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Streszczenie 

 

W niniejszej pracy zaprezentowane zostały dwa algorytmy programowania genetycznego 

do kosyntezy rozproszonych systemów wbudowanych: konstrukcyjny oraz rafinacyjny. 

W opisanych algorytmach, w przeciwieństwie do istniejących rozwiązań, ewolucji pod-

lega nie architektura systemu wbudowanego bezpośrednio, lecz sposób jej otrzymania. 

Algorytm konstrukcyjny buduje genotyp podejmując decyzje dla każdego zadania 

osobno. Algorytm rafinacyjny startuje od suboptymalnego rozwiązania, a następnie po-

przez lokalne zmiany, takie jak alokacja/dealokacja zasobów czy przemieszczenie zadań 

pomiędzy zasobami, polepsza jakość rozwiązania. Następnie poprzez zastosowanie ope-

ratorów genetycznych: klonowania, mutacji oraz krzyżowania tworzone są nowe pokole-

nia rozwiązań. Algorytmy kończą działanie, jeśli w ε kolejnych pokoleniach nie zostanie 

otrzymane lepsze rozwiązanie.  

W pracy zostały również zaprezentowane dwa algorytmy przydziału nieprzewidzianych 

zadań w procesie projektowania systemów wbudowanych: dla przypadku szczególnego 

oraz ogólnego. W przypadku szczególnym nieprzewidziane zadania pojawiają się po wy-

konaniu wszystkich zadań przewidzianych przez projektanta systemu wbudowanego. 

W przypadku ogólnym nieprzewidziane zadania mogą pojawić się w dowolnym momen-

cie działania systemu. Opracowane algorytmy pozwalają na zareagowanie w nieprzewi-

dzianych sytuacjach bez konieczności całkowitego przeprojektowania istniejącej archi-

tektury co znacznie obniża koszt projektowanego systemu.  
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1. Wstęp 

System wbudowany (Nikitatos i inni, 2018) jest to dedykowany system komputerowy 

oparty na mikroprocesorze lub mikrokontrolerze zaprogramowanym do wykonywania określo-

nych zadań. Systemy te są integralną częścią sprzętu komputerowego i posiadają oprogramo-

wanie pod niego dedykowane bądź system operacyjny. Systemy wbudowane można spotkać 

niemal wszędzie, np.: w inteligentnym transporcie (Dey i inni, 2018), w nowoczesnych samo-

chodach (Chaudhary oraz Selvakumar, 2018), w telefonach komórkowych (Kryjak, Komorkie-

wicz oraz Gordon, 2018), w aparatach fotograficznych (Schellhorn i inni, 2018), w sterowaniu 

rakietami (Irvanto oraz Artono, 2018), w systemach ABS (Wu i inni, 2018), drukarkach 3D 

(Miller i inni, 2019), telewizorach (Phaneendra i inni, 2018) oraz w wielu innych urządzeniach. 

Z tego powodu powinny być tanie, wydajne, szybkie, uniwersalne, niewielkie gabarytowo i być 

w stanie wykonywać coraz więcej zadań. Spośród systemów wbudowanych liczną grupę sta-

nowią systemy rozproszone, które mogą być złożone z wielu jednostek obliczeniowych za-

równo sprzętowych jak i programowalnych, dlatego w swojej pracy koncentruje się na syste-

mach rozproszonych. Można wyróżnić systemy: 

 SoC (ang. System on Chip) (Liang oraz Dinavahi, 2018),  

 SoPC (ang. System on Programmable Chip) (Rheindt i inni, 2018),  

 MPSoC (ang. Multiprocessor Systems on Chip) (Nishimichi i inni, 2009),  

 NoC (Network on Chip) (Benini oraz De Micheli, 2002, Deniziak oraz Tomaszewski, 

2018).  

Wymagania stawiane systemom wbudowanym powodują, że proces projektowania tych 

systemów staje się skomplikowany i kosztowny. Dlatego ważną kwestią stało się opracowanie 

efektywnych metod projektowania zapewniających obniżenie kosztu projektowanych syste-

mów. Pojawia się jednak problem znalezienia kompromisu pomiędzy kosztem projektowanego 

systemu a jego parametrami (takimi jak np.: czas obliczeń, pobór mocy, etc.).  

Projektowanie  systemów wbudowanych zostało podzielone na kilka sekwencyjnych 

etapów, które mogą być rozpatrywane osobno. Jednym z takich etapów jest kosynteza. Kosyn-

teza systemów wbudowanych to proces jednoczesnego wyboru architektury (liczby i typów 

jednostek obliczeniowych) oraz oprogramowania zapewniającego optymalny przydział zadań 

oraz szeregowanie ich wykonania. Istnieje wiele metod kosyntezy rozproszonych systemów 

wbudowanych wykorzystujących m. in. Algorytmy genetyczne, symulowane wyżarzanie, op-

tymalizacje rojem cząstek czy algorytmy z wyszukiwaniem bezpośrednim. Szczegółowe infor-

macje na temat metod zastosowanych w kosyntezie zostały opisane w rozdziale 4. Jednakże 
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znaczna liczba metod kosyntezy dostarcza wyniki suboptymalne. Wiele spośród istniejących 

metod ma wadę zatrzymania się w lokalnych minimach funkcji jakości w przestrzeni parame-

trów. Z tych powodów warto zastanowić się czy podejście stosowane w istniejących metodach, 

polegające na bezpośredniej modyfikacji architektury jest w stanie poprawić wyniki w każdym 

przypadku. Dlatego w prezentowanej pracy do procesu kosyntezy zastosowane zostało rozwo-

jowe programowanie genetyczne, dzięki czemu ewoluuje, w przeciwieństwie do istniejących 

rozwiązań, sposób generacji architektury, a nie architektura bezpośrednio. W tej pracy opraco-

wane zostały dwie metody programowania genetycznego: konstrukcyjna oraz rafinacyjna. 

Mają one zdolność do opuszczania lokalnych minimów funkcji jakości w przestrzeni parame-

trów dzięki zastosowaniu metody selekcji naturalnej (Koza, 1992). Metoda konstrukcyjna kon-

struuje osobniki w pokoleniu początkowym podejmując decyzje projektowe osobno dla każ-

dego zadania. Metoda rafinacyjna generuje pewną liczbę suboptymalnych rozwiązań, a następ-

nie poprzez lokalne zmiany architektury tworzy pokolenie początkowe.  

W każdej z zaproponowanych metod nowe pokolenia tworzone są poprzez zastosowa-

nie operatorów genetycznych: krzyżowania, mutacji i klonowania.  Algorytm konstrukcyjny na 

potrzeby tej pracy został nazwany ProGen, natomiast metoda rafinacyjna, dla podkreślenia za-

stosowania algorytmu rafinacyjnego, została nazwana RafGen i w dalszej części rozprawy 

będą stosowane te nazwy dla opisywanych algorytmów. 

Bardziej skomplikowane architektury są często opracowywane przez kilku projektan-

tów. Stwarza to możliwość popełnienia błędów a także przypadkowego pominięcia części 

funkcjonalności projektowanego systemu. Im później nieprzewidziana sytuacja zostanie wy-

kryta tym większe są koszty projektowanego systemu. W większości dotychczasowych prac 

konstruktor musiał przewidzieć wszystkie możliwe zadania, które system wbudowany miał wy-

konać. Prowadzi to do sytuacji, w której system nie jest w stanie zareagować w wielu nieprze-

widzianych sytuacjach. Istniejące prace traktowały nieprzewidziane sytuacje wyłącznie jako 

błędy (np. Mise i inni, 2006). Jednakże system wbudowany może funkcjonować w środowisku, 

do którego nie został specjalnie zaprojektowany. Może zaistnieć również sytuacja, w której 

system będzie musiał wykonać przynajmniej jedno zadanie, które nie zostało dla niego przewi-

dziane przez projektanta. Dlatego w tej pracy opracowane zostały dwa rafinacyjne podejścia do 

przydziału nieprzewidzianych zadań w procesie projektowania systemów wbudowanych – dla 

przypadku szczególnego, w którym nieprzewidziane zadania pojawiają się po wykonaniu 

wszystkich zadań przewidzianych przez architekta systemu oraz dla przypadku ogólnego, 

w którym nieprzewidziane zadania mogą pojawić się w dowolnym momencie działania sys-
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temu. Metody te nie traktują nieprzewidzianych zadań jako błędów, lecz jako rozszerzenie moż-

liwości systemów wbudowanych, czyniąc je bardziej uniwersalnymi umożliwiając zareagowa-

nie w nieprzewidzianych sytuacjach bez konieczności całkowitego przeprojektowania systemu 

oraz modyfikacji architektury co znacznie obniża koszt projektowanego systemu. 

2. Cele i teza pracy 

Pierwszym celem pracy jest opracowanie efektywnych metod kosyntezy rozproszonych 

systemów wbudowanych, opartych na rozwojowym programowaniu genetycznym, zdolnych 

do opuszczania lokalnych minimów funkcji jakości w przestrzeni parametrów.  

Drugim celem prezentowanej rozprawy jest zaproponowanie algorytmów przydziału nieprze-

widzianych zadań w procesie projektowania rozproszonych systemów wbudowanych bez ko-

nieczności przeprojektowania całego systemu oraz modyfikacji architektury. 

Teza pracy: Zaproponowane metody rozwojowego programowania genetycznego umoż-

liwiają uzyskanie quasi-optymalnego rozwiązania problemu kosyntezy rozproszonych 

systemów wbudowanych, a opracowany algorytm przydziału nieprzewidzianych zadań 

w procesie projektowania systemów wbudowanych eliminuje konieczność modyfikacji ar-

chitektury całego systemu. 

3. Projektowanie Systemów wbudowanych 

Pierwsze systemy wbudowane nie były zbyt skomplikowane. Często architektura tych 

systemów składała się z jednego procesora ogólnego przeznaczenia oraz kilku procesorów de-

dykowanych. Wraz z upływem czasu i postępem technologicznym systemy wbudowane sta-

wały się coraz bardziej złożone. Użytkownicy zaczęli stawiać coraz większe wymagania dla 

projektowanych układów takie jak: większa uniwersalność, krótszy czas działania, lepsza ja-

kość otrzymanego produktu, a także miniaturyzacja zapewniająca możliwość łatwego trans-

portu. Projektanci musieli więc podczas projektowania uporać się z pojawiającymi się nowymi 

problemami takimi jak praca systemów w nowych środowiskach, większy stopień skompliko-

wania projektowanych systemów, komunikacja pomiędzy większą liczbą zasobów, miniatury-

zacja, zwiększona szybkość i zapewnienie bezpieczeństwa ich działania.  

Proces projektowania systemów wbudowanych składa się z trzech podstawowych czę-

ści: modelowania, walidacji oraz implementacji (De Micheli, Gupta, 1997). W niniejszej pracy 

został zaproponowany dodatkowy etap projektowania polegający na przydziale do jednostek 
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obliczeniowych zadań, które pojawiły się w trakcie działania gotowego systemu, a nie zostały 

wcześniej przewidziane przez projektanta systemu. Przydział ten odbywa się, po implementacji 

systemu wbudowanego. 

W niniejszej pracy system wbudowany jest specyfikowany przy pomocy grafu zadań. 

Jest to acykliczny graf skierowany przedstawiający relacje pomiędzy zadaniami oraz informu-

jący o komunikacji pomiędzy nimi. W kolejnych rozdziałach omówiono każdy z etapów pro-

jektowania systemów wbudowanych. 

3.1 Charakterystyka systemu wbudowanego  

Definicja 1: System wbudowany  

System wbudowany (ang. Embedded System, ),,,,,( maxtktTCLPEES  ) składa się z jednostek obli-

czeniowych (PE) oraz kanałów komunikacyjnych (CL) gdzie: 

 PE = {PE1, … PEm} ≠ Ø – zbiór elementów obliczeniowych 

 T = {T0, …, Tn} ≠ Ø – zbiór zadań wykonywanych przez system wbudowany 

 }},,...,1{,:{ , jinjiCLCL ji   – zbiór kanałów komunikacyjnych 

 t = max{ts1, …,  tsi} – czas wykonania wszystkich zadań, tsi – czas obliczeń dla i-tej ścieżki 

 tmax – ograniczenie czasowe dla systemu wbudowanego 

System wbudowany charakteryzowany jest przy pomocy kosztu (k:PE->N) oraz czasu wykonania wszyst-

kich zadań (t: PE->N) 

 

Rozproszone systemy wbudowane składają się z: 

 elementów obliczeniowych (ang. Processing Elements, PE)  

o procesory uniwersalne (ang. Programmable Processors, PP) które mogą 

wykonywać więcej niż jedno zadanie 

o moduły sprzętowe (ang. Hardware Cores, HC) oraz dedykowane do wyko-

nania tylko jednego zadania 

 kanałów komunikacyjnych (ang. Communication Links, CL). umożliwiają łącze-

nie jednostek obliczeniowych oraz przesyłanie danych pomiędzy nimi. 

 

System wbudowany ma za zadanie wykonywać powierzone mu zadania. Może on być 

charakteryzowany przy pomocy wielu parametrów takich jak: czas, koszt, pobór mocy, po-

wierzchnia, itp. Czas systemu wbudowanego oznacza czas zakończenia wszystkich obliczeń 
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(wszystkich zadań). Koszt systemu wbudowanego związany jest z kosztem jednostek oblicze-

niowych, kanałów komunikacyjnych oraz z kosztem wykonania poszczególnych zadań. 

Definicja 2: Zadanie 

Zadanie (ang. Task) to pewien skończony ciąg instrukcji wykonywanych przez jednostkę obliczeniową 

(PE) systemu wbudowanego. 

 

Docelowy system wbudowany nie może wykonywać zadań w czasie większym niż narzucone 

ograniczenia czasowe (tmax).  

W niniejszej rozprawie system wbudowany jest specyfikowany w postaci grafu zadań.  

Definicja 3: Graf zadań  

Graf zadań G= (T, E) to acykliczny graf skierowany opisujący zachowanie systemu wbudowanego  

ES = (PE, CL, T, t, k, tmax). W węzłach grafu zadań znajdują się zadania (Ti ϵ T), które system wykonuje. 

Każda krawędź grafu (ei,j ϵ E) reprezentuje ilość danych, która jest przesłana pomiędzy dwoma połą-

czonymi zadaniami (Ti oraz Tj). 

 

Graf zadań składa się z: 

 węzłów, w których znajdują się zadania (ang. Task), 

 krawędzi, które informują o ilości danych przesyłanych pomiędzy połączonymi 

zadaniami. 

Definicja 4: Ścieżka krytyczna 

Ścieżką krytyczną SK grafu zadań G=(T, E) nazywamy ścieżkę, dla której sumaryczny czas obliczeń 

wszystkich zadań i czasów transmisji jest największy i oznaczamy tSK. 

Definicja 5: Poprawność Systemu wbudowanego 

System wbudowany ES = (PE, CL, T, t, k, tmax) specyfikowany przy pomocy grafu zadań  G=(T, E) nazy-

wamy poprawnym wtedy i tylko wtedy gdy: 

1) maxttSK   

2) jiiij
e

tcttsts
ji

,

,

 , }},,...,1{, jinji  , tsi – czas rozpoczęcia zadania  i, ti – czas wykonania 

zadania i, tci,j – czas transmisji pomiędzy zadaniami i oraz j. 
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Czas transmisji tci,j wyraża się wzorem: 

 















jiCL

ji

ji
b

d
tc

,

,

, . (3) 

CLi,j – kanał komunikacyjny pomiędzy dwoma PE wykonującymi zadania Ti oraz Tj, di,j oznacza 

ilość danych jaka jest przesyłana pomiędzy dwoma połączonymi zadaniami Ti oraz Tj, a bCLi,j 

to przepustowość kanału komunikacyjnego. Czas transmisji wynosi 0 jeżeli zadania Ti oraz Tj 

są wykonywane przez ten sam procesor. Warunek (1) jest odpowiedzialny za poprawne 

uporządkowanie zadań. Warunek (2) jest niezbędny, aby czas potrzebny na wykonanie 

wszystkich zadań nie przekroczył ograniczeń czasowych tmax. Celem kosyntezy jest znalezienie 

najtańszego systemu, którego czas nie przekracza czasu tmax. Sumaryczny koszt docelowego 

systemu (K) wyraża się wzorem: 
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P

l

PECLs

n

j

j

m

i
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s

li
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1 1
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11

 (4) 

W powyższym wzorze m oznacza liczbę PE, n liczbę zadań, które docelowy system musi 

wykonać, l jest numerem PE podłączonym do Ps kanału komunikacyjnego typu CLs. 

Dla każdego projektowanego systemu wbudowanego istnieje baza danych jednostek ob-

liczeniowych (ang. Processing Elements, PE) oraz szyn komunikacyjnych (CL) zawierająca 

czasy trwania poszczególnych zadań (t) dla każdej z jednostek obliczeniowych oraz koszt im-

plementacji (k) poszczególnych zadań na każdym z zasobów, koszt podłączenia poszczegól-

nych procesorów do każdego możliwego kanału komunikacyjnego, a także przepustowość ka-

nałów komunikacyjnych (b). Baza zasobów może zawierać też inne informacje w zależności 

od wymagań stawianych projektantom.  

Definicja 6: Baza zasobów 

Każdy system wbudowany ES = (PE, CL, T, t, k, tmax) jest określony przez bazę zasobów, w której znajdują 

się: czasy i koszty wykonania poszczególnych zadań na jednostkach obliczeniowych, koszty jednostek 

obliczeniowych oraz koszty podpięcia kanałów komunikacyjnych do jednostek obliczeniowych. 

W tabeli 1 przedstawiona została przykładowa baza zasobów dla grafu zadań z ry-

sunku 1. 
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Rysunek 1. Przykładowy graf zadań G=(T,E) 

 

Powyższy graf składa się z dziesięciu węzłów. W węzłach grafu znajdują się zadania: T0, T1, …, 

T9. Każda etykieta opisuje ilość danych, jaka ma być przesłana pomiędzy połączonymi zada-

niami. 

 

Zadanie 

PP1 
koszt=200 

PP2 
koszt=150 

HC 

czas koszt czas koszt czas koszt 

0 429 76 618 34 58 293 

1 692 29 554 40 42 142 

2 662 12 55 97 70 405 

3 71 71 897 36 5 319 

4 486 40 155 36 21 326 

5 65 19 227 68 15 175 

6 100 15 71 26 44 213 

7 198 56 343 40 32 153 

8 300 7 250 10 37 187 

9 254 45 298 40 11 332 

CL1, b=10 2 – 5 

CL2, b=15 4 10 15 

Tabela 1. Przykładowa baza zasobów dla grafu zadań z rysunku 1. PP1 oraz PP2 to procesory 

uniwersalne, HC procesor specjalizowany, CL1 oraz CL2 to dostępne kanały komunikacyjne, 

a b oznacza przepustowość kanałów komunikacyjnych 
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Przykładowa baza zasobów składa się z 10 zadań (0–9), dwóch procesorów uniwersalnych (PP1 

oraz PP2) oraz jednego typu procesorów specjalizowanych (HC), które możemy podłączyć do 

dwóch typów kanałów komunikacyjnych (CL1 oraz CL2). Koszt procesora PP1 wynosi 200, 

koszt procesora PP2 równy jest 150. Koszt procesorów specjalizowanych doliczony jest do 

kosztu wykonania poszczególnych zadań. Kanał komunikacyjny CL1 posiada przepustowość 

równą 10, nie może zostać on podłączony do procesora PP2. Koszt podłączenia kanału CL1 

z procesorem PP1 wynosi 2, natomiast koszt podłączenia z procesorami HC równy jest 5. Prze-

pustowość kanału komunikacyjnego CL2 wynosi 15. Kanał ten może połączyć każdy z zasobów 

podanych w bazie. Koszty podłączenia kanału CL2 do procesorów PP1, PP2 oraz HC wynoszą 

odpowiednio: 4, 10 oraz 15.  

3.2 Modelowanie  

Modelowanie polega na dostarczeniu formalnego lub nieformalnego modelu projekto-

wanego systemu. Model formalny powinien składać się ze: specyfikacji funkcjonalnej, zbioru 

właściwości, które projektowany układ musi spełnić informacji na temat wykonywanych zadań 

oraz ograniczenia dla projektowanego systemu. Specyfikacja formalna dostarcza relacji, które 

zawierają wejścia wyjścia, oraz wewnętrzny stan układu. Można powiedzieć, że specyfikacja 

formalna w pełni charakteryzuje zadania systemu wbudowanego. Zbiór właściwości, które pro-

jektowany system musi spełnić, zawiera relacje pomiędzy wejściami, wyjściami oraz stanem. 

Informacje na temat wykonywanych zadań zawierają wartości charakteryzujące system wbu-

dowany, które mogą być optymalizowane w późniejszej fazie projektowania, takie jak: czas, 

koszt, pobór mocy, itp. Zestaw ograniczeń dla projektowanego systemu jest najczęściej dostar-

czany w postaci zbioru nierówności. 

Do najpopularniejszych modeli formalnych można zaliczyć: model zdarzeń dyskret-

nych (ang. Discrete-event), model automatu skończonego (ang. Finite State Machines), model 

synchroniczny oraz reprezentacja grafowa (ang. Graph Reprezentation). 

Model zdarzeń dyskretnych (Schulz, Ewing oraz Rozenblit, 2000) jest silnie powią-

zany z czasem. Zdarzenia są charakteryzowane przez etykiety czasowe i sortowane po ich war-

tościach. Model ten jest jednak stosunkowo drogi. 

Model automatu skończonego (Kohavi oraz Jha, 2010) jest iteracyjnym modelem ba-

zującym na tabeli stanów. W modelu tym każdy stan projektowanego systemu może być spraw-

dzony w skończonym czasie. Ilość pamięci potrzebna do sprawdzenia każdego stanu jest zaw-

sze znana. Model ten jest dobrym rozwiązaniem dla zamodelowania sekwencyjnego zachowania 
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systemu wbudowanego, jednak nie można go zastosować do modelowania procesów współbież-

nych z powodu problemu eksplozji stanów (ang. state explosion problem). Problem ten polega 

na wykładniczym wzroście przestrzeni rozwiązań wraz ze wzrostem zmiennych stanowych. 

W modelu synchronicznym (Potop-Butucaru i inni, 2006) wszystkie zdarzenia są wy-

konywane w tym samym czasie, co upraszcza symulacje, ponieważ nie jest potrzebne szerego-

wanie zadań. Model synchroniczny jest jednak nieskuteczny, jeśli wszystkie zdarzenia w pro-

jektowanym systemie nie mogą rozpocząć się w tym samym czasie. Również koszt tego mo-

delu może być znaczny. 

Reprezentacja grafowa systemu wbudowanego (Czarnecki, 2008, Deniziak, 2004). 

Model ten dostarcza informacji o zależnościach pomiędzy zadaniami wykonywanymi przez 

system wbudowany (w tym o następstwie oraz równoległości zadań). W węzłach grafu znajdują 

się zadania, a krawędzie dostarczają informacji na temat ilości danych przesyłanych pomiędzy 

zadaniami. Tego typu model został wykorzystany do specyfikacji systemów wbudowanych 

w niniejszej rozprawie. 

3.3 Walidacja  

Walidacja ma za zadanie sprawdzić czy proces projektowania przebiega poprawnie. Jak 

powszechnie wiadomo rozproszone systemy wbudowane są narażone na błędy. Współbieżność 

zadań oraz rozproszona architektura czynią zachowanie systemu ciężkim do przewidzenia oraz 

bardzo złożonym. W efekcie liczba możliwych odpowiedzi na zaistniałe zdarzenia znacznie 

wzrasta. Co więcej części składowe architektury systemu wbudowanego również mogą być źró-

dłem błędów. Im szybciej uda się dany błąd wykryć tym mniejszy będzie koszt jego usunięcia. 

Można wyróżnić kilka najczęstszych metod służących do weryfikacji systemów wbudowanych. 

Są to: recenzja, symulacja, prototyp oraz formalna weryfikacja.  

Recenzja polega na ręcznym sprawdzeniu projektowanego systemu przez inną osobę. 

Metoda ta nie eliminuje jednak wszystkich błędów, więc konieczne jest stosowanie innych me-

tod jako uzupełnienia. Symulacja jest łatwą w implementacji metodą. Jednakże największym 

problemem z tą metodą jest to, że nie rozstrzyga ona, czy wszystkie błędy zostały wykryte.  

Prototyp jest bliski gotowemu rozwiązaniu i pozwala na przetestowanie systemu w wa-

runkach najbardziej zbliżonych do docelowych. Metoda ta jest jednak bardzo czasochłonna 

i kosztowna.  
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Formalna weryfikacja polega na sprawdzeniu projektowanego systemu metodami ma-

tematycznymi. Metody matematyczne uchodzą jednak za trudne w implementacji. Wraz z pro-

blemem eksplozji stanów powoduje to, że metoda ta jest rzadko stosowana w praktyce. 

3.4 Kosynteza i implementacja  

Jedną z ważnych części projektowania systemów wbudowanych jest kosynteza. Kosyn-

teza jest procesem jednoczesnego wyboru architektury oraz oprogramowania zapewniający op-

tymalny przydział zadań pod kątem określonych parametrów takich jak: koszt systemu, czas 

wykonania wszystkich zadań, pobór mocy, itp. oraz szeregowanie ich wykonania. Proces ko-

syntezy dzieli się na:  

1) alokację zasobów – wybór liczby oraz typów zasobów, 

2) przydział zdań – wybór zasobów do wykonania poszczególnych zadań, 

3) szeregowanie zadań. 

Alokacja nowego zasobu jest krokiem nieobowiązkowym – zadanie można przydzielić do alo-

kowanego wcześniej zasobu. Przydział zadań jest krokiem obowiązkowym – każde zadanie 

musi być wykonane na jednostce obliczeniowej. Szeregowanie zadań jest krokiem obowiązko-

wym, jeśli do zasobu zostało przyporządkowane więcej niż jedno zadanie. 

W wyniku procesu kosyntezy otrzymywany jest zestaw funkcji, który można przekształcić 

w gotowy system wbudowany. Pozwala to na obliczenie wartości poszczególnych wartości 

charakteryzujących system wbudowany oraz dokonanie optymalizacji wybranego (lub wybra-

nych) parametrów. 

Ważną operacją jest mapowanie, czyli zamiana otrzymanych funkcji w gotowy układ 

złożony z jednostek obliczeniowych połączonych kanałami komunikacyjnymi, wraz z odpo-

wiednim przydziałem poszczególnych zadań do wybranych zasobów. 

4. Uzasadnienie podjęcia tematu 

Problem kosyntezy jest znany jako NP-zupełny. W pracy (Arató i inni 2003) wykazano, 

że w ogólnym przypadku jest to również problem NP-trudny. Pierwsze metody kosyntezy nie 

były bardzo skomplikowane i często zakładały architekturę jednoprocesorową projektowanego 

systemu wbudowanego (Gupta oraz de Micheli 1993), przez co nie można było ich zastosować 

do projektowania systemów rozproszonych. Niektóre metody (Shaha, Mitra oraz Basu 1997) 

zakładają docelową architekturę systemu złożoną z procesorów tego samego typu, co w prak-
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tyce jest rzadko spotykane. Wśród istniejących metod kosyntezy, ze względu na optymalizo-

waną wartość, można wydzielić kilka grup. Część metod optymalizuje koszt systemu wbudo-

wanego (Miramond oraz Delosme 2005, Young-Jun, oraz Taewhan 2006), niektóre optymali-

zują pobór mocy (Wu, Al-Hashimi oraz Eles 2003), inne czas wykonania wszystkich zadań 

(Czarnecki 2008). Istnieją metody optymalizujące dwa parametry, takie jak: koszt oraz czas 

wykonania wszystkich zadań (Shang, Dick oraz Jha 2007), koszt oraz czas działania algorytmu 

(Awwal 2008). Ze względu na sposób otrzymania rozwiązania, metody kosyntezy można po-

dzielić na dwie zasadnicze grupy: konstrukcyjne oraz rafinacyjne. Algorytmy konstrukcyjne 

(Dave oraz Jha 1998, Noguera oraz Badia 2001) budują system poprzez podejmowanie osob-

nych decyzji dla każdego zadania po kolei. Zaletą tych metod jest niska złożoność oblicze-

niowa, jednak istnieje ryzyko zatrzymania w lokalnych minimach funkcji jakości w przestrzeni 

parametrów. Problem ten w niektórych pracach został rozwiązany poprzez umożliwienie algo-

rytmowi cofnięcia dokonanego wyboru (Dave, Lakshminarayana oraz Jha 1997), jednak złożo-

ność obliczeniowa w takim przypadku znacznie wzrasta. W algorytmie konstrukcyjnym PA 

(Bianco i inni, 1998) wprowadzono specjalne miary pozwalające na określenie prawdopodo-

bieństwa wpływu podejmowanych decyzji na dalszą część procesu kosyntezy. Algorytm ten 

jednak nie uwzględnia komunikacji pomiędzy zasobami. Algorytmy rafinacyjne (Oh oraz ha 

2002, Wolf 1997, Liu, oraz Wong 1998, Chatha oraz Vemuri 2000) startują od suboptymalnego 

rozwiązania, zwykle od najszybszego, a następnie poprzez lokalne zmiany, takie jak aloka-

cja/usunięcie zasobu lub przeniesienie zadania pomiędzy zasobami, starają się udoskonalić sys-

tem. Wśród metod rafinacyjnych warto wymienić algorytmy rafinacyjne z bezpośrednim wy-

szukiwaniem np. algorytm EWA (Deniziak 2004), które opierają się na funkcji zysku podczas 

oceny otrzymywanych rozwiązań. Algorytm EWA w jednym kroku dodaje nowy zasób do sys-

temu oraz usuwa jeden z istniejących rozdzielając jego zadania pomiędzy pozostałe jednostki 

obliczeniowe. Do oceny efektywności dokonanych zmian algorytm wykorzystuje funkcję zy-

sku, która oprócz kosztu uwzględnia możliwość dalszej modyfikacji architektury. Algorytmy 

rafinacyjne stanowią największą grupę istniejących rozwiązań. Są one zdolne do opuszczania 

lokalnych minimów funkcji jakości w przestrzeni parametrów, jednak otrzymywane rezultaty 

są wciąż suboptymalne. 

W pracach (Prakash oraz Parker 1992, Fekete, i inni 2007) zastosowane zostało pro-

gramowanie całkowitoliczbowe. Autorzy przedstawili cele oraz ograniczenia projektowanego 

systemu w postaci formalnych równań matematycznych. Niestety czas obliczeń tych algoryt-

mów rośnie ekspotencjalnie wraz ze wzrostem złożoności projektowanego systemu. 



17 
 

Programowanie dynamiczne (Mooney III oraz De Micheli 1997) umożliwia syntezę 

układów o ostrych ograniczeniach czasowych, jednakże rozwiązanie to jest zbyt kosztowne dla 

bardziej złożonych systemów. 

Algorytm A* (Lee, Potkonjak, oraz Wolf 1999) był również stosowany w procesie ko-

syntezy do optymalizacji alokacji zasobów. Problem syntezy został we wspomnianej pracy po-

dzielony na kilka mniejszych procesów. Gotowe rozwiązanie było reprezentowane w postaci 

pojedynczej ścieżki w drzewie. Korzeń drzewa stanowił początkowe puste rozwiązanie, a każda 

gałąź oznaczała inną decyzję alokującą jednostkę obliczeniową. Algorytm ten jednak nie 

uwzględniał zależności pomiędzy zadaniami. 

Algorytmy heurystyczne. takie jak algorytmy genetyczne (He, Dou oraz Xu 2012, Dra-

bowski 2010, Guo i  inni 2007, Chehida oraz Auguin 2002, Dick oraz Jha 1997) oraz symulo-

wane wyżarzanie (Eles i inni, 1997, Wiangtong, 2004), są również zdolne do opuszczania lo-

kalnych minimów funkcji jakości w przestrzeni parametrów. W (Jhumka i inni 2005) zapropo-

nowano algorytm genetyczny w którym w jednym przebiegu optymalizacyjnym generowana 

jest grupa rozwiązań alternatywnych, z których projektant może wybrać rozwiązanie według 

interesującego go kryterium takiego jak koszt, czas bądź niezawodność systemu wbudowanego. 

Algorytmy optymalizacji rojem cząstek (Luo, i inni 2010, Bhattacharya i inni 2008, Yan, He 

oraz Hou 2017) traktują zbiór rozwiązań jako rój, w którym każde rozwiązanie porusza się 

w kierunku poszukiwanej pozycji. Ruch cząstek jest determinowany przez trzy kryteria: aktu-

alny kierunek ruchu, najlepszą globalną pozycję oraz najlepszą lokalną pozycję. 

Algorytmy iteracyjne z przeszukiwaniem tabu (Lin, Zhu oraz Ali 2014; Drabowski oraz Czaj-

kowski 2006, Slomka, Albers oraz Hofmann 2004, Wu, Wang, oraz Lam 2013) dzielą pamięć 

na dwa rodzaje: krótkotrwałą, która jest nadpisywana w kolejnych iteracjach, oraz długotrwałą, 

służącą do zapamiętywania najlepszych decyzji projektowych. Algorytmy te tworzą listę tabu 

na której znajdują się ruchy niedozwolone przez kilka kolejnych iteracji o ile nie spełniają kry-

terium aspiracji. Istnieją również algorytmy łączące zalety algorytmów z przeszukiwaniem tabu 

oraz algorytmów genetycznych (Henni i inni 2004). 

Powyższe algorytmy jednak nie dostarczają rozwiązań optymalnych lecz suboptymalne w ak-

ceptowalnym przedziale czasowym. 

Spośród istniejących metod kosyntezy ważną grupę stanowią również algorytmy ad-

aptacyjne (Dick oraz Jha 1999, Zhang, Wu i inni 2004). Zaletą takich algorytmów jest możli-

wość dostosowywania się do otoczenia, jednakże ich złożoność obliczeniowa jest często wy-

soka. 
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Żadna z istniejących metod kosyntezy nie daje rezultatów w pełni zadowalających. Wy-

niki uzyskiwane przy pomocy istniejących algorytmów często są suboptymalne lub zależą sil-

nie od przyjętych parametrów. 

Programowanie genetyczne (Koza 1992, Macedo, Costa oraz Marques 2016, Vanne-

schi, Castelli oraz Silva 2014, Błądek, Krawiec oraz Swan 2018) jest rozszerzeniem algoryt-

mów genetycznych (Schaefer oraz Telega 2007). Powstało ono z myślą rozwiązania problemu 

sformułowanego przez Artura Samuela w 1959 (Samuel 1959): „jak można zmusić komputery 

do wykonania tego, co powinny wykonać, bez mówienia im explicite jak to zrobić?.” Kodowa-

nie liniowe genotypu, używane w algorytmach genetycznym, zostało zastąpione kodowaniem 

drzewiastym. Genotyp stanowi drzewo decyzji projektowych, fenotyp natomiast jest odwzoro-

waniem decyzji w gotowe rozwiązanie. Nowy sposób kodowania wymusił opracowanie no-

wych operatorów genetycznych dla programowania genetycznego (Castelli, Vanneschi oraz 

Popovič 2016). Operatory te, w przeciwieństwie do operatorów używanych w klasycznych al-

gorytmach genetycznych, musiały uwzględniać modyfikację struktury drzewa. Spośród istnie-

jących rodzajów programowania genetycznego na szczególną uwagę zasługują: rozwojowe 

programowanie genetyczne, liniowe programowanie genetyczne oraz kartezjańskie programo-

wanie genetyczne. 

Rozwojowe programowanie genetyczne (Keller oraz Banzhaf 1999, Deniziak oraz 

Ciopiński 2018) stosuje kodowanie drzewiaste genotypu, w którym pierwszy węzeł stanowi 

embrion. Każdy kolejny węzeł w drzewie stanowi rozwinięcie istniejącego rozwiązania. 

W liniowym programowaniu genetycznym (Oltean 2005, Oliveira, i inni 2018) repre-

zentacja w postaci drzewa została zastąpiona kodowaniem liniowym. Każdy element w ciągu 

stanowiącym genotyp oznacza decyzję projektową. Taki rodzaj kodowania pozwala otrzymy-

wać prostsze rozwiązania, które wymagają mniejszej liczby obliczeń. 

W kartezjańskim programowaniu genetycznym (Miller oraz Harding 2009, Manazir 

oraz Raza 2019) kodowanie drzewiaste zostało zastąpione grafem. Dzięki temu genotyp jest 

w stanie przechowywać więcej informacji. 

Programowanie genetyczne często znajduje zastosowanie w rozwiązywaniu problemów 

optymalizacyjnych (Ryser-Welch i inni 2016), w projektowaniu obwodów elektronicznych 

(Koza i inni 1997, Coimbra oraz Lamar 2016, Vasicek, oraz Sekanina, 2015, Haddow oraz 

Tyrrell 2018), oraz przetwarzaniu obrazów (Harding, Leitner oraz Schmidhuber, 2013). 

W pracy Hong i Cho (Hong oraz Cho 2006) programowanie genetyczne jest wykorzy-

stywane do klasyfikacji nowotworów. Metoda zaproponowana przez autorów składa się 
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z dwóch części. W pierwszej części następuje generacja indywidualnych zasad klasyfikują-

cych. Druga część to stworzenie zestawu klasyfikatorów poprzez połączenie wygenerowanych 

zasad oraz podzbioru utworzonego z puli istniejących zasad klasyfikujących. 

Wang oraz Tang (Wang oraz Tang 2011) wykorzystali programowanie genetyczne 

w procesie przetwarzania obrazów. Zaproponowany algorytm na podstawie zestawu funkcji 

logicznych, w drodze ewolucji dzięki zastosowaniu operatorów krzyżowania i mutacji, tworzył 

procedurę pozwalającą na konwersję obrazu binarnego w obraz zawierający pożądane właści-

wości. 

Mahmood i inni (Mahmood i inni 2013) zaproponowali filtr rekonstruujący uszko-

dzone obrazy oparty na programowaniu genetycznym. W metodzie tej dla każdego piksela 

uszkodzonego obrazu tworzony był wektor cech. Estymator był następnie szkolony do wyboru 

użytecznych cech. 

W pracy (Henson i inni 2018) zaproponowano algorytm łączący kartezjańskie progra-

mowanie genetyczne  z językiem HDL (ang. Hardware Description Language) do ewolucji 

obwodów cyfrowych. Algorytm na samym początku tworzy populacje początkową złożoną z 

kandydatów na gotowy obwód posiadających reprezentację kartezjańskiego programowania 

genetycznego. W kolejnym kroku cała populacja jest tłumaczona do języka HDL, co pozwala 

na obliczenie wartości funkcji dopasowania. Następnie osobniki podlegają ewolucji aż do osią-

gnięcia warunku stopu, którym jest liczba generowanych populacji bądź brak znalezienie lep-

szego osobnika w ustalonej liczbie kolejnych populacji. 

5. Nieprzewidziane zadania w procesie projektowania systemów 
wbudowanych 

Jak zostało wspomniane w poprzednich rozdziałach, złożoność systemów wbudowa-

nych znacznie wzrosła na przestrzeni ostatnich lat. Ta tendencja wciąż się utrzymuje. Więk-

szość współcześnie projektowanych systemów wbudowanych to systemy heterogeniczne, 

w których wykonanie poszczególnych zadań jest rozdzielone pomiędzy zasobami sprzęto-

wymi, a oprogramowaniem. Często więc w procesie projektowania w różnych etapach uczest-

niczy kilku projektantów. Może to prowadzić do sytuacji, w której część funkcjonalności zo-

stanie pominięta.  

Dzięki współpracy dwóch lub więcej systemów wbudowanych również możliwe jest 

znalezienie zadań, które nie mogą być wykonane przez żaden z tych systemów z osobna. 
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Przydział nieprzewidzianych zadań w procesie projektowania systemów wbudowanych 

jest zagadnieniem nowym i przed 2015 rokiem (Górski oraz Ogorzałek, 2015) nie istnieją żadne 

badania rozpatrujące to zagadnienie. Dotychczasowe prace, które zakładały występowanie nie-

przewidzianych sytuacji, traktowały je jako błędy (Mise i inni, 2006). Istnieją metody do przy-

działu zadań okresowych (Peng i inni, 1997, Rammamritham, 1995), jednak zadania te muszą 

zostać wcześniej przewidziane w procesie projektowania systemu wbudowanego. Niektóre me-

tody (Xie, i inni, 2004) zwiększają niezawodność projektowanego systemu wbudowanego nie 

uwzględniając jednak występowania dodatkowych zadań pojawiających się w trakcie działania 

systemu wbudowanego. 

6. Algorytmy kosyntezy 

W tym zaprezentowane zostaną algorytmy kosyntezy rozproszonych systemów wbudo-

wanych przy użyciu programowania genetycznego. Przedstawione zostaną dwa algorytmy ko-

syntezy: konstrukcyjny oraz rafinacyjny.  

6.1 Kosynteza 

Ogólny schemat proponowanych algorytmów został przedstawiony poniżej. Jest to 

schemat algorytmu zarówno dla wersji konstrukcyjnej jak i rafinacyjnej.  

 

 

Start 

Stop? 
 

nie 

Koniec 

tak 

Generacja 

pokolenia 

początkowego 

Ocena 

osobników 

Klonowanie 

Mutacja 

Krzyżowanie 

 

Rysunek 2. Schemat algorytmu ewolucyjnego 
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Jak zostało to przedstawione na rysunku 2 powyżej, algorytmy działają w następujący sposób: 

najpierw konstruowane jest pokolenie początkowe złożone z Π osobników. Następnie, dopóki 

warunek stopu nie jest spełniony, tworzone są nowe osobniki przy pomocy operatorów selek-

cji, krzyżowania i mutacji. Warunek stopu związany jest z parametrem ε – algorytmy kończą 

działanie jeśli w ε kolejnych pokoleniach nie zostanie znalezione tańsze rozwiązanie. 

Definicja 9: Genotyp dla ES=(PE, CL, T, t, k, tmax) 

Genotyp D=(F, E) jest drzewem, gdzie każdy węzeł F = {F1, …, Fn} oznacza gen, gdzie każdy gen odzwier-

ciedla decyzję projektową. 
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Rysunek 3. Przykładowy graf zadań oraz odpowiadające mu drzewo genotypu. 

Poniżej w tabeli 2 został umieszczony spis parametrów sterujących ewolucją.  

Parametr Wpływ na 

α Wielkość populacji 

β 
Liczba osobników generowanych przy pomocy opera-

tora  klonowania  

δ 
Liczba osobników generowanych przy pomocy opera-

tora mutacji  

γ 
Liczba osobników generowanych przy pomocy opera-

tora krzyżowania 

ε Warunek stop 

β + γ + δ = 1 – warunek stałej liczby osobników w pokoleniach 

 

Tabela 2. Parametry sterujące ewolucją 
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Są to parametry α (sterujący wielkością pokolenia), β (wpływający na liczbę osobników otrzy-

mywanych poprzez klonowanie), γ (kontrolujący liczbę osobników uzyskiwanych podczas 

krzyżowania), δ (mający wpływ na liczbę osobników uzyskiwanych podczas mutacji) oraz 

ε (związany z warunkiem stopu). 

6.2 Pokolenie początkowe 

W celu zastosowania programowanie genetyczne do problemu kosyntezy rozproszo-

nych systemów wbudowanych należy wygenerować pewną liczbę rozwiązań początkowych. 

Liczba osobników w pokoleniu początkowym zależy od liczby węzłów w grafie zadań oraz 

liczby dostępnych zasobów i tworzona jest na podstawie wzoru: Π=α*n*p. Wielkością pokole-

nia początkowego steruje projektant poprzez podanie wartości parametru α. Parametr α jest 

dowolną liczbą naturalną podawaną przez projektanta systemu na początku procesu kosyntezy. 

Liczba generowanych osobników jest również zależna od liczby zadań n, które system musi 

wykonać oraz od liczby typów procesorów p, które można alokować do projektowanego sys-

temu. Projektant musi zadeklarować maksymalny czas tmax, przed upływem którego wszystkie 

zadania muszą zostać wykonane.  

Definicja 7: Alokacja 

Operacja mająca na celu dołączenie do projektowanego systemu kolejnego zasobu (PE lub CL). 

Definicja 8: Przydział zadania 

Przydział zadania to operacja mająca na celu wybór jednostki obliczeniowej (PE) do wykonania danego 

zadania. 

 

Pojedynczy system jest uzyskiwany poprzez wykonanie funkcji według poziomu węzła 

w drzewie genotypu. Węzły na tym samym poziomie wykonywane są od strony lewej do pra-

wej. Za każdym razem, gdy wykonywany jest węzeł, liczony jest koszt całego systemu i czas 

wykonania wszystkich przyporządkowanych do zasobów zadań. Jeżeli podczas generacji jed-

nego z rozwiązań początkowych przynajmniej jedna z podjętych decyzji spowoduje, że każdy 

następny wybór narusza ograniczenia czasowe, to opracowywany genotyp zostaje odrzucony 

i jest konstruowany od początku. 

Po wygenerowaniu Π pokoleń początkowych osobniki są zestawiane za kosztem od najtań-

szego do najdroższego. 
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6.2.1 Konstrukcja genotypu  

Zgodnie z zasadą programowania genetycznego w prezentowanej metodzie ewolucji 

podlega drzewo, które stanowi genotyp. Genotyp zawiera wszystkie operacje (decyzje projek-

towe), po wykonaniu których otrzymywany jest fenotyp, czyli – w prezentowanej rozprawie – 

gotowy system wbudowany budującym system. Struktura drzewa jest stała i jednakowa dla 

każdego osobnika w każdym pokoleniu (również) po zadziałaniu operatorami genetycznymi 

krzyżowania i mutacji. Każdy węzeł odpowiada funkcjom konstrukcyjnym odzwierciedla 

strukturę grafu zadań – posiada tyle samo węzłów. Korzeń drzewa stanowi embrion. Embrion 

jest losową implementacją pierwszego zadania. 

Poniżej został przedstawiony algorytm generacji genotypu w pokoleniu początkowym dla al-

gorytmu ProGen. 

 

Algorytm 1.1 generacja genotypu w pokoleniu początkowym za pomocą algorytmu ProGen 

1. Function konstruujGenotyp() 

2. { 

3. // dodawanie pierwszego węzła do grafu - embrionu  

4.  dodajEmbrion(); 

5.  // n – liczba zadań, które system ma wykonać (węzłów w grafie zadań)  

6.  for i=1 to n 

7.  dodajWezel(i); 

8. return genotyp; 

9. } 

 

Opisywana metoda zalicza się do grupy algorytmów konstrukcyjnych, więc dla każdego 

zadania w każdym genotypie decyzja projektowa podejmowana jest osobno Pierwszą podej-

mowaną decyzją jest utworzenie embrionu – w sposób losowy wybierany jest jeden zasób 

z biblioteki zasobów, do którego alokowane jest pierwsze zadanie. Liczba możliwych embrio-

nów jest więc równa liczbie dostępnych zasobów. W powyższym pseudokodzie w linii nr 4 

następuje wybór embrionu. Pętla for (linie 6-7) jest odpowiedzialna za dodanie pozostałych 

węzłów do genotypu.  

W metodzie konstrukcyjnej każdy węzeł może odpowiadać za: 

1) Alokację nowego zasobu. 

2) Przyporządkowanie rozpatrywanego zadania do zasobu, który ma je wykonać. 

3) Alokację nowej magistrali komunikacyjnej. 
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4) Przyporządkowanie transmisji do alokowanej magistrali. 

5) Szeregowanie zadań. 

 

Algorytm 1.2 funkcja dodająca węzeł do genotypu w algorytmie ProGen 

1. // zadanie – numer zadania podawanego na wejście funkcji dodajWezel 

2. Function dodajWezel(zadanie) 

3. { 

4. // dodawanie genów dla węzła 

5.  wybierzPE(zadanie); //gen procesora 

6.  //PE – zbiór jednostek obliczeniowych  

7.  wybierzCL(PE); //gen kanału komunikacyjnego 

8.  return wezel; 

9. }  

  

Algorytm generacji pokolenia początkowego dla metody konstrukcyjnej jest odpowie-

dzialny za wybór genu dla każdego z zadań, które funkcja dodajWezel otrzymuje na wejściu. 

Funkcja wybierzPE w linii nr 5 odpowiada za wybór genu procesora. Funkcja wybierzCL w li-

nii nr 7 jest odpowiedzialna za wybór genu kanału komunikacyjnego. 

 

Algorytm 1.3 funkcja losująca gen jednostki obliczeniowej w algorytmie ProGen 

1. Function wybierzPE(zadanie) 

2. { 

3. // opcjaPE – numer opcji (genu) dla wyboru PE 

4. losowanaWartosc = losujZPrzedzialu(0,1); 

5. if (losowanaWartosc <= 0,6) 

6.  opcjaPE = losujOpcje(1, liczbaGenowDlaAlokowanegoPE) 

7. else 

8.  opcjaPE = losujOpcje(1, liczbaGenowDlaNiealokowanegoPE) 

9.  return opcjaPE; 

10. }  

 

Funkcja wybierzPE losuje z zadanym prawdopodobieństwem opcje wyboru PE dla za-

dania podanego jako argument wejściowy. Następnie losowana jest pewna wartość z przedziału 

0 – 1 (linia nr 4). Wartość ta decyduje czy dla rozpatrywanego zadania wybierany jest nowy 

zasób czy zadanie będzie przydzielone do zasobu wcześniej alokowanego. 
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Wybór zasobu (linie 5-8) odbywa się losowo z zadanym prawdopodobieństwem spo-

śród następujących możliwości: 

1. Brak alokacji nowego zasobu – wybór tej opcji powoduje przydzielenie zadania do za-

sobu wcześniej alokowanego 

2. Najmniejszy wzrost kosztu – wybór tej opcji skutkuje alokacją najtańszego zasobu dla 

rozpatrywanego zadania. 

3. Najmniejszy wzrost czasu obliczeń – alokuje dla danego zadania zasób, który najszyb-

ciej to zadanie jest w stanie wykonać. 

4. Najmniejsze t*k – dla rozpatrywanego zadania wybierany jest zasób, na którym iloczyn 

kosztu i szybkości jest najmniejszy. 

5. Najrzadziej używany – wybór tej opcji powoduje, że dla rozpatrywanego zadania zo-

staje alokowany zasób, który w chwili rozpoczęcia zadania był najrzadziej używany 

w projektowanym systemie. 

Każdemu z powyższych punktów przyporządkowane zostało prawdopodobieństwo, że zostanie 

wybrany. Ponieważ algorytm ma za zadanie optymalizować koszt projektowanego systemu 

przy zadanym ograniczeniu czasowym prawdopodobieństwo wyboru pierwszej opcji jest naj-

większe – jego wartość wynosi 0,6. Pozostałe opcje mają jednakowe prawdopodobieństwo wy-

boru. 

Jeżeli zostanie wybrana opcja numer 1, wówczas dla rozpatrywanego zadania losowo (z jedna-

kowym prawdopodobieństwem) wybierany jest zasób z pomiędzy alokowanych wcześniej za-

sobów, spośród następujących opcji: 

a) Najmniejszy koszt 

b) Najszybszy  

c) Najmniejsze wykorzystanie 

d) Najdłużej bezczynny 

e) Tak jak dla poprzednika 
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Algorytm 1.4 funkcja losująca gen jednostki obliczeniowej w algorytmie ProGen 

1. Function wybierzPE(zadanie) 

2. { 

3. // opcjaPE – numer opcji (genu) dla wyboru PE 

4. losowanaWartosc = losujZPrzedzialu(0,1); 

5. if (losowanaWartosc <= 0,5) 

6.  opcjaCL = losujOpcje(1, liczbaGenowDlaAlokowanejCL) 

7. else 

8.  opcjaCL = losujOpcje(1, liczbaGenowDlaNiealokowanejCL) 

9.  return opcjaCL; 

10. }  

 

Każda alokacja nowej jednostki obliczenioej pociąga za sobą konieczność przydziału 

magistrali komunikacyjnej pomiędzy zasobami. Magistrale, podobnie jak i zasoby, są 

alokowane w sposób losowy poprzez wybór jednej z następujących możliwości: 

A. Żadna 

B. Najmniejsza powierzchnia 

C. Największe b 

D. Najrzadziej używana  

Podobnie jak dla jednostek obliczeniowych, prawdopodobieństwo wyboru pierwszej z opcji 

jest największe i wynosi 0,5. Ponieważ w niniejszej rozprawie system wbudowany jest charak-

teryzowany przy pomocy kosztu oraz czasu opcje B oraz C mają większe prawdopodobieństwo 

wyboru (równe 0,2) niż opcja D (prawdopodobieństwo wynoszące 0,1). W przypadku wybrania 

opcji A następuje wybór wykorzystywanej wcześniej magistrali stosując jedno z kryteriów: 

a. Najtańsza 

b. Najszybsza  

c. Najmniejsze wykorzystanie 

d. Najdłużej bezczynna 

Z powodu powyżej opisanych przyczyn wartość prawdopodobieństwa wyboru opcji a) oraz b) 

są największe i wynoszą 0,3, opcje c) oraz d) charakteryzują się prawdopodobieństwem wyboru 

wynoszącym 0,2. Przeprowadzone eksperymenty w dalszej części rozprawy dowodzą właści-

wego doboru wartości prawdopodobieństwa wyboru poszczególnych genów. Powyższe zależ-

ności przedstawione zostały na poniższym diagramie. Diagram ten zawiera zależności dla po-

jedynczego kroku algorytmu ProGen. 
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Wybierz jeden z: 

2) Najmniejszy wzrost kosztu 

P=0,1 

3) Najmniejszy wzrost czasu 

obliczeń P=0,1 

4) Najmniejszy iloczyn czasu 

oraz kosztu P=0,1 

5) Najrzadziej używany P=0,1 

 

Alokacja 

nowego 

zasobu 

 

Nie 

P=0,6 

Wybierz spośród następujących opcji: 

B. Najmniejsza powierzchnia P=0,2 

C. Największa przepustowość (b) P=0,2 

D. Najrzadziej używana P=0,1 

Stop 

Tak 

P=0,4 

Wybierz istniejący zasób: 

a) Najmniejszy koszt P=0,2 

b) Najszybszy P=0,2 

c) Najrzadziej wykorzystany P=0,2 

d) Najdłużej bezczynny P=0,2 

e) Tak jak dla poprzednika P=0,2 

 

Alokacja 

nowej 

magistrali 

 

Tak 

P=0,5 

Wybierz spośród następujących opcji: 

a) Najmniejszy koszt P=0,3 

b) Najszybsza P=0,3 

c) Najrzadziej używana P=0,2 

d) Najdłużej bezczynna P=0,2 

 

Nie 

P=0,5 

 

Rysunek 4. Zależności między alokacją zasobów dla algorytmu ProGen 

6.2.2 Rafinacja genotypu 

Podobnie jak w większości metod rafinacyjnych punktem wyjścia dla poszukiwanego 

systemu jest najszybsza implementacja wszystkich zadań, która stanowi embrion. Każdy ko-

lejny węzeł w drzewie genotypu zawiera funkcję opisującą lokalną modyfikację architektury.  

Modyfikacja architektury może polegać na: 

1) Alokacji nowego zasobu 

2) Usunięcie zasobu z systemu 

3) Przemieszczenie zadania do innego zasobu 

4) Alokacja nowej magistrali 

5) Usunięcie magistrali z systemu 

6) Podłączenie zasobu do innej magistrali 
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Takie podejście umożliwia otrzymywanie genotypów o dowolnej strukturze, zapewniając jed-

nocześnie wykonanie wszystkich zadań.  

Poniżej znajduje się schemat generacji osobnika początkowego w metodzie rafinacyjnej. 

Algorytm 1.5 generacja osobnika początkowego w metodzie RafGen 

1. Function generuj() 

2. { 

3.  // dodawanie pierwszego węzła do grafu - embrionu  

4.  dodajEmbrion(); 

5.  // liczbaWezlow – wylosowana liczba węzłów w tworzonym genotypie 

6.  liczbaWezlow = losuj() 

7.  for i=1 to liczbaWezlow 

8.  dodajWezeł();  

9. } 

 

Ponieważ prezentowana metoda zalicza się do grupy algorytmów rafinacyjnych, liczba 

węzłów w genotypie może być dowolna. W linii nr 4 następuje utworzenie embrionu – w me-

todzie RafGen jest to najszybsza implementacja wszystkich zadań. W linii nr 6 następuje lo-

sowy wybór liczby węzłów. Linie 7-8 odpowiedzialne są za dodanie pozostałych węzłów do 

drzewa. W prezentowanym algorytmie rozmieszczenie węzłów jest losowe.  

 

Algorytm 1.6 funkcja dodająca węzeł do genotypu w algorytmie RafGen 

1. Function dodajWezel() 

2. { 

3. // dodawanie genów dla węzła 

4.  //gen procesora i zadań 

5.  opcjaDlaZadaniaOrazPE = losujZPrzedzialu(0,1);  

6.  // gen kanału komunikacyjnego  

7.  opcjaDlaCL = losujZPrzedzialu(0,1);; // 

8.  return wezel; 

9. }  

  

W linii nr 5 losowana jest opcja odpowiedzialna za jednoczesny wybór zadań oraz 

jednostek obliczeniowych. W linii nr 7 losowana jest opcja wyboru kanału komunikacyjnego. 
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Możliwe są następujące opcje rafinacji architektury: 

1. Największy zysk kosztu – wybierane jest zadanie oraz jego implementacja powodująca 

największe obniżenie kosztu generowanego systemu. 

2. Najmniejszy wzrost czasu – wybierane jest zadanie oraz jego implementacja powodu-

jąca najmniejszy wzrost czasu wykonania wszystkich zadań. 

3. Zadanie z maksymalną wartością iloczynu t*s przenieś do zasobu, na którym ten ilo-

czyn jest najmniejszy. 

4. Pierwsze zadanie wykonywane na zasobie z największą liczbą przyporządkowanych za-

dań przenieś do zasobu najrzadziej używanego. 

5. Najdroższa implementacja zadania ze ścieżki krytycznej na zasób zapewniający najwięk-

szy zysk kosztu – zadanie ze ścieżki krytycznej posiadające najdroższą implementację 

zostanie przeniesione do zasobu, na którym koszt jego implementacji jest najmniejszy. 

Jeśli konieczna jest alokacja nowej magistrali komunikacyjnej łączącej alokowane 

zasoby to odbywa się ona w sposób losowy z zadanym prawdopodobieństwem (linia nr 7) spo-

śród następujących możliwości: 

A. Największy zysk kosztu – wybierana jest magistrala powodująca największe obniżenie 

kosztu generowanego systemu 

B. Największa przepustowość – wybierana jest magistrala posiadająca największą 

przepustowość 

C. Najrzadziej używana – wybierana jest magistrala łącząca najmniej zasobów 

Poniżej na rysunku 5 został zaprezentowany diagram zależności między alokacją 

poszczególnych zasobów dla algorytmu rafinacyjnego. 
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1) Najmniejszy wzrost kosztu 

2) Najmniejszy wzrost czasu obliczeń 
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Rysunek 5. Zależności między alokacją zasobów dla algorytmu RafGen. 

6.3 Ocena osobników 

Po utworzeniu genotypów następuje odwzorowanie genotypu w fenotyp. Następuje 

wybór jednostek obliczeniowych, kanałów komunikacyjnych oraz przydział zadań do zasobów. 

Jeśli do którejkolwiek jednostki obliczeniowej zostało przyporządkowane więcej niż jedno 

zadanie to następuje szeregowanie zadań. W niniejszej rozprawie do szeregowania zadań został 

zastosowany algorytm szeregowania listowego. Obliczany jest czas wykonania wszystkich 

zadań oraz koszt systemu wbudowanego. Systemy są układane w ranking za kosztem (od 

najtańszego).  
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6.4 Operatory genetyczne i ewolucja 

Nowe pokolenia w prezentowanej metodzie tworzone są w drodze ewolucji dzięki za-

stosowaniu trzech operatorów genetycznych: krzyżowania, mutacji i selekcji wraz z klonowa-

niem. W niniejszej pracy została zastosowana selekcja rankingowa aby najlepszy osobnik nie 

zdominował selekcji. Ewolucja jest sterowana poprzez parametry: β, γ oraz δ w następujący 

sposób: 

 Φ = β *Π – liczba rozwiązań otrzymana dzięki zastosowaniu operatora klonowania, 

 Ψ = γ * Π – liczba rozwiązań otrzymana dzięki zastosowaniu operatora krzyżowania, 

 Ω = δ * Π – liczba rozwiązań otrzymana dzięki zastosowaniu operatora mutacji, 

 β + γ + δ = 1 – jeśli ten warunek jest spełniony to w każdym pokoleniu jest taka sama 

liczba osobników. 

Po każdym pokoleniu tworzony jest ranking rozwiązań.  

6.4.1 Klonowanie 

Definicja 10: Selekcja Rankingowa 

Selekcja to operator genetyczny, który dokonuje wyboru rozwiązań z prawdopodobieństwem P zależnym 

od miejsca rozwiązania na liście rankingowej (r) wyrażonym wzorem: 






r
P  

 

Klonowanie wybiera przy pomocy operatora selekcji rankingowej Φ rozwiązań z roz-

patrywanej populacji. Wybrane osobniki są kopiowane do nowego pokolenia. Osobnik najlep-

szy w danym pokoleniu zawsze zostanie skopiowany do nowego pokolenia. 

6.4.1 Mutacja 

Definicja 11: Mutacja 

Mutacja to operator genetyczny, który dla danego genotypu D = (F, E) zamienia jeden losowo wybrany 

gen (Fi) na inny (Fi’) z zadanym prawdopodobieństwem (prawdopodobieństwo to dotyczy wyboru genu). 

Mutacja podmienia jeden losowo wybrany węzeł genotypu na inny z genów spośród 

dostępnych opcji. Genotyp podlegający mutacji wybierany jest losowo. 

Poniżej znajduje się schemat operatora mutacji. 
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Algorytm 1.7 mutacja  

1. Function mutation(osobnik) 

2. { 

3.  // n – liczba węzłów w grafie zadań 

4.  // i – losowo wybrany węzeł w genotypie 

5. i = losujZPrzedzialu(1, n); 

6. return zamień(osobnik[i]); 

7. } 

 

Funkcja zamień w linii nr 6 zmienia wybrany gen na inny spośród dostępnych. Za-

miana dokonuje się losowo (linia nr 5) z prawdopodobieństwem podanym w poprzednim roz-

dziale. Operator mutacji działa w ten sam sposób dla każdego typu spośród prezentowanych 

algorytmów. 

6.4.1 Krzyżowanie 

Definicja 12: Krzyżowanie  

Krzyżowanie to operator genetyczny, który dla dwóch genotypów D1 = (F, E1), D2 = (M, E2) losuje po 

jednym węźle, a następnie wymienia poddrzewa, których korzeniami są wybrane węzły w wyniku czego 

powstają dwa nowe drzewa D1’ oraz D2’. 
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Rysunek 6. Przykład krzyżowania dwóch osobników dla algorytmu rafinacyjnego 

 

W prezentowanej metodzie zastosowano krzyżowanie jednopunktowe dla programowa-

nia genetycznego. Przy pomocy krzyżowania otrzymywanych jest Ψ rozwiązań. Krzyżowanie 
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losuje dwa różne genotypy (przy pomocy operatora selekcji rankingowej), dokonuje losowego 

wyboru punktów przecięcia, a następnie podmienia poddrzewa pomiędzy krzyżowanymi roz-

wiązaniami. Poniżej został zamieszczony schemat krzyżowania zarówno dla metody konstruk-

cyjnej (algorytm 1.4) jak i rafinacyjnej (algorytm 1.5). W przypadku algorytmu konstrukcyj-

nego, aby zapewnić wykonanie wszystkich zadań przez każdy z uzyskanych systemów, punkty 

przecięcia są identyczne dla obu rodziców. Algorytm rafinacyjny nie posiada takiego ograni-

czenia – punkty przecięcia dla każdego z rodziców mogą być różne, a wszystkie zadania zo-

staną wykonane przez obydwa otrzymane w drodze krzyżowania systemy.  

 

Algorytm 1.4 krzyżowanie w metodzie ProGen 

1. Function crossover (osobnik1, osobnik2) 

2. { 

3.  // n – liczba węzłów w grafie zadań 

4. // cp – losowo wybrany węzeł stanowiący punkt przecięcia 

5.  cp = losujZPrzedzialu(1, n); 

6.  return zamiana(osobnik1[cp], osobnik2[cp]); 

7. } 

 

W linii nr 5 losowo wybierany jest punkt przecięcia (cp) dla osobników o nazwach 

osobnik1 oraz osobnik2 podanych jako argumenty wejściowe funkcji crossover (linia nr 1). 

Metoda zamiana w linii nr 6 zamienia poddrzewa wybranych osobników poniżej wylosowa-

nego punktu przecięcia. 

 

Algorytm 1.5 krzyżowanie w metodzie RafGen 

1. Function crossoverRaf(osobnik1, osobnik2) 

2. { 

3.  // n – liczba węzłów w grafie zadań 

4.  // cp1 – losowo wybrany węzeł w osobniku1 stanowiący punkt przecięcia 

5.  // cp2 – losowo wybrany węzeł w osobniku2 stanowiący punkt przecięcia 

6. cp1 = losujZPrzedzialu(1, n); 

7. cp2 = losujZPrzedzialu(1, n); 

8. return zamiana(osobnik1[cp1], osobnik2[cp2]); 

9. } 
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W powyższym pseudokodzie w liniach 6 oraz 7 losowo wybierane są dwa różne punkty 

przecięcia dla osobnika1 (cp1) oraz sobnika2 (cp2). Osobniki o nazwach osobnik1 oraz osob-

nik2 zostały podane jako argumenty wejściowe funkcji crossoverRaf (linia 1). Metoda za-

miana (linia nr 9) zamienia poddrzewa wybranych osobników poniżej wylosowanych punktów 

przecięcia. 

Gdyby zaistniała sytuacja, w której liczba osobników, które mają zostać wygenerowane 

przy pomocy któregokolwiek z operatorów genetycznych, nie jest liczbą wymierną, wówczas 

liczba generowanych osobników jest zaokrąglana do najmniejszej liczby całkowitej. 
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7. Przydział nieprzewidzianych zadań 

W trakcie działania systemu wbudowanego może zaistnieć potrzeba wykonania zadań, 

które nie zostały przewidziane podczas procesu projektowania. Zadania te, podobnie jak w pro-

cesie kosyntezy, muszą zostać przydzielone do jednostek obliczeniowych. Zadania nieprzewi-

dziane nie zostały uwzględnione wcześniej przez projektanta i nie były ujęte w specyfikacji 

systemu podczas procesu kosyntezy, dlatego nie jest możliwa zmiana architektury systemu 

wbudowanego. W niniejszej pracy zaproponowane zostaną dwa podejścia rafinacyjne do przy-

działu nieprzewidzianych zadań: w sytuacji szczególnej oraz ogólnej. Przypadek szczególny 

ma miejsce, kiedy wszystkie nieprzewidziane zadania pojawiają się po wykonaniu wszystkich 

zadań przewidzianych przez projektanta systemu wbudowanego. W zaistniałej sytuacji przy-

dział oraz szeregowanie zadań początkowych nie ulega zmianie. W ogólnym przypadku nie-

przewidziane zadania mogą pojawić się w dowolnym miejscu w grafie modyfikując następstwo 

zadań oraz powodując konieczność zmiany przydziału zadań do procesorów. 

7.1 Założenia 

Algorytmy przydziału nieprzewidzianych zadań wymuszają wcześniejsze zaprojekto-

wanie i skonstruowanie systemu wbudowanego. Znana jest liczba jednostek obliczeniowych, 

przewidziana przez projektanta liczba zadań oraz przydział zadań do zasobów. Znany jest też 

czas rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych zadań, czas po którym wszystkie zadania 

systemu zostaną zakończone oraz całościowy koszt systemu wbudowanego. Założenia dla sys-

temu wbudowanego są takie same jak w przypadku procesu kosyntezy. Podobnie jak w proce-

sie kosyntezy zachowanie systemu wbudowanego jest opisane przy pomocy grafu zadań G = 

(T, E). Każdy węzeł TTi   reprezentuje zadanie podczas gdy krawędź ei,j ∊ E opisuje zależność 

między dwoma połączonymi zadaniami Ti oraz Tj. Każda krawędź posiada etykietę di,j, opisu-

jącą ilość danych, jaka jest przesyłana pomiędzy połączonymi zadaniami. 

Z każdym zadaniem Ti może być związane wymaganie czasowe ci, oznaczające czas, przed 

którym zadanie musi zdążyć się wykonać. Wszystkie wymagania czasowe muszą być 

dotrzymane przez architekturę docelową. System docelowy musi być poprawny w rozumieniu 

definicji 7. Czas transmisji pomiędzy dwoma połączonymi  
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Jeśli zadania Ti oraz Tj są przyporządkowane do tego samego PE, wówczas czas transmisji wy-

nosi 0. Warunek (1) zakłada poprawne uporządkowanie zadań, podczas gdy (2) zapewnia speł-

nienie wszystkich wymagań czasowych.  

Nieprzewidziane zadania mogą pojawić się, kiedy wszystkie przewidziane przez pro-

jektanta zadania zostały zakończone lub pomiędzy dwoma dowolnymi zadaniami. Pierwszy 

z przypadków jest przypadkiem szczególnym. Nie powoduje on modyfikacji dotychczasowej 

struktury grafu zadań. W ogólnym przypadku, kiedy nieprzewidziane zadania pojawiają się 

w dowolnej chwili działania systemu wbudowanego, struktura grafu zadań może jednak ulec 

zmianie.  

Tak samo jak w procesie kosyntezy istnieje baza danych zasobów (PE) oraz szyn ko-

munikacyjnych CL zawierająca czasy (t) oraz koszt (k) wykonania poszczególnych zadań nie-

przewidzianych przez projektanta w poprzednich etapach projektowania systemów wbudowa-

nych. 

7.2 Przypadek szczególny 

Przypadek szczególny w procesie przydziału nieprzewidzianych zadań ma miejsce 

kiedy pojawienie się kolejnych zadań nie powoduje modyfikacji dotychczasowej struktury 

grafu zadań. W takim przypadku każde z rozpatrywanych zadań jest wykonywane po zakoń-

czeniu wszystkich zadań przewidzianych przez projektanta. Na rysunku 7 przedstawiony został 

przykładowy, losowo wygenerowany graf zadań obrazujący opisaną sytuację. 
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Rysunek 7. Przykładowy graf G = (T, E) zawierający zadania przewidziane oraz nieprzewi-

dziane przez projektanta systemu wbudowanego w przypadku szczególnym 
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Graf ten składa się z siedmiu zadań przewidzianych przez konstruktora systemu wbudowanego 

(zadania: T0, T1, T2, T3, T4, T5 oraz T6) oraz pięciu nieprzewidzianych zadań (NT1, NT2, 

NT3, NT4 oraz NT5).  

Poniżej został przedstawiony schemat algorytmu przydziału nieprzewidzianych zadań 

dla przypadku szczególnego. Literami nn oznaczona została liczba nieprzewidzianych zadań. 

 

Algorytm 2.1 schemat algorytmu przydziału nieprzewidzianych zadań w przypadku szczegól-

nym 

1. Function przypadekSzczegolny() 

2. { 

3. najszybszePrzyporzadkowanie() 

4. 

5. // nn – liczba nieprzewidzianych zadań 

6. for i=0 to nn 

7. { 

8.  // m – liczba zasobów uniwersalnych 

9.  for j = 0 to m  

10.   V[j] = koszt * czasWykonania; 

11.  // M – minimalny zysk 

12.   if(zysk>M) 

13.   osobnik[i] = przyporządkowanie(min (V[j])); 

14. } 

15. szeregowanieZadan(); 

16. } 

 

Na początku wszystkie nieprzewidziane zadania zostają przydzielone do zasobów, dla 

których czas wykonania tych zadań jest najkrótszy (funkcja najszybszePrzyporzadkowanie 

w linii 3). Następnie dla każdego nieprzewidzianego zadania przeliczona zostaje następująca 

wartość V: 

 ninini ktV ,,, * , (6) 

Wartość ta zostaje obliczona także dla każdego n zasobu na którym możliwe jest wykonanie  

i-tego nieprzewidzianego zadania (linie 9-10). Wartość ti,n oraz ki,n oznaczają odpowiednio czas 

oraz koszt wykonania i-tego zadania na n-tym procesorze. Projektant ustala wartość M stano-



38 
 

wiącą minimalny zysk zmiany przydziału procesora dla danego zadania. Jeśli ewentualna za-

miana procesora wykonującego dane zadanie posiada większy zysk (liczony jako różnica war-

tości funkcji V dla procesora najszybszego oraz procesora posiadającego minimalną wartość 

V) to zadanie zostaje przydzielone do zasobu, na którym wartość funkcji V jest najmniejsza 

(linie 12-13). Funkcja szeregowanieZadań (linia 15) odpowiedzialna jest za ustalenie kolejno-

ści wykonywania poszczególnych zadań. 

7.3 Przypadek ogólny 

W poprzednim rozdziale opisana została sytuacja, w której wykrycie  nieprzewidzia-

nych zadań nie pociąga za sobą konieczności modyfikacji bazowej struktury grafu zadań. W ta-

kiej sytuacji jedynie nieprzewidziane zadania zostają przydzielone do alokowanych wcześniej 

procesorów. Dokonany wcześniej przydział zadań nie zostaje zmodyfikowany. W ogólnym 

przypadku jednak nieprzewidziane zadania mogą pojawić się po wykonaniu dowolnego z za-

dań, powodując modyfikację struktury bazowego grafu zadań oraz konieczność modyfikacji 

przydziału pozostałych zadań. 
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Rysunek 8a. Przykładowy graf zadań przed wykryciem nieprzewidzianych zadań 
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Rysunek 8b. Przykładowy graf zadań po wykryciu nieprzewidzianych zadań 

 

Rysunek 8 przedstawia przykładowy graf zadań przed (rys. 8a) oraz po wykryciu nieprzewi-

dzianych zadań (rys. 8b). Podstawowy graf zadań składał się z 7 procesów. Zadania T0, T1, 

T2, T3, T4, T5 oraz T6 są zadaniami przewidzianymi przez projektanta, zadania NT1, NT2, 

NT3 oraz NT4 są zadaniami nieprzewidzianymi, wykrytymi w trakcie działania systemu.  

Poniżej został przedstawiony algorytm przydziału nieprzewidzianych zadań w przy-

padku ogólnym. Literami nn oznaczona została liczba nieprzewidzianych zadań. 

 

Algorytm 2.2 schemat algorytmu przydziału nieprzewidzianych zadań w przypadku ogólnym 

1. Function PrzypadekOgolny() 

2. { 

3.  // nn – liczba nieprzewidzianych zadań 

4.  // n – liczba zadań przewidzianych w procesie projektowania systemu 

5.  for i = 0 to n + nn 

6. { 

7.  //PP – procesor uniwersalny (ang. Programmable Processor) 

8.  if (processor[i] == PP) 

9.  { 

10.    // m – liczba zasobów uniwersalnych 

11.   for j = 0 to m  
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12.    V[j] = czasWykonania; 

13.   osobnik[i] = przyporządkowanie (min (V[j])); 

14.  } 

15.  osobnikPomocniczy = osobnik[i]; 

16.   osobnikPomocniczy[i] = przyporządkowanie (min (V[j])); 

17. 

18.  if (processor[i] = PP && zysk> minZysk) 

19.  { 

20.   for j = 0 to m  

21.    V[j] = koszt * czasWykonania; 

22.    osobnikPomocniczy[i] = przyporządkowanie (min (V[j])); 

23.   zysk = osobnik[i].koszt - osobnikPomocniczy [i].koszt;  

24.   

25.    osobnik[i] = osobnikPomocniczy[j]; 

26  } 

27.  } 

28. szeregowanieZadan(); 

29. } 

 

Opisywana metoda na samym początku przydziela wszystkie zadania (zarówno przewi-

dziane przez projektanta systemu i przydzielone uprzednio do zasobów, jak i nieprzewidziane) 

do najszybszych procesorów alokowanych w systemie (linie 8-13). Zadania wykonywane na 

modułach sprzętowych pozostają nie zostaną przydzielone do innych zasobów. Dla każdego 

zadania (za wyjątkiem zadań wykonywanych na modułach sprzętowych) obliczana jest war-

tość funkcji V  (linie 20-21) według wzoru (7): 

 ninini ktV ,,, * , (7) 

i oznacza numer zadania, n to numer zasobu uniwersalnego, ti,n oznacza czas wykonania zada-

nia i na n-tym zasobie, a ki,n jest kosztem wykonania zadania i na n-tym procesorze. 

Zadania nieprzewidziane oraz te, które nie są wykonywane na modułach sprzętowych zostają 

przydzielone do procesorów, dla których wartość funkcji V jest najmniejsza (linia 22) jeżeli 

zysk z nowego przyporządkowania (linia nr 23) jest większy niż minimalny zysk ustalony 

przez projektanta systemu (linia nr 18). Ostatnim krokiem jest szeregowanie zadań (funkcja 

szeregowanieZadan linia numer 28). 
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8. Wyniki eksperymentów 

W celu oceny skuteczności zaprezentowanych metod kosyntezy wykonane zostały eks-

perymenty z wykorzystaniem benchmarków 10, 20, 30, 40, 50, 70 i 110 wierzchołkowych. Dla 

każdego z benchmarków liczba możliwych embrionów wynosiła 4. Dla każdej z metod proba-

bilistycznych zostało wykonane minimum 30 pomiarów. Wyniki zostały wykonane dla różnych 

wielkości pokolenia początkowego. Przebadany został także wpływ poszczególnych operato-

rów genetycznych na jakość otrzymywanych rozwiązań. Rozdziały 8.1- 8.5 przedstawiają ana-

lizę doboru wartości parametrów prezentowanych algorytmów kosyntezy. Ponieważ obydwa 

prezentowane algorytmy ewolucyjne zdają się wykazywać podobną reakcję na zmianę poszcze-

gólnych parametrów szczegółowy dobór wartości został wykonany dla algorytmu ProGen.  Pa-

rametry odpowiedzialne za liczbę osobników otrzymaną przy pomocy operatorów klonowania 

oraz mutacji (β oraz δ) zwiększane były od wartości 0,1 co 0,1 aż do pogorszenia otrzymywa-

nych rezultatów. Parametr γ odpowiedzialny za liczbę osobników generowanych przy pomocy 

krzyżowania zmieniany był od wartości 0,5 co 0,1 ponieważ można spodziewać się, że krzyżo-

wanie jest w największej części odpowiedzialne za jakość uzyskiwanych rozwiązań.  

W rozdziałach 8.6 oraz 8.7 przedstawione zostały wyniki pomiarów dla algorytmu ko-

syntezy ProGen (konstrukcyjnego) oraz dla algorytmu RafGen (rafinacyjnego).  

W rozdziałach 8.8 oraz 8.9 zawarto wyniki eksperymentów dla algorytmów przydziału 

nieprzewidzianych zadań dla wygenerowanych grafów o 10, 20, 30, 40, oraz 50 wierzchołkach. 

W tabeli 2 została podana baza zasobów dla grafu o 10 wierzchołkach. W Rozdziale 8.4 opisano 

wyniki dla przypadku szczególnego, w rozdziale 8.5 dla przypadku ogólnego. 

8.1 Rozmiar pokolenia  

Wielkością pokolenia osobników (Π) można sterować poprzez parametr α zgodnie ze 

wzorem zawartym w rozdziale 6.2 (Π=α*n*p, gdzie n oznacza liczbę zadań, a p liczbę typów 

jednostek obliczeniowych (PE)). Do zbadania wpływu liczby generowanych osobników w każ-

dym pokoleniu na jakość otrzymywanych rezultatów został wybrany graf o 50 wierzchołkach. 

Ograniczenie czasowe wynosiło 840. Taka sama wartość ograniczenia czasowego została rów-

nież użyta w następnych rozdziałach. W tabeli 3 przedstawiono wyniki uzyskane algorytmem 

ProGen dla grafu o 50 wierzchołkach w zależności od wielkości parametru α. Pomiary prze-

prowadzono dla wartości parametru α wynoszących: 3, 10, 30, 50, 70, 90 oraz 100. W tabeli 

zawarto najlepsze otrzymane wyniki w najlepszej oraz najgorszej próbie pomiaru dla kolejnych 

wartości badanego parametru.  
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α 

ProGen 
Najlepszy pomiar 

ProGen 
Najgorszy pomiar 

czas koszt pok. czas koszt pok. 

3 823 6171 42 839 7233 31 

10 823 5831 50 828 6583 29 

30 804 5895 34 825 6300 29 

50 832 5826 39 827 6354 23 

70 823 5755 28 814 6152 35 

90 827 5693 30 797 6964 31 

100 823 5755 26 814 6102 33 

Tabela 3. Zestawienie wyników uzyskanych algorytmem ProGen dla różnych wartości α. 

Dla wartości parametru α równej 3 najlepsza uzyskana architektura charakteryzowała 

się kosztem 6171 oraz czasem wykonania wszystkich zadań wynoszącym 823. W najgorszym 

pomiarze otrzymano rezultat, którego koszt wynosi 7233, a czas wykonania wszystkich zadań 

839. Algorytm ProGen za każdym razem w pokoleniu początkowym generował 600 osobni-

ków. Począwszy od drugiego pokolenia 420 osobników otrzymywanych było za pomocą ope-

ratora krzyżowania, 60 stosując operator mutacji oraz 120 w drodze klonowania. Najlepszy 

wynik otrzymano w 42 pokoleniu, a więc po wygenerowaniu 25200 rozwiązań. W najgorszym 

pomiarze algorytm ProGen wygenerował w 31 pokoleniu (po utworzeniu 18600 rozwiązań) 

architekturę, której koszt wyniósł 7233, a czas wykonania wszystkich zadań 839. Uzyskane 

najlepsze wyniki w najlepszej oraz najgorszej próbie różniły się o maksymalnie około 17%. 

W przypadku, kiedy wartość parametru α wynosiła 10 algorytm ProGen konstruował 

2000 rozwiązań w pokoleniu początkowym. W następnych generacjach 1400 osobników było 

tworzonych w drodze krzyżowania, 200 poprzez mutację, a 400 dzięki klonowania. Najlep-

szym otrzymanym rezultatem było rozwiązanie, którego koszt to 5831, a czas wykonania 

wszystkich zadań 823. Rozwiązanie to uzyskano w 31 pokoleniu po wygenerowaniu 100000 

osobników. W najgorszym pomiarze uzyskano system, którego koszt wyniósł 6583, a czas wy-

konania wszystkich zadań 828. Wynik utworzony został w 29 pokoleniu po wygenerowaniu 

58000 osobników. Koszt najlepszych uzyskanych architektur różnił się maksymalnie o około 

13%. 

Dla wartości parametru α równej 30 algorytm ProGen generował 6000 osobników w po-

koleniu początkowym. W każdej kolejnej generacji 4200 osobników było tworzonych przy po-
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mocy operatora krzyżowania, 600 przy pomocy operatora mutacji, a 1200 przy pomocy opera-

tora klonowania. W najlepszym pomiarze, w 34 pokoleniu po wygenerowaniu 204000 rozwią-

zań, otrzymano architekturę, której koszt wyniósł 5895, a czas wykonania wszystkich zadań 

804. W najgorszym z pomiarów koszt utworzonej architektury wynosił 6300, a czas wykonania 

wszystkich zadań 825. Najlepsze wyniki uzyskane w poszczególnych pomiarach różniły się 

maksymalnie o około 7%. 

W przypadku wartości parametru α równej 50 w pokoleniu początkowym generowa-

nych było za każdym razem 10000 osobników. W następnych generacjach 7000 osobników 

uzyskiwano poprzez zastosowanie operatora krzyżowania, 2000 poprzez zastosowanie opera-

tora klonowania, a 1000 stosując operator mutacji. Wynikiem otrzymanym w najlepszym po-

miarze był system charakteryzujący się kosztem 5826 oraz czasem wykonania wszystkich za-

dań wynoszącym 832. Został on uzyskany w 39 pokoleniu po wygenerowaniu 390000 rozwią-

zań. W najgorszym pomiarze uzyskano architekturę, której koszt wynosił 6354, a czas, w wy-

konania wszystkich zadań nie przekroczył 827. Rezultat ten otrzymano w 23 generacji, po 

utworzeniu 230000 rozwiązań. Jest to wynik o około 9% gorszy od uzyskanego w najlepszym 

z pomiarów dla rozpatrywanego algorytmu. 

Dla wartości parametru α wynoszącej 70 algorytm ProGen każdorazowo konstruował 

14000 osobników w początkowej generacji. W kolejnych pokoleniach 9800 systemów było 

tworzonych poprzez działanie operatorem krzyżowania, 1400 poprzez działanie operatorem 

mutacji oraz 2800 w drodze klonowania. W najlepszym pomiarze otrzymano rozwiązanie, któ-

rego koszt wyniósł 5755, a czas wykonania wszystkich zadań równy był 823. Rozwiązanie to 

zostało utworzone w 28 pokoleniu, po wygenerowaniu osobników 392000. Najlepszym wyni-

kiem uzyskanym w najgorszym z pomiarów była architektura, której koszt wynosił 6152, na-

tomiast czas wykonania wszystkich zadań równy był 814. Wynik ten został utworzony w 35 

generacji, a więc po wygenerowaniu 490000 rozwiązań. Najlepsze otrzymane wyniki w po-

szczególnych pomiarach różniły się między sobą o maksymalnie około 4%. 

W przypadku kiedy wartość parametru α wynosiła 90 algorytm ProGen konstruował 

18000 osobników w pokoleniu początkowym. W każdej kolejnej generacji 12600 rozwiązań 

było tworzonych przy pomocy operatora krzyżowania, 1800 w drodze mutacji, a 3600 poprzez 

zastosowanie operatora klonowania. Najlepszym uzyskanym wynikiem była architektura, któ-

rej koszt równy był 5693, czas wykonania wszystkich zadań 827. Rezultat ten otrzymano w 30 

pokoleniu, a więc po wygenerowaniu 540000 osobników. W najgorszej z prób najlepszy uzy-
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skany wynik charakteryzował się kosztem 6964 oraz czasem wykonania wszystkich zadań rów-

nym 797. Został on otrzymany w 31 pokoleniu po wygenerowaniu 558000 osobników. Najlep-

sze rozwiązania w poszczególnych próbach różniły się między sobą maksymalnie o około 22%.  

Dla wartości parametru α wznoszącej 100 algorytm konstruował 20000 osobników w każdym 

pokoleniu. Najlepszy otrzymany systemem charakteryzował się kosztem równym 5755 oraz 

czasem wykonania wszystkich zadań nie przekraczającym 826. Został on uzyskany w 28 po-

koleniu po wygenerowaniu 560000 osobników. W najgorszym z pomiarów najlepszy otrzy-

many system posiadał koszt równy 6102 oraz czas wykonania wszystkich zadań wynoszący 

814. Został on skonstruowany w 33 pokoleniu po wygenerowaniu 660000 osobników. Najlep-

sze rozwiązania w poszczególnych pomiarach różniły się maksymalnie o około 6%. 

Wykres 1 przedstawia zależność kosztu otrzymywanych najlepszych rozwiązań od 

wielkości parametru α. 

 

 

Wykres 1. Koszt najlepszych rozwiązań w zależności od parametru α 

 

Zgodnie z oczekiwaniami zmniejszanie liczby generowanych rezultatów poprzez 

modyfikacje parametru α przyczyniło się do pogorszenia uzyskiwanych wyników oraz 

zwiększenia procentowej różnicy pomiędzy otrzymywanymi rezultatami do maksymalnie 

22%. Różnica ta na ogół rosła wraz ze spadkiem liczby generowanych rozwiązań aż do 

17% dla wartość parametru α wynoszącej 3. Największa różnica (22%) została uzyskana dla 

wartości parametru α równej 90. Należy jednak pamiętać, że prezentowane metody są algoryt-

mami probabilistycznymi, więc, pojedyncze wyniki mogą sporadycznie odbiegać od większo-

ści otrzymywanych rezultatów. Dla tego samego grafu przy wartości parametru α wynoszącej 
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70 koszt uzyskanych systemów różnił się maksymalnie o 4%, a w przypadku wartości 100 

o około 6%. W najgorszych pomiarach dla poszczególnych wartości parametr α najlepszy wy-

nik otrzymano w przypadku kiedy wartość parametru α wynosiła 100. Jest to jednak wynik 

zaledwie o 50 jednostek lepszy niż w przypadku wartości wynoszącej 70. Na podstawie prze-

prowadzonych eksperymentów można stwierdzić, że dalsze zwiększanie parametru α po-

wyżej wartości 100 nie wpłynie znacząco na koszt uzyskiwanych rezultatów, dlatego war-

tość parametru α=100 uznano za wystarczającą. 

8.2 Wpływ klonowania 

Parametr β decyduje o liczbie osobników uzyskanych przy pomocy operatora klono-

wania. W tabeli 4 zostały przedstawione wyniki pomiarów wykonane dla różnych wartości 

parametru β. Rozpatrywano następujące wartości parametru β: 0,1, 0,2, 0,3 oraz 0,4. Do po-

miarów wykorzystano grafy o 30, 50 oraz 70 wierzchołkach. Ograniczenia czasowe dla po-

szczególnych grafów wynosiły: graf 30 –500, graf 50 – 840, graf 70 – 1600. 

 

graf β 
Najlepszy pomiar Najgorszy pomiar 

czas koszt pok. czas koszt pok. 

30 

0,1 491 3948 23 493 4119 10 

0,2 484 3823 30 493 4110 23 

0,3 491 3948 31 493 4119 25 

0,4 475 3916 28 493 4151 25 

50 

0,1 832 5836 32 828 6445 21 

0,2 823 5755 28 806 6105 20 

0,3 829 5798 32 814 6184 36 

0,4 829 5850 54 833 6309 33 

70 

0,1 1599 5613 56 1599 6142 32 

0,2 1599 5632 68 1517 5919 55 

0,3 1599 5577 72 1599 6069 65 

0,4 1599 5636 70 1589 6039 54 

Tabela 4. Wyniki pomiarów algorytmem ProGen dla różnych wartości parametru β. 

W przypadku grafu o 30 wierzchołkach, dla wartości parametru β wynoszącej 0,1 naj-

lepszym otrzymanym wynikiem była architektura o koszcie równym 3948 oraz czasie wyko-

nania wszystkich zadań wynoszącym 491, otrzymana w 23 pokoleniu. W najgorszym pomiarze 



46 
 

uzyskano rozwiązanie, którego koszt wynosił 4119, a czas, w którym wszystkie zadania zo-

staną wykonane równy był 493. Architektura została otrzymana w 10 generacji. Najlepsze uzy-

skane rozwiązania różniły się między sobą o około 4%. 

W najlepszym pomiarze dla wartości parametru β odpowiadającej 0,2 w 30 pokoleniu wygene-

rowano rozwiązanie, którego koszt wynosił 3823, natomiast czas wykonania   wszystkich zadań 

równy był 484. Czas wykonania wszystkich zadań dla najlepszego rozwiązania otrzymanego 

w najgorszym pomiarze wyniósł 493, natomiast koszt tego rozwiązania równy był 4110. Sys-

tem ten skonstruowany został w 23 pokoleniu. Różnica procentowa pomiędzy najlepszymi roz-

wiązaniami wygenerowanymi w poszczególnych próbach nie przekraczała 8%.  

Dla wartości parametru β równej 0,3 najlepsza uzyskana architektura charakteryzowała się 

kosztem wynoszącym 3948 oraz czasem wykonania wszystkich zadań równym 491. Została 

ona wygenerowana w 31 pokoleniu. W najgorszym z pomiarów po wygenerowaniu 25 pokoleń 

otrzymano architekturę o koszcie równym 4119 oraz czasie wykonania wszystkich zadań wy-

noszącym 493. Najlepsze rozwiązania uzyskane w najgorszym oraz najlepszym pomiarze róż-

niły się o około 4%. 

Ostatnia rozpatrywana wartość parametru β wynosiła 0,4. Dla tej wartości koszt najlepszego 

rozwiązania w najlepszym z pomiarów wyniósł 3916, a czas, w którym wszystkie zadania zo-

stały wykonane równy był 475. Rozwiązanie to zostało uzyskane w 28 pokoleniu. W najgorszej 

z prób koszt otrzymanej architektury równy był 4151, natomiast czas wykonania wszystkich 

zadań wynosił 493. Rozwiązanie to zostało otrzymane w 25 pokoleniu. Najlepsze wyniki otrzy-

mane w każdym z pomiarów różniły się maksymalnie o około 6%. 

Dla grafu trzydziestowierzchołkowego najlepsze rezultaty uzyskano dla wartości 

parametru β równej 0,2. 

Dla grafu pięćdziesięciowierzchołkowego w przypadku wartości parametru β wynoszą-

cej 0,1 najlepsza otrzymana architektura posiadała koszt równy 5836 oraz czas wykonania 

wszystkich zadań wynoszący 832. Została ona wygenerowana w 32 pokoleniu. W najgorszym 

z pomiarów najlepsza architektura posiadała koszt wynoszący 6445 oraz czas wykonania 

wszystkich zadań równy 828. Rezultat ten został otrzymany w 21 pokoleniu. Najlepsze rozwią-

zania uzyskane w poszczególnych pomiarach różniły się maksymalnie o 9%. 

Dla wartości parametru β wynoszącej 0,3 najlepszym otrzymanym wynikiem była architektura, 

której koszt wyniósł 5798, natomiast czas wykonania wszystkich zadań 829. Architektura ta 

została uzyskana w 32 generacji. Najlepsze rozwiązanie w najgorszym pomiarze otrzymano 
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w pokoleniu 36. Koszt tego rozwiązania równy był 6148. Wszystkie zadania zostały zakoń-

czone w czasie nie przekraczającym 814. Najlepsze rezultaty w poszczególnych pokoleniach 

różniły się maksymalnie o 6%. 

Ostatnia wartość parametru β wynosiła 0,4. Dla tej wartości najlepszy wygenerowany system 

posiadał koszt równy 5850 oraz czas wykonania wszystkich zadań wynoszący 829. Został on 

otrzymany w 54 pokoleniu. System uzyskany w najgorszym pomiarze posiadał koszt wyno-

szący 6309, a wszystkie zadania zostały wykonane w czasie równym 833. Architektura ta zo-

stała otrzymana w 33 generacji. Najlepsze rozwiązania różniły się maksymalnie o 7%. 

Podobnie jak dla grafu o trzydziestu wierzchołkach najlepsze wartości parametru 

β uzyskiwano dla wartości równej 0,2. 

Dla grafu o 70 wierzchołkach dla wartości parametru β równej 0,1 najlepsza otrzymana 

architektura charakteryzowała się kosztem równym 5613 oraz czasem wykonania wszystkich 

zadań wynoszącym 1599. Została ona wygenerowana w 56 pokoleniu. Najlepsza architektura 

uzyskana w najgorszym z pomiarów posiadała koszt równy 6142 oraz czas wykonania wszyst-

kich zadań 1599. Została ona otrzymana w 32 pokoleniu. Najlepsze rozwiązania otrzymane 

w poszczególnych pomiarach różniły się maksymalnie o około 9%. 

W przypadku wartości parametru β wynoszącej 0,2 najlepsze wygenerowane rozwiązanie cha-

rakteryzowało się kosztem wynoszącym 5632 oraz czasem wykonania wszystkich zadań rów-

nym 1599. Zostało ono otrzymane w 68 pokoleniu. W najgorszym z pomiarów w 55 pokoleniu 

uzyskano system, którego koszt wyniósł 5919, natomiast czas wykonania wszystkich zadań 

równy był 1517. Najlepsze rozwiązania w poszczególnych pomiarach różniły się maksymalnie 

o około 5%. 

Dla wartości parametru β wynoszącej 0,3 w najlepszym pomiarze został otrzymany system, 

którego koszt był równy 5577, a czas, w którym wszystkie zadania zostały wykonane wynosił 

1599. Rozwiązanie zostało wygenerowane w 72 pokoleniu. Koszt architektury uzyskanej 

w najgorszym z pomiarów wyniósł 6069, natomiast czas wykonania wszystkich zadań wynosił 

1599. Architektura ta została uzyskana w 65 generacji. Najlepsze wyniki w poszczególnych 

próbach różniły się o około 8%. 

Najlepszy otrzymany system w przypadku wartości parametr β wynoszącej 0,4 charakteryzo-

wał się kosztem 5636 oraz czasem wykonania wszystkich zadań równym 1599. Został on wy-

generowany w 70 pokoleniu. W najgorszym pomiarze w 54 pokoleniu uzyskano rozwiązanie, 

którego koszt wynosił 6039, a czas wykonania wszystkich zadań równy był 1589. Najlepsze 

wyniki w poszczególnych pomiarach różniły się maksymalnie o około 7%.  



48 
 

Wraz ze wzrostem wartości parametru β generowana była większa liczba pokoleń 

w celu otrzymania najlepszego rozwiązania. Szczególnie widoczne jest to dla większych 

grafów. Dzieje się tak ponieważ nowe pokolenia osobników zawierają coraz więcej osob-

ników z poprzedniego pokolenia. Z tego powodu ewolucja przebiega wolniej. Dla grafu 

trzydziestowierzchołkowego liczba generowanych pokoleń tak dla najlepszego, jak i najgor-

szego rozwiązania jest porównywalna, chociaż w najgorszym z pomiarów dla wartości para-

metru β wynoszącej 0,1 zostało wygenerowanych zaledwie 10 pokoleń osobników, co stanowi 

mniej niż 50% liczby pokoleń otrzymanych w pozostałych pomiarach. Dla grafu pięćdziesię-

ciowierzchołkowego w przypadku wartości parametru β wynoszącej 0,4 dla najlepszych otrzy-

manych wyników można zaobserwować wzrost liczby wygenerowanych pokoleń o około 69% 

w porównaniu do liczby pokoleń wygenerowanych w najlepszym pomiarze dla wartości para-

metru β równej 0,3. Dla grafu o siedemdziesięciu wierzchołkach można zaobserwować wzrost 

liczby generowanych pokoleń pomiędzy wartościami parametru β wynoszącymi 0,1 i 0,3 

o około 25% dla najlepszych uzyskanych rezultatów oraz nawet ponad 100% w przypadku naj-

lepszych wartości otrzymanych w najgorszych pomiarach. Zaistniała sytuacja może być spo-

wodowana tym, że zwiększając wartość parametru β coraz więcej osobników z poprzedniego 

pokolenia przechodzi w drodze klonowania do następnego przez co zmniejsza się różnorodność 

poszczególnych pokoleń, a algorytm działa wolniej. 

8.3 Wpływ mutacji 

Kolejnym z rozpatrywanych parametrów był parametr δ. Parametr ten decyduje o licz-

bie osobników wygenerowanych przy pomocy operatora mutacji. W tabeli 5 zamieszczone 

zostały wyniki pomiarów na grafach o 30, 50 oraz 70 wierzchołkach przeprowadzone dla war-

tości parametru δ równej: 0,1, 0,2, 0,3 oraz 0,4. Ograniczenia czasowe dla poszczególnych gra-

fów posiadały te same wartości co w przypadku badania wpływu operatora klonowania: graf 

30 –500, graf 50 – 840, graf 70 – 1600. 

 

graf δ 
Najlepszy pomiar Najgorszy pomiar 

czas koszt pok. czas koszt pok. 

30 

0,1 496 3771 19 486 4029 13 

0,2 481 3772 23 493 4069 8 

0,3 481 3772 12 477 4059 14 

0,4 496 3771 19 493 4053 20 
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50 

0,1 823 5755 26 827 6043 37 

0,2 794 5803 37 798 6188 25 

0,3 823 5745 29 820 6112 25 

0,4 823 5666 37 823 6073 27 

70 

0,1 1584 5644 61 1599 6034 55 

0,2 1593 5586 48 1589 6054 45 

0,3 1584 5454 67 1599 6115 37 

0,4 1599 5606 48 1539 6877 44 

 

Tabela 5. Wyniki pomiarów algorytmem ProGen dla różnej liczby rozwiązań generowanych  

przy pomocy operatora mutacji. Parametr δ odpowiada za liczbę osobników otrzymywanych 

przy pomocy operatora mutacji. 

 

Dla grafu trzydziestowierzchołkowego w przypadku wartości parametru δ równej 0,1 

w najlepszym z pomiarów uzyskano system, którego koszt wynosił 3771, a czas wykonania 

wszystkich zadań równy był 496. Wynik ten otrzymany został w 19 pokoleniu. W najgorszym 

z pomiarów koszt najlepszego wygenerowanego systemu wyniósł 4029. Czas wykonania 

wszystkich zadań dla tego systemu równy był 486. Rezultat ten uzyskano w 13 pokoleniu. Róż-

nica pomiędzy najlepszymi osobnikami wygenerowanymi w poszczególnych pomiarach wy-

nosiła około 6%. Dla wartości parametru δ równej 0,2 najlepszy otrzymany system charaktery-

zował się czasem wykonania wszystkich zadań równym 481 oraz kosztem 3772. Został on 

otrzymany w 23 pokoleniu. W najgorszym pomiarze uzyskano rozwiązanie, którego koszt wy-

nosił 4069, a czas wykonania wszystkich zadań 493. Rozwiązanie to zostało wygenerowane 

w 8 pokoleniu. Najlepsze otrzymane rozwiązania w poszczególnych pomiarach różniły się mię-

dzy sobą o około 8%. Kiedy wartość parametru δ wynosiła 0,3, w najlepszym pomiarze uzy-

skano architekturę, której koszt wyniósł, podobnie jak dla wartości parametru δ równej 0,2, 

3772. Czas wykonania wszystkich zadań dla otrzymanej architektury równy był 481 Rozwią-

zanie to otrzymano w 12 pokoleniu. Koszt najlepszego rozwiązania wygenerowanego w naj-

gorszym pomiarze to 4059, czas wykonania wszystkich zadań nie przekroczył 477. Rozwiąza-

nie to zostało dostarczone w 14 pokoleniu. Najlepsze wyniki otrzymane w najgorszym oraz 

najlepszym pomiarze różniły się między sobą o około 8%. W przypadku wartości parametru 

δ równej 0,4 koszt najlepszego wygenerowanego system równy był 3771. Wszystkie zadania 

zakończyły się w czasie 496. Rozwiązanie to otrzymano w 19 pokoleniu. Koszt najlepszej uzy-

skanej architektury w najgorszej próbie wynosił 4053, a czas wykonania wszystkich zadań 493. 
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Wynik ten otrzymano w 20 pokoleniu. Najlepsze wygenerowane architektury różniły się mak-

symalnie o około 7%. 

Jak można zauważyć zmiana wartości parametru δ dla grafu o 30 wierzchołkach 

nie wpływa w sposób znaczący na jakość otrzymywanych wyników. Koszty najlepszych 

uzyskanych systemów w najlepszych pomiarach dla każdej rozpatrywanej wartości parametru 

δ różniły się maksymalni o jedną jednostkę. Różnice pomiędzy najlepszymi osobnikami w po-

szczególnych pomiarach wynosiły między 6 a 8%. Najlepsze rezultaty zostały otrzymane dla 

wartości parametru δ równych: 0,1 oraz 0,4, przy czym koszt systemu uzyskanego w naj-

gorszym z pomiarów był najniższy w przypadku wartości parametru δ wynoszącej 0,1 

(4029 dla δ=0,1 oraz 4053 dla δ=0,4). 

Dla grafu o 50 wierzchołkach oraz wartości parametru δ wynoszącej 0,1 najlepszy uzy-

skany system charakteryzował się kosztem równym 5755 oraz czasem wykonania wszystkich 

zadań wynoszącym 823. Został on otrzymany w 26 pokoleniu. W najgorszym z pomiarów w 37 

pokoleniu została wygenerowana architektura, której koszt równy był 6043, a czas wykonania 

wszystkich zadań wynosił 827. Najlepsze wyniki otrzymywane w poszczególnych pomiarach 

różniły się o około 5%. Dla wartości parametru δ równej 0,2, w najlepszym pomiarze uzyskano 

architekturę, której koszt wyniósł 5803, a czas wykonania wszystkich zadań 794. Architektura 

ta została uzyskana w 37 pokoleniu. W najgorszym pomiarze otrzymano wynik charakteryzu-

jący się czasem wykonania wszystkich zadań równym 798 oraz kosztem wynoszącym 6188. 

System ten został wygenerowany w 25 pokoleniu. Rozwiązania różniły się między sobą 

o około 7%. W przypadku wartości parametru δ wynoszącej 0,3 najlepszym uzyskanym rezul-

tatem była architektura o koszcie 5745 oraz czasie wykonania wszystkich zadań równym 823. 

Wynik ten został uzyskany w 29 pokoleniu. W najgorszej próbie dla rozpatrywanej wartości 

parametru δ koszt otrzymanej architektury wynosił 6112, a czas wykonania wszystkich zadań 

820. Rezultat ten wygenerowany został w 25 pokoleniu. Najlepsze uzyskane rozwiązania róż-

niły się maksymalnie o około 6%. Dla wartości parametru δ równej 0,4 najtańszym uzyskanym 

rozwiązaniem był system, którego koszt wynosił 5666, a czas wykonania wszystkich zadań 

823. Rozwiązanie to zostało skonstruowane w 37 pokoleniu. W najgorszej próbie najlepsze 

otrzymane rozwiązanie charakteryzowało się czasem wykonania wszystkich zadań równym 

823 oraz kosztem wynoszącym 6073. Wyniki uzyskane w najlepszym oraz najgorszym pomia-

rze różniły się między sobą o około 7%. 

Dla grafu o 70 wierzchołkach oraz wartości parametru δ wynoszącej 0,1 najlepszą 

otrzymaną architekturą był system, którego koszt równy był 5644 wygenerowany w 61 poko-
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leniu, dla którego czas wykonania wszystkich zadań równy był 1584. W najgorszym z pomia-

rów najlepszy otrzymany rezultat charakteryzował się kosztem równym 6034 oraz czasem wy-

konania wszystkich zadań wynoszącym 1599. Został on uzyskany w 55 pokoleniu. Najlepsze 

rozwiązania w poszczególnych pomiarach różniły się o około 7%. Kiedy wartość parametru 

δ równa była 0,2, w najlepszym pomiarze otrzymano system, którego koszt wynosił 5586, 

a czas wykonania wszystkich zadań 1593. System ten otrzymano w 48 pokoleniu. W najgorszej 

próbie koszt najlepszej wygenerowanej w 45 pokoleniu architektury wyniósł 6054. Wszystkie 

zadania zostały wykonane w czasie 1589. Najlepsze uzyskane rozwiązania różniły się maksy-

malnie o około 8%. W przypadku wartości parametru δ równej 0,3 najlepsza wygenerowana 

architektura charakteryzowała się kosztem równym 5454 oraz czasem wykonania wszystkich 

zadań wynoszącym 1584. Została ona uzyskana w 67 pokoleniu. Koszt najlepszej architektury 

otrzymanej w najgorszym pomiarze równy był 6115, natomiast czas wykonania wszystkich za-

dań wyniósł 1599. Najlepsze uzyskane wyniki w poszczególnych próbach nie różniły się więcej 

niż około 11%. Dla wartości parametru δ równej 0,4 w najlepszym pomiarze otrzymano roz-

wiązanie, którego koszt wynosił 5606, a czas, w którym ostatnie zadanie zostało wykonane 

równy był 1599. Wynik ten otrzymano w 48 pokoleniu. Rozwiązanie wygenerowane w najgor-

szej próbie posiadało koszt równy 6877 oraz czas wykonania wszystkich zadań wynoszący 

1539. W najlepszym pomiarze najlepsze rozwiązanie wygenerowano w 37 pokoleniu, w naj-

gorszej próbie w 44 generacji. Najlepsze otrzymane rozwiązania różniły się maksymalnie 

o około 18%.  

W zaprezentowanych wynikach dla grafu o 70 wierzchołkach można zauważyć, że róż-

nica pomiędzy najlepszymi rozwiązaniami w poszczególnych pomiarach zwiększa się 

wraz ze wzrostem wartości parametru δ. Wynosi ona 7, 8, 11 oraz 18% odpowiednio dla 

wartości parametru δ wynoszących 0,1, 0,2 0,3 oraz 0,4. Najtańszy system (którego koszt równy 

był 5454) został uzyskany dla wartości parametru δ wynoszącej 0,3. Jednakże najtańszy system 

w najgorszych pomiarach (koszt równy 6034) został wygenerowany dla δ=0,1. 

Zgodnie z oczekiwaniami zwiększanie liczby osobników generowanych przy po-

mocy operatora mutacji powoduje większą różnorodność uzyskiwanych rezultatów. 

Dzieje się tak ponieważ operator mutacji jest drugorzędnym operatorem genetycznym 

i ma za zadanie. Dla każdego z grafów najlepsze rozwiązanie było otrzymywane dla innej 

wartości parametru δ. Jednocześnie dla każdego z grafów najtańsze rozwiązania w najgorszym 

z pomiarów były generowane dla wartości parametru δ równej 0,1. Wartość parametru δ 

zdaje się nie mieć widocznego wpływu na liczbę generowanych pokoleń. Dla przykładu 

spośród najlepszych rozwiązań uzyskanych dla grafu o 70 wierzchołkach najwięcej pokoleń 
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zostało wygenerowanych dla wartości parametru δ wynoszącej 0,3 (67 pokoleń). Jednocześnie 

w najgorszym pomiarze dla tej samej wartości wygenerowane zostało 37 pokoleń, podczas gdy 

w najgorszych pomiarach najwięcej pokoleń wygenerowanych zostało dla wartości 0,1 (55 po-

koleń). Z tych powodów optymalną wartością parametru δ jest wartość 0,1 zarówno dla 

małych jak i dużych grafów. 

8.4 Wpływ krzyżowania 

Następnym parametrem, dla którego wpływ na jakość otrzymywanych wyników został 

sprawdzony był parametr γ. Parametr ten jest odpowiedzialny za liczbę osobników otrzyma-

nych przy pomocy operatora krzyżowania. 

Poniżej w tabeli 6 zostały zamieszczone wyniki eksperymentów wykonanych przy pomocy al-

gorytmu ProGen dla różnych wartości parametru γ. W pomiarach użyto grafów o 30, 50 oraz 

70 wierzchołkach. 

 

graf γ 
Najlepszy pomiar Najgorszy pomiar 

czas koszt pok. czas koszt pok. 

30 

0,8 491 3948 26 493 4119 14 

0,7 485 3835 18 454 4080 18 

0,6 484 3823 43 493 4119 21 

0,5 491 3948 27 493 4119 25 

50 

0,8 794 5847 51 820 6252 31 

0,7 829 5798 34 814 6144 30 

0,6 794 5803 50 814 6176 29 

0,5 832 5812 50 801 6139 47 

70 

0,8 1599 5605 52 1497 6277 40 

0,7 1599 5645 50 1599 6085 44 

0,6 1599 5704 59 1599 6124 36 

0,5 1599 5590 61 1483 6051 50 

Tabela 6. Wyniki pomiarów algorytmem ProGen w zależności od liczby rozwiązań genero-

wanych przy pomocy operatora krzyżowania. Parametr γ odpowiada za liczbę rozwiązań 

otrzymywanych poprzez zastosowanie operatora krzyżowania. 
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Przedstawione w tabeli 6 wyniki zostały wykonane dla wartości parametru γ wynoszą-

cych 0,5, 0,6, 0,7 oraz 0,8. Czasy maksymalne dla poszczególnych grafów również były usta-

wione tak samo jak dla pomiarów zawartych w tabeli 2 (graf 30 –500, graf 50 – 840, graf 70 – 

1600). 

Dla grafu o 30 wierzchołkach dla wartości parametru γ równej 0,8 najlepsze otrzymane 

rozwiązanie charakteryzowało się kosztem równym 3948 oraz czasem wykonania wszystkich 

zadań wynoszącym 491. Wynik ten został uzyskany w 26 pokoleniu. Najlepszym rozwiąza-

niem w najgorszej z prób była architektura charakteryzująca się kosztem 4119 oraz czasem wy-

konania wszystkich zadań równym 493. Jest to wynik o około 4% gorszy od najtańszego uzy-

skanego systemu. Rozwiązanie to zostało otrzymane w 14 pokoleniu.  

W przypadku wartości parametru γ wynoszącej 0,7 najlepszy system otrzymano w 18 pokole-

niu. Koszt tego systemu równy był 3835, natomiast czas wykonania wszystkich zadań wyniósł 

485. W najgorszym pomiarze wygenerowane zostało rozwiązanie, którego koszt wynosił 4080, 

a ostatnie zadanie zostało zakończone w czasie 454. System ten został uzyskany w 18 pokole-

niu. Najlepsze rozwiązania w poszczególnych pomiarach różniły się między sobą o maksymal-

nie około 6%. 

Dla wartości parametru γ wynoszącej 0,6 koszt najlepszej otrzymanej architektury wyniósł. 

Czas wykonania wszystkich zadań dla otrzymanego rozwiązania był równy 484. Koszt otrzy-

manego rozwiązania wyniósł 3823. System ten został otrzymany w 43 generacji. W najgorszej 

z prób najlepsze rozwiązanie uzyskano w 21 pokoleniu. Była to architektura charakteryzująca 

się kosztem wynoszącym 4119 oraz czasem wykonania wszystkich zadań równym 493. Róż-

nica pomiędzy rozwiązaniami wygenerowanymi w najlepszym oraz najgorszym pomiarze wy-

nosiła 7%.  

Dla wartości parametru γ równej 0,5 najlepsze rozwiązanie uzyskane zostało w pokoleniu 27. 

Był to system, którego koszt wynosił 3948, a czas wykonania wszystkich zadań równy był 491. 

W najgorszym pomiarze w 25 pokoleniu otrzymano architekturę, dla której czas wykonania 

wszystkich zadań wyniósł 493, a koszt był równy 4119. Wyniki uzyskane w najlepszym oraz 

najgorszym pomiarze różniły się maksymalnie o około 4%. 

W przypadku grafu o 50 wierzchołkach oraz wartości parametru γ równej 0,8 najlepsza 

otrzymana architektura posiadała koszt równy 5847 oraz czas wykonania wszystkich zadań 

wynoszący 794. Architektura ta została otrzymana w 51 pokoleniu. Koszt najtańszego rozwią-

zania uzyskanego w najgorszym pomiarze wynosił 6252, natomiast czas wykonania wszystkich 

zadań nie przekraczał 820. Rozwiązanie to zostało wygenerowane w 31 pokoleniu. Wynik 

otrzymany w najgorszym pomiarze był o około 7% droższy od uzyskanego w najlepszej próbie.  
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Dla wartości parametru γ wynoszącej 0,7 najlepszym otrzymanym rezultatem był system otrzy-

many w 34 pokoleniu, którego koszt równy był 5798, a czas wykonania wszystkich zadań nie 

przekraczał 829. W najgorszym z pomiarów uzyskana została architektura, której koszt wynosił 

6144, a czas wykonania wszystkich zadań równy był 814. Rezultat ten otrzymano w 30 poko-

leniu i był on gorszy od najlepszego wyniku o około 6%. 

W przypadku wartości parametru γ równej 0,6 dla rozpatrywanego grafu najlepsze otrzymane 

rozwiązanie posiadało koszt równy 5803 oraz czas wykonania poszczególnych zadań wynoszący 

794. System ten został skonstruowany w 50 generacji. W najgorszym z pomiarów uzyskano roz-

wiązanie charakteryzujące się kosztem wynoszącym 6176 oraz czasem wykonania wszystkich 

zadań nie przekraczającym 814. Zostało ono otrzymane w 29 pokoleniu. Najlepsze rozwiązania 

wygenerowane w poszczególnych pomiarach różniły się maksymalnie o około 6%. 

Ostatnią rozpatrywaną wartością parametru γ dla grafu 50-cio wierzchołkowego była war-

tość 0,5. Dla tej wartości w najlepszym pomiarze w 50 pokoleniu uzyskano system, którego 

koszt wyniósł 5812, a czas wykonania wszystkich zadań 832. W najgorszym z pomiarów naj-

lepsza otrzymana architektura charakteryzowała się czasem wykonania wszystkich zadań rów-

nym 801 oraz kosztem wynoszącym 6139. Została ona uzyskana w 47 pokoleniu. Najtańsze 

otrzymane rozwiązania różniły się maksymalnie o około 5%. 

Dla grafu o 70 wierzchołkach i wartości parametru γ równej 0,5 najlepszym otrzyma-

nym rezultatem była architektura, której koszt wynosił 5590, a czas wykonania wszystkich za-

dań 1599. Została ona wygenerowana w 61 pokoleniu. W najgorszym z pomiarów koszt naj-

lepszej uzyskanej architektury wynosił 6051, a czas wykonania wszystkich zadań 1483. Została 

ona wygenerowana w 50 pokoleniu. Najlepsze otrzymane rozwiązania różniły się maksymalnie 

o około 8%.  

W przypadku, gdy wartość parametru γ równa była 0,6, najlepszym otrzymanym rozwiązaniem 

okazał się system, którego koszt wyniósł 5704, natomiast czas wykonania wszystkich zadań 

nie przekroczył 1599. Rozwiązanie to zostało uzyskane w 59 pokoleniu. Najlepszym otrzyma-

nym rozwiązaniem w najgorszej z prób była architektura, której koszt równy był 6124, nato-

miast czas wykonania wszystkich zadań wyniósł 1599. Wynik ten został uzyskany w 36 poko-

leniu. Najlepsze rozwiązania w poszczególnych pomiarach różniły się między sobą o maksy-

malnie 7%.  

Najlepszym otrzymanym rozwiązaniem dla wartości parametru γ równej 0,7 był system cha-

rakteryzujący się czasem wykonania wszystkich zadań odpowiadającym 1599 oraz kosztem 

równym 5645. Został on uzyskany w 50 pokoleniu. Najlepsze rozwiązanie wygenerowane 

w najgorszym pokoleniu posiadało koszt równy 6085 oraz czas wykonania wszystkich zadań 
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wynoszący 1599. Koszty rozwiązań uzyskanych w poszczególnych pokoleniach różniły się 

maksymalnie o 8%. 

Dla wartości parametru γ równej 0,8 w najlepszej próbie uzyskano system charakteryzujący się 

czasem wykonania wszystkich zadań równym 1599 oraz kosztem wnoszącym 5605. System 

ten otrzymano w 52 generacji. W najgorszym pomiarze otrzymano rozwiązanie, którego koszt 

równy był 6277, a czas wykonania wszystkich zadań 1497. Został on otrzymany w 40 pokole-

niu i różnił się od wyniku uzyskanego w najlepszym pomiarze o około 11%.  

Największa różnica wśród otrzymanych rezultatów występuje dla grafu siedemdziesię-

ciowierzchołkowego w przypadku wartości parametru γ równej 0,8 i wynosi ona 11%. Rów-

nież dla grafu o 50 wierzchołkach w przypadku wartości parametru γ wynoszącej 0,8 różnica 

pomiędzy najlepszymi rozwiązaniami była największa (7%). Tylko dla najmniejszego rozpa-

trywanego grafu o 30 wierzchołkach różnica pomiędzy kosztami otrzymywanych rozwiązań 

była najmniejsza dla wartości parametru γ równej 0,8. Jednakże dla najmniejszego spośród roz-

patrywanych grafów w przypadku wartości parametru γ wynoszącej 0,8 zarówno najlepszy wy-

nik otrzymany (3948) jak i najlepszy wynik w najgorszym z pomiarów (4119) były najgor-

szymi spośród wszystkich otrzymywanych wyników dla każdej z wartości parametru γ. Dla 

grafu o 30 wierzchołkach najlepszy rezultat otrzymano dla wartości parametru γ wynoszącej 

0,6 (3823). Niewiele gorszy wynik otrzymano dla wartości parametru γ równej 0,7 (3835). Spo-

śród najgorszych prób najlepszym uzyskanym rezultatem była architektura o koszcie wynoszą-

cym (4080) otrzymana dla wartości parametru γ równej 0,7. Dla grafu pięćdziesięciowierzchoł-

kowego, spośród najlepszych prób, najtańszy system (5798) uzyskany został dla wartości pa-

rametru γ równej 0,7. Najgorszy spośród rezultatów (5847) został uzyskany dla wartości para-

metru γ wynoszącej 0,8. W przypadku grafu o 70 wierzchołkach najgorszy otrzymany rezultat 

spośród najlepszych pomiarów charakteryzował się kosztem równym 5704 i został wygenero-

wany dla wartości parametru γ wynoszącej 0,6. Dla tego grafu najlepsze rezultaty zostały uzy-

skane w przypadku wartości parametru γ równej 0,5 odpowiednio: 5590 w najlepszym pomia-

rze oraz 6051 w najgorszym z pomiarów.  

Analizując otrzymane wyniki można zauważyć, że najmniej pokoleń było generowa-

nych zwykle dla wartości parametru γ wynoszącej 0,7 (w przypadku najlepszego i najgor-

szego pomiary było to: dla grafu o 30 wierzchołkach 18 oraz 18, dla grafu o 50 wierzchołkach: 

34 i 30 oraz dla grafu o 70 wierzchołkach 50 i 44). Ogólnie można zaobserwować spadek 

liczby generowanych pokoleń wraz ze wzrostem wartości parametru γ Jest to spowodo-

wane tym, że operator krzyżowania wpływa na szybszą zbieżność algorytmu. Mniejsza 
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liczba pokoleń, i, dzięki temu, mniejsza liczba generowanych osobników skracają czas obli-

czeń. 

Biorąc pod uwagę otrzymane rezultaty (zarówno najlepsze jak i najgorsze pomiary) 

można zauważyć, że dla wszystkich rozpatrywanych grafów zwiększanie parametru γ aż 

do wartości 0,7 przyczyniało się do poprawy otrzymywanych rezultatów. Powyżej wartości 

parametru γ wynoszącej 0,7 zdarzały się pojedyncze wyniki odbiegające od pozostałych. 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów można wysunąć wniosek, że wartość 

parametru γ = 0,7 uznano za odpowiednią. Dla mniejszych grafów można tą wartość 

zwiększyć jednak nie wpływa to w sposób znaczący na jakość otrzymywanych rezultatów. 

8. 5 Warunek stop 

Algorytmy ewolucyjne ProGen oraz RafGen kończą działanie jeśli w ε kolejnych poko-

leniach nie zostało znalezione lepsze rozwiązanie. Ponieważ przestrzeń rozwiązań jest skoń-

czona nie ma potrzeby ustalania dodatkowych warunków zatrzymania prezentowanych 

algorytmów. Ze względu na dobre uwarunkowanie zadania rezultaty potwierdziły po-

prawność tak sformułowanego warunku ponieważ algorytmy generowały wyniki w skoń-

czonym czasie. Dla większych grafów można rozważyć wprowadzenie dodatkowego para-

metru ograniczającego liczbę otrzymywanych rozwiązań ze względu na rosnący czas ob-

liczeń. Tabela 7 zawiera wyniki eksperymentów dla algorytmu ProGen dla grafu o 50 wierz-

chołkach uzyskane dla różnej wartości parametru ε.  

 

ε 
Najlepszy pomiar Najgorszy pomiar 

Czas koszt pok. czas koszt pok. 

2 827 5995 32 829 6654 15 

3 814 5888 35 838 6358 23 

4 794 5803 47 839 6285 29 

5 823 5755 28 838 6046 44 

Tabela 7. Wyniki pomiarów dla różnych wartości parametru ε. Parametr ε decyduje po ilu po-

koleniach, w których nie uzyskano lepszego rozwiązania, algorytm ma się zatrzymać. 

Wyniki pomiarów dla wartości parametru ε wynoszących 2, 3, 4 oraz 5. Wartość para-

metru α dla każdego z pomiarów była równa 100. Wartości pozostałych parametrów wynosiły: 
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β = 0,2, γ = 0,7 oraz δ = 0,1 i takim samym czasie maksymalnym dla każdego pomiaru wyno-

szącym 840. 

Ponieważ maksymalna ilość embrionów wynosiła 4, algorytm ProGen w każdym po-

miarze generował 20000 rozwiązań w pokoleniu początkowym. W każdym następnym 14000 

osobników tworzone było poprzez działanie operatora krzyżowania, 4000 poprzez działanie 

operatora mutacji oraz 2000 poprzez działanie operatora klonowania. 

W przypadku wartości parametru ε równej 2 najlepszym uzyskanym rezultatem była 

architektura, której koszt wyniósł 5995, a czas wykonania wszystkich zadań 827. Architektura 

ta została otrzymana w 32 pokoleniu po wygenerowaniu 640000 osobników. W najgorszym 

pomiarze najlepsze skonstruowane rozwiązanie charakteryzowało się kosztem równym 6654 

oraz czasem wykonania wszystkich zadań wynoszącym 829. Rozwiązanie to zostało uzyskane 

w 15 pokoleniu po utworzeniu 300000 osobników. Wyniki uzyskane w najlepszej oraz najgor-

szej z prób różniły się między sobą o około 11%. 

Dla wartości parametru ε wynoszącej 3 koszt najlepszego wygenerowanego systemu 

wyniósł 5888, natomiast czas wykonania wszystkich zadań 814. Rozwiązanie to zostało skon-

struowane w 35 generacji rozwiązań, po uzyskaniu 700000 osobników. W najgorszej z prób 

dla rozpatrywanej wartości parametru ε otrzymano system, którego koszt równy był 6358. Czas 

wykonania wszystkich zadań wynosił 838. System ten został uzyskany w 29 pokoleniu po wy-

generowaniu 580000 osobników. Najlepsze uzyskane wyniki różniły się maksymalnie o około 

8%. 

Kiedy wartość parametru ε równa była 4 w najlepszym pomiarze otrzymano architek-

turę, której koszt wyniósł 5803, a czas wykonania wszystkich zadań 794. Architektura ta zo-

stała utworzona w 47 pokoleniu po wygenerowaniu 940000 osobników. W najgorszym z po-

miarów, w 29 generacji, po skonstruowaniu 580000 osobników, uzyskane zostało rozwiązanie, 

charakteryzujące się czasem wykonania wszystkich zadań równym 839 oraz kosztem nie prze-

kraczającym 6285. Otrzymane rozwiązania różniły się maksymalnie o około 8%. 

W przypadku wartości parametru ε wynoszącej 5 najlepszym otrzymanym rezultatem 

był system otrzymany w 28 pokoleniu po wygenerowaniu 560000 osobników, którego koszt 

równy był 5755, a czas wykonania wszystkich zadań wynosił 823. W najgorszym z pomiarów 

otrzymano system, którego koszt wyniósł 6046, natomiast czas wykonania wszystkich zadań 

równy był 838. System ten uzyskano w 44 pokoleniu po generacji 880000 rozwiązań. Najlepsze 

rozwiązania w poszczególnych pomiarach różniły się maksymalnie o około 5%. 

Zgodnie z oczekiwaniami zmniejszenie wartości parametru ε dla grafu o pięćdzie-

sięciu wierzchołkach spowodowało pogorszenie jakości otrzymywanych rezultatów, 
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a także wzrost różnicy pomiędzy najlepszym a najgorszym pomiarem z 6% do maksymal-

nie 11% (pomiędzy ε=2 a ε=3 różnica między najlepszymi rezultatami otrzymanymi w po-

szczególnych pomiarach wynosi 107 jednostek, między ε=3 a ε=4 85 jednostek, podczas gdy 

między ε=4 a ε=5 48 jednostek). Jest to spowodowane tym, że dla mniejszych wartości para-

metru ε, ewolucja rozwiązań kończy się wcześniej i jest generowanych mniej rozwiązań. 

Na wykresie 2 przedstawiono wykres kosztu dla najlepszych rozwiązań uzyskanych przy róż-

nych wartościach parametru ε. 

 

 

Wykres 2. Wykres kosztu dla najlepszych rozwiązań w zależności od wartości parametru ε 

Na podstawie otrzymanych wyników można przypuszczać, że dalsze zwiększanie 

wartości parametru ε spowoduje nieznaczny spadek kosztu generowanych systemów, jed-

nak może to spowodować znaczny wzrost czasu obliczeń. Dlatego optymalna wartość pa-

rametru ε to ε=5. 

8.6 Zestawienie otrzymanych rezultatów  

W tabeli 7 umieszczone zostały wyniki uzyskane przy pomocy algorytmu ProGen, 

a także wyniki otrzymane przy pomocy algorytmów EWA (Deniziak, 2004) oraz Yen-Wolf 

(Yen oraz Wolf, 1995) dla problemu kosyntezy. We wcześniejszych pracach (Deniziak, 2004) 

udowodniono, że algorytm EWA jest efektywniejszy od algorytmu MOGAC (Dick, oraz Jha, 

1997), który jest algorytmem genetycznym, dlatego zestawienie wyników z tym algorytmem 

zostało zawarte w niniejszej rozprawie. W tabeli 8 znajdują się najlepsze oraz najgorsze wyniki 

dla algorytmu ProGen uzyskane w minimum 30 pomiarach.  
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graf Tmax 
EWA Yen-Wolf 

ProGen 

najlepszy pomiar 

ProGen 

najgorszy pomiar 

czas koszt czas koszt czas koszt pok. czas koszt pok. 

10 400 374 2871 374 2871 395 1545 8 395 1555 2 

20 450 196 3046 196 3046 396 2649 28 396 2788 16 

30 500 488 6263 500 7595 452 3800 30 431 4192 30 

40 800 775 5197 794 5204 795 4595 35 799 5311 14 

50 840 838 8353 826 8975 823 5755 26 814 6094 39 

60 1400 1386 7316 1372 8143 1376 7784 37 1304 8307 28 

70 1600 1593 8147 1528 9541 1599 5607 61 1589 6087 34 

80 1900 1878 8662 1850 11804 1854 9918 39 1747 10528 42 

90 2100 2098 10231 2083 42816 2053 6392 66 2069 7273 56 

110 3000 2979 9427 2800 55358 2944 6978 85 2970 7555 76 

 Tabela 8. Zestawienie pomiarów dla algorytmów Ewa, Yen-Wolf oraz ProGen  

Eksperymenty dla algorytmu ProGen zostały wykonane z wartościami parametrów: 

α=100, β=0,2, γ=0,7, δ=0,1, ε=5, które zostały wyznaczone powyżej we wcześniejszej części 

rozprawy. 

Wartość parametru αdecyduje o liczbie rozwiązań tworzonych w każdym pokoleniu. 

Ponieważ wartość ta wynosi 100, dla grafu o 10 wierzchołkach, przy liczbie możliwych em-

brionów wynoszącej 4, generowanych jest 4000 osobników w każdym pokoleniu. Oprócz 

pierwszego pokolenia, które jest konstruowane bezpośrednio w oparciu o geny, w każdym na-

stępnym 400 osobników generowanych jest przy pomocy mutacji, 2800 przy pomocy krzyżo-

wania, 800 za pomocą operatora klonowania. Ograniczenie czasowe w przypadku grafu o 10 

wierzchołkach wynosiło 400. Najlepszy uzyskany wynik dla algorytmu ProGen, którego koszt 

wyniósł 1545, natomiast czas wykonania wszystkich zadań 395, otrzymano w 8 pokoleniu. 

Oznacza to, że aby otrzymać ten rezultat wygenerowanych zostało 32000 rozwiązań. Najlepszy 

wynik w najgorszej z prób wykonanych dla algorytmu ProGen, charakteryzujący się czasem 

wykonania wszystkich zadań równym 395 oraz kosztem systemu wynoszącym 1555, uzyskano 

w 2 pokoleniu, co daje 8000 wygenerowanych rozwiązań. Dla rozpatrywanego grafu najtańsze 

rozwiązania uzyskane przy pomocy algorytmu ProGen w poszczególnych próbach nie różnią 
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się więcej niż około 1%. Algorytmami EWA oraz Yen-Wolf wygenerowano identyczne roz-

wiązania, których koszt wyniósł 2871, a czas wykonania wszystkich zadań 374. Rozwiązania 

te są gorsze od najlepszego wyniku uzyskanego przy pomocy algorytmu ProGen o około 86% 

oraz około 85% od wyniku w najgorszej próbie dla tego algorytmu. 

Najtańsze rozwiązanie dla grafu o 10 wierzchołkach (koszt wynoszący 1545) uzy-

skane zostało przy pomocy algorytmu ProGen. Również najdroższe rozwiązanie otrzy-

mane przy pomocy algorytmu ProGen (koszt wynoszący 1555) było znacznie tańszy niż 

rozwiązania uzyskiwane przy pomocy algorytmów EWA oraz Yen-Wolf. 

Dla grafu o 20 wierzchołkach przy pomocy algorytmu ProGen generowanych jest 8000 

osobników w pokoleniu początkowym. W każdym kolejnym pokoleniu generowanych jest 800 

osobników przy pomocy operatora mutacji, 5600 poprzez działanie operatora krzyżowania oraz 

1600 przy pomocy operatora klonowania. Dla ograniczenia czasowego równego 450 algoryt-

mem EWA została wygenerowana architektura, której koszt wyniósł 3046 oraz czasie wyko-

nania wszystkich zadań nie przekraczającym 196. Identyczny rezultat otrzymano stosując al-

gorytm Yen-Wolf. Najlepszym rezultatem otrzymanym przy pomocy algorytmu ProGen była 

architektura, której koszt wynosił 2649, a czas wykonania wszystkich zadań 396. Architektura 

ta została otrzymana w 30 pokoleniu czyli po wygenerowaniu 240000 rozwiązań. Warto zazna-

czyć, że najlepszy wynik uzyskany za pomocą algorytmu ProGen w najgorszym pomiarze to 

architektura, której koszt to 2788, a czas 396. Rozwiązanie to zostało otrzymane w 18 pokole-

niu po wygenerowaniu 144000 osobników. Oznacza to, że nawet w najgorszym z pomiarów 

dla rozpatrywanego grafu metodą ProGen uzyskano lepszy wynik niż za pomocą algorytmów 

Yen-Wolf oraz Ewa. Najlepszy wynik otrzymany za pomocą algorytmu ProGen jest o około 

13% lepszy od wyniku wygenerowanego algorytmem EWA oraz Yen-Wolf. Wynik uzyskany 

w najgorszej z prób dla algorytmu ProGen jest o około 8,5% lepszy od wyników pozostałych 

algorytmów. Koszt architektury uzyskanej w najgorszym pomiarze algorytmem ProGen jest 

o około 5% gorszy od wyniku otrzymanego przy pomocy tego samego algorytmu w najlepszym 

pomiarze. 

Dla grafu o 20 wierzchołkach najlepsze rozwiązanie dostarczył algorytm ProGen. 

Algorytm Progen w każdym z pomiarów wygenerował tańsze rozwiązanie niż algorytmy 

EWA oraz Yen-Wolf. 

W przypadku grafu o 30 wierzchołkach algorytm ProGen generuje 12000 osobników 

w pokoleniu początkowym. W każdym następnym pokoleniu 8400 osobników generowanych 

jest przy pomocy operatora krzyżowania, 1200 przy pomocy operatora mutacji, a 2400 przy 

pomocy operatora selekcji. Czas maksymalny na wykonanie wszystkich zadań wynosił 500.  
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Najlepszym otrzymanym rezultatem była architektura uzyskana przy pomocy algorytmy Pro-

Gen w 30 pokoleniu, a więc po wygenerowaniu 360000 rozwiązań. Koszt tego rozwiązania to 

3800, natomiast czas wykonania wszystkich zadań to 452. W najgorszej z prób uzyskano ar-

chitekturę, której koszt wynosił 4192, a czas potrzebny do wykonania wszystkich zadań to 431. 

Podobnie jak w przypadku najlepszego z pomiarów architektura została otrzymana w 30 poko-

leniu po wygenerowaniu 360000 osobników. Tak samo jak dla grafu o 20 wierzchołkach rów-

nież w przypadku grafu 30-wierzchołkowego wynik uzyskany w najgorszej z prób dla algo-

rytmu ProGen był lepszy od rozwiązań uzyskanych przy pomocy innych algorytmów. Za po-

mocą algorytmu EWA uzyskano architekturę o koszcie 6263 i czasie wykonania wszystkich 

zadań 488. Algorytmem Yen-Wolf wygenerowano architekturę, której koszt wyniósł 7595, 

a czas wykonania wszystkich zadań 500. Najlepszy wynik uzyskany za pomocą algorytmu Pro-

Gen był więc o około 39% lepszy od rezultatu otrzymanego przy pomocy algorytmu EWA oraz 

o około 50% od rozwiązania wygenerowanego algorytmem Yen-Wolf. Rezultaty dostarczone 

przez algorytm ProGen różniły się maksymalnie o około 10%. 

W przypadku grafu o 30 wierzchołkach najtańsze rozwiązanie, którego koszt wy-

nosił 3800 zostało uzyskane przy pomocy algorytmu ProGen. 

Dla grafu o 40 wierzchołkach w pokoleniu początkowym algorytm ProGen generuje 

16000 osobników. W każdym kolejnym pokoleniu generowanych jest 11200 osobników przy 

pomocy operatora krzyżowania, 1600 osobników przy pomocy operatora mutacji, a 3200 osob-

ników przy pomocy operatora selekcji. Najlepsza architektura dla rozpatrywanego grafu, przy 

ograniczeniu czasowym wynoszącym 800, również została wygenerowana algorytmem Pro-

Gen. Koszt uzyskanej architektury to 4595, czas potrzebny na wykonanie wszystkich zadań 

wynosi 795. Została ona otrzymana w 35 pokoleniu, oznacza to, że algorytm wygenerował 

560000 rozwiązań. Algorytmem EWA otrzymano architekturę, której koszt wyniósł 5197, 

a czas wykonania wszystkich zadań 775. Jest to rezultat o około 13% gorszy od najlepszego 

rozwiązania uzyskanego przy pomocy algorytmu ProGen. Przy pomocy algorytmu Yen-Wolf 

uzyskano rozwiązanie, którego koszt wyniósł 5204, a czas wykonania wszystkich zadań był 

równy 794. Jednakże w najgorszym z pomiarów wykonanych za pomocą algorytmu ProGen 

uzyskano architekturę, której koszt to 5311, a czas wykonania wszystkich zadań 799. Rozwią-

zanie to zostało otrzymane w 14 pokoleniu, a więc po wygenerowaniu 224000 osobników. Jest 

to wynik o około 2% gorszy od wyników otrzymanych przy pomocy algorytmów EWA oraz 

Yen-Wolf. Najlepsze rezultaty w poszczególnych pomiarach wygenerowane algorytmem Pro-

Gen różniły się maksymalnie o około 16%. 
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Najtańsze rozwiązanie uzyskane dla grafu o 40 wierzchołkach (koszt wynoszący 

4595) zostało wygenerowane przy pomocy algorytmu ProGen.  

W przypadku grafu o 50 wierzchołkach, dla ograniczenia czasowego równego 840 naj-

lepszą architekturę otrzymano stosując metodę ProGen. Charakteryzowała się ona kosztem 

5755 oraz czasem potrzebnym na wykonanie wszystkich zadań równym 823. Została ona wy-

generowana w 26 pokoleniu. Ponieważ algorytm ProGen tworzy dla rozpatrywanego grafu 

20000 rozwiązań w pokoleniu początkowym, a w każdym następnym 14000 osobników uzy-

skiwane jest poprzez krzyżowanie, 4000 poprzez mutację oraz 2000 w drodze selekcji, zostało 

wygenerowanych 520000 wyników w celu uzyskania najlepszej architektury. Najgorszy wynik 

dla algorytmu ProGen to system, którego koszt jest równy 6094, a czas wykonania wszystkich 

zadań wynosi 814, otrzymany w 39 generacji (po utworzeniu 780000 osobników). Najlepsze 

wyniki poszczególnych pomiarów różniły się wiec maksymalnie o około 6%. Stosując algo-

rytm EWA otrzymano architekturę, której koszt to 8353, a czas potrzebny na wykonanie 

wszystkich zadań wynosi 838. Jest to rezultat o około 45% gorszy od najlepszego uzyskanego 

metodą ProGen oraz około 37% droższy od otrzymanego w najgorszej z prób. Algorytm Yen-

Wolf wygenerował architekturę, której koszt jest równy 8975, a wykonanie wszystkich zadań 

zajmuje 826. Jest to wynik o około 53% gorszy od najlepszego rezultatu dostarczonego przez 

algorytm ProGen. Architektura otrzymana algorytmem Yen-Wolf jest też droższa o około 47% 

od najlepszej architektury utworzonej w najgorszym pomiarze algorytmem ProGen. 

W przypadku grafu o 50 wierzchołkach najtańsze rozwiązanie, którego koszt wy-

niósł 5755, zostało otrzymane przy pomocy algorytmu ProGen. 

Dla grafu o 60 wierzchołkach algorytm ProGen generuje 24000 osobników w pokoleniu 

początkowym. W następnych pokoleniach 16800 osobników tworzonych jest przy pomocy 

operatora krzyżowania, 2400 przy pomocy operatora mutacji, a 4800 przy pomocy operatora 

klonowania. Przy maksymalnym czasie wykonania wszystkich zadań równym 1400 zarówno 

najgorszy wynik uzyskany algorytmem ProGen w 28 pokoleniu (po wygenerowaniu 672000 

rozwiązań), którego koszt wyniósł 8307, a czas wykonania wszystkich zadań 1304, oraz naj-

lepszy wynik uzyskany w 37 pokoleniu (po wygenerowaniu 888000 rozwiązań), w którym 

koszt architektury wynosi 7784 oraz czas wykonania wszystkich zadań 1376, są gorsze niż 

rozwiązanie otrzymane przy pomocy algorytmu Ewa. Koszt architektury otrzymanej przy po-

mocy algorytmu EWA wynosi 7316 co jest rezultatem o około 6% lepszym od najlepszego 

rezultatu uzyskanego przy pomocy algorytmu ProGen w najlepszej próbie oraz około 12% od 

rezultatu otrzymanego w najgorszym z pomiarów. Czas wykonania wszystkich zadań dla ar-
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chitektury dostarczonej przez algorytm EWA to 1386. Algorytm Yen-Wolf wygenerował ar-

chitekturę, której koszt wynosi 8143 oraz czas wykonania wszystkich zadań 1372. Jest to wynik 

o około 5% gorszy od najlepszego rozwiązania wygenerowanego przy pomocy algorytmu Pro-

Gen oraz około 2% lepszy od wyniku otrzymanego w najgorszym z pomiarów wykonanych 

przy pomocy algorytmu ProGen. Najlepsze rezultaty pomiarów wykonanych za pomocą algo-

rytmu ProGen różniły się maksymalnie o około 7%. 

Dla grafu o 60 wierzchołkach najskuteczniejszym okazał się algorytm Ewa, który 

dostarczył  najtańsze rozwiązanie (koszt równy 7316). Najdroższe rozwiązanie uzyskane 

zostało przy pomocy algorytmu Yen-Wolf (koszt tego rozwiązania wynosił 8143). 

W przypadku grafu o 70 wierzchołkach, przy ograniczeniu czasowym wynoszącym 

1600, najlepszy wynik został uzyskany przy pomocy algorytmu ProGen. Koszt wygenerowanej 

architektury wyniósł 5607, a czas wykonania wszystkich zadań 1599. Algorytm ProGen w po-

koleniu początkowym konstruuje 28000 rozwiązań. W każdym kolejnym pokoleniu 19600 sys-

temów otrzymywanych jest w drodze krzyżowania, 2800 osobników poprzez działanie opera-

tora mutacji oraz 5600 przy pomocy operatora klonowania. Najlepszą architekturę otrzymano 

w 61 pokoleniu po wygenerowaniu 1708000 osobników. Algorytmem EWA wygenerowano 

architekturę, której koszt wynosi 8147, a czas, w którym ostatnie zadanie zostanie zakończone 

1593. Jest to wynik o około 45% gorszy od najlepszego rezultatu uzyskanego przy pomocy 

algorytmu ProGen. Przy pomocy algorytmu Yen-Wolf otrzymano rozwiązanie, którego koszt 

to 9541 natomiast czas wykonania wszystkich zadań to 1528. Rezultat ten jest gorszy od naj-

lepszej architektury wygenerowanej algorytmem ProGen o około 70%. Wynik otrzymany przy 

pomocy algorytmu ProGen w najgorszej z prób charakteryzował się kosztem 6087 oraz czasem 

wykonania wszystkich zadań wynoszącym 1589 i również był tańszy niż architektury uzyskane 

pozostałymi algorytmami. Został on uzyskany w 34 pokoleniu po wygenerowaniu 952000 

osobników. Rezultaty otrzymane przy pomocy algorytmów EWA oraz Yen-Wolf były gorsze 

odpowiednio o około 34% oraz około 57%. Najlepsze wyniki poszczególnych pomiarów dla 

algorytmu ProGen różniły się maksymalnie o około 9%. 

Dla grafu o 70 wierzchołkach przy pomocy algorytmu ProGen w każdym z pomia-

rów wygenerowane zostały tańsze rozwiązania niż przy pomocy innych algorytmów. 

Koszt  tych rozwiązań mieścił się w przedziale 5607 – 6087. 

Ograniczenie czasowe dla grafu o 80 wierzchołkach wynosiło 1900. Metoda ProGen 

generuje 32000 osobników w pokoleniu początkowym. W każdym następnym pokoleniu kon-

struowanych jest 22400 rozwiązań poprzez działanie operatora krzyżowania, 3200 poprzez za-
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stosowanie operatora mutacji oraz 6400 przy pomocy operatora klonowania. Algorytmem Pro-

Gen w najlepszym pomiarze otrzymano architekturę, której koszt wynosił 9918, a czas wyko-

nania wszystkich zadań 1854. Architektura ta została wygenerowana w 39 pokoleniu, a więc 

po utworzeniu 1248000 osobników. W najgorszym z pomiarów dla algorytmu ProGen w 42 

generacji (po skonstruowaniu 1344000 rozwiązań) otrzymano architekturę, której koszt wyno-

sił 10528 oraz czas wykonania wszystkich zadań 1747. Różnica pomiędzy najlepszym a naj-

gorszym pomiarem dla metody ProGen wynosiła około 6%. Najtańszym rozwiązaniem okazał 

się system, którego koszt był równy 8662, a czas wykonania wszystkich zadań nie przekroczył 

1878. Rezultat ten osiągnięto przy pomocy algorytmu Ewa. Był on o około 13% tańszy niż 

wynik najlepszej próby dla algorytmu ProGen oraz o około 18% lepszy od najtańszej architek-

tury uzyskanej w najgorszym pomiarze dla ProGen. W najgorszej próbie algorytmem ProGen 

otrzymano architekturę o około 22% droższą od architektury wygenerowanej algorytmem Ewa. 

Algorytm Yen-Wolf dostarczył rozwiązanie, w którym czas wykonania wszystkich zadań wy-

nosił 1850, a koszt 11804. Był to wynik o około 19% gorszy od najlepszego oraz o około 12% 

od uzyskanego w najgorszym pomiarze dla algorytmu ProGen. 

Najtańsze rozwiązanie dla grafu o 80 wierzchołkach zostało utworzone przy po-

mocy algorytmu Ewa. Koszt tego rozwiązania wynosił 8662. Algorytm ProGen (koszt naj-

lepszego rozwiązania równy 9918) okazał się skuteczniejszy niż algoryt Yen-Wolf (koszt 

systemu wygenerowanego tym algorytmem wyniósł 11804). 

Dla grafu o 90 wierzchołkach przy ograniczeniu czasowym równym 2100 najtańszym 

rozwiązaniem była architektura, której koszt wynosi 6392 oraz czas wykonania wszystkich za-

dań 2053. Została ona wygenerowana przy pomocy metody ProGen w 66 generacji. Metoda 

ProGen dla rozpatrywanego grafu w pokoleniu początkowym konstruuje 36000 rozwiązań. 

W skład kolejnych pokoleń wchodzi 25200 osobników wygenerowanych przy pomocy opera-

tora krzyżowania, 3600 przy pomocy operatora mutacji oraz 7200 poprzez działanie operatora 

klonowania. Oznacza to, że algorytm ProGen w celu uzyskania najlepszego rozwiązania utwo-

rzył 2376000 osobników. Algorytmem EWA otrzymano rozwiązanie, którego koszt wyniósł 

10231, a czas wykonania wszystkich zadań 2098. Rezultat ten różnił się od otrzymanego przy 

pomocy algorytmu ProGen o około 60%. Wynik wygenerowany przy pomocy algorytmu Yen-

Wolf znacząco odbiegał od pozostałych rezultatów – jego koszt wyniósł 42816, a czas wyko-

nania wszystkich zadań 2083. Różnił się on ponad pięciokrotnie od otrzymanego przy pomocy 

metody ProGen. Również w najgorszym pomiarze metodą ProGen uzyskano architekturę tań-

szą niż w przypadku pozostałych algorytmów. Architektura ta, wygenerowana w 56 generacji 

po utworzeniu 2016000 rozwiązań, charakteryzowała się kosztem 7273 oraz czasem wykonania 
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wszystkich zadań nie większym niż 2069. Jest to wynik o około 29% tańszy od otrzymanego 

przy zastosowaniu algorytmu EWA oraz ponad pięciokrotnie tańszy od wygenerowanego al-

gorytmem Yen-Wolf. Rezultaty otrzymane algorytmem ProGen różniły się maksymalnie 

o około 14%. 

Dla grafu o 90 wierzchołkach najskuteczniejszy okazał się algorytm ProGen, za 

pomocą którego wygenerowano rozwiązanie, którego koszt wyniósł 6392. 

W przypadku grafu o 110 wierzchołkach czas, w którym wszystkie zadania muszą zo-

stać wykonane, wynosił 3000. Metoda ProGen generuje dla tego grafu 44000 rozwiązań w po-

koleniu początkowym. W następnych pokoleniach 30800 osobników tworzonych jest przy uży-

ciu operatora krzyżowania, 8800 poprzez działanie operatora klonowania oraz 4400 poprzez 

zastosowanie operatora mutacji. Najtańszą architekturę dostarczył algorytm ProGen. Koszt tej 

architektury wyniósł 6978, natomiast czas wykonania wszystkich zadań 2944. Została ona 

otrzymana w 85 pokoleniu, więc po skonstruowaniu 3740000 rozwiązań. Algorytmem EWA 

uzyskano rozwiązanie, którego koszt wyniósł 9427 oraz czas wykonania wszystkich zadań 

2979. Jest to rezultat o około 35% droższy od wyniku otrzymanego metodą ProGen. Podobnie 

jak w przypadku grafu o 90 wierzchołkach również dla rozpatrywanego grafu wynik uzyskany 

przy pomocy algorytmu Yen-Wolf znacznie odbiegał od otrzymanych pozostałymi metodami. 

Koszt architektury wygenerowanej algorytmem Yen-Wolf to 55358. Jest to wynik prawie 

ośmiokrotnie gorszy od rezultatu otrzymanego algorytmem ProGen. Algorytm ProGen w naj-

gorszym pomiarze również wygenerował lepszy wynik od otrzymanych przy pomocy pozosta-

łych algorytmów. Został on wygenerowany w 76 pokoleniu po utworzeniu 3344000 osobni-

ków. Charakteryzował się kosztem 7555 oraz czasem wykonania wszystkich zadań równym 

2970. Architektura otrzymana algorytmem EWA była o około 24% droższa, a rezultat uzy-

skany przy pomocy metody Yen-Wolf był ponad siedmiokrotnie gorszy od wyniku uzyskanego 

przez algorytm ProGen w najgorszej próbie. Koszt najtańszych systemów utworzonych przez 

algorytm ProGen w poszczególnych próbach nie różnił się o więcej niż około 8%. 

 Dla grafu o 110 wierzchołkach najtańszym otrzymanym rezultatem (koszt wyno-

szący 6978) okazał się system wygenerowany przy pomocy algorytmu ProGen. 

 Poniżej na wykresie 3 przedstawione zostało zestawienie wyników (czasu oraz kosztu) 

otrzymanych dla rozpatrywanych grafów przez poszczególne metody. 
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Wykres 3. Zestawienie pomiarów czasu oraz kosztu dla porównywanych algorytmów 

Jak można zauważyć, najgorsze wyniki uzyskano dla algorytmu Yen-Wolf. Wyniki te, 

zwłaszcza dla grafu o 90 i 110 wierzchołkach, znacznie odbiegały od rezultatów uzyskanych 

przy pomocy pozostałych metod. Dla większości rozpatrywanych benchmarków tańsze rozwią-

zania uzyskano stosując metodę ProGen. Tylko w dla grafów o 60 oraz 80 wierzchołkach lep-

sze rozwiązania dostarczyły inne metody. W wielu przypadkach (dla grafów o 10, 20, 30, 50, 

70, 90 oraz 110 wierzchołkach) nawet najgorszy otrzymany przy pomocy algorytmu ProGen 

rezultat był lepszy niż rozwiązania dostarczane przez pozostałe algorytmy. W większości po-

miarów lepszy wynik otrzymywano w pokoleniu o większym numerze, czyli po wygenerowa-

niu większej liczby osobników. Często najlepsze rozwiązania w najgorszych pomiarach otrzy-

mywano po wygenerowaniu najmniejszej liczby pokoleń dla danych grafów. Rozwiązania uzy-

skane przy pomocy algorytmu ProGen różniły się między sobą między 1% a 16%. 

8.7 Algorytm RafGen  

Rozdział ten zawiera zestawienie otrzymanych wyników wykonanych przy pomocy al-

gorytmu RafGen. Wyniki te zostały zawarte w tabeli 9. 
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Graf Tmax 
Najlepszy pomiar Najgorszy pomiar 

czas koszt pok. czas koszt pok. 

10 400 395 1545 6 395 1555 5 

20 450 396 2665 18 396 2856 19 

30 500 481 3772 37 454 3980 13 

40 800 770 4658 28 799 5002 25 

50 840 840 5615 82 840 5908 35 

60 1400 1376 7774 24 1301 7944 34 

70 1600 1599 5590 60 1483 5949 31 

80 1900 1777 10097 40 1837 10552 32 

90 2100 2065 6376 57 2074 6901 54 

110 3000 2944 6895 72 2963 7134 64 

 

Tabela 9. Wyniki eksperymentów dla algorytmu RafGen 

 

Dla grafu o 10 wierzchołkach najlepszym otrzymanym rozwiązaniem był system, któ-

rego koszt równy był 1545, a czas wykonania wszystkich zadań wyniósł 395. Został on otrzy-

many w 6 pokoleniu po wygenerowaniu 24000 osobników. W najgorszej z prób dla rozpatry-

wanego grafu otrzymano architekturę, której koszt wyniósł 1555, natomiast czas wykonania 

wszystkich zadań nie przekroczył 395. Rozwiązanie zostało uzyskane w 5 pokoleniu po wyge-

nerowaniu 20000 osobników. Wyniki dostarczone w najlepszym oraz najgorszym pomiarze 

różniły się między sobą o około 1%. 

W przypadku grafu o 10 wierzchołkach zarówno algorytmy ProGen jak i RafGen 

w najlepszych pomiarach wygenerowały takie samo rozwiązanie (koszt uzyskanego sys-

temu wynosił 1545). 

W najlepszej z prób wykonanych dla grafu 20-to wierzchołkowego, w 18 pokoleniu po 

wygenerowaniu 144000 rozwiązań, otrzymano architekturę, której koszt wyniósł 2665, nato-

miast czas wykonania wszystkich zadań równy był 396. W najgorszym pomiarze najlepsza 

otrzymana architektura posiadała koszt równy 2856 oraz czas, w którym wszystkie zadania zo-

stały wykonane nie przekraczający 396. Architektura ta została uzyskana w 19 pokoleniu po 

wygenerowaniu 152000 systemów. Najlepsze uzyskane wyniki różniły się maksymalnie 

o około 7%. 
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Skuteczniejszym algorytmem dla grafu o 20 wierzchołkach okazał się algorytm 

ProGen generując rezultat, którego koszt wyniósł 2649. 

Dla grafu o 30 wierzchołkach najlepszym otrzymanym rozwiązaniem była architektura, 

której koszt wynosił 3772, a czas wykonania wszystkich zadań równy był 481. Architektura ta 

została uzyskana w 37 generacji po dostarczeniu 444000 rozwiązań. Wynik ten był o około 1% 

lepszy od najlepszego rozwiązania uzyskanego przy pomocy algorytmu ProGen. Najlepszy 

uzyskany rezultat w najgorszej z prób charakteryzował się kosztem równym 3980 oraz czasem 

wykonania wszystkich zadań wynoszącym 454. Został on uzyskany w 13 generacji po dostar-

czeniu 156000 rozwiązań. Najlepsze rezultaty otrzymane w każdej z prób różniły się maksy-

malnie o około 6%. 

W przypadku grafu o 30 wierzchołkach najtańszy rezultat (koszt rozwiązania wy-

noszący 3772) został otrzymany przy pomocy algorytmu RafGen. 

Najlepszy wynik uzyskany dla grafu 40- wierzchołkowego posiadał koszt równy 4658 

oraz czas wykonania wszystkich zadań nie przekraczający 770. Został on wygenerowany w 28 

pokoleniu po uzyskaniu 448000 rozwiązań. W najgorszym z pomiarów otrzymano architekturę, 

której koszt wynosił 5002, natomiast czas, w którym ostatnie zadanie zostało wykonane równy 

był 799. Architektura ta została uzyskana w 25 pokoleniu po wygenerowaniu 400000 osobni-

ków. Wyniki otrzymane w najlepszym oraz najgorszym pomiarze różniły się o około 7%. 

Dla grafu o 40 wierzchołkach przy pomocy algorytmu ProGen uzyskano tańszy 

rezultat (koszt systemu był równy 4595) niż w przypadku algorytmu RafGen. Jednakże 

w najgorszym z pomiarów najlepsze rozwiązanie dostarczył algorytm RafGen (koszt wy-

generowanego systemu wynosił 5002). 

W przypadku grafu 50- wierzchołkowego najlepsze rozwiązanie uzyskano w 82 poko-

leniu po otrzymaniu 1640000 osobników. Rozwiązanie to charakteryzowało się czasem wyko-

nania wszystkich zadań wynoszącym 840 oraz kosztem równym 5615. W najgorszym z pomia-

rów wygenerowano architekturę, której koszt wynosił 5908, natomiast czas, w którym ostatnie 

z zadań zostało zakończone równy był 840. Wynik ten został uzyskany w 35 generacji po otrzy-

maniu 700000 rozwiązań. Najlepsze rozwiązania w poszczególnych próbach różniły się mak-

symalnie o około 5%. 

Skuteczniejszym algorytmem w przypadku grafu o 50 wierzchołkach okazał się 

algorytm RafGen generując rozwiązanie, którego koszt równy był 5615. 

Dla grafu 60-cio wierzchołkowego najlepszy wynik w najlepszym pomiarze otrzymano 

w pokoleniu 24 po wygenerowaniu 144000 osobników. Rezultat ten posiadał koszt równy 7774 

oraz czas wykonania wszystkich zadań nie przekraczający 1376. Najlepszy rezultat otrzymany 
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w najgorszej z prób otrzymano w 34 pokoleniu po uzyskaniu 198000 rozwiązań. Koszt tego 

systemu wynosił 7944, natomiast czas wykonania wszystkich zadań równy był 1301. Najlepsze 

osobniki uzyskane w najlepszym oraz najgorszym pomiarze różniły się o około 2%. 

Najtańszym rozwiązaniem dla grafu o 60 wierzchołkach był system, którego koszt 

wynosił 7774. System ten został otrzymany za pomocą algorytmu RafGen. 

W przypadku grafu o 70 wierzchołkach koszt najlepszego uzyskanego systemu wyniósł 

5590, natomiast czas, w którym wszystkie zadania rozpatrywanego systemu zostały zakoń-

czone równy był 1599. Jest to rezultat o 0,3% lepszy niż najlepszy rezultat otrzymany przy 

pomocy algorytmu RafGen. Wynik ten został otrzymany w 60 pokoleniu po wygenerowaniu 

1680000 osobników. W najgorszym z pomiarów wygenerowano architekturę, której koszt 

równy był 5949, natomiast czas, w którym ostatnie zadanie zostało zakończone wynosił 1483.  

System ten został wygenerowany w 31 pokoleniu po uzyskaniu 868000 rozwiązań. Najlepsze 

rozwiązania otrzymane w poszczególnych pomiarach różniły się maksymalnie o około 6%. 

W przypadku grafu o 70 wierzchołkach algorytm RafGen dostarczył tańsze roz-

wiązanie (koszt rozwiązania równy 5590) niż algorytm ProGen (koszt rozwiązania uzy-

skanego przy pomocy algorytmu ProGen wynosił 5607). 

W najlepszej próbie dla grafu o 80 wierzchołkach uzyskano rozwiązanie, którego koszt 

równy był 10097, natomiast czas wykonania wszystkich zadań wynosił 1777. Rozwiązanie to 

zostało dostarczone w 40 generacji po wygenerowaniu 1280000 osobników. W najgorszej próbie, 

dla rozpatrywanego grafu, w pokoleniu 32 (po uzyskaniu 1024000 rozwiązań) otrzymano system, 

którego koszt wynosił 10552, natomiast czas wykonania wszystkich zadań równy był 1837. Naj-

lepsze rozwiązania wygenerowane w najlepszej oraz najgorszej próbie różniły się o około 4%. 

 Dla grafu o 80 wierzchołkach najtańsze rozwiązanie (koszt równy 9918) dostarczył 

algorytm ProGen. 

Najlepsza architektura otrzymana dla grafu 90-cio wierzchołkowego charakteryzowała 

się kosztem równym 6376 oraz czasem wykonania wszystkich zadań wynoszącym 2065. Zo-

stała ona wygenerowana w 57 pokoleniu po uzyskaniu 2052000 osobników. W najgorszym 

z pomiarów otrzymano system, którego koszt wynosił 6901, natomiast czas wykonania wszyst-

kich zadań wynosił 2074. System ten został uzyskany w 54 pokoleniu po wygenerowaniu 

1944000 osobników. Maksymalna różnica pomiędzy najlepszymi rozwiązaniami otrzymanymi 

w poszczególnych pomiarach wynosiła około 8%. 

Najtańszym rozwiązaniem dla grafu o 90 wierzchołkach był system, którego koszt 

wyniósł 6376. System ten został otrzymany przy pomocy algorytmu RafGen. 



70 
 

Ostatnim rozpatrywanym grafem był graf składający się z 110 wierzchołków. Dla tego 

grafu najlepsze otrzymane rozwiązanie posiadało koszt nie przekraczający 6895 oraz czas, po 

którym wszystkie zadania zostały wykonane równy 2944. Wynik ten został uzyskany w 72 po-

koleniu po wygenerowaniu 3168000 rozwiązań. Dla najgorszego z pomiarów najlepszy otrzy-

many system charakteryzował się kosztem równym 7134 oraz czasem wykonania wszystkich 

zadań wynoszącym 2963. System ten został wygenerowany w 64 pokoleniu po uzyskaniu 

2816000 osobników. Najlepsze rozwiązania otrzymane w poszczególnych próbach różniły się 

maksymalnie o około 3%.  

W przypadku grafu o 110 wierzchołkach najtańsza architektura (koszt wynoszący 

6895) wygenerowana została przy pomocy algorytmu RafGen. 

Algorytm rafinacyjny okazał się skuteczniejszy niż algorytm konstrukcyjny dla 

większości rozpatrywanych benchmarków. Na wykresie 4 przedstawione zostało zestawie-

nie otrzymanych rezultatów dla algorytmów ProGen oraz RafGen dla poszczególnych grafów. 

 

 

Wykres 4. Zestawienie pomiarów czasu oraz kosztu dla algorytmów ProGen  

oraz RafGen 

Zmniejszyła się też różnica pomiędzy otrzymanymi wynikami, wynosiła ona między 

1% dla grafu dziesięciowierzchołkowego, a 8% dla grafu dziewięćdziesięciowierzchołkowego. 
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W większości przypadków algorytm RafGen generował też mniej pokoleń w celu uzyskania 

najlepszego rezultatu niż algorytm ProGen. 

8.8 Oszacowania czasowe działania algorytmów 

Czas obliczeń prezentowanych algorytmów zależy od kilku czynników. Zaliczają się do 

nich m. in.: wielkość grafu zadań (liczba zadań, które system musi wykonać), liczba dostępnych 

typów procesorów, liczba generowanych osobników w pokoleniu początkowym, parametry 

sprzętowe komputerów, na których eksperymenty były wykonywane oraz jak silne są ograni-

czenia czasowe. Początkowo eksperymenty były wykonywane na komputerze posiadającym 

procesor Intel core 2 duo 2GHz z pamięcią RAM 2GHz. Dla średniej wielkości grafów i śred-

nio ostrych ograniczeniach czasowych, wartości parametru α równej 100 czas obliczeń wahał 

się w granicach 90–110 minut dla jednego pomiaru. W późniejszym czasie eksperymenty były 

wykonywane na komputerze posiadającym procesor Intel core i5 2,6 GHz oraz pamięci RAM 

8 GHz. Pozwoliło to na zmniejszenie czasu obliczeń dla średniej wielkości grafów i średnio 

ostrych ograniczeń czasowych (przy takich samych wartościach pozostałych parametrów) do 

około 40 minut dla pojedynczego pomiaru. 

Poniżej został przedstawiony wykres ilustrujący czas obliczeń od wielkości grafu zadań 

dla algorytmu konstrukcyjnego dla takich samych ograniczeń czasowych jakie zostały przyjęte 

w przeprowadzonych eksperymentach. 

 

 

Wykres 5. Zależność czasu obliczeń podany w minutach od wielkości zadań  

dla algorytmu ProGen 
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Jak można zaobserwować na wykresie 5 średni czas obliczeń zwiększa się wraz ze 

wzrostem grafu zadań. Dla grafów o 10 i 20 wierzchołkach wynosi on poniżej minuty. Dla 

grafów o 30, 40, 60 oraz 70 wierzchołkach jest porównywalny i mieści się w przedziale 10-15 

minut. Czas obliczeń dla grafów o 50, 80 oraz 90 wierzchołkach jest około dwukrotnie większy, 

jednak utrzymuje się na akceptowalnym poziomie. Jedynie czas obliczeń dla największego 

grafu (o 110 wierzchołkach) znacznie odbiega od pozostałych i wynosi około 90 minut, co 

jednaj wciąż jest wartością akceptowalną. 

 Wykres 6 przedstawia zależność czasu obliczeń dla badanych grafów w przypadku ła-

godnych ograniczeń czasowych.  

 

Wykres 6. Zależność czasu obliczeń podany w minutach od wielkości zadań  

dla algorytmu ProGen 

Jak można zauważyć czas obliczeń badanych algorytmów silnie zależy od ograniczeń czaso-

wych. Im łagodniejsze ograniczenia tym mniejszy czas obliczeń. Wynika to z faktu, że dla 

ostrzejszych ograniczeń czasowych więcej rozwiązań jest niepoprawnych. Dla łagodnych ogra-

niczeń czasowych dla niewielkich grafów czas obliczeń nie przekraczał kilku sekund, dla więk-

szych zamykał się w około 10 minutach. Podobnie jak i dla średnich czasów obliczeń również 

dla łagodnych ograniczeń czasowych czas uzyskania rezultatu dla grafu o 110 wierzchołkach 

odbiegał od pozostałych rezultatów. 

8.8 Przydział nieprzewidzianych zadań – przypadek szczególny 

Algorytm przydziału nieprzewidzianych zadań stosowany jest dla gotowego systemu. 

Przypadek szczególny zakłada, że początkowe uszeregowanie zadań nie ulega zmianie, 
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a wszystkie nieprzewidziane zadania pojawiają się po zakończeniu ostatniego zadania rozpa-

trywanego systemu. Systemem początkowym dla każdego z eksperymentów jest rozwiązanie 

składające się z dwóch procesorów uniwersalnych typu PP1 oraz dwóch procesorów uniwer-

salnych typu PP2. Specyfikacja nieprzewidzianych zadań została dostarczona w postaci grafu 

zadań. Dla każdego z grafów dostarczona został baza zasobów oraz lista sąsiedztwa (są one 

zawarte w dodatku).  

 

W tabeli 10 zamieszczone zostały wyniki eksperymentów dla algorytmu przydziału nieprzewi-

dzianych zadań w przypadku szczególnym. Wyniki wykonano dla 10, 20, 30, 40 oraz 50 nie-

przewidzianych zadań. 

 

graf 

Algorytm rafi-
nacyjny 

Algorytm za-
chłanny 

czas koszt czas koszt 

10 1684 362 1684 362 

20 3879 678 2943 896 

30 3723 952 3096 1367 

40 4093 1598 3500 1965 

50 5817 1512 4991 2054 
 

Tabela 10. Wyniki pomiarów algorytmem rafinacyjnym przydziału nieprzewidzianych zadań 

dla przypadku szczególnego. 

Dla dziesięciu nieprzewidzianych zadań koszt systemu uzyskanego przy pomocy algo-

rytmu rafinacyjnego wyniósł 362, natomiast czas wykonania wszystkich zadań równy był 1684. 

Algorytmem zachłannym otrzymano rozwiązanie, którego koszt również był równy 362, czas 

wykonania wszystkich zadań wyniósł podobnie jak dla algorytmu rafinacyjnego 1684. 

Dla grafu o 10 wierzchołkach algorytmy rafinacyjny oraz zachłanny dostarczyły 

takie samo rozwiązanie (koszt systemu równy był 362). 

W przypadku dwudziestu nieprzewidzianych zadań algorytmem rafinacyjnym wygene-

rowano system charakteryzujący się kosztem wynoszącym 678 oraz czasem równym 3879. 

Przy pomocy algorytmu zachłannego otrzymano rezultat, którego czas wykonania wszystkich 

zadań nie przekroczył 2943, natomiast koszt równy był 896. 
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W przypadku grafu o 20 wierzchołkach skuteczniejszy okazał się algorytm rafina-

cyjny (koszt wynoszący 678). 

Algorytm zachłanny dla trzydziestu nieprzewidzianych zadań wygenerował system, 

którego koszt wynosił 1367, natomiast czas, po którym ostatnie zadanie zostało zakończone 

równy był 3096. Przy pomocy algorytmu rafinacyjnego dostarczono rozwiązanie, którego koszt 

nie przekroczył 952, natomiast czas wykonania wszystkich zadań równy był 3723. 

Skuteczniejszym algorytmem dla grafu o 30 wierzchołkach był algorytm rafina-

cyjny dostarczając rozwiązanie, którego koszt wyniósł 952. 

Dla czterdziestu nieprzewidzianych zadań najlepszy wynik otrzymano przy pomocy al-

gorytmu rafinacyjnego. Koszt tego rozwiązania wyniósł 1598, natomiast czas wykonania 

wszystkich zadań równy był 4093. Algorytm zachłanny dostarczył rozwiązanie, którego koszt 

równy był 1965, natomiast czas wykonania wszystkich zadań wynosił 3500. 

Najtańszym rozwiązaniem dla grafu o 40 wierzchołkach okazał się system, którego 

koszt wyniósł 1598. System ten został uzyskany przy pomocy algorytmu rafinacyjnego. 

Algorytm rafinacyjny w przypadku pięćdziesięciu nieprzewidzianych zadań wygenero-

wał architekturę, której koszt wyniósł 1512, natomiast czas wykonania wszystkich zadań nie 

przekroczył 5817. Za pomocą algorytmu zachłannego uzyskano rozwiązanie charakteryzujące 

się kosztem równym 2054 oraz czasem wykonania wszystkich zadań wynoszącym 4991. 

Dla grafu o 50 wierzchołkach najtańszy system (koszt rozwiązania równy 1512) 

uzyskano poprzez zastosowanie algorytmu rafinacyjnego.  

8.9 Przydział nieprzewidzianych zadań – przypadek ogólny 

Przypadek ogólny zakłada, że nieprzewidziane zadania mogą pojawić się w dowolnym 

miejscu w grafie zadań. Oznacza to, że początkowa struktura grafu zadań może ulec zmianie. 

W celu zaprezentowania oraz oceny skuteczności działania algorytmu rafinacyjnego przydziału 

nieprzewidzianych zadań dla przypadku ogólnego wykorzystano grafy posiadające takie same 

listy sąsiedztwa jak te, które zostały zastosowane w pomiarach w poprzednim rozdziale (doda-

tek 1 dla przypadku szczególnego). Tym razem grafy te nie zawierają jedynie nieprzewidzia-

nych zadań, ale również te, które zostały przewidziane przez projektanta systemu.  

Wyniki pomiarów zostały zawarte w tabeli 11. 
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graf 

Algorytm  
rafinacyjny 

Algorytm  
zachłanny 

czas koszt czas koszt 

10 1369 1368 1369 1368 

20 3421 2370 2207 2582 

30 3115 3744 2574 4009 

40 1796 6148 1778 6468 

50 3548 6558 2778 6821 
 

Tabela 11. Wyniki pomiarów algorytmem rafinacyjnym przydziału nieprzewidzianych zadań 

dla przypadku ogólnego. 

 

Graf dziesięciowierzchołkowy składa się z 6 zadań przewidzianych przez projektanta 

systemu (zadania: T1, T2, T4, T6, T7 oraz T9 ) oraz 4 zadań nieprzewidzianych (zadania: T3, 

T5, T8 oraz T10). Na procesorach dedykowanych wykonywane są zadania: T2, T6 oraz T9. 

Przy pomocy algorytmu rafinacyjnego otrzymano system, którego koszt wyniósł 1368, a czas 

wykonania wszystkich zadań równy był 1369. Stosując algorytm zachłanny uzyskano system, 

którego koszt równy był 1368, natomiast czas wykonania wszystkich zadań wyniósł 1369.  

Dla grafu o 10 wierzchołkach zarówno algorytm rafinacyjny jak i zachłanny do-

starczyły takie same rozwiązanie (koszt równy 1368). 

W skład grafu o 20 wierzchołkach wchodzi 14 zadań przewidzianych przez projektanta 

(zadania: T1, T2, T3, T5, T6, T8, T10, T11, T12, T14, T15, T16, T17oraz T19) oraz 6 zadań 

nieprzewidzianych (zadania: T4, T7, T9, T13 oraz T18). Na modułach sprzętowych wykony-

wane są zadania T2, T3, T6, T8, T11, T15 oraz T17. Rozwiązanie uzyskane przy pomocy al-

gorytmu zachłannego charakteryzowało się kosztem wynoszącym 2582 oraz czasem wykona-

nia wszystkich zadań nie przekraczającym 2207. Algorytm rafinacyjny dostarczył system, któ-

rego koszt równy był 2370, natomiast czas wykonania wszystkich zadań wynosił 3421. 

W przypadku grafu o 20 wierzchołkach skuteczniejszym okazał się algorytm rafi-

nacyjny dostarczając rozwiązanie, którego koszt wynosił 2370. 

Graf o 30 wierzchołkach posiada 22 zadań przewidzianych w procesie projektowania 

systemu (zadania: T0, T1, T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T16, T17,T20, T21, 

T22, T24 T25, T26, T27 oraz T29) oraz 8 zadań nieprzewidzianych (zadania: T2, T3, T6, T15, 

T18, 19, T23 oraz T28). Zadania T4, T7, T8, T11, T13, T14, T17, T22, T25, T26 oraz T29 
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wykonywane były na procesorach dedykowanych. Algorytmem rafinacyjnym przydziału nie-

przewidzianych zadań wygenerowano system, którego koszt równy był 3744, natomiast czas 

wykonania wszystkich zadań nie przekroczył 3115. Przy pomocy algorytmu zachłannego otrzy-

mano system, którego koszt wyniósł 4009, natomiast czas wykonania wszystkich zadań równy 

był 2574. 

Najtańsze rozwiązanie dla grafu o 30 wierzchołkach (koszt wynoszący 3744) zo-

stało uzyskane przy pomocy algorytmu rafinacyjnego. 

Spośród wszystkich zadań w grafie 40- wierzchołkowym 29 zostało przewidzianych 

przez projektanta systemu (zadania: T1, T3, T5, T6, T7, T8, T9, T11, T13, T14, T15, T16, T17, 

T18, T20, T21, T23, T24, T25, T27, T28, T30, T31, T34, T35, T37, T38, T39, oraz T40), na-

tomiast 11 stanowią zadania nieprzewidziane (zadania: T2, T4, T10, T12, T19, T22, T26, T29, 

T32, T33 oraz T36). Zadania T1, T6, T7, T11, T13, T16, T17, T18, T21, T23, T24, T28, T30, 

T34, T35, T37, T39, oraz T40 są przydzielone do procesorów specjalizowanych. Stosując al-

gorytm rafinacyjny otrzymano wynik, którego koszt nie przekroczył 6148, natomiast czas wy-

konania wszystkich zadań równy był 1796. Algorytm zachłanny dostarczył rozwiązanie, któ-

rego koszt równy był 6468, natomiast ostatnie zadanie zostało zakończone w czasie wynoszą-

cym 1778. 

Dla grafu o 40 wierzchołkach najtańsze rozwiązanie, którego koszt równy był 6148 

otrzymano przy pomocy algorytmu rafinacyjnego. 

W przypadku grafu 50- wierzchołkowego 36 zadań zostało przewidzianych przez pro-

jektanta systemu (zadania T1,T2, T3, T6, T7, T8,T10, T11, T12, T14, T15, T16, T17, T18, T20, 

T22, T23, T24, T25, T26, T27, T29, T30, T32, T33, T34, T36, T38, T39, T41, T42, T43, T44, 

T47, T48 oraz T50), natomiast 14 zadań nie zostało przewidzianych w procesie projektowania 

systemu (zadania T4, T5, T9, T13, T19, T21, T28, T31, T35, T37, T40, T45, T46 oraz T49). 

Zadania T2, T3, T6, T11, T12, T15, T17, T22, T23, T24, T27, T30, T32, T36, T41, T43, T44 

oraz T48 wykonywane są na modułach sprzętowych. Przy pomocy algorytmu zachłannego 

otrzymano system, którego koszt wyniósł 6821, natomiast czas wykonania wszystkich zadań 

równy był 2778. Rozwiązanie uzyskane algorytmem rafinacyjnym charakteryzowało się kosz-

tem równym 6558 oraz czasem wykonania wszystkich zadań nie przekraczającym 3548. 

Skuteczniejszym w przypadku grafu o 50 wierzchołkach okazał się algorytm rafi-

nacyjny dostarczając rozwiązanie, którego koszt wyniósł 6558. 
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9. Wnioski 

Zaproponowane metody rozwojowego programowania genetycznego umożliwiły uzy-

skanie quasi-optymalnego rozwiązania problemu kosyntezy rozproszonych systemów wbudo-

wanych. W wyniku porównań otrzymywanych rezultatów z rezultatami otrzymanymi przy po-

mocy istniejących algorytmów w rozdziale 8 dowodzą skuteczności prezentowanych metod 

kosyntezy. Można zauważyć, że w wielu przypadkach nawet najgorsze rozwiązania genero-

wane przy pomocy prezentowanych metod są tańsze niż najlepsze rozwiązania generowane 

przy pomocy innych metod. Pozwala to stwierdzić, że zastosowane w procesie kosyntezy roz-

proszonych systemów wbudowanych algorytmy rozwojowego programowania genetycznego 

posiadają zdolność opuszczania lokalnych minimów optymalizowanej funkcji. Dzieje się tak 

ponieważ na początku działania generują pewną liczbę osobników i przez cały czas pracy me-

tody te pracują na pokoleniach osobników (a nie na pojedynczym rozwiązaniu).  

Zastosowane algorytmy przydziału nieprzewidzianych zadań dla przypadku szczególnego 

(w sytuacji, kiedy nieprzewidziane zadania pojawiają się po wykonaniu wszystkich zadań prze-

widzianych przez projektanta systemu) oraz ogólnego (kiedy nieprzewidziane zadania poja-

wiają się w dowolnym momencie działania systemu wbudowanego) umożliwiły przydział do 

procesorów zadań nieprzewidzianych w procesie projektowania systemu wbudowanego bez 

konieczności modyfikacji architektury systemu wbudowanego. Takie podejście zmniejsza 

koszt projektowanego systemu czyniąc go bardziej uniwersalnym i pozwalając zareagować 

w sytuacji, kiedy przeprojektowanie układu jest niemożliwe bądź zbyt kosztowne. Powyższe 

wnioski pozwalają stwierdzić, że postawione cele pracy zostały osiągnięte, a teza rozprawy zo-

stała sformułowana prawidłowo. 
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10. Dodatek 

W niniejszym dodatku znajdują się listy sąsiedztwa oraz bazy danych zasobów dla grafów 

opisujących nieprzewidziane zadania wykorzystanych w eksperymentach w rozdziałach 8.5 

oraz 8.6. 

10.1 Dodatek 1 – przypadek szczególny 

Tabela 12 zawiera bazę zasobów dla grafu o 10 wierzchołkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12. Baza zasobów dla grafu o 10 wierzchołkach. 

Lista sąsiedztwa dla grafu o 13 wierzchołkach znajduje się w tabeli 10. 

Zadanie Następniki 

1 2, 4 

2 3 

3 9 

4 5, 6, 7, 8 

5 10 

6 9 

7 - 

8 - 

9 - 

10 - 

Tabela 13. Lista sąsiedztwa dla grafu o 10 wierzchołkach. 

Zadanie 
PP1 PP2 

czas koszt czas koszt 

1 574 49 588 50 

2 494 17 869 15 

3 146 50 885 36 

4 629 42 264 65 

5 831 12 52 30 

6 507 33 427 29 

7 345 43 798 54 

8 531 21 791 49 

9 315 22 394 35 

10 66 36 523 8 
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Tabela 14 zawiera bazę zasobów dla grafu o 20 wierzchołkach. 

 

 

 

Tabela 14. Baza zasobów dla grafu o 20 wierzchołkach. 

 

Lista sąsiedztwa dla grafu o 20 wierzchołkach znajduje się w tabeli 15. 

 

Zadanie Następniki 

1 2, 3, 4, 5, 6 

2 - 

3 7, 8, 9, 10, 13 

4 10 

5 - 

6 19, 20 

7 10 

Zada-
nie 

PP1 PP2 

czas koszt czas koszt 

1 841 5 693 40 

2 646 48 595 54 

3 776 10 637 11 

4 663 7 335 69 

5 714 61 785 24 

6 729 31 684 5 

7 662 12 55 97 

8 71 71 897 36 

9 697 54 868 53 

10 350 55 923 48 

11 60 56 679 17 

12 536 42 337 67 

13 636 17 587 22 

14 388 8 519 23 

15 270 66 852 56 

16 432 14 752 47 

17 693 38 76 65 

18 412 19 805 32 

19 692 12 636 60 

20 824 25 511 2 
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8 - 

9 11, 12 

10 - 

11 - 

12 - 

13 14, 15, 16, 17, 18 

14 - 

15 - 

16 - 

17 - 

18 - 

19 - 

20 - 

Tabela 15. Lista sąsiedztwa dla grafu o 20 wierzchołkach. 

 

Tabela 16 zawiera bazę zasobów dla grafu o 30 wierzchołkach. 

 

Zadanie 
PP1 PP2 

czas koszt czas koszt 

1 574 49 588 50 

2 494 17 869 15 

3 146 50 885 36 

4 629 42 264 65 

5 831 12 52 30 

6 507 33 427 29 

7 345 43 798 54 

8 531 21 791 49 

9 315 22 394 35 

10 66 36 523 8 

11 418 22 123 25 

12 345 6 381 58 

13 495 41 208 58 

14 141 11 195 3 
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Tabela 16. Baza zasobów dla grafu o 30 wierzchołkach. 

Lista sąsiedztwa dla grafu o 30 wierzchołkach znajduje się w tabeli 17. 

 

Zadanie Następniki 

1 2, 24 

2 3, 8, 18, 20 

3 4, 5, 6,7 

4 13, 14, 15, 16 

5 9, 10 

6 11 

7 12 

8 25, 26, 27 

9 12, 18, 30 

10 19, 21 

11 17 

12 - 

13 - 

14 28, 29 

15 19, 21 

15 663 38 634 67 

16 72 71 95 36 

17 345 52 461 14 

18 459 44 774 28 

19 372 65 253 42 

20 410 73 655 42 

21 86 41 822 29 

22 429 76 618 34 

23 692 29 554 40 

24 183 89 287 17 

25 790 44 775 39 

26 162 60 51 29 

27 129 86 131 36 

28 550 4 60 41 

29 647 12 265 74 

30 309 41 816 0 
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16 22 

17 - 

18 - 

19 - 

20 22, 23 

21 - 

22 - 

23 - 

24 - 

25 - 

26 - 

27 - 

28 - 

29 - 

30 - 

Tabela 17. Lista sąsiedztwa dla grafu o 30 wierzchołkach. 

 

Tabela 18 zawiera bazę zasobów dla grafu o 40 wierzchołkach. 

 

Zadanie 
PP1 PP2 

czas koszt Czas koszt 

1 265 84 675 32 

2 437 38 633 55 

3 66 74 292 36 

4 297 44 734 43 

5 192 75 593 42 

6 512 55 398 33 

7 632 19 419 26 

8 206 77 637 55 

9 385 79 54 80 

10 224 29 138 18 

11 415 10 685 49 

12 43 91 688 21 

13 433 49 407 12 

14 595 48 569 22 
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Tabela 18. Baza zasobów dla grafu o 40 wierzchołkach. 

 

Lista sąsiedztwa dla grafu o 40 wierzchołkach znajduje się w tabeli 19. 

 

 

 

15 247 77 456 - 

16 253 70 364 4 

17 128 70 361 4 

18 194 28 706 29 

19 181 86 744 10 

20 499 75 316 68 

21 150 87 268 81 

22 147 66 737 39 

23 225 51 462 12 

24 711 32 733 5 

25 399 41 98 64 

26 426 0 391 77 

27 536 34 559 38 

28 596 33 105 28 

29 667 41 529 73 

30 592 61 258 44 

31 179 5 662 43 

32 188 67 193 64 

33 279 3 609 21 

34 45 56 469 27 

35 401 39 410 33 

36 347 19 666 11 

37 491 52 98 77 

38 486 40 155 36 

39 65 19 227 68 

40 533 5 732 39 
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Zadanie Następniki 

1 2, 3, 4, 5, 6 

2 - 

3 7, 8, 9, 10, 13 

4 10, 36, 40 

5 23, 24, 25 

6 19, 20, 21, 22 

7 10 

8 - 

9 11, 12, 40 

10 - 

11 - 

12 37, 38 

13 14, 15, 16, 17, 18 

14 - 

15 - 

16 37, 40 

17 - 

18 35, 38 

19 - 

20 36 

21 - 

22 39 

23 31, 32, 33, 34 

24 - 

25 26, 27, 28, 29, 30 

26 - 

27 - 

28 35 

29 - 

30 40 

31 35, 39 

32 35, 39 

33 - 
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34 - 

35 - 

36 - 

37 - 

38 - 

39 - 

40 - 
 

Tabela 19. Lista sąsiedztwa dla grafu o 40 wierzchołkach. 

Tabela 20 zawiera bazę zasobów dla grafu o 50 wierzchołkach. 

 

Zadanie 
PP1 PP2 

czas koszt Czas koszt 

1 574 49 588 50 

2 494 17 869 15 

3 146 50 885 36 

4 629 42 264 65 

5 831 12 52 30 

6 507 33 427 29 

7 345 43 798 54 

8 531 21 791 49 

9 315 22 394 35 

10 66 36 523 8 

11 418 22 123 25 

12 345 6 381 58 

13 495 41 208 58 

14 141 11 195 3 

15 663 38 634 67 

16 72 71 95 36 

17 345 52 461 14 

18 459 44 774 28 

19 372 65 253 42 

20 410 73 655 42 
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Tabela 20. Baza zasobów dla grafu o 50 wierzchołkach. 

Lista sąsiedztwa dla grafu o 50 wierzchołkach znajduje się w tabeli 21. 

 

21 86 41 822 29 

22 429 76 618 34 

23 692 29 554 40 

24 183 89 287 17 

25 790 44 775 39 

26 162 60 51 29 

27 129 86 131 36 

28 550 4 60 41 

29 647 12 265 74 

30 309 41 816 0 

31 292 46 752 11 

32 722 38 556 3 

33 263 76 246 45 

34 274 1 724 5 

35 76 16 410 4 

36 295 69 884 54 

37 852 23 615 55 

38 701 59 434 49 

39 304 15 270 38 

40 111 8 617 11 

41 525 50 293 19 

42 527 59 741 55 

43 797 21 751 58 

44 227 7 820 35 

45 495 5 246 5 

46 79 2 346 52 

47 203 87 656 45 

48 310 26 461 76 

49 654 51 224 47 

50 849 42 241 47 
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Zadanie Następniki 

1 2, 11 

2 3, 4, 12 

3 17, 36 

4 5, 6, 7, 8 

5 11 

6 9, 10, 17 

7 46 

8 19, 20, 21, 22 

9 41, 42, 43, 44 

10 26, 27, 28, 29 

11 13, 14, 15, 16 

12 - 

13 18 

14 23, 24, 25,30 

15 - 

16 - 

17 37, 38, 45 

18 - 

19 - 

20 - 

21 - 

22 39 

23 - 

24 31, 32 

25 29 

26 - 

27 48 

28 40 

29 - 

30 48 

31 - 

32 33, 34, 35 

33 - 
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34 - 

35 - 

36 47 

37 - 

38 - 

39 - 

40 - 

41 - 

42 - 

43 45 

44 - 

45 49, 50 

46 47 

47 - 

48 - 

49 - 

50 - 
 

Tabela 21. Lista sąsiedztwa dla grafu o 50 wierzchołkach. 

10.2 Dodatek 2 – przypadek ogólny 

Tabela 22 zawiera bazę zasobów dla grafu o 10 wierzchołkach. 

 

Tabela 22. Baza zasobów dla grafu o 10 wierzchołkach.  

Zadanie 
PP1 PP2 HC 

czas koszt czas koszt czas koszt 

1 574 49 588 50 - - 

2 494 17 869 15 46 375 

3 146 50 885 36 - - 

4 629 42 264 65 - - 

5 831 12 52 30 - - 

6 507 33 427 29 29 29 

7 345 43 798 54 - - 

8 531 21 791 49 - - 

9 315 22 394 35 73 111 

10 66 36 523 8 - - 
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Tabela 23 zawiera bazę zasobów dla grafu o 20 wierzchołkach. 

 

 

 

Tabela 23. Baza zasobów dla grafu o 20 wierzchołkach. 

 

Tabela 24 zawiera bazę zasobów dla grafu o 30 wierzchołkach. 

 

 

 

Zadanie 
PP1 PP2 HC 

czas koszt czas koszt czas koszt 

1 841 5 693 40 - - 

2 646 48 595 54 70 104 

3 776 10 637 11 6 142 

4 663 7 335 69 - - 

5 714 61 785 24 - - 

6 729 31 684 5 69 47 

7 662 12 55 97 - - 

8 71 71 897 36 64 76 

9 697 54 868 53 - - 

10 350 55 923 48 - - 

11 60 56 679 17 30 350 

12 536 42 337 67 - - 

13 636 17 587 22 - - 

14 388 8 519 23 - - 

15 270 66 852 56 81 209 

16 432 14 752 47 - - 

17 693 38 76 65 70 280 

18 412 19 805 32 - - 

19 692 12 636 60 - - 

20 824 25 511 2 - - 
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Tabela 24. Baza zasobów dla grafu o 30 wierzchołkach. 

Zadanie 
PP1 PP2 HC 

czas koszt czas koszt czas koszt 

1 574 49 588 50 - - 

2 494 17 869 15 - - 

3 146 50 885 36 - - 

4 629 42 264 65 34 71 

5 831 12 52 30 - - 

6 507 33 427 29 - - 

7 345 43 798 54 26 383 

8 531 21 791 49 70 212 

9 315 22 394 35 - - 

10 66 36 523 8 - - 

11 418 22 123 25 37 364 

12 345 6 381 58 - - 

13 495 41 208 58 43 279 

14 141 11 195 3 23 228 

15 663 38 634 67 - - 

16 72 71 95 36 - - 

17 345 52 461 14 52 63 

18 459 44 774 28 - - 

19 372 65 253 42 - - 

20 410 73 655 42 - - 

21 86 41 822 29 - - 

22 429 76 618 34 43 285 

23 692 29 554 40 - - 

24 183 89 287 17 - - 

25 790 44 775 39 43 339 

26 162 60 51 29 87 77 

27 129 86 131 36 - - 

28 550 4 60 41 - - 

29 647 12 265 74 35 122 

30 309 41 816 0 - - 
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Tabela 25 zawiera bazę zasobów dla grafu o 40 wierzchołkach. 

 

Zadanie 
PP1 PP2 HC 

czas koszt czas koszt czas koszt 

1 265 84 675 32 75 75 

2 437 38 633 55 - - 

3 66 74 292 36 - - 

4 297 44 734 43 - - 

5 192 75 593 42 - - 

6 512 55 398 33 30 242 

7 632 19 419 26 29 394 

8 206 77 637 55 - - 

9 385 79 54 80 - - 

10 224 29 138 18 - - 

11 415 10 685 49 57 162 

12 43 91 688 21 - - 

13 433 49 407 12 89 128 

14 595 48 569 22 - - 

15 247 77 456 - - - 

16 253 70 364 4 66 332 

17 128 70 361 4 33 49 

18 194 28 706 29 15 90 

19 181 86 744 10 - - 

20 499 75 316 68 - - 

21 150 87 268 81 49 163 

22 147 66 737 39 - - 

23 225 51 462 12 93 120 

24 711 32 733 5 7 186 

25 399 41 98 64 - - 

26 426 0 391 77 - - 

27 536 34 559 38 - - 

28 596 33 105 28 57 122 

29 667 41 529 73 - - 

30 592 61 258 44 28 145 
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Tabela 25. Baza zasobów dla grafu o 40 wierzchołkach. 

Tabela 26 zawiera bazę zasobów dla grafu o 50 wierzchołkach. 

 

31 179 5 662 43 - - 

32 188 67 193 64 - - 

33 279 3 609 21 - - 

34 45 56 469 27 33 155 

35 401 39 410 33 10 259 

36 347 19 666 11 - - 

37 491 52 98 77 63 264 

38 486 40 155 36 - - 

39 65 19 227 68 19 377 

40 533 5 732 39 21 355 

Zadanie 
PP1 PP2 HC 

czas koszt czas koszt czas koszt 

1 574 49 588 50 - - 

2 494 17 869 15 46 375 

3 146 50 885 36 89 157 

4 629 42 264 65 - - 

5 831 12 52 30 - - 

6 507 33 427 29 29 387 

7 345 43 798 54 - - 

8 531 21 791 49 - - 

9 315 22 394 35 - - 

10 66 36 523 8 - - 

11 418 22 123 25 37 364 

12 345 6 381 58 31 397 

13 495 41 208 58 - - 

14 141 11 195 3 - - 

15 663 38 634 67 87 111 

16 72 71 95 36 - - 

17 345 52 461 14 52 63 
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Tabela 26. Baza zasobów dla grafu o 50 wierzchołkach. 

18 459 44 774 28 - - 

19 372 65 253 42 - - 

20 410 73 655 42 - - 

21 86 41 822 29 - - 

22 429 76 618 34 43 285 

23 692 29 554 40 50 306 

24 183 89 287 17 58 241 

25 790 44 775 39 - - 

26 162 60 51 29 - - 

27 129 86 131 36 9 377 

28 550 4 60 41 - - 

29 647 12 265 74 - - 

30 309 41 816 0 75 253 

31 292 46 752 11 - - 

32 722 38 556 3 61 306 

33 263 76 246 45 - - 

34 274 1 724 5 - - 

35 76 16 410 4 - - 

36 295 69 884 54 43 159 

37 852 23 615 55 - - 

38 701 59 434 49 - - 

39 304 15 270 38 - - 

40 111 8 617 11 - - 

41 525 50 293 19 89 225 

42 527 59 741 55 - - 

43 797 21 751 58 25 418 

44 227 7 820 35 15 49 

45 495 5 246 5 - - 

46 79 2 346 52 - - 

47 203 87 656 45 - - 

48 310 26 461 76 56 342 

49 654 51 224 47 - - 

50 849 42 241 47 - - 
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