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Resum 

Aquest document inclou dos dels tres annexes que formen part del projecte. El primer 
d’ells és una relació exhaustiva dels resultats de l’experiència computacional. Per a 
cadascun dels 3 arxius del joc de proves s’ha realitzat un total de 56 execucions del 
programari: es mostra el conjunt d’aquestes 168 experiències. El segon dels annexes és 
un manual d’utilització del programari Pro Scheduling, dissenyat per a executar l’algorisme 
descrit al capítol 5 de la memòria. 
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1. ANNEX 1. TAULES DE L’EXPERIÈNCIA 

COMPUTACIONAL 

Cada execució del programari genera dos arxius de text, denomitats “c:\experiència.txt” i 
“c:\experiència_completa.txt”. Aquest darrer conté el programa de producció assignat a 
cadascuna de les màquines, mentre que al primer d’ells hi figuren els resultats obtinguts 
per a cada exemplar del joc de dades que es processa. No es tracta només del resultat 
final, sinó que es generen diversos valors per tal de poder estudiar les diferents parts que 
integren l’algorisme. En concret, es guarda el valor del retard global en els següents 
instants: solució inicial, solució després de l’execució de l’AED i solució final després de 
l’execució de l’AG. També es calcula el temps, en segons, utilitzat pel programari per a 
calcular la solució dels diferents exemplars. Tot i que la precissió no és alta si es 
consideren els exemplars particulars, la mitjana resultant és vàlida. S’anomena 
experiència a cada execució del programari en què es calcula la solució per als 100 
exemplars que conté un joc de dades. Les experiències es diferencien pels valors 
presentats pels paràmetres i es poden identificar inequívocament pel nom de l’arxiu al que 
fan referència i pel nombre de l’experiència particular. Totes aquestes dades se sitúen a la 
capçalera de les diferents experiències, cadascuna de les quals inclou cinc columnes 
amb valors enters. El significat de cada columna es detalla a continuació: 

• 1a columna: retard de la solució inicial. 

• 2a columna: retard de la solució després de l’execució de l’AED. 

• 3a columna: retard de la solució després de la solució de l’AG. 

• 4a columna: valor lògic que indica si s’ha assolit la solució òptima. 

• 5ena columna: temps esmerçat pel programari per a l’execució de l’exemplar. 

Els valors situats al peu de cada taula són mitjanes i totals de les columnes 
corresponents. Cada experiència té relació amb una de les quatre fases d’anàlisi a les que 
fa referència la figura 22 de la memòria: 

• Fase 1: experiències 1-5. 

• Fase 2: experiències 6-37. 

• Fase 3: experiències 38-55. 

• Fase 4: experiència 56. 
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2. ANNEX 2. MANUAL D’USUARI DE PRO 

SCHEDULING 

2.1. Introducció 

L’objectiu del programari Pro Scheduling és generar un arxiu de dades que contingui el 
mínim retard obtingut per a cadascun dels exemplars de l’arxiu de dades escollit i el 
programa que les diverses màquines han de seguir per tal d’assolir-ho. Tres són els 
aspectes més destacats a considerar per a explicar aquest procés: 

• L’arxiu de dades inicials. 

• Utilització del programari. 

• Obtenció i interpretació dels resultats. 

2.2. L’arxiu de dades 

Es tracta d’arxius de text (.txt) que han de seguir un format determinat per tal d’ésser 
llegits correctament. S’ha de deferenciar entre arxiu de dades i exemplar, éssent aquell el 
continent d’aquests. Els arxius utilitzats en l’experiència computacional consten de cent 
exemplars cadascun d’ells.  

Les dades necessàries per tal de resoldre el problema són: 

• Nombre de màquines (m). 

• Estat inicial de les màquines. 

• Temps de canvi entre productes per a cada màquina (si i ’ j). 

• Temps de processament de cada unitat de producte a cada màquina (pi j). 

• Nombre de productes (n). 

• Nombre de comandes (z), i per a cada comanda: 

o Quantitat (qk). 
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o Producte (pk). 

o Data de lliurament (dk). 

A continuació es llista una part d’un arxiu de dades amb els comentaris necessaris per a 
la seva interpretació: 

 
100 /*nombre d’exemplars de l’arxiu*/ 
8 3 /*8 productes diferents i 3 màquines*/ 
1.8 39 0.7 38 0.8 21 0.2 38 0.5 47 1.1 41 0.0 0 0.2 50 
/*p11 si11 p21 si21 p31 si31…*/ 
1.4 23 1.0 29 0.1 34 0.5 43 1.5 45 0.6 34 1.6 48 0.9 48 
/*p12 si12 p22 si22 p32 si32…*/ 
0.9 48 0.5 30 0.9 49 1.9 28 0.5 49 0.6 27 1.4 46 1.3 42 
/*p13 si13 p23 si23 p33 si33…*/ 
Exemplar 1 
4  7  2 /*estat inicial de cadascuna de les màquines*/ 
1 141 4 60 /*k=1, q1=141, n=4, d1=60*/ 
2          149      6           30 
3          165      8           80 
4          270      7           70 
5          283      4           60 
6          217      2           30 
7          282      3           60 
8          225      5           10 
9          223      5           50 
10        252      5           40 
11        323      1           90 
12        180      7           100 
13        242      2           30 
14        338      4           70 
15        222      3           30 
Exemplar 2 
3  4  6 
1 233 4 50 
2          224      2           80 
3          215      1           50 
4          318      7           90 
5          373      5           30 



Procediments heurístics de programació de comandes en diferents màquines amb temps de preparació depenents de la seqüència Pàg. 53 

 

6          180      4           70 
7          225      7           30 
8          230      6           80 
9          274      2           30 
10        335      2           90 
11        369      3           90 
12        386      7           30 
13        325      8           10 
14        332      2           30 
15        213      6           100 

 

2.3. Utilització de Pro Scheduling 

Per executar Pro Scheduling es procedeix com a qualsevol altre programa de Windows: 

 
Figura 1. Icona de Pro Scheduling. 

Es disposa de dues modalitats d’execució: la individual i la conjunta. En el primer cas 
s’executa un únic exemplar d’un arxiu. En l’execució conjunta es treballa sobre cadascun 
dels exemplars que conté l’arxiu. Aquesta selecció es realitza sobre el menú de la pantalla 
inicial: 

 
Figura 2. Obrir exemplar o conjunt. 

El quadre de diàleg emergent permet la navegació i elecció de l’arxiu desitjat: 
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Figura 3. Quadre de diàleg per a la selecció de l’arxiu. 

Si s’ha optat per la modalitat d’execució individual, caldrà especificar el nombre de 
l’exemplar que es vol processar: 

 
Figura 4. Selecció de l’exemplar. 

Després d’haver escollit l’exemplar s’obre la pantalla de configuració dels paràmetres. En 
el cas d’execució conjunta es passa directament a aquesta pantalla sense necessitat 
d’escollir l’exemplar, ja que es processaran tots els que contingui l’arxiu. 
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Figura 5. Configuració dels paràmetres. 

Es disposa de tres botons de propietats que permeten configurar l’AED, el creuament i el 
càlcul del fitness, respectivament: 

 
Figura 6. Configuració de l’AED. 

En cas d’escollir l’execució de l’AED, es pot decidir si la seva execució ha de seguir un 
ordre creixent o decreixent. 
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Figura 7. Configuració del creuament. 

La pantalla de configuració del creuament permet ajustar tant la probabilitat d’ésser 
executat així com la diferenciació mínima necessària: 

 
Figura 8. Configuració del càlcul del fitness. 

En el càlcul del fitness, per altra banda, es pot decidir el pes que es vol que tingui cmax, 
éssent el màxim el 20%. 

Per tal de facilitar la visualització de les dades de les màquines i les comandes, es 
disposa d’una opció al menú principal: 

 
Figura 9. Veure dades de l’exemplar. 
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Figura 10. Dades de l’exemplar. 

Per defecte es mostren els temps de canvi de la màquina 1, però es poden visualitzar els 
de la resta de màquines: 

 
Figura 11. Selecció de la màquina per veure temps de canvi. 

L’últim pas a realitzar és l’execució pròpiament, a la que s’accedeix també des del menú 
principal: 
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Figura 12. Execució. 

Durant l’execució del programa apareix una barra de progrés que permet obtenir una idea 
de la velocitat a la que el programari està processant les dades. La desaparició d’aquesta 
indica la finalització de l’execució. S’haurà generat un arxiu al directori arrel (c:\ 
experiencia_completa.txt) on hi figura el retard i el programa a seguir. Per tal d’evitar 
problemes d’accessibilitat a l’arxiu esmentat, és necessari tancar Pro Scheduling 
prèviament: 

 
Figura 13. Tancar el programari. 

2.4. Arxiu de resultats 

La informació continguda a l’arxiu és la següent: 

• Arxiu de dades inicials. 

• Per a cada exemplar executat: 

o Retad total mínim obtingut [ut]. 

o Temps de processament de l’exemplar [s]. 

o Data de lliurament de cada comanda. 

o Programa de producció. Per a cada màquina: 

§ Producte inicial (entre parèntesis). 

§ Seqüència a realitzar. 

§ Temporització de la seqüència.  
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Figura 14. L’arxiu de resultats. 

 


