOR COMMON DUE DATE 

PARALLEL MACHINE SCHEDULING 

In this article, optimality sufficient conditions for minimizing total tardiness for common due date parallel machine scheduling problem is 

considered in two versions: with identical machines and variable capacity machines. Sufficient optimality conditions are defined for both 

types of problems. The problem solution’s general scheme is presented, and it’s based on solutions purposeful search that is aimed sufficient 

optimality conditions fulfillment. That method allows problem’s solution time reducing. Tabu search and simulated annealing algorithms are 

chosen as purposeful search methods. The article gives incoming problems classifying method that uses its parameters. Also, there are 

results of experimental research on the one class problems solution. Optimal solutions were known for all of the input tasks. The criterion of 

method’s solution quality is the obtained solution relative deviation from the optimal one.  

Key words: parallel machines, identical machines, variable capacity machines, scheduling, tabu search, minimizing total tardiness, common 

due date, simulated annealing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


