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METODA WSTAWIE Ń 
W KLASYCZNYCH PROBLEMACH  SZEREGOWANIA. 

Cz. II. PROBLEM GNIAZDOWY  
 
 

Eugeniusz Nowicki, Mariusz Makuchowski 
 
 
Streszczenie: Prezentowana praca jest drugą częścią opracowania dotyczącego metody 
wstawień w zastosowaniu do budowy algorytmów konstrukcyjnych dla klasycznych 
problemów szeregowania operacji produkcyjnych. Przedstawia się w niej szereg tego typu 
algorytmów dla problemu gniazdowego z kryterium będącym momentem wykonania 
wszystkich zadań. Problem ten łącznie z problemem przepływowym naleŜy do najbardziej 
klasycznych problemów szeregowania. Dodatkowo w pracy prezentuje się szczegółowe 
wyniki numerycznych badań  porównawczych pomiędzy proponowanymi algorytmami. 
 
Słowa kluczowe: metoda wstawień, problem gniazdowy, algorytmy konstrukcyjne. 
 
 
1. Wprowadzenie 
       
   Prezentowana praca jest drugą częścią opracowania dotyczącego metody wstawień w 
zastosowaniu do budowy algorytmów konstrukcyjnych dla klasycznych problemów 
szeregowania operacji produkcyjnych. Skupiamy się tutaj na problemie gniazdowym z 
kryterium będącym momentem wykonania wszystkich zadań. 
   Dla tego problemu jednym z najlepszych algorytmów konstrukcyjnych (z punktu 
widzenia jakości produkowanych uszeregowań) jest algorytm INSA z pracy [1]. Bazuje on 
na metodzie wstawień i tak jak wszystkie algorytmy oparte na tej metodzie, składa się z 
dwóch faz. W fazie pierwszej tworzy się listę operacji według nierosnących czasów 
wykonywania poszczególnych operacji. Faza druga rozpoczyna się od uszeregowania 
pustego i składa się z tylu kroków iteracyjnych ile operacji naleŜy uszeregować. W kaŜdym 
kroku szereguje się kolejną operację z listy. Szeregowanie to polega na próbnym 
wstawianiu tej operacji na wszystkie pozycje w zbudowanym w poprzednich krokach 
częściowym uszeregowaniu z jednoczesnym  wyznaczeniem wartości pewnej funkcji 
oceniającej kaŜde próbne wstawienie. Pozycja dla której funkcja oceniająca przyjmuje 
wartość najmniejszą jest pozycją, na którą wstawia się ostatecznie szeregowaną operację.  
   W pracy zaproponowano efektywną czasowo nową wersję algorytmu INSA, dla której 
czas obliczeń redukuje się r – krotnie, gdzie r jest liczbą zadań. Następnie zaprezentowano 
dwa nowe algorytmy konstrukcyjne stanowiące rozwinięcie idei metody wstawień, o tej 
samej złoŜoności obliczeniowej co nowa wersja algorytmu INSA. W algorytmach tych, na 
danym kroku iteracyjnym zmienia się połoŜenie pewnych operacji uszeregowanych w 
poprzednich krokach.  
   Zaprezentowane algorytmy zostały przebadane numerycznie na przykładach testowych z 
pracy [2], dostępnych przez sieć Internetu i powszechnie stosowanych do testowania 
nowych algorytmów dla badanego zagadnienia. Rozmiar tych przykładów waha się od  100 
do 2000 operacji. Wyniki przeprowadzonych testów pokazują, Ŝe proponowane algorytmy 
dostarczają istotnie lepszych rozwiązań niŜ algorytm INSA. 
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2. Problem gniazdowy 
 
   Problem gniazdowy moŜna określić następująco. Dany jest zbiór zadań J = {1,...,r}, 
zbiór operacji O = {1,2,...,n} oraz zbiór maszyn  M = {1,2,..., m}. Zbiór operacji jest 
podzielony na  r rozłącznych podzbiorów rJJJ ...,,, 21  odpowiadających poszczególnym 

zadaniom. Zadanie k, Jk ∈ utoŜsamia się z zadaną sekwencją ko  operacji ze zbioru kJ , 

gdzie kk oJ =||  oraz noJk k =∑ ∈ . Sekwencja ta określa wymaganą kolejność 

wykonywania operacji zadania k  i dla uproszczenia notacji przyjmuje się, Ŝe ma ona 

następująca postać: kkkk ojjj +++ ...,,2,1 , gdzie ∑
−
== 1
1

k
i ik oj  jest liczbą operacji w 

zadaniach 1, 2,..., k-1 oraz 01 =j . Ponadto dla kaŜdej operacji Oh ∈  określona jest jedna 

maszyna Mh ∈)(µ , na której ma być ona wykonywana w czasie 0>hp . Przyjmuje się, 

Ŝe : (i) kaŜda maszyna moŜe wykonywać w danej chwili nie więcej niŜ jedną operację, (ii) 
nie moŜna jednocześnie wykonywać więcej niŜ jednej operacji danego zadania w danej 
chwili oraz (iii) wykonywanie operacji na maszynie nie moŜe być przerywane. 
Uszeregowanie dopuszczalne jest definiowane przez momenty rozpoczęcia wykonywania 

0)( >hS  operacji h, Oh ∈  takie, Ŝe wszystkie powyŜsze ograniczenia są spełnione. 

Problem polega na znalezieniu uszeregowania dopuszczalnego minimalizującego moment 
wykonania wszystkich operacji )(max hCOh∈ , gdzie hphShC += )()( . 

   W dalszych rozwaŜań wygodnie jest – podobnie jak dla problemu przepływowego -
zastosować tzw. sformułowanie permutacyjne, w którym zmienną decyzyjną są permutacje  
operacji wykonywanych na poszczególnych maszynach,  zaś wartość kryterium jest 
długością najdłuŜszej ścieŜki w pewnym grafie.  W tym celu zauwaŜmy, Ŝe zbiór operacji 
O  moŜna podzielić na m rozłącznych podzbiorów mOOO ...,,, 21  takich, Ŝe zbiór 

})(:{ lhOhOl =∈= µ  (o liczności oznaczanej przez ln ) określa operacje wykonywane na 

maszynie l, Ml ∈ ; nnMl l =∑ ∈ . Niech ),...,( 1 mπππ =  oznacza zestaw permutacji taki, 

Ŝe ))(),...,1(( llll nπππ =  jest pewną permutacją operacji ze zbioru lO , Ml ∈ ; zbiór 

wszystkich takich zestawów będziemy oznaczać przez Π . PoniewaŜ w prezentowanych 

algorytmach na danym kroku iteracyjnym jest uszeregowana tylko część operacji ze zbioru 

lO , to dla uproszczenia notacji będziemy przyjmować, Ŝe permutacja lπ  nie musi 

zawierać wszystkich ln  elementów zbioru lO  a przez || lπ  - oznaczać liczbę jej 

elementów. Po tej uwadze moŜemy przejść bezpośrednio do sformułowania 
permutacyjnego badanego problemu. Dla Π∈π  określamy skierowany graf 

),()( KT EEOG ∪=π  ze zbiorem wierzchołków O  oraz łuków KT EE ∪  o postaci  

)},1{(2 hhE kk

k

oj
jhJk

T −= +
+=∈ UU ,         ))}(),1({(||

2 iiE lliMl
K l πππ −= =∈ UU ; 

KaŜdy wierzchołek h ma obciąŜenie równe hp . Łatwo zauwaŜyć, Ŝe dla uszeregowania 

dopuszczalnego zgodnego z daną permutacją Π∈π , graf )(πG  jest acykliczny oraz 

moment rozpoczęcia wykonywania )(hS  operacji h  równa się długości najdłuŜszej ścieŜki 

dochodzącej do wierzchołka h. Co więcej, długość najdłuŜszej ścieŜki (ścieŜka krytyczna), 
oznaczana jako )(max πC , równa się momentowi wykonania wszystkich operacji. 
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Ostatecznie problem sprowadza się do znalezienia takiej permutacji Π∈*π , Ŝe 

odpowiadający jej graf )( *πG  jest acykliczny i ma najmniejszą długość ścieŜki krytycznej.  

   W dalszej części pracy będziemy wykorzystywać pewne dodatkowe oznaczenia związane 
z grafem )(πG . W przypadku gdy graf )(πG  jest acykliczny, przez )(hrπ  ( )(hqπ ) 

oznaczmy wartość najdłuŜszej ścieŜki dochodzącej do (wychodzącej z) wierzchołka h , 
łącznie z obciąŜeniem tego wierzchołka. Dodatkowo przez )(hdπ  oznaczmy wartość 

najdłuŜszej ścieŜki przechodzącej przez wierzchołek h. Kontynuując oznaczenia, dla 
operacji h, przez )(hAj  oraz )(hAmπ  oznaczmy odpowiednio jej następnika 

technologicznego (następna operacja zadania w skład, którego wchodzi operacja  h lub 0 
jeŜeli jej nie ma) oraz jej następnika kolejnościowego (następna operacja wykonywana na 
tej samej maszynie co operacja  h lub zero jeŜeli jej nie ma). Przez symetrię wielkości 

)(hBj  oraz )(hBmπ  określają odpowiednie poprzedniki operacji h. Zachodzi  

            ))}(()),((max{))}(()),((max{)( hAmqhAjqphBmrhBjrhd h πππππππ ++= ,      (1) 

gdzie 0)0()0( == ππ qr . 
   W celu uproszczenia zapisów dalej będziemy rozwaŜać szczególną wersję problemu 
gniazdowego (występującą w wielu praktycznych sytuacjach), w której zadanie składa się 
dokładnie z m operacji oraz nie ma dwóch operacji zadania, które naleŜy wykonać na tej 
samej maszynie, tzn. mok = , Jk ∈ ,  rnl = , Ml ∈ oraz mrn = . Nie zmniejsza to 

jednak ogólności rozwaŜań, poniewaŜ wszystkie prezentowane wyniki moŜna przenieść 
bezpośrednio na sytuacje ogólną. 
 
3. Algorytm INSA  
 
   Jak juŜ wspominaliśmy aktualnie jednym z najlepszych algorytmów konstrukcyjnych dla 
problemu gniazdowego jest algorytm INSA z pracy [1], oparty na technice wstawień. 
PoniŜej przedstawiony jest szczegółowy schemat tego algorytmu . 
   
Algorytm INSA 
 
Faza I.  Dla  kaŜdej  operacji  j wyznacz  jej priorytet )( jω , Jj ∈ . Znajdź  permutację  

operacji α  taką, Ŝe ))((...))2(())1(( nαωαωαω ≥≥≥ . 

Faza II. PołóŜ  ),...,(: 1 mπππ = ,  gdzie  ))1((απ =l   dla ))1((αµ=l   oraz 0=lπ   dla  

))1((αµ≠l ,   Ml ∈ .  Dla kaŜdego nt ,...,3,2=  wykonaj: 

Krok 1. PołóŜ )(: tj α= ,  )(: ja µ= .  Wyznacz 1|| += az π  permutacji  ,,...,( 11 −= a
i πππ  

 ),...,, 1 ma
i
a πππ + , gdzie ),...,1(( a

i
a ππ = ))1(),...,(,),1( −− ziji aaa πππ , i = 1,..., z, 

przez włoŜenie operacji  j przed kaŜdą pozycję w permutacji aπ  i dodatkowo za 

ostatnią. Wśród tych permutacji znajdź permutację sπ  taką, Ŝe 

}1 acykl.,jest  )( graf:)(min{)( ziGjdjd i
is ≤≤= πππ . PołóŜ sππ =: . 
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   W fazie pierwszej algorytmu INSA przyjmuje się, Ŝe priorytet )( jω  operacji j jest równy 

czasowi jej wykonywania na maszynie )( jµ , tzn. jpj =)(ω . Intuicja przyjęcia takiej 

postaci priorytetu jest identyczna jak w przypadku algorytmu NEH dla problemu 
przepływowego i polega na przekonaniu, Ŝe łatwiej jest upychać małe operacje w istniejące 
dziury w częściowym uszeregowaniu niŜ operacje duŜe.  
   W fazie drugiej jako funkcję oceniającą próbne wstawienie operacji j przed pozycję i w 
permutacji aπ  na maszynie )( ja µ=  przyjmuje się długość )( jd iπ  najdłuŜszej ścieŜki 

przechodzącej przez tą operację (a dokładniej odpowiadający jej wierzchołek) w grafie 

)( iG π  dla permutacji iπ  otrzymanej z permutacji π przez  rozwaŜane wstawienie. W 

algorytmie świadomie zrezygnowano z oceny próbnego wstawienia przez wartość funkcji 

celu )(max
iC π , poniewaŜ wartość ta często nie ulega zmianie przy przemieszczaniu 

operacji j na róŜne pozycje na maszynie )( jµ . Jest to konsekwencja następującej dość 

oczywistej zaleŜności  

)}(),(max{)( maxmax jdCC i
i

πππ = ,                                          ( 2) 

z której wynika takŜe, Ŝe wartość funkcji celu )(max
sC π  dla permutacji otrzymanej po 

wykonaniu danego kroku iteracyjnego jest taka sama, jak byśmy próbne wstawienie 

oceniali przez )(max
iC π . Nie oznacza to jednak, Ŝe po wykonaniu kolejnego kroku 

iteracyjnego dostaniemy teŜ te same wartości funkcji celu. Co więcej, zastosowana postać 
funkcji oceniającej realizuje nasze intuicyjne przekonanie, Ŝe doprowadzi do zbudowania 
pełnego uszeregowania o stosunkowo niewielkiej długości dziur, co jest równowaŜne 
otrzymaniu odpowiednio małej wartości funkcji celu. Badania numeryczne w pełni 
potwierdziły te intuicje.  
   Przeprowadzimy teraz analizę złoŜoności obliczeniowej algorytmu INSA. Faza I wymaga  

)log( nnO  czasu. Realizacja jednej iteracji fazy II (krok 1 z ustalona wartością t) polega na 

tym, Ŝe naleŜy  dla danej permutacji iπ otrzymanej przez odpowiednie próbne wstawienie 

operacji )(tj α=  sprawdzić, czy graf )( iG π  jest acykliczny i jeŜeli tak, to wyliczyć 

wartość funkcji oceniającej. Wymaga to łącznie )(nO  czasu. PoniewaŜ operacja j  jest 

próbnie wstawiana na co najwyŜej  r  pozycji ( rz ≤ ), to realizacja jednej iteracji fazy II 
wymaga )(rnO  czasu. Stąd i z faktu, Ŝe w fazie II wykonuje się n-1 iteracji (kroków 1) 

wynika, Ŝe do realizacji tej faza potrzeba )( 2rnO  czasu. Jest to równieŜ złoŜoność 

obliczeniowa całego algorytmu.  
   Tak duŜa złoŜoność obliczeniowa algorytmu INSA moŜe powodować, Ŝe jego czas 
realizacji – szczególnie dla przykładów o duŜych rozmiarach - nie jest akceptowalny w 
praktyce. Wykorzystując jednak odpowiednie własności problemu moŜna ją istotnie 
zmniejszyć, co przedstawiono w następnym rozdziale. 
 
4. Efektywna czasowa implementacja algorytmu INSA 
 
   Idea zmniejszenia złoŜoności obliczeniowej algorytmu INSA opiera się na dwóch 
spostrzeŜeniach, które szczegółowo przedstawiamy poniŜej:  
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   Po pierwsze, w przypadku gdy graf )( iG π  jest acykliczny, wartość funkcji 

oceniającej )( jd iπ  moŜna wyliczyć wykorzystując wartości )(hrπ , )(hqπ  najdłuŜszych 

ścieŜek z grafu )(πG  a nie wartości )(hr iπ ,  )(hq iπ   z grafu )( iG π . Rzeczywiście,  

)()( , jjd ii ππ ∆= ,                                                         (3) 

gdzie 

))}(()),((max{))}1(()),((max{)(, iqjAjqpirjBjrj ajai ππ πππππ ++−=∆ ,          (4) 

poniewaŜ poprzednikiem kolejnościowym )( jBm iπ  oraz następnikiem kolejnościowym 

)( jAm iπ  operacji  j w grafie )( iG π  jest odpowiednio )1( −iaπ  oraz )(iaπ . Dodatkowo, 

przejście z grafu )(πG  do acyklicznego grafu )( iG π , przez próbne wstawienie operacji j 

przed pozycję i w permutacji aπ  na maszynie )( ja µ= , nie zmienia wartości 

najdłuŜszych dróg dochodzących do wierzchołków )(),1( jBjih a −= π  ( )()( hrhr i ππ = ) 

oraz wartości najdłuŜszych dróg wychodzących z wierzchołków )(),( jAjih aπ=  

( )()( hqhq i ππ = ). 

   Po drugie, nie trzeba sprawdzać, czy kaŜdy z grafów )( iG π  jest acykliczny. Wynika to z 

poniŜszej własności 
 
Własność. Dla  operacji j wykonywanej na maszynie  )( ja µ=  oraz dowolnej częściowej 

permutacji ),...,,...,( 1 ma ππππ =  generującej acykliczny graf )(πG  i nie zawierającej w 

permutacji aπ   operacji   j,    niech   permutacja  ,,...,( 11 −= a
i πππ ),...,, 1 ma

i
a πππ + ,  gdzie 

),...,1(( a
i
a ππ =  ))1(),...,(,),1( −− ziji aaa πππ , oznacza permutacje otrzymaną  z π  przez 

włoŜenie operacji  j przed pozycję i w permutacji aπ ,  1|| += az π ,  i = 1,..., z. Niech sπ  

będzie permutacją taką, Ŝe zs ≤≤1  oraz }1 :)(min{)( ,, zijj is ≤≤∆=∆ ππ . Wtedy graf 

)( sG π  jest acykliczny. 

 
Przedstawiona własność jest szczególnym przypadkiem Własności 6.3 z pracy [3] dla 
problemu gniazdowego z maszynami wielofunkcyjnymi i dlatego podajemy ją bez dowodu. 
   Wykorzystując sformułowane powyŜej spostrzeŜenia, krok 1 algorytmu INSA moŜna 
teraz zrealizować w następującej postaci 
 
Krok 1’. Wyznacz   wartości  najdłuŜszych ścieŜek  )(hrπ ,   )(hqπ    dla    wszystkich  

wierzchołków grafu )(πG . PołóŜ )(: tj α= ,  )(: ja µ= .  Wyznacz 1|| += az π  

permutacji ,,...,( 11 −= a
i πππ ),...,, 1 ma

i
a πππ + , gdzie ,),1(),...,1(( jiaa

i
a −= πππ  

))1(),...,( −zi aa ππ , i = 1,..., z, przez włoŜenie operacji  j przed kaŜdą pozycję w 

permutacji aπ  i dodatkowo za ostatnią pozycję . Wśród  nich znajdź  permutację 
sπ  taką, Ŝe }1 :)(min{)( ,, zijj is ≤≤∆=∆ ππ .  PołóŜ sππ =: . 
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   Dalej algorytm INSA, w którym krok 1 został zamieniony przez krok 1’ (stanowiący jego 
efektywną czasowo implementację),  będziemy nazywać algorytmem IN (od ang. INsert). 
Przeprowadzimy teraz analizę złoŜoności obliczeniowej kroku 1’. Wyznaczenie 
najdłuŜszych ścieŜek )(hrπ , )(hqπ  dla  wszystkich wierzchołków grafu )(πG  wymaga 

)(nO  czasu. Z kolei do wyznaczenia wartości )(, jiπ∆  oceniającej próbne wstawienie 

operacji j  przed daną pozycję i , potrzeba tylko )1(O  czasu (zamiast  )(nO  w przypadku 

kroku 1). Stąd całkowita realizacja kroku 1’ wymaga )()()1( nOnOrO =+  czasu. 

Ostatecznie złoŜoność algorytmu IN wynosi )( 2nO . 

  Porównując złoŜoność obliczeniową algorytmu IN ze złoŜonością  )( 2rnO  algorytmu 

INSA widzimy, Ŝe ten pierwszy pracuje r-krotnie krócej. Dla przykładów z duŜą liczbą 
zadań, np. r = 100 - 200 oznacza to praktycznie bardzo duŜą redukcję, bo aŜ 100 – krotne 
zmniejszenie czasu obliczeń w porównaniu do nie efektywnego czasowo algorytm INSA. 
W liczbach bezwzględnych jest to skrócenie czasu z kilku minut na kilka sekund.  
 
5. Modyfikacje algorytmu IN  
 
   Jedna z cech algorytmu IN polega na tym, Ŝe jeŜeli w danym kroku iteracyjnym t ′  dwie 
operacje c i d są juŜ uszeregowane na pewnej maszynie a oraz operacja c poprzedza 
operację d, to taka relacja poprzedzania zostanie zachowana w kaŜdym następnym kroku 

tt ′> . Wydaje się jednak, Ŝe nie jest to korzystna cecha, poniewaŜ wraz ze wzrostem 
liczby szeregowanych operacji zmiana tej relacji mogłaby poprawić efekt globalny, tzn. 
doprowadzić do wygenerowania uszeregowania pełnego o mniejszej wartości funkcji celu. 
Dlatego teŜ proponujemy, bezpośrednio po uszeregowaniu operacji j wybrać pewną 
operacje jx ≠ , juŜ uszeregowaną i zmienić jej połoŜenie. Podobnie jak w problemie 

przepływowym wydaje się, Ŝe operacją tą powinna być operacja, która ma duŜy „wpływ” 
na wartość funkcji celu. Takimi operacjami są niewątpliwie operacje znajdujące się na 
najdłuŜszej ścieŜce przechodzącej przez węzeł  j w grafie )(πG . Co więcej operacją, która 

wśród nich ma największy wpływ na wartość funkcji celu jest operacja, dla której 
najdłuŜsza ścieŜka przez nią przechodząca ma największa wartość 
   Biorąc powyŜsze pod uwagę proponujemy po kroku 1’ algorytmu IN dodać krok 2 o 
następującej postaci:  
 
Krok 2. Wyznacz   najdłuŜszą    ścieŜkę   w  grafie  )(πG  przechodzącą  przez operację  j .  

Znajdź na tej ścieŜce operację jx ≠  o największej wartości najdłuŜszej ścieŜki  

przez nią przechodzącej . PołóŜ )(: xb µ= . Utwórz permutację bβ  przez usunięcie 

x z bπ  i połóŜ ),...,,,,...,( 111 mbbb ππβππβ +−= . Wyznacz wartości najdłuŜszych 

ścieŜek )(hrβ , )(hqβ  dla wierzchołków grafu )(βG . Wyznacz 1|| += bz β  

permutacji ,,...,( 11 −= b
i ππβ ),...,, 1 mb

i
b ππβ + , gdzie ,),1(),...,1(( xibb

i
b −= βββ  

))1(),...,( −zi bb ββ ,  i = 1,..., z, przez włoŜenie operacji  x przed kaŜdą pozycję w 

permutacji bβ  i dodatkowo za ostatnią pozycję. Wśród  nich znajdź  sβ  taką, Ŝe 

}1 :)(min{)( ,, zixx is ≤≤∆=∆ ββ .  PołóŜ sβπ =: . 
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   Dalej algorytm taki będziemy nazywać algorytmem INR (od ang. INsert i Reinsert). Z 
punktu widzenia złoŜoności obliczeniowej, algorytm INR róŜni się od algorytmu IN tylko: 
(i) wyznaczeniem najdłuŜszej ścieŜki u w grafie )(πG  przechodzącej przez operację j, (ii) 

wyznaczeniem wartości najdłuŜszych ścieŜek )(hdπ , uh ∈  przechodzących przez kaŜda 

operacje ze ścieŜki u oraz (iii) wyznaczeniem operacji jx ≠ , ux ∈  takiej, Ŝe   

}, :)(min{)( uhjhhdxd ∈≠= ππ  

W celu wykonania tych czynności naleŜy najpierw w czasie )(nO  wyznaczyć wartości 

najdłuŜszych ścieŜek )(hrπ , )(hqπ  dla kaŜdego wierzchołku grafu )(πG  z jednoczesnym 

wyznaczeniem ścieŜki u. Wtedy wyznaczenie najdłuŜszej ścieŜki )(hdπ  przechodzącej 

przez dany wierzchołek (operację) uh ∈  zajmuje tylko )1(O  czasu, wykorzystując 

zaleŜność (1). Stąd, poniewaŜ liczba operacji na ścieŜce u nie jest większa niŜ n, do 
wyznaczenia wszystkich wartości )(hdπ , uh ∈  potrzeba  )(nO  czasu. Ostatecznie 

realizacja czynności (iii) wymaga teŜ )(nO  czasu.  Reasumując, dodatkowe czynności (i) – 

(iii) wymagają łącznie )(nO  czasu co powoduje, Ŝe złoŜoność obliczeniowa kroku 2 jest 

taka sama jak kroku 1’.  W konsekwencji oznacza to, iŜ algorytm INR ma taką samą 
złoŜoność obliczeniową jak algorytm IN. 

   Z postaci  kroku 2 wynika, Ŝe jedna z permutacji iβ (powiedzmy permutacja fβ ) jest 

identyczna z permutacją wejściową π  (poniewaŜ operacja  x jest wstawiana takŜe na tą 
pozycję, z której została usunięta). Powoduje to, Ŝe wartość funkcji celu po wykonaniu 
kroku 2 jest nie większa niŜ po wykonaniu kroku 1’, tzn.  

)()( maxmax πβ CC s ≤                                                      (5)  

(w oznaczeniach nie uwzględnia się podstawienia sβπ =: na końcu kroku 2).  Nierówność 

(5) jest konsekwencją następującego ciągu zaleŜności: 

)()}(),(max{)}(),(max{)( max,max,maxmax πβββ ββ CxCxCC fs
s =∆≤∆= .       (6) 

Pierwsza i druga równość wynika z zaleŜności (2), (3), w których wielkości iπ , π , i, j  

zastąpiono odpowiednio wielkościami sβ , β , s, x  lub π , β , f,  x, zaś nierówność – z 

zaleŜności )()( ,, xx fs ββ ∆≤∆ . 

   Z nierówności (6) wynika, Ŝe wprowadzenie kroku 2 do danej iteracji algorytmu IN nie 
zniweczyło nam głównego celu tej iteracji, który polegał na takim wstawieniu operacji j 
aby moment wykonania wszystkich uszeregowanych i nie uszeregowanych operacji 

)(max πC  był jak najmniejszy.   

   Dalej rozwaŜymy kolejną modyfikację algorytmu IN. W tym celu zauwaŜmy, iŜ zmiana 
połoŜenia operacji  x w permutacji bπ  moŜe spowodować, Ŝe operacja j wstawiona w 

kroku 1’ nie zajmuje juŜ „optymalnej” pozycji. Dlatego teŜ proponujemy modyfikację 
polegającą na zmianie połoŜenia tej operacji. Dokładniej, sugerujemy znalezienie dla niej 
aktualnie najlepszej pozycji w permutacji aπ  z punktu widzenia długości najdłuŜszej 

ścieŜki przez nią przechodzącej (podobnie jak w kroku 1’). Sprowadza się to do dodania po 
kroku 2, kroku 3 o następującej postaci: 
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Krok 3. Utwórz   permutację  aδ   przez   usunięcie   operacji   j   z  permutacji  aπ  i  połóŜ  

),...,,,,...,( 111 maaa ππδππδ +−= . Wyznacz  wartości  najdłuŜszych ścieŜek )(hrδ , 

)(hqδ  dla wierzchołków grafu )(δG . Wyznacz 1|| += az δ  permutacji 

,,...,( 11 −= a
i ππδ ),...,, 1 ma

i
a ππδ + ,  ),...,(,),1(),...,1(( iji aaa

i
a δδδδ −= ))1( −zaδ , 

i = 1,..., z, przez włoŜenie operacji j przed kaŜdą pozycję w permutacji aδ  i 

dodatkowo za ostatnią pozycję. Wśród  nich znajdź  permutację sδ  taką, Ŝe 

}1 :)(min{)( ,, zijj is ≤≤∆=∆ δδ .  PołóŜ sδπ =: . 

 
   Dalej taką modyfikację algorytmu INR będziemy nazywać algorytmem INRR (od ang. 
INsert, Reinsert, Reinsert). Podobnie jak poprzednio, złoŜoność obliczeniowa dodanego 
kroku jest identyczna jak kroku 1’ co oznacza, Ŝe algorytm INRR ma równieŜ taką samą 
złoŜoność obliczeniową jak algorytm IN.  Jest takŜe oczywiste, Ŝe zmiana połoŜenia 
operacji  j nie mogła spowodować zwiększenia wartości funkcji celu na danym kroku 
iteracyjnym.  
 
6. Wyniki badań numerycznych 
 
   Głównym celem badań testowych jest określenie, na ile rozwiązania wyprodukowane 
przez dwa zaproponowane algorytmy INR, INRR są lepsze od rozwiązań generowanych 
przez algorytm IN. Algorytmy będziemy testować na szczególnie trudnych 80 przykładach 
zaproponowanych przez Taillarda w pracy [4], których rozmiar waha się od 15 zadań i 15 
maszyn (225 operacji) do 100 zadań i 20 maszyn (2 000 operacji); przykłady podzielone są 
na 8 grup po 10 przykładów o tej samej liczbie zadań i maszyn; dana grupa jest notowana 
jako r/m. Dla przykładów tych znane są rozwiązania optymalne lub prawie optymalne, [2], 
które zostały otrzymane przez zastosowanie metody podziału i ograniczeń w ogromnie 
czasochłonnych i absorbujących wiele komputerów sesjach obliczeniowych; jako 
rozwiązania początkowe przyjmowano rozwiązania otrzymane przez algorytm popraw 
bazujący na technice tabu search z pracy [1] (algorytm ten jest powszechnie uwaŜany jako 
jeden z najlepszych - z punktu widzenia jakości produkowanych rozwiązań oraz czasu 
obliczeń - algorytmów popraw dla problemu gniazdowego).  Dalej wartości funkcji celu dla 

tych rozwiązań będziemy nazywać wartościami bazowymi i notować jako BC . 
   Dla kaŜdego przykładu wyznaczano  względną  poprawę 

INAINA CCC /)(%100 −=Φ ,                                                 (7) 

wartości INC  funkcji celu otrzymanej algorytmem IN przez zastosowanie algorytmu A  

generującego   wartość   funkcji  celu AC , {∈A INR, INRR) oraz maksymalną moŜliwą 

względną  poprawę maxΦ  tej wartości, zastępując w zaleŜności (7) AC  przez wartość 

bazową BC ; AΦ≥Φmax .  Następnie dla kaŜdej z 8 grup przykładów i kaŜdego 

testowanego algorytmu A, {∈A INR,INRR} wyliczono wartości średnie ][ AAv Φ , 

][ maxΦAv  z odpowiednich 10 wartości AΦ , maxΦ dla poszczególnych przykładów.  
   Wszystkie algorytmy zostały zaprogramowane w Delphi 4.0 a obliczenia 
przeprowadzono na komputerze  Pentium II (333Mhz). Wyniki przedstawiono w tabeli 1. 
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Tab. 1. Względne poprawy algorytmu IN 

Grupa ][ maxΦAv  ][ AAv Φ   dla alg. A ][

][
maxΦ

Φ
Av

Av A

 w %  dla  alg. A 

r/m   INR INRR INR INRR 

15/15 11,99 1,43 1,20 12,0 10,1 

20/15 14,73 3,46 3,46 23,5 23,5 

20/20 14,61 4,18 4,09 28,6 28,0 

30/15 17,79 6,07 6,35 34,1 35,7 

30/20 18,67 5,74 5,49 30,7 29,4 

50/15 14,39 7,14 6,77 49,7 47,1 

50/20 16,69 6,80 7,40 40,7 44,3 

100/20 12,25 7,84 6,95 64,0 56,7 

Wszystkie 15,14 5,33 5,22 35,4 34,3 
 
   Z tabeli 1 wynika, Ŝe obydwa testowane algorytmy INR, INRR dostarczają lepszych 
rozwiązań niŜ algorytm IN. Średnia względna poprawa otrzymywana przez algorytm INR 
oraz INRR wynosi odpowiednio 5,33% (wahając się od 1,43% do 7,84% w zaleŜności od 
grupy przykładów) oraz 5,22% (wahając się od 1,20% do 7,40%). Poprawy te naleŜy 
oczywiście odnieś do  maksymalnych moŜliwych do zrealizowania względnych popraw, 
które średnio wynoszą 15,14%,  wahając się od 11,99% do 18,67%  - w zaleŜności od 
grupy przykładów. Z porównania tych wielkości wynika, Ŝe proponowane algorytmy 
produkują istotnie lepsze rozwiązania niŜ algorytm IN. Wyraźnie widać to z dwóch 
ostatnich kolumn tabeli 1, w których podano jaki procent maksymalnej względnej poprawy 
stanowi względna poprawa produkowana odpowiednio przez algorytm INR oraz INRR; dla 
algorytmu INR wartość ta wynosi średnio 35,5%, wahając się od 12,0% do 64,0%. 
   Czas obliczeń, nie prezentowany w tabeli 1,  dla algorytmu INR oraz INRR nie 
przekracza odpowiednio 3 sekund oraz 4 sekund dla największych  testowanych 
przykładów o rozmiarze 2 000 operacji. 
   Przy tych generalnie pozytywnych rezultatach, badania numeryczne pokazały jednak dość 
dziwną i intuicyjnie nie oczywistą własność. Polega ona na tym, Ŝe w danym kroku 
iteracyjnym powtórna zmiana połoŜenia wstawionej w tym kroku operacji j - realizowana 
przez algorytm INRR - raczej nie polepsza końcowych rezultatów; róŜnica pomiędzy 
poprawami dostarczanymi przez algorytmy INR oraz INRR wynosi 0,11% na korzyść 
algorytmu INR. Oznacza to, Ŝe nie naleŜy polecać algorytmu INRR, tym bardziej, Ŝe jego 
czas obliczeń jest jednak praktycznie większy niŜ algorytmu INR.  
   Aktualnie prowadzone są badania nad dalszą modyfikacją algorytmu IN. Nie wnikając w 
szczegóły, ogólna ich idea polega na badaniu specyficznych reguł wyboru określających 
jakiej operacji x naleŜy zmienić połoŜenie w częściowym uszeregowaniu, otrzymanym po 
wstawieniu w danym kroku iteracyjnym operacji j.  Reguły te wybierają operację x spośród 
pierwszych lub ostatnich operacji poszczególnych bloków na najdłuŜszej ścieŜce 
przechodzącej przez operację  j; przez blok rozumiemy najdłuŜszy zwarty podciąg operacji 
ze ścieŜki, wykonywanych na tej samej maszynie.  Inny kierunek badań, polega na 
odpowiednim doborze priorytetów wykorzystywanych do realizacji fazy I. Wstępne wyniki 
testów numerycznych są bardzo zachęcające.  
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