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Abstract. The paper presents a metaheuristics based framework for 
resource planning optimization and business project management. 
Possibilities for utilization of metaheuristic algorithms are presented 
in view of solving job shop scheduling problem for resource planning 
in ERP. A general framework for resource planning and business pro-
cess management is suggested that utilizes several metaheuristics 
approaches. The proposed framework allows integration in ERP based 
on development of an optimization agent in multiagent framework.

Увод
С ускореното развитие на нови технологии и соф-

туерни решения индустрията и предприятията все повече 
използват нови технологични възможности за интегриране 
на интелигентни и адаптивни системи за оптимизиране на 
бизнес процеси и управление на ресурси. Интелигентните 
и адаптивни изчислителни системи използват споделени 
знания между хетерогенни платформи за подпомагане на 
вземане на решения за различни индустриални проблеми, 
като интегрират изчислителните с физическите процеси, в 
това число координация, мониторинг и контрол на физиче-
ски операции и инженерни системи. 

Всяка компания може да се разглежда като набор от 
ресурси и данни за тях, както и различни отдели, които ги 
управляват: човешки, финансови, материални и нематери-
ални ресурси. Планирането на използването на ресурсите в 
предприятията може да се разглежда като оптимизационна 
задача, за която се дефинират определени изисквания и 
ограничения в зависимост от спецификата на конкретни-
те предприятия. Планирането на ресурсите от своя страна 
е в пряка зависимост и има значително влияние върху 
подобряването на работата на бизнес процесите. Съвкуп-
ността, размерът и обхватът на наличните ресурси, както 
и свързаните с тях бизнес процеси могат да доведат до 
необходимостта от решаване на сложна задача за оптими-
зация за тяхното управление и оптимално използване при 
удовлетворяване на определени изисквания и ограничения. 

В условията на сложност, динамичност и стохастич-
ност на индустриалната среда при решаването на опти-
мизационни задачи за планиране на ресурси се изисква 
включването на разнообразие от производствени продукти 
и процеси, както и непредсказуеми събития като заявка 
за нови поръчки, закъснения при обработката, повреда 
на машина, недостиг на суровини, инструменти или хора. 
Дефинирането на оптимизационните задачи планиране на 
ресурси като задача за удовлетворяване на ограничения 
(Constraint Satisfaction Problem) и проблем за планиране на 
задачи (Job Shop Scheduling Problem) позволява планиране 
на използването на различни ресурси с цел намаляване 
на времето, необходимо за завършване на производствени 
задачи, увеличаване на използването на капацитети и обща 
ефективност на ресурсите и по този начин максимално 
увеличаване на рентабилността. Съставянето на оптимален 
производствен график включва възможности за наличие 
на дълги и сложни производствени процеси, дефиниране 
на ограничени ресурси, в това число суровини, машини, 
хора и други, динамично актуализиране на състояние на 
поръчки.

Статията разглежда възможностите за използване на 
метаевристични подходи за решаване на оптимизационни 
задачи при планиране на ресурси и управление на бизнес 
процеси. Разгледани са методи и алгоритми за оптимиза-
ция, включително адаптивни и евристични алгоритми, на 
чиято база е предложена обобщена рамка за планиране и 
оптимално използване на ресурси и свързаните с тях биз-
нес процеси. Предложената рамка позволява интегриране 
на модули за планиране към ERP системи.

Планиране на ресурси и управление  
на бизнес процеси

Терминът Enterprise Resource Planning (ERP) е възпри-
етото наименование на многофункционална информацион-
на система за планиране на ресурси на предприятия, която 
съдържа в себе си много програмни модули, поддържащи 
основните работни процеси на едно предприятие. Основен 
фокус и цел на внедряването и използването на ERP систе-
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ма е оптимизиране на ресурсите в бизнеса. ERP системата 
интегрира всички бизнес процеси, за да подобри ефектив-
ността на управление на организацията. 

Планирането на ресурсите е процес на разпределяне 
на задачи за използване на човешки и нечовешки ресурси 
по начин, който би увеличил ефективността на използва-
нето им. В условията на конкурентна среда компаниите се 
стремят да доставят технологично иновативни продукти и 
услуги с намаляващи бюджети, които да са насочени към 
пълноценно използване на всички налични ресурси. Упра-
влението на ресурсите е сложен процес, особено в пред-
приятие с общи географски разпределени ресурси. Незави-
симо от това какъв е предметът на дейност на компанията 
и какви са използваните от нея ресурси, всяка система за 
управление на ресурси включва три основни възможности:

• Управление на капацитет и търсене. Оптимизи-
ране на използването на ресурсите чрез приори-
тизиране на работата с висока стойност с налич-
ния ресурсен капацитет.

• Управление на използване на ресурси. Осигу-
ряване на наличие на необходимите ресурси за 
изпълняване на дейности с първостепенна за ком-
панията важност, в това число и за постигане на 
стратегическите й цели.

• Управление на процеси във времето. Просле-
дяването на изпълнението на основните бизнес 
процеси във времето е необходимо за оценяване 
на планираните ресурси и сравнение с действи-
телните с оглед оптимизиране на използването на 
ресурсите във времето и осигуряване на успешно 
управление на процесите.

На пазара има много доставчици, които предоставят 
ERP решения или така наречените cloud-базирани ERP ре-
шения [1]. Въпреки че платформите за внедряване или тех-
нологиите, на които се базират, са различни, съществуват 
общи и основни модули, които са налични във всяка ERP 
система [2], като в зависимост от нуждите на организации-
те, необходимите компоненти се интегрират за формиране 
на персонализирана ERP система.

Модул „Човешки ресурси“ (Human Resources 
Module). Има за цел ефективно управление на човешките 
ресурси чрез управление на информация за служители, в 
това число записи на служители, преглед на резултати, 
обозначения, длъжностни характеристики, матрица на уме-
ния, проследяване на времето и посещаемост.

Модул „Наличност/инвентаризация“ (Inventory 
Module”). Използва се за проследяване на запасите от 
артикули и текущото им местоположение в организацията.

Модул „Продажби“ (Sales Module). Обслужва про-
цесите за продажби и включва възможности за анализ и 
обработка на запитвания, изготвяне на котировки, приема-
не на поръчки за продажби, изготвяне на фактури за про-
дажби, изпращане на материали или услуги, проследяване 
на поръчка за продажба.

Модул „Закупуване“ (Purchase Module). Обслужва 
всички процеси, които са част от доставката на стоки или 
суровини, необходими за организацията.

Модул “Финанси и счетоводство” (Finance and 
Accounting Module). Управлява целия приток на финансови 
средства на организацията, като проследява всички тран-
закции (разходи, баланс, счетоводни книги, бюджетиране, 
банкови извлечения, разписки за плащания, управление на 
данъци и други).

Модул „Управление на взаимоотношенията с кли-
енти (Customer Relationship Management). Подпомага по-
вишаването на производителността на продажбите чрез 
по-добро обслужване на клиентите и подобряване на взаи-
моотношенията с тях, съхранява всички данни за клиенти и 
позволява проследяване на информация за клиент, история 
на комуникация, разговори, срещи, подробности за покуп-
ки, продължителност на договори.  

Модул „Производство“ (Engineering/Production 
Module). Подпомага производствените предприятия при 
доставяне на продукти и управлява планиране на произ-
водството, използване на суровини, проследяване на дне-
вен производствен процес, продуктови прогнози, отчети. 

Управление на веригата по доставките (Supply 
Chain Management (SCM). Управлява доставките между 
производител и краен потребител и обратно. 

ERP системите се използват за ефективно рациона-
лизиране на бизнес операциите на организацията. Бизнес 
процесът може да се разглежда като съвкупност от дей-
ности, които се случват в дадено предприятие [3]. Бизнес 
процесите използват средства и ресурси (човешки, ма-
шинни, финансови) и ги трансформират в стоки и услуги. 
Чрез бизнес процесите организациите постигат конкретни 
цели, например бизнес процесът на продажбите започ-
ва с клиентска поръчка и завършва с реализиране на 
сделка с клиента. За постигане на по-ефикасни бизнес 
процеси се изисква ефективно споделяне на информа-
ция между функционалните звена в предприятията [4]. 
Международният стандарт ANSI/ISA-95 [5,6] дефинира мо-
дели за информационните потоци между бизнес системи 
и производствени системи за управление. Интегриране-
то на бизнес системите и производствените системи в 
стандарта се дефинира и разглеждат като петстепенен 
функционален йерархичен модел, представен на фиг. 1. 
Бизнес нивото (ниво 4) включва бизнес процеси и ре-
шения за оперативно управление и общо планиране на 
компанията. Производствените нива (нива 0-3) съдържат 
управление на производствените операции (Manufacturing 
Operations Management, МОМ), дейности за проследяване 
на работни процеси и оптимизиране на производствени 
процеси (ниво 3), мониторинг и контрол (ниво 2), упра-
вление на производствени процеси (ниво 1) и самите 
физически процеси (ниво 0). Бизнес процесите съгласно 
стандарта ISA-95 се изпълняват в най-горното ниво и се 
управляват от ERP системите, които предават данни към 
ниво 3 за планиране на заявки и създаване на производ-
ствени планове. Дейностите, свързани с управление на 
производствените операции, които включват и дейности 
за планиране на ниво 3, са свързани с детайлизирани 
информационни потоци, описани в стандарта ANSI/ISA-95 
[6] (фиг. 2).
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Оптимизацията при планирането и използването 
на ресурси и управление на бизнес процеси се състои 
в постигане на желаните резултати в зададени времеви 
рамки и бюджет с минимално използване на самите ресур-
си. Оптимизацията на използването на ресурси се отнася 
до оптимално използване на взаимносвързани ресурси с 
цел генериране на времеви графици, планиране и прогно-
зиране на използването на ресурси [7]. За подпомагане 
на оптимизирането при планиране на ресурси при сложни 
производствени процеси и операции, които изискват раз-
ширена функционалност на планирането, в допълнение към 
ERP системите и системите за управление и планиране на 
производствените операции се използват софтуерни сис-
теми и/или модули за планиране (Advanced Planning and 
Scheduling, APS) [8]. APS се интегрират с ERP и MOM и поз-
воляват консолидиране на данни за търсене в множество 
отделни системи; проследяване на наличност на ресурси 
и производствен капацитет; създаване на производствени 
графици на базата на търсене и ограничения; оптимизи-
ране на производствени графици на базата на промени в 
търсенето; преобразуване на производствени планове във 
времеви графици; изготвяне на консолидирани производ-
ствени планове и времеви графици и други.

Планирането на ресурси  
като оптимизационна задача

Планирането и управлението на ресурси изисква пре-
доставяне на продукти или услуги при наличие на множе-
ство ограничения на ресурсите: служители, активи, време, 
бюджет. В този смисъл планирането на ресурси се свежда 
до предоставяне на решение на задача за удовлетворяване 

на ограничения (Constraint Satisfaction Problem, CSP) [9], 
която е обект на интензивни изследвания както в областта 
на изкуствения интелект, така и в областта изследване на 
операциите. 

Задачата за удовлетворяване на ограничения изисква 
определяне на решение на даден проблем измежду на-
бор от кандидат-решения при удовлетворяване на набор от 
произволни ограничения. Задачата за удовлетворяване на 
ограничения се представя като [10]: 

• Kраен набор от променливи, които представят ре-
шението

V = {V1, V2, V3, ....., Vn};

• Kраен набор от ограничения 

C = {C1, C2, C3, ......, Cm};

• Набор от непразни домейни (набор от дискретни 
стойности) за всяка променлива

D = {D1, D2, D3, ....., Dn}.

Всяко ограничение Ci включва подмножество на про-
менливите и допустимите комбинации от стойности от съ-
ответния домейн за това подмножество. Състояние на CSP 
се определя чрез присвояване на стойности на някои или 
на всички променливи: {Xi = Vi; Xj = Vj; …}. Валидно със-
тояние на CSP е такова, което не нарушва нито едно от 
ограниченията. Пълно състояние на CSP е такова, което съ-
държа всяка променлива. Решение на CSP е пълно състоя-
ние, което удовлетворява всички ограничения. При някои 
конкретни приложения на CSP се търси такова решение, 
при което се получава максимална стойност на предвари-
телно дефинирана целева функция. Елементите в домейна 
могат да бъдат както непрекъснати, така и дискретни, но 

Фиг. 1. Йерархичен модел за интегриране на бизнес системи и производствени системи  
за управление съгласно стандарта ANSI/ISA-95 [5]
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при планирането на ресурси в предприятията стойностите 
са само дискретни. За решаване на CSP с крайни дискрет-
ни домейни се прилагат алгоритми, базирани на търсене 
[11,12,13]: backtracking, constraint propagation, local search.

Изискването за определяне на най-добро решение 
спрямо дефинирана целева функция за конкретна оптими-
зационна задача често представлява NP пълен проблем, за 
решаването на който не са приложими ефективни алгори-
тми, базирани на търсене в пространство на състоянията, 
дори и при наличие на достатъчна изчислителна мощност, 
в това число високо-производителни компютърни системи 
и облачни структури, които позволяват обработване на го-
леми масиви данни.

В зависимост от вида на решението, което намират, 
алгоритмите за решаване на оптимизационни задачи могат 
да бъдат категоризирани в две основни групи: 

 – точни алгоритми, при които се определя най-до-
брото решение на оптимизационната задача (exact 
solution);

 – приблизителни алгоритми, при които се опреде-
ля близко до оптималното решение (near-optimal).

NP пълните оптимизационни задачи изискват експо-
ненциално време за намиране на точното оптималното ре-
шение. Приблизителните алгоритми позволяват определяне 
на добро решение, близко до оптималнотоq с използване 
на значително по-кратко време и/или изчислителен ресурс.

Проблемите за оптимално разпределение на различни 
ресурси в ERP системите (финансови, времеви, човешки, 
материални и други) могат да се разделят на две групи 
[14]:

 – оптимално планиране на ресурси в предприятия-
та, при които времето не е ограничено или това 
ограничение не е критично; 

 – управление на ресурси на инвестиционни проекти, 
при които ограничен набор от операции имат уни-
кален набор от свойства и изискват изпълнение в 
строго дефинирани времеви интервали и срокове.

Планирането и управлението на ресурси в предпри-
ятията може да се дефинира като CSP чрез изпълнение 
на следните стъпки: дефиниране на набор от променливи; 
дефиниране на набор от домейни; дефиниране на набор 
от ограничения с променливи и домейни; определяне на 
оптимално решение.

Дефинирането на CSP за планиране и управление на 
ресурси може да включва: определяне на срокове и начало 
на производство за поток от входни поръчки на клиенти с 
различни маршрути въз основа на съществуващо натовар-
ване и наличност на ресурси и материали, планиране на 
материали за всяка поръчка и планиране на производство. 
При решаването на оптимизационни задачи е възможно 
да възникнат различни промени в дефинираната задача, в 
това число промени в поръчки на клиенти, промени в сро-
кове и приоритети за изпълнение, закъснения в снабдяване 
с материали, преработване или отхвърляне поради лошо 
качество, машинни повреди.

Намирането на оптимимално решение при планира-
не и управление на ресурси в предприятията много често 

е свързано с формулиране на оптимизационни задачи с 
голям брой променливи и голяма размерност на съответ-
ните домейни, както и с голям брой ограничения. За авто-
матизиране на управлението, планирането, логистиката и 
контрола при производството и използването на ресурси 
в предприятията чрез решаване на отпимизационни зада-
чи могат да се приложат интелигентни подходи за произ-
водствено планиране, базирани на машинно обучение, и 
метаевристични алгоритми, които позволяват генериране 
и оценка на сценарии what-if за постигане на най-добри 
резултати.

Оптимизационните задачи, които се дефинират при 
планиране и управление на ресурси в предприятията, се 
свеждат до решаване на оптимизационни проблем за пла-
ниране на задачи (Job Shop Scheduling Problem, JSSP), 
чиято конкретна дефиниция за различните аспекти на пла-
ниране на ресурси в ERP се определя от структурата на 
конкретния работен процес. Работният процес се разглеж-
да като множество от задачи, които се изпълняват на ма-
шини, в това число хардуерни устройства и/или човешки 
ресурси, чрез извършване на множество операции. Всяка 
операция може да се извърши само на една машина, до-
като машините могат да имат специфични възможности да 
изпълняват операции в зависимост от конкретния бизнес 
процес, който се моделира и оптимизира. Машината не е 
непременно част от физическото оборудване, а се разглеж-
да като абстракция на изпълнител или група изпълнители. 

В най-широкия смисъл планирането на задачи се 
разглежда като Open Shop Scheduling Problem (OSSP), при 
който се цели планиране на изпълнението на n задачи вър-
ху М машини, всяка с 1, 2, ..., m операции, които могат 
да се изпълняват в различен ред [15]. При JSSP всяка 
задача Ji, i ∈ [1, n] изисква изпълняване на определена 
последователност от mi операции, извършвани от различни 
машини Oi1, Oi2, Oi3 ... Oim. Основната цел на оптимизация-
та при планиране на изпълнението на задачите е да се 
планира използването на споделени ресурси във време-
то за конкурентни дейности, като се постигне максимална 
ефективност, която може да бъде дефинирана с различни 
целеви функции. Обикновено функцията за оптимизация се 
определя от най-дългия период Cmax, за който приключва 
изпълнението на всички операции за всички задачи. Опре-
деленото оптимално решение представя оптимален график 
за изпълнение на задачите и изпозлване на машините.

Представянето на конкретна JSSP задача обикновено 
е с насочен ацикличен граф. Всеки възел представя опера-
ция на определена задача. Положителните тегла на дъгите 
определят времето, необходимо за изпълнение на опера-
цията. Връзките между възлите определят експлоатационни 
и технологични зависимости, а връзките, представени с 
пунктирани линии, илюстрират изисквания за ред на изпъл-
нението на операциите. Пример за три задачи, всяка с три 
операции, които се изпълняват на три машини, е показан 
на фиг. 1, където с Oij е означена операция за задача  
машина i, а Pij e времето за изпълнение на операция Oij. 
Решението на планирането на ресурсите се получава чрез 
насочване на ръбовете, означени с пунктирани линии, в 



3 201938

постижения и приложения

една от възможните посоки. Примерно решение на задача-
та от фиг. 2 е показано на фиг. 3, а на фиг. 4 е представен 

времевият график за изпълнение на задачите за решението 
от фиг. 3. 

Фиг. 2. Пример за JSSP за три задачи и три машини

Фиг. 3. Решение на примера за JSSP за три задачи и три машини

Фиг. 4. Времеви график на решението на примера за JSSP за три задачи и три машини

Решението се описва със следната последователност 
на изпълняваните операции на всяка машина: 

m1 = {O11, O22, O32}, m2 = {O12, O23, O33}; m3 = {O21, 
O31, O13}

Качеството на полученото решение се изчислява като 
дължина на най-дългия път в насочения граф. В примера 
най-дългото време се определя от изпълнението на опера-

циите {O11, O22, O32, O33}, което води до решение с дължина 
16 единици време.

Прилагането на OSSP и JSSP при управление на ре-
сурси и бизнес процеси позволява влияние на резултатите 
от предложеното оптимално решение върху работата на 
цялото предприятие. Конкретният смисъл на задачите и ма-
шините зависи от спецификата на предприятието и може 
да бъде свързан както с планиране при производствени 
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предприятия, така и с управление на проекти, като при 
това машините могат да бъдат свързани както с машинен, 
така и с човешки ресурс.

За решаване на JSSP и OSSP могат да се използват 
различни подходи и методи, които попадат в една от след-
ните три категории [16]:

• Евристични правила (heuristic rules, dispatching 
rules). За определяне на следваща от набор от за-
дачи, която да бъде изпълнена на дадена машина, 
се  използват евристични правила, наричани още 
правила за приоритетизиране или правила за пла-
ниране. Прилагането на правилата и изборът на 
последователност от задачи не изследва резултата 
от избора върху качеството на полученото решение 
[17]. Използването на различни евристични прави-
ла за планиране е насочено към различни целеви 
функции, в това число и динамични, които са свър-
зани с определяне на решение с минимално реме 
за изпълнение, максимално стандартно отклонение 
или производство точно навреме (just-in-time) [18].

• Класически оптимизационни подходи. Методите 
за класическа оптимизация, които могат да бъдат 
приложени за решаване на JSSP, се базират на 
методи за търсене с клони и граници (branch and 
bound) и методи с динамично оптимизиране, при 
които се използва подход за пълно търсене на 
възможните решения, като проблемът се декомпо-
зира до множество по-малки взаимноизключващи 
се подпроблеми [17].

• Подходи с машинно обучение. Въпреки че JSSP 
е оптимизационен проблем, за решаването му мо-
гат да се използват подходи с машинно обучение, 
базирани на невронни мрежи, размита логика, 
обучение с утвърждение [17,19]. 

JSSP и ОSSP са NP пълни оптимизационни задачи и 
намирането на оптимално решение за приемливо време е 
предизвикателство особено при висока сложност на дефини-
раната задача [20]. Решение за конкретeн еталонен пример 
с 10 задачи и 10 машини [21] e предложено едва 25 години 
по-късно [22]. Използването на класически оптимизационни 
подходи за определяне на точно решение за планиране на 
голям брой задачи с множество опрерации, изпълнявани на 
голям брой машини, е практически неприложимо. 

Метаевристични алгоритми  
за планиране на ресурси

Евристичните алгоритми се характеризират с опре-
делянето на достатъчно добро решение в случаите, когато 
намирането на глобалното оптимално решение с точни ал-
горитми е неприложимо поради изискваните изчислител-
ни ресурси или времеви ограничения. Метаевристиките са 
клас алгоритми, дефиниращи  независима от проблема ал-
горитмична рамка на високо ниво, която предоставя набор 
от стратегии за разработване на алгоритми за евристична 
оптимизация [23]. 

Класификация на метаевристичните алгоритми може 
да се направи в зависимост от различни критерии: 

• Според произхода на идеята за намиране на ре-
шение. Метаевристики, инспирирани от природата 
и неинспирирани от природата метаевристики. Ме-
таевристичните алгоритми, инспирирани от приро-
дата, използват биологични или физични феномени: 
еволюционни алгоритми, алгоритъм за оптимизация 
по метод на мравките, алгоритъм на изкуствените 
пчелни семейства, оптимизация с рояк от частици, 
симулирано закаляване, изкуствена имунна систе-
ма, алгоритъм на прилепа, алгоритъм на кукувица-
та, алгоритъм на светулката и други.

• Според използването на памет. Метаевристики 
с памет, които съхраняват и използват история 
на търсенето на оптимално решение както за ди-
версификацията, така и за интензиифкацията на 
търсенето в пространството на възможните ре-
шения (например табу търсене, търсене с разсей-
ване, генетични алгоритми) и метаевристики без 
памет, които не използват информация, извлечена 
по време на процеса на търсене, а се базират на 
Марковски процеси и използват само текущото 
състояние за управление на процеса на търсе-
не (например симулирано закаляване, итеративно 
локално търсене, GRASP).

• Според вида на получаваните решения. Детер-
министични метаевристики: при дадено начално 
състояние винаги се получава едно и също крайно 
решение (например локално търсене, табу търсе-
не) и стохастични метаевристики, при които могат 
да се получат различни крайни решения при едно 
и също начално състояние (например симулирано 
закаляване, еволюционни алгоритми).

• Според техниката за генериране на решения. 
Метаевристики с популации, при които се съз-
дават, поддържат и подобряват множество кан-
дидат-решения и използват различни характе-
ристики и техники за насочване на търсенето 
в пространството на възможните решения (на-
пример еволюционни алгоритми, алгоритъм за 
оптимизация по метод на мравките, алгоритъм 
на изкуствените пчелни семейства, оптимизация 
с рояк от частици) и метаевристики с траекто-
рии, при които се изгражда, трансформира и 
оптимизира единиствено кандидат-решение по 
време на търсенето (например симулирано зака-
ляване, локално търсене, табу търсене, GRASP). 
Метаевристиките с траектории се базират на 
интензифициране на търсенето в локални об-
ласти в пространството на състоянията, докато 
метаевристиките с популации позволяват по-до-
бра диверсификация на търсенето в цялото прос-
транство на възможните решения.

• Според техниката за определяне на решение. 
Итеративни метаевристични алгоритми, които 
стартират процеса на търсене с  цялостно кан-
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дидат-решение или съвкупност от кандидат-реше-
ния, които се трансформират на всяка итерация, 
използвайки конкретен подход, и „лакоми“ (кон-
структивни) метаевристики, при които се стартира 
с начално „празно“ решение, към което на вся-
ка стъпка се добавя компонент на решението до 
получаване на цялостно решение. Повечето ме-
таевристики са итеративни алгоритми.

• Според вида на целевата функция. Метаевристи-
ки със статична целева функция и метаверистики 
с динамична целева функция, при които целевата 
функция е детерминирана в даден момент, но ва-
рира във времето. Основен проблем при използва-
нето на метаевристики за проблеми с динамична 
целева функция е какви данни да се изпозлват по 
време на търсенето за управление и поддържане на 
адаптивност към динамичните промени.

Най-често използваните метаевристични алгоритми 
са представени в [24], а в [25] са разгледани метаеврис-
тични алгоритми, инспирирани от природата и тяхното при-
ложение за моделиране и оптимизация. 

За оптимизация при планиране на задачи могат да се 
използват различни метаевристични алгоритми, в това чис-
ло оптимизация с метод на мравчени колонии, генетични 
алгоритми и обучение с утвърждение.

Оптимизация с мравчени колонии (Ant Colony 
Optimization, ACO). Метаевристичен алгоритъм, инспири-
ран от социалното поведение на мравките [26], при което 
мравките комуникират чрез колективно поведение на ко-
лонията, базирано на механизъм за положителна обратна 
връзка и самоорганизиране на базата на отделяне на фе-
ромон при движение на отделния индивид. За решаването 
на оптимизационния проблем за планиране на задачи ACO 
се прилага за определяне на най-кратко разстояние в граф 
от свързани възли, като разстоянието е целевата функция, 
всеки възел в графа съответства на задача, а път в графа 
е редът, в който са планират задачите.

Генетични алгоритми (Genetic Algorithms, GA). Ме-
таевристични алгоритми, вдъхновени от еволюционния 
процес на естествен подбор [27], при който популация от 
кандидат-решения еволюира чрез операции, наподобяващи 
естествения подбор през серия от поколения. За решава-
не на оптимизационния проблем за планиране на задачи 
се прилагат GA с еволюционни операции, които определят 
планиране на изпълнение на задачите [28]. 

Обучение с утвърждение (Reinforcement Learning, 
RL). Машинното обучение е област от компютърните науки, 
позволяваща поведение на компютрите за изпълняване на 
действия, които не са изрично програмирани [29]. Машин-
ното обучение се разделя на три широки категории:

 – обучение с учител (supervised learning), при 
което се използват етикетирани обучаващи данни, 
съставени от входни данни, съответстващи на из-
вестни изходни резултати;

 – обучение без учител (unsupervised learning), 
което открива скрита структура в неeтикирани 
обучаващи данни;

 – обучение с утвърждение (reinforcement learning), 
при което системата се обучава да отнася ситу-
ации към действия за увеличаване на изходния 
сигнал, който при оптимизационния проблем за 
планиране на задачи е целевата функция [30]. 

Процесът, при който се извършва планирането на из-
пълнение на задачи по същество е Марковски процес, за 
който може да се приложи обучение с утвърждение чрез 
имплементиране на обучаващ агент в среда на симулация 
на дискретни събития [31].

Модул за оптимизация при планиране 
на ресурси и управление на бизнес 
процеси

На базата на разгледаните метаевристични алгортими 
и алгоритми за машинно обучение е дефиниран работен 
процес на модул за оптимизация при планиране на ресурси 
(фиг. 5). Модулът за планиране на ресурси получава вход-
ни данни от конкретен ERP и/или MOM модул. Планирането 
на ресурси изисква фаза на обучение за определяне на 
най-добър модел за конкретните входни данни с използва-
не на конкретни оптимизационни алгоритми (ACO, GA, RL). 
Решението на оптимизационната задача се представя като 
модел за планиране и се използва от оптимизационния 
модул в режим на работа. В режим на работа се избира 
най-добър модел от получените в резултат на обучението 
и съхранени в система. Възможно е съхранение на различ-
ни модели, представящи оптимално решение, получено с 
различни оптмизационни алгоритми и/или различни целеви 
функции.

Фиг. 5. Диаграма на работния процес на модул за оптимизация при планиране на ресурси
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Предложената рамка на модул за планиране на ресур-
си позволява интегриране с различни ERP и МОМ модули с 
използване на мултиагентна система за управление на ре-
сурси [32]. Модулът за планиране е агент за оптимизиране 
в мултиагентната система, който на базата на съхранените 
модели за планиране предоставя времеви графици, използ-
вани за управелние на ресурси и бизнес процеси (фиг. 6). 
Мултиагентната система обменя данни със системите на 
ниво 4 (ERP) и ниво 3 (MOM) чрез XML базирана комуни-
кация B2MML (Business to Manufacturing Markup Language) 
и има шест вида агенти. Агентът поръчки получава инфор-
мация от ERP системата и в зависмост от нея създава нови 
агенти за всеки продукт, които от своя страна съдържат 
информация за дадена поръчка и свързани с нея изиск-
вания (време, последователност на обработка, приоритет 
и други). Агентът машина предоставя данни за определе-
на машина (наличност, опашка от продукти, закъснения в 
производството и други). Определен брой машини със спе-
цифични характеристики се управляват от агент супервай-
зор, който интегрира данните за машините и ги изпраща 
към агент координатор, а също така получава от агент ко-
ординатор времеви график за контролираните машини на 
базата на оптимизационното решение, получено от агента 
за отпимизиране. Агентът координатор комуникира с аген-
тите супервайзори, получава локални данни за продукти и 

машини и изпраща информация към агента за оптимизира-
не за определяне на решение на оптимизационната задача 
на базата на най-добър модел от обучението на модула за 
планиране на ресурси. Генерираният нов времеви график 
на базата на оптимизационното решение се предоставя на 
агентите супервайзори. Агентът координатор обменя данни 
с ERP системата периодично, като предоставя информация 
за състоянието на поръчки, машинни прекъсвания, ново 
планиране и други.

За експериментално изследване на симулационен 
модел на модул за планиране на ресурси на базата на 
метавристични алгоритми за оптимизация е използвана 
средата HeuristicLabs [33]. Експерименталните изследвания 
за оптимизация с мравчени колонии, генетични алгоритми 
и обучение с утвърждение са базирани на тестови данни 
с различна сложност [34,35]. Пример за тестови проблем 
ft20 [35] с 20 задачи и пет машини е показан на фиг. 7. На 
фиг. 8, фиг. 9 и фиг. 10 са показани резултати за времеви 
график за проблем ft20, получени съответно с използване 
на генетичен алгоритъм, оптимизация с мравчени колонии 
и обучение с утвърждение. Ценовата функция за пример-
ния тестови проблем е 1182 при оптимизация с мравчени 
колонии, 1198 при използване на генетичен алгоритъми и 
1240 обучение с утвърждение. 

Фиг. 6. Мултиагентнта система за планиране на ресурси и управление на бизнес процеси [37]
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Съгласно предложената рамка на модула за планира-
не на ресурси за конкретен проблем за JSSP в режим на 
обучение агентът за оптимизиране прилага различни опти-
мизационни алгоритми с модифициране на параметрите за 
управление на алгоритмите и съхранява най-добрия полу-

чен модел. В режим на работа на базата на полученото оп-
тимизационно решение се генерира времеви график, който 
се използва от агента комуникатор за оптимизиране на 
бизнес процеси и изпозлване на производствени ресурси. 

Фиг. 7. Тестови пример ft20 с 20 задачи и пет машини

Фиг. 8. Времеви график за пример ft20, получен с генетичен алгоритъм

Фиг. 9. Времеви график за пример ft20, получен с оптимизация с мравчени колонии
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Заключение
Проблемът за планиране на ресурси в предприятията 

позволява дефиниране на оптимизационни задачи, за чие-
то решаване в условия на ограничени ресурси могат да се 
използват ефективно метаевристични алгортими и алгори-
тми за машинно обучение. Предложената рамка на модул 
за планиране на ресурси с използване на метаевристични 
методи позволява интегриране на модула за планиране към 
ERP и/или МОМ за гъвкаво и адаптивно управление на 
ресурси в среда на мултиагентна система. Агент за опти-
мизиране, базиран на предложената рамка на модула за 
планиране на ресурси, прилага различни оптимизационни 
алгоритми с модифициране на параметрите за управление 
на алгоритмите и съхранява най-добрия получен модел. В 
режим на работа на базата на полученото оптимизационно 
решение се генерира времеви график, който се използва 
от агента комуникатор за оптимизиране на бизнес процеси 
и изпозлване на производствени ресурси. Експериментал-
ните резултати на базата на имплементирани алгоритми 
за оптимизация с мравчени колонии, генетични алгоритми 
и обучение с утвърждение показват успешното решаване 
на различни по сложност проблеми. Добавянето на до-
пълнителни метаевристични алгоритми в агента за опти-
мизация, както и управлението на избора на параметри за 
метаевристичните алгоритми ще подпомогне допълнително 
успешното прилагане на оптимизация при планиране на 
ресурси и управление на бизнес процеси. 
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