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Streszczenie: Problem harmonogramowania projektu z kryterium maksymalizacji
zdyskontowanych przepływów pieniężnych to ważne zagadnienie często podejmowane
w pracach badawczych. W artykule przedstawiony jest model, w którym rozliczenia
finansowe wykonywane są po zrealizowaniu umownych etapów projektu (kamieni
milowych). Zaproponowany jest algorytm dedykowany dla tego modelu korzystający
z schematów generowania harmonogramów w przód oraz procedury przesunięć
prawostronnych zadań. Zasady tworzenia rozwiązań odpowiednich dla rozważanego
problemu i działanie algorytmu zilustrowane są dla przykładowego projektu. Na koniec
przeanalizowane są wyniki eksperymentów obliczeniowych.
Słowa kluczowe: harmonogramowanie projektu z ograniczoną dostępnością zasobów,
wartość bieżąca netto, zdyskontowane przepływy pieniężne, kamienie milowe, algorytm
losowy z przesunięciami prawostronnymi

1. Wprowadzenie
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, zarządzanie projektami i ich harmonogramowanie
jest jednym z najważniejszych kierunków w badaniach naukowych z zakresu badań
operacyjnych. Wynika to m. in. z dużego zapotrzebowania praktycznego. Wiele prac tj.
duże zlecenia konstrukcyjne, budowlane, IT, produkcja na zlecenie (ang. make-to-order)
realizowanych jest jako projekty (przedsięwzięcia). W ramach projektów wykonywane są
niepowtarzalne wyroby, usługi. Przedsięwzięcie jest realizowane za pomocą dostępnych
zasobów (maszyn, pracowników) wykorzystywanych do wykonania unikalnego zbioru
współzależnych czynności (zadań).
Prace badawcze z zakresu harmonogramowania projektu dotyczą wiele różnych modeli
optymalizacyjnych, w których analizowane są różne m.in. sposoby realizacji czynności,
typy wykorzystywanych zasobów, rodzaje zależności kolejnościowych, kryteria
optymalizacyjne itp. Przegląd stosowanych modeli, podejść, algorytmów dla problemu
harmonogramowania projektu z ograniczonymi zasobami, w tym uwzględniających
kryteria ekonomiczne i przepływy pieniężne, można znaleźć w pracach przeglądowych
[2-3,8,15].
W tym artykule analizowany jest problem harmonogramowania projektu
z ograniczonymi zasobami RCPSP (ang. Resource-Constrained Project Scheduling
Problem) z kryterium maksymalizacji wartości bieżącej netto projektu NPV (NPV – ang.
Net Present Value), czyli maksymalizacji sumy zdyskontowanych przepływów pieniężnych
RCPSPDCF (ang. RCPSP with Discounted Cash Flows). Prace nad problemem
maksymalizacji NPV projektu rozpoczął Russel w roku 1970 [10]. Od tego czasu powstały
liczne modele problemu i algorytmy je rozwiązujące [2-3]. W tej pracy przy optymalizacji
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NPV rozważane są następujące przepływy pieniężne: wydatki wykonawcy ponoszone przy
rozpoczynaniu zadań i płatności klienta (zleceniodawcy) za zrealizowanie umownych
etapów projektu.
Ze względu na niepowtarzalność i unikalność zadań projektowych w praktyce trudno
oszacować czasy realizacji zadań, trudne jest także określenie terminu realizacji całego
projektu. W celu zwiększenia kontroli przebiegu przedsięwzięcia, zwłaszcza przy dużych
zleceniach, wskazane dla klienta jest etapowe rozliczanie prac. Wprowadzenie etapowego
rozliczania przedsięwzięcia może być korzystne także dla wykonawcy, który otrzymując
wcześniejsze wpłaty za wykonane etapy prac uzyskuje środki na finansowanie
wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów itp.
W artykule przedstawiony jest autorski model harmonogramowania projektu
z etapowym rozliczaniem prac, ze zdefiniowanymi umownymi etapami tzw. kamieniami
milowymi, z kryterium maksymalizacji zdyskontowanych przepływów pieniężnych
związanych z wykonywaniem zadań i kamieni milowych.
W proponowanym modelu dodatnie przepływy pieniężne (ang. cash inflows) to wpłaty
klienta za zrealizowane etapy przedsięwzięcia a ujemne (ang. cash outflows) to wydatki
wykonawcy ponoszone przy wykonywaniu zadań (w momencie ich rozpoczynania).
W badaniach z zakresu nie ma tak zdefiniowanego zagadnienia. Rozważane są problemy
[1,4,11-14], w których zadaniom przypisane są ujemne lub dodatnie przepływy pieniężne.
Dla tych problemów szukane są algorytmy maksymalizacji NPV projektu, które zadania
z dodatnimi przepływami pieniężnymi planują w najwcześniejszym możliwym terminie
a czynności z ujemnymi przepływami pieniężnymi jak najpóźniej. W proponowanym
modelu wszystkie zadania mają ujemny cash flow i ich późniejsze rozpoczynanie jest
opłacalne dla wykonawcy, ale może przesuwać w czasie realizację etapów projektu, co
powoduje opóźnianie i zmniejszanie płatności klienta. To sprawia, że znane procedury
stosowane przy optymalizacji NPV projektu nie są odpowiednie.
Celem artykułu jest przedstawienie nowego algorytmu poprawy rozwiązań,
korzystającego z schematów generowania harmonogramu w przód oraz procedur
przesunięć prawostronnych zadań i wykazanie jego przydatności dla opisanego modelu.
W pracy zaprezentowany jest przykład ilustrujący opisywany problem. Na koniec
przeanalizowane są wyniki eksperymentów obliczeniowych dla zmodyfikowanych zadań
testowych z biblioteki PSPLIB (ang. Project Scheduling Problem LIBrary) [9].
2. Sformułowanie problemu
Klasyczny problem harmonogramowania projektu może być przedstawiony jako
acykliczny, skierowany graf (sieć) z czynnościami na węzłach AON (ang. Activity On
Node) oznaczony G(V, E), gdzie V to zbiór węzłów (zadań, czynności) natomiast E to zbiór
łuków (relacji kolejnościowych między czynnościami). W zbiorze V jest n+2 węzłów (n –
liczba zadań projektowych) ponumerowanych od 0 do n+1 przy zachowaniu porządku
topologicznego, tzn. poprzedniki mają niższe numery od następników. Węzły 0 i n+1 nie
przedstawiają rzeczywistych zadań (mają zerowe czasy trwania i zapotrzebowanie na
zasoby, węzeł 0 nie ma poprzedników, węzeł n+1 nie ma następników), reprezentują
jedynie początek i koniec grafu G(V, E).
W tym artykule analizowany jest model maksymalizacji zdyskontowanych przepływów
pieniężnych związanych z realizacją zadań i umownych etapów projektu (kamieni
milowych) [6], który można zapisać wzorami (1-4).
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gdzie:
STi – czas rozpoczęcia zadania i,
di – czas realizacji zadania i,
rik – zapotrzebowanie czynności i na zasób typu k,
A(t) – zbiór zadań wykonywanych w przedziale czasu [t-1, t],
ak – liczba dostępnych zasobów typu k,
FTi – czas zakończenia zadania i,
M – liczba umownych etapów projektu,
tmm – umowny termin realizacji m-tego etapu projektu,
MTm – termin realizacji m-tego etapu projektu w analizowanym harmonogramie,
α – stopa dyskontowa,
MAm – zbiór zadań realizowanych w m-tym etapie o umownym terminie ich
zakończenia tmm,
CFAi – koszty (wydatki) wykonawcy związane z realizacją czynności i,
CFMm – płatność klienta na rzecz wykonawcy za wykonanie m-tego etapu projektu:
CFM m  PM m  CM m  max( MTm  tmm ,0)

(5)

PMm – umowna kwota płatności za wykonanie m-tego etapu projektu,
CMm – jednostkowy koszt opóźnień za nieterminowe wykonanie m-tego etapu projektu.
Realizacja zadań nie może być przerywana (ang. nonpreemptive RCPSP) i istnieje jeden
sposób realizacji zadań (ang. single mode RCPSP). Czynności powiązane są wzajemnymi
relacjami kolejnościowymi typu koniec-początek bez zwłoki (ograniczenia kolejnościowe:
wzór 2). W każdym momencie t liczba wykorzystywanych zasobów nie może przekroczyć
liczby dostępnych zasobów ak (ograniczenia zasobowe: wzór 3) każdego z typu zasobów
k = 1,…, K (K – liczba typów zasobów). Zadania mają określony umowny termin
zakończenia wynikający z ich przynależności do danego etapu przedsięwzięcia
(ograniczenia umowne: wzór 4, dodatkowe ograniczenia nie występujące w klasycznym
RCPSP).
Celem harmonogramowania jest stworzenie uszeregowania o maksymalnej wartości
funkcji celu F (patrz: wzór 1). Szukany harmonogram musi spełniać ograniczenia
kolejnościowe (patrz: wzór 2) i zasobowe (patrz: wzór 3). Harmonogram, w którym nie są
spełnione ograniczenia umowne (patrz: wzór 4), czyli przekroczone są umowne terminy
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realizacji etapów jest wykonywalny, ale może być niewydajny ze względu na konieczność
ponoszenia kar umownych (patrz: wzór 5).
Wszystkie przepływy pieniężne są dyskontowane oddzielnie dla każdego okresu
płatności, przy przyjętym poziomie stopy dyskontowej α. Z punktu widzenia wykonawcy
wpłaty klienta za realizację etapów projektu CFMm to wpływy (ang. cash inflows),
natomiast płatności związane z wykonaniem czynności CFAi to wydatki (ang. cash
outflows). Przyjęto, że wydatki CFAi (tj. koszty wykorzystania zasobów i materiałów
w realizację zadania i) wykonawca ponosi w terminie planowanego w harmonogramie
nominalnym czasu rozpoczęcia zadań, a wpłaty CFMm otrzymuje dokładnie w momencie
zakończenia etapów przedsięwzięcia. Płatności klienta CFMm (patrz: wzór 5) za wykonanie
m-tego etapu to umowne kwoty PMm pomniejszone o kwotę uszczupleń za nieterminowe
zakończenie etapu projektu wyliczoną przy uwzględnieniu jednostkowego kosztu opóźnień
CMm, zmniejszające przepływy pieniężne związane z tym etapem.
Dla klienta nie jest korzystne wcześniejsze wydatkowanie środków pieniężnych, ale
z drugiej strony proponowany model z etapowym rozliczaniem dodatkowo zabezpiecza
interesy klienta m.in. przez wprowadzenie systemu kar umownych za opóźnienia
w realizacji etapów przedsięwzięcia.
Wcześniejsze wykonanie kamienia milowego, przed umownym terminem, przynosi
korzyści dla wykonawcy w postaci wcześniejszej płatności klienta i w związku z tym
większej zdyskontowanej wartości tej płatności.
3. Proponowany algorytm
Szukane rozwiązanie problemu to wektor czasów rozpoczęcia zadań (reprezentacja
bezpośrednia), dla których suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych, wartość
funkcji celu F, jest największa. W opracowanym algorytmie rozwiązania są
przechowywane za pomocą najczęściej stosowanej w badaniach [8] reprezentacji
permutacyjnej tzw. liście czynności (ang. activity list), czyli permutacji numerów kolejnych
zadań uwzględniającej ograniczenia kolejnościowe (zadanie nie może znajdować się na
liście czynności wcześniej niż jego poprzednik).
Rozwiązanie w postaci listy czynności jest przekształcane w reprezentację bezpośrednią
(wektor czasów rozpoczęcia zadań) przy użyciu procedur dekodujących tzw. schematów
generowania harmonogramu SGS (ang. Schedule Generation Scheme), które z listy
kolejnych czynności tworzą harmonogram uwzględniający ograniczenia kolejnościowe
i zasobowe. Jako procedury dekodujące harmonogramowania w przód stosowane są m.in.
[7]:
 szeregowa procedura SGS (ang. serial SGS) – w kolejnych krokach ustalany jest
czas rozpoczęcia dla pierwszego nieuszeregowanego zadania z listy czynności,
w najwcześniejszym możliwym terminie biorąc pod uwagę ograniczenia
kolejnościowe i zasobowe,
 równoległa procedura SGS (ang. parallel SGS) – w kolejnych momentach
czasowych t określane są czasy rozpoczęcia wszystkich nieuszeregowanych zadań
(analizowanych w kolejności ich występowania na liście czynności), które mogą
być rozpoczęte w czasie t uwzględniając ograniczenia kolejnościowe i zasobowe.
Harmonogram uzyskany po zdekodowaniu listy czynności za pomocą SGS nie jest
odpowiedni dla problemu maksymalizacji zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
Wszystkie czynności, także te z przypisanymi ujemnymi przepływami pieniężnymi,
rozpoczynane są bez przesunięć prawostronnych. Zwiększenie NPV projektu jest osiągane
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m.in. przez zastosowanie algorytmów poprawy przesuwających w prawo czynności
o sumarycznych ujemnych przepływach pieniężnych (dla harmonogramów ustalonych
metodą harmonogramowania w przód) i/lub w lewo czynności o dodatnich przepływach
pieniężnych (dla harmonogramów ustalonych metodą harmonogramowania wstecz)
[1,4,11-14]. Rozważane są różne algorytmy poprawy rozwiązań przez przesunięcia zadań
(przegląd w pracy [14]), jednak nie są one dostosowane do analizowanego problemu.
W analizowanym zagadnieniu z rozpoczynaniem czynności związane są ujemne
przepływy pieniężne (wydatki wykonawcy), więc zadania powinny być odraczane w czasie
(przesuwane w prawo). Z drugiej jednak strony funkcja celu F (patrz wzór 6) przyjmuje
większe wartości, gdy etapy projektu kończone są jak najwcześniej (wcześniejsze płatności
klienta, wyższe NPV). Odraczane powinny być te zadania, których późniejsze rozpoczęcie
nie przesunie w czasie realizacji etapów przedsięwzięcia.
Przebieg opracowanej procedury błądzenia losowego dedykowanej dla analizowanego
problemu maksymalizacji NPV projektu rozliczanego etapowo przedstawiony jest na
rysunku 1.
1: Inicjalizuj Fmax, F’max
2: for przebieg := 1 to liczba_przebiegow
3:
L := losujL(n)
4:
S := generujS(L, SGS)
5:
if(F(S) >= Fmax) then
6:
Fmax := F(S)
7:
S’max = S
8:
for i := 1 to n
9:
bi := 0
10:
end for
11:
repeat
12:
F’ := F(S’max)
13:
for i := 1 to n
14:
S’ := generujSM(L, SGS, b, i)
15:
if (F(S’) > F(S’max)then
16:
S’max = S’
17:
maxi = i
18:
end if
19:
end for
20:
if (F(S’max) > F’) then
21:
bmaxi := bmaxi + 1
22:
end if
23:
until (F’ < F(S’max))
24:
if (F(S’max) > F’max) then
25:
Smax := S’max
26:
F’max := F(S’max)
27:
end if
28:
end if
29: end for
30: Zwróć harmonogram Smax

Rys. 1. Algorytm błądzenia losowego z procedurą iteracyjnych przesunięć czynności
W każdym przebiegu algorytmu z rysunku 1 wykonywane są kolejno operacje:
 losowana jest bieżąca lista czynności L przy wykorzystaniu metody losujL(n)
generującej losową permutację zadań od 1 do n, w której uwzględnione są
zależności kolejnościowe,
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generowany jest harmonogram S przy wykorzystaniu metody generujS(L, SGS)
tworzącej uszeregowanie za pomocą procedury SGS (szeregowej lub równoległej)
dla listy czynności L,
 jeśli wartość funkcji celu F dla aktualnego harmonogramu S, oznaczona jako F(S),
jest większa lub równa wartości Fmax (najwyższej znalezionej wartość funkcji celu
dla
wszystkich
wygenerowanych
harmonogramów
bez
przesunięć
prawostronnych) harmonogram S jest poprawiany przez iteracyjne przesuwanie
zadań, w przeciwnym wypadku dany przebieg algorytmu kończy się i przechodzi
się do kolejnego przebiegu algorytmu,
 przesuwanie zadań odbywa się iteracyjnie, w każdej iteracji szukana jest jedna
czynność o numerze maxi, której przesunięcie o 1 w prawo jest najkorzystniejsze:
o
w każdej iteracji dla każdego z zadań od 1 do n wykonywana jest metoda
generujSM(L, SGS, b, i), która służy do ustalania nowego harmonogramu S’
za pomocą procedury SGS dla listy czynności L przy uwzględnieniu aktualnej
listy przesuniętych zadań b i dodatkowego przesunięcia zadania i o 1 w
prawo,
o
w danej iteracji spośród wygenerowanych rozwiązań powstałych po
przesunięciu o 1 w prawo zadań, wybierane jest to uszeregowanie S’max, dla
którego poprawa wartości funkcji celu F jest największa,
o
procedura poprawy kończy działanie w iteracji, w której nie znaleziono
rozwiązania o większej wartości funkcji celu F niż F’ (najwyższej aktualnie
znalezionej wartości funkcji celu dla harmonogramów z różnymi
przesunięciami prawostronnymi zadań dla bieżącej listy czynności L),
 jeśli w danym przebiegu znaleziono najlepsze rozwiązanie z przesunięciami
prawostronnymi o wartości funkcji celu wyższej niż F’max (najwyższej aktualnie
znalezionej wartość funkcji celu dla wszystkich harmonogramów z przesunięciami
prawostronnymi dla różnych list czynności), to jest ono zapamiętywane jako Smax.
Wszystkie oceniane harmonogramy w każdym etapie algorytmu generowane są przez
schematy SGS i w związku z tym uwzględniają ograniczenia kolejnościowe i zasobowe, co
jest największą trudnością przy przesuwaniu prawostronnym zadań [13-14].
Zaproponowany algorytm błądzenia losowego z iteracyjnym przesuwaniem zadań jest
uniwersalny. Może być stosowany dla różnych funkcji celu. Także dla znanych problemów
maksymalizacji NPV projektu z przypisanymi czynnościom ujemnymi lub dodatnimi
przepływami pieniężnymi [1,4.11-14].


4. Przykład ilustracyjny
Przykładowy projekt, ilustrujący zagadnienie maksymalizacji zdyskontowanych
przepływów pieniężnych z etapowym rozliczaniem projektu i algorytm przesunięć
prawostronnych, składa się z 10 zadań (8 zadań niepozornych) realizowanych za pomocą
jednego typu zasobu odnawialnego o dostępności wynoszącej 10 (a = 10). Określone są
trzy umowne etapy projektu z terminami realizacji 4, 9, 12. Informacje o projekcie i jego
etapach przedstawione są na rysunku 2 (w tych samych kolorach czynności z tego samego
etapu projektu).
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Rys. 2. Sieć czynności AON dla przykładowego projektu ze zdefiniowanymi umownymi
etapami projektu
Procedury SGS generują często identyczny harmonogram nominalny dla różnych list
czynności. W przykładzie stosowana jest szeregowa procedura dekodująca, ale podobne
analizy można przeprowadzić dla procedury równoległej. Dla analizowanego projektu
przykładowy harmonogram o wartości funkcji celu F wynoszącej 116,38 (w obliczeniach
NPV przyjęto stopę dyskontową α = 0.01 przy okresie kapitalizacji wynoszącym 1
jednostkę czasową), zaprezentowany jest na rysunku 3. Ten harmonogram jest generowany
przez szeregowy SGS dla wielu list czynności niepozornych np.: {1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 8}, {1,
2, 3, 4, 7, 6, 5, 8}, {1, 3, 2, 4, 6, 7, 5, 8}, {1, 3, 2, 4, 7, 6, 5, 8} itd.

Rys. 3. Harmonogram wyznaczony szeregową procedurą SGS bez przesunięć
prawostronnych dla listy czynności np. {1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 8}
Wszystkie etapy projektu w harmonogramie z rysunku 3 są ukończone przed
umownymi terminami w czasie wynoszącym 3, 8 oraz 10 (umowne terminy to
odpowiednio 4, 9, 12). Wcześniejsze wykonanie kamienia milowego, przed umownym
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terminem, przynosi korzyści dla wykonawcy w postaci wcześniejszej płatności klienta
i w związku z tym większej zdyskontowanej wartości tej płatności. Ewentualne odroczenie
w czasie zadań z dodatnim cash flow, które spowoduje opóźnienie wykonania któregoś
etapu projektu, nie jest korzystne (dla analizowanego przykładowego projektu), gdyż
płatności za etapy projektu są znacznie większe niż wydatki na rozpoczynanie zadań.
Harmonogram z rysunku 3 można poprawić przez przesunięcia w prawo zadań, których
opóźnienie nie zmieni czasu wykonania etapów projektu. Możliwe jest np. przesuwanie
w prawo zadania 5 lub 7 z trzeciego etapu przedsięwzięcia. Proponowany w pracy algorytm
przedstawiony na rysunku 1 działa w oparciu o procedurę SGS i iteracyjne przesuwanie o 1
czynności. Opiera się na założeniu, że dla różnych list czynności mogą być generowane
identyczne harmonogramy bez przesunięć prawostronnych a inne uszeregowania
z przesunięciami prawostronnymi. W opracowanym algorytmie każdy harmonogram,
o wartości funkcji celu F większej lub równej najwyższej znalezionej aktualnie wartości
funkcji celu uszeregowań bez przesunięć prawostronnych, poddawany jest procedurze
poprawy, czyli iteracyjnemu przesuwaniu w prawo zadań. Jest to zasadne co pokazuje
przykładowy projekt: dla różnych list czynności procedura poprawy wygeneruje różne
uszeregowania.
Na rysunku 4 znajdują się harmonogramy uzyskane przy zastosowaniu algorytmu
poprawy (przesunięć prawostronnych) dla szeregowej procedury SGS i listy czynności
{1, 2, 3, 4, 7, 6, 5, 8} (rys. 4a) lub listy czynności {1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 8} (rys. 4b).

Rys. 4. Harmonogram uzyskany przy zastosowaniu algorytmu poprawy (przesunięć
prawostronnych) dla szeregowej procedury SGS i listy czynności {1, 2, 3, 4, 7, 6, 5, 8}
(rys. 4a) lub listy czynności {1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 8} (rys. 4b)
Dla listy czynności {1, 2, 3, 4, 7, 6, 5, 8} wygenerowany jest harmonogram (rys. 4a),
w którym wykonanych jest sześć iteracyjnych przesunięć zadań (b7 = 2, b5 = 4), kolejno:
przesunięcie zadania 7 (poprawa funkcji celu F z 116,36 na 116,47), przesunięcie zadania 7
(F z 116,47 na 116,55), przesunięcie zadania 5 (F z 116,55 na 116,58), przesunięcie
zadania 5 (F z 116,58 na 116,61), przesunięcie zadania 5 (F z 116,61 na 116,64),
przesunięcie zadania 5 (F z 116,64 na 116,67).
Dla listy czynności {1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 8} wygenerowane uszeregowanie (rys. 4b),
w którym wykonane są cztery iteracyjne przesunięcia czynności (b3 = 2, b5 = 2), kolejno:
przesunięcie zadania 3 (poprawa funkcji celu F z 116,36 na 116,59, przy tym przesunięciu
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zwiększą się o 1 również czasy rozpoczęcia zadań 5 i 7), przesunięcie zadania 3 (poprawa
F z 116,59 na 116,80, przy tym przesunięciu zwiększą się o 1 również czasy rozpoczęcia
zadań 5 i 7), przesunięcie zadania 5 (F z 116,80 na 116,83), przesunięcie zadania 5
(F z 116,83 na 116,86).
Harmonogram z rysunku 4a z funkcją celu F = 116,67 ma mniejszą wartość
skumulowanych przepływów pieniężnych o 0,19. Różnica w wartości funkcji celu wynika
z wcześniejszego o 2 jednostki czasowe rozpoczęcia zadania 3. Dla listy czynności
z rysunku 4a {1, 2, 3, 4, 7, 6, 5, 8} zastosowanie procedury szeregowej prowadzi
każdorazowo do opóźnienia rozpoczęcia zadania 6, co przesuwa w czasie ukończenie
drugiego i trzeciego etapu projektu i zmniejsza wartość funkcji celu F. Harmonogramy
uzyskane w pierwszej iteracji algorytmu poprawy przy przesunięciu zadania 3 dla
szeregowego SGS i list czynności {1, 2, 3, 4, 7, 6, 5, 8} lub {1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 8}
przedstawione są odpowiednio na rysunku 5a i 5b (uwaga: przesunięcie danego zadania o 1
jest równoznaczne z poddaniem procedurze SGS projektu z tym zadaniem wydłużonym o 1
a następnie odpowiednim skorygowaniem czasu rozpoczęcia tego zadania).

Rys. 5. Harmonogram uzyskany w pierwszej iteracji algorytmu poprawy przy przesunięciu
zadania 3 dla szeregowego SGS i listy czynności {1, 2, 3, 4, 7, 6, 5, 8} (rys. 5a) lub listy
czynności {1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 8} (rys. 5b)
Przykład pokazuje, że dla różnych list czynności, dla których generowane są identyczne
harmonogramy bez przesunięć prawostronnych, mogą być tworzone uszeregowania
z przesunięciami prawostronnymi o różnych wartościach funkcji celu F. Zasadne jest
przeprowadzanie procedury poprawy rozwiązań, tak jak w opracowanym algorytmie
błądzenia losowego, dla każdego z harmonogramów bez przesunięć prawostronnych
o równej wartości funkcji celu F.
5. Eksperymenty obliczeniowe
Eksperymenty prowadzono przy użyciu programu zaimplementowanego w języku C#
w środowisku Visual Studio.NET dla 480 instancji testowych z biblioteki PSPLIB [9] ze
zbioru J30 (projekty 30-zadaniowe) oraz J60 (projekty 60-zadaniowe) z dodatkowo
zdefiniowanymi czterema umownymi etapami projektu określanymi zgodnie z procedurą
LOSM [5]. Dane do rozliczeń finansowych dla każdego projektu są następujące: PM1 = 40,
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PM2 = 40, PM3 = 40, PM4 = 80, CM1 = 1, CM2 = 1, CM3 = 1, CM4 = 2. Koszty związane
z realizacją zadań są proporcjonalne do zapotrzebowania na zasoby i czasu trwania
czynności a ich suma wynosi 100. Stopa dyskontowa α = 0.01 przy okresie kapitalizacji
wynoszącym 1 jednostkę czasową.
Celem eksperymentów jest sprawdzenie przydatności proponowanego algorytmu
poprawy i znalezienie bardziej efektywnej procedury SGS (równoległej lub szeregowej)
harmonogramowania w przód dla modelu. Dla każdej instancji problemu z PSPLIB
tworzono 1000 losowych list czynności, które przekształcano w harmonogram równoległą
lub szeregową procedurą SGS. Następnie rozwiązania poprawiono algorytmem przesunięć
prawostronnych. Wyniki obliczeń zaprezentowane są w tabeli 1.
Tab. 1.Wyniki eksperymentów obliczeniowych
30 zadań
a
b
52,79
0
53,82
350
52,43
0
53,67
252

Parametry algorytmu

60 zadań
a
b
38,93
0
40,47
225
39,31
0
40,89
273

Szeregowy SGS, bez przesunięć zadań
Szeregowy SGS, z przesunięciami zadań
Równoległy SGS, bez przesunięć zadań
Równoległy SGS, z przesunięciami zadań
a – średnia wartość funkcji celu F,
b – liczba rozwiązań najlepszych o największej wartości F (spośród 480 eksperymentów).
Zastosowanie procedury poprawy każdorazowo zwiększa wartość funkcji celu F co
potwierdza jej przydatność dla rozpatrywanego problemu. Dla problemów mniejszych
30-zadaniowych efektywniejsza jest szeregowa procedura SGS a dla większych
60-zadaniowych równoległa.
6. Podsumowanie
W pracy opisano zagadnienie maksymalizacji zdyskontowanych przepływów
pieniężnych projektu rozliczanego etapowo (ze zdefiniowanymi umownymi etapami –
kamieniami milowymi). Zaproponowano algorytm błądzenia losowego z poprawą
rozwiązań przez przesunięcia w prawo zadań przy zastosowaniu równoległego lub
szeregowego schematu generowania harmonogramu. W procedurze poprawy wykonywane
są iteracyjne przesunięcia jednostkowe zadań w celu optymalizacji funkcji celu.
Eksperymenty obliczeniowe potwierdziły przydatność algorytmu.
Podjęta tematyka jest aktualna i istotna z praktycznego punktu widzenia. Analizowany
model z etapowym, finansowym rozliczaniem przedsięwzięcia może być wykorzystywany
przy realizacji dużych projektów budowlanych, konstrukcyjnych, informatycznych itp.
Przedmiotem dalszych prac autorów będzie m.in. implementacja i przetestowanie
opisanego algorytmu poprawy (przesunięć prawostronnych) w bardziej zaawansowanych
i skutecznych heurystykach tj. symulowane wyżarzanie.
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