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ÇOK İŞLEMCİLİ İŞLERİN ÇOK KATMANLI PARALEL İŞLEMCİLİ AKIŞ
ATÖLYELERİNDE ÇİZELGELENMESİ PROBLEMİNE KAYNAK KISITLI
PROJE ÇİZELGELEME YAKLAŞIMI
Funda Sivrikaya Şerifoğlu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İşletme Bölümü, 14280, Bolu
Özet: Bu çalışmada, çok işlemcili işlerin çok katmanlı akış atölyelerinde çizelgelenmesi problemi,
kaynak kısıtlı proje çizelgelemesi (KKPÇ) problemi olarak yeniden tanımlanmış ve çözümü için bir
genetik algoritma geliştirilmiştir. KKPÇ problemi olarak yeniden tanımlama, teknik yazında az sayıda
makina çizelgeleme yaklaşımı ile ele alınmış olan bu zor problemin yapısal özelliklerine uygun ve bu
özellikleri daha iyi ortaya koyan bir model ortaya çıkarmıştır. Teknik yazındaki bazı problemler için
makina çizelgeleme yaklaşımları ile bulunamamış olan yeni çözümler bulunabilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme, Çok İşlemcili İşler, Çok Katmanlı Akış Atölyesi,
Genetik Algoritmalar

AN RCPSP APPROACH TO MULTIPROCESSOR TASK SCHEDULING
IN HYBRID FLOWSHOPS
Abstract: The problem of multiprocessor task scheduling in multistage flowshops is reformulated as a
resource constrained project scheduling problem. This formulation is better suited to the inherent
structure of the problem, which is investigated by a relatively few number of machine scheduling
approaches in literature. A genetic algorithm approach is developed to solve the problem, and better
solutions for some of the problems from literature are obtained as compared to the ones obtained by
machine scheduling approaches.
Keywords: Resource Constrained Project Scheduling, Multiprocessor Tasks, Hybrid Flowshop, Genetic
Algorithms
1. Problemin Tanımı
Çok işlemcili sistemlerin kullanımının yaygınlaşmasıyla, belli bir anda birden fazla işlemcide işlem
gören işleri içeren çizelgeleme modelleri artmaya başlamıştır (Brucker ve Krämer, 1996; Drozdowski,
1996). Bu çalışmada göreli olarak yeni bir problem ele alınmaktadır: Çok işlemcili işlerin çok katmanlı
akış atölyelerinde çizelgelenmesi. Çok katmanlı akış atölyeleri, akış atölyeleri ile paralel işlemcili
sistemlerin özelliklerini birleştirmektedir. Tüm işler, atölyenin katmanlarını aynı sıra ile ziyaret
etmektedir. Her katmanda, bir veya birden fazla paralel ve birbirine eş işlemci bulunmaktadır.
Katmanlarda birden fazla işlemci bulunuşu imalat sisteminin esnekliğini artırmaktadır.
Çok işlemcili işlerin çok katmanlı akış atölyelerinde çizelgelenmesi problemine meta-sezgisel
yaklaşım geliştirmek oldukça yeni bir çalışma alanıdır. Oğuz ve diğerleri (2004) tabu arama bazlı bir
yaklaşım, Oğuz ve Cheung (2002) ile Sivrikaya Şerifoğlu ve Ulusoy (2004) genetik algoritma
yaklaşımları, Sivrikaya Şerifoğlu ve Tiryaki (2002) benzetim tavlaması yaklaşımı geliştirmişlerdir.
Bu çalışmada, çok işlemcili işlerin çok katmanlı akış atölyelerinde çizelgelenmesi probleminin,
kaynak kısıtlı proje çizelgelemesi (KKPÇ) problemi olarak yeniden tanımı yapılmış ve çözümü için bir
Makina çizelgeleme problemlerinin KKPÇ problemi olarak
genetik algoritma geliştirilmiştir.
tanımlanması iyi bilinen bir konudur. Bu çalışmayla amaçlanan, çok işlemcili işlerin çok katmanlı akış
atölyelerinde çizelgelenmesi probleminin KKPÇ problemi olarak tanımlanabileceğini göstermekten
ziyade, çözümü zor olan bu problemin, problemin yapısına uygun bir başka tanımlamayla daha kolay ele
alınabileceği bir model ve çözüm yaklaşımı geliştirmektir.
Problemde, her biri m tane işlem içeren n işin, m katmanlı bir akış atölyesinde işlenmesi
istenmektedir. Akış atölyesinin her katmanında, her işin tek bir işlemi işlenmektedir ve i. katmanda mi
adet paralel işlemci bulunmaktadır. İş j’nin katman i’de işlenebilmesi için size[i,j] işlemciye birden aynı
anda ve p[i,j] kadar bir süre boyunca gereksinim vardır. Her işlemcinin belli bir anda sadece bir işi
işleyebileceği ve işlemcilerin arızalanmadığı varsayılmıştır. Tüm işler planlama dönemi başında
hazırdırlar. İşlerin işlenmesi, başladıktan sonra kesintiye uğratılamaz. Amaç, işleri, en büyük bitirme
zamanını enküçükleyecek şekilde çizelgelemektir.

Tablo 1’de iki katmanlı bir akış atölyesinde çizelgelenecek beş işle ilgili bir örnek verilmiştir. Katman
1’de dört adet, Katman 2’de ise iki adet birbirine eş ve paralel işlemci bulunmaktadır.
2. Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme Problemi Olarak Yeniden Tanımlama
Problemin kaynak kısıtlı proje çizelgeleme problemi olarak tanımlanmasında, işleri oluşturan
işlemlerin her biri bir faaliyet olarak tanımlanmıştır. Akış atölyesinin katmanları, yenilenebilir kaynaklar
olarak tanımlanmıştır; bu kaynakların kullanılabilir miktarları mi ile sınırlıdır. Aynı işin işlemlerini ifade
eden faaliyetler için öncelik ilişkileri söz konusudur; farklı işlere ait işlemleri ifade eden faaliyetler
arasında öncelik ilişkisi yoktur. Faaliyetlerin kaynak ihtiyaçları, ilgili işin ilgili katmanda ihtiyaç duyduğu
işlemci sayısı (size[i,j]) kadardır.
Problem, faaliyetlerin düğümlere atandığı, biri proje başlangıcını diğeri de bitişini simgeleyen iki
kukla faaliyeti de içeren bir ağ üzerinde modellenmiştir. n iş ve m katman içeren bir problemin KKPÇ
problemi olarak tanımında n*m+2 faaliyet ve m kaynak yer almaktadır. Tablo 2’de, Tablo 1’de verilen
örnek problemin KKPÇ problemi olarak yeniden tanımı, Şekil 1’de de ağ gösterimi verilmiştir. Problemin
bu yeni tanımında, 12 faaliyet ve 2 adet yenilenebilir kaynak bulunmaktadır. Faaliyetlerden her biri
kaynaklardan sadece birini kullanmaktadır. 1,3,5,7 ve 9 numaralı faaliyetler, problemdeki beş işin ilk
katmandaki işlemlerini simgelemektedirler. Dolayısıyla, bu faaliyetlerin hepsi sadece Kaynak 1’i
kullanmaktadırlar. 2,4,6,8 ve 10 numaralı faaliyetler ise beş işin ikinci katmandaki işlemlerini
simgelemekte ve dolayısıyla sadece Kaynak 2’yi kullanmaktadırlar.
İş, j
1
2
3
4
5

Tablo 1. Örnek bir problemin verileri (n=5 ve m=2)
Katman, i
İşlem süresi, p[i,j]
İşlemci sayısı, size[i,j]
1
75
3
2
82
1
1
94
4
2
49
2
1
65
2
2
86
1
1
25
1
2
71
2
1
89
4
2
32
2

Tablo 2. Örnek problemin KKPÇ problemi olarak tanımlanması
(ZB:zaman birimi; KB:kaynak birimi)
Kaynak Gereksinimi (KB)
Faaliyet Süre (ZB)
Öncül faaliyetler
R1
R2
0
1
75
3
{0}
2
82
1
{1}
3
94
4
{0}
4
49
2
{3}
5
65
2
{0}
6
86
1
{5}
7
25
1
{0}
8
71
2
{7}
9
89
4
{0}
10
32
2
{9}
11
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Şekil 1. Örnek projenin ağ gösterimi
3. Çözüm Yaklaşımı
Geliştirilen genetik algoritmada sıralama temelli kromozom gösterimi kullanılmaktadır. Kromozom
üzerinde her gen bir faaliyetin numarasını içermektedir. Çizelgeleme, faaliyetlerin kullandıkları
kaynaklara göre gruplanmaları ile başlamaktadır. Gruplar sırayla ele alınmakta ve grup içindeki
faaliyetler, kromozom üzerindeki sıralamayı gözeten seri çizelgeleme yaklaşımına göre, öncelik ve
kaynak kısıtlarının izin verdiği ilk zaman diliminde çizelgelenmektedir.
Seçim operatörü olarak rulet tekerleği yöntemi kullanılmaktadır. İki nokta çaprazlama operatörü, yer
değiştirme mutasyonu operatörü ve seçkinci strateji kullanılmaktadır.
Genetik algortimanın parametrelerini ayarlamak üzere bir meta-GA geliştirilmiştir. Meta-GA’nın
kromozomları, GA’ya ait 8 parametrenin değerlerini içermektedir. Meta-GA’da tek nokta çaprazlama, bit
mutasyonu, rulet tekerleği seçme operatörleri ve seçkinci strateji kullanılmıştır. Meta-GA’nın iki
koşumundan elde edilen en iyi parametre değerleri GA koşumlarında kullanılmıştır.
Karşılaştırma yapabilmek amacıyla Sivrikaya Şerifoğlu ve Ulusoy (2003) tarafından rassal olarak
yaratılmış olan ve www.benchmark.ibu.edu.tr/mpt-hfsp sitesinde bulunan test problemleri kullanılmıştır.
Bu problemlerde, n=5,10,20,50,100 ve m=2,5,8,10 değerlerini almaktadır. Işlem süreleri [1,100]
aralığından tam sayı olarak saptanmıştır. Test kümesinde 400 problem vardır.
4. İlk Sonuçlar
Teknik yazında az sayıda makina çizelgeleme yaklaşımı ile ele alınmış olan zor bir problem, KKPÇ
yaklaşımı ile problemin yapısına uygun bir şekilde yeniden tanımlanmıştır. Teknik yazından bazı
problemler için makina çizelgeleme yaklaşımı ile saptanamamış daha iyi çözümler bulunabilmiştir.
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