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(Praca wpłynęła do Redakcji 11.7.1978) 

l. Matematyczny model problemu kolejnościowego 

W tym paragrafie omówimy matematyczny model pewnego problemu kolejnoś
ciowego i jego własności oraz scharakteryzujemy graf dysjunktywny reprezentujący 
ten model. 

Niech N = { 1 , 2, ... , n} będzie zbiorem n zadań (operacji), które mają być 
wykonane za pomocą m maszyn ze zbioru B = { 1, 2, ... , m}. 

Oznaczmy przez Q= {1, 2, ... , q} zbiór q różnych typów (rodzajów) maszyn. 
Każdemu k E Q odpowiada Bk c B, podzbiór maszyn tego samego rodzaju (tzn. 
o tych samych własnościach funkcjonalnych), które jednak mogą mieć różne para-
metry techniczne (np. wydajność) oraz podzbiór zadań Nk c N, które mają być wy-
konane przy użyciu maszyn typu k. Zakładamy, że zachodzą następujące zależności: 

U Nk =N, NknN, = 0 (k, l E Q, k :F l), 
keQ 

U Bk = B, BknB, = 0 (k, l E Q, k :F l). 
keQ 

Nasze zadanie polegać będzie na przydzieleniu odpowiednich maszyn poszcze-
gólnym zadaniom oraz wyznaczeniu optymalnej, w przyjętym sensie, kolejności wy-
konywania zadań na przydzielonych maszynach. Zakładać będziemy, że zadana 
kolejność może być z góry ograniczona pewnymi wymogami technologicznego po-
rządku wykonywania zadań. 

Niech T c N x N będzie relacją częściowego porządku wyrażającą wymagania 
porządku technologicznego. Innymi słowy, jeżeli (i,j) E T, to zadaniej może się 
rozpocząć dopiero po zakończeniu wykonywania zadania i. 

Rozpatrywany problem kolejnościowy polega na przydzieleniu maszyn zadaniom 
i wyznaczeniu takiej kolejności wykonywania zadań, która minimalizuje czas wy-
konywania wszystkich zadań i spełnia dodatkowo następujące ograniczenia: 

• Praca wykonana częściowo na zlecenie ZPRE Wrocław. 

(59] 
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(i) każde zadanie może być w danym momencie wykonywane na jednej maszynie 
określonego dla niej typu, 

(ii) żadna maszyna nie może wykonywać jednocześnie więcej niż jedno zadanie, 
(iii) zachowany musi być technologiczny porządek wykonywania zadań, 
(iv) wykonywanie żadnego zadania nie może być przerwane i musi trwać okreś

loną dla tego zadania ilość czasu. 
Przejdziemy teraz do przedstawienia matematycznego modelu ogólnego problemu 

kolejności owego. W tym celu wprowadźmy następujące oznaczenia: 
t0 - czas rozpoczęcia wszystkich zadań (bez straty ogólności możemy przyjąć, że 

t0 = 0), 
t z -szukany czas wykonania wszystkich zadań, 
tf - czas rozpoczęcia zadania j (j E N), 
tj - czas zakończenia zadania j (j E N), 
c1k- czas wykonywania i-tego zadania za pomocą k-tej maszyny, gd.L.ie O < C;k < 

< oo, jeżeli istnieje takiej E Q, że i E N1 , k E B1 lub c1k = oo w przeciwnym 
przypadku (i E N, k E B), 

x1k -zmienna decyzyjna określona następująco: 

{
l, 

Xik = 0, 
gdy i-te zadanie ma być wykonywane na k-tej maszynie, 
w przeciwnym razie. 

Stosując dla i E N, k E B powyższe oznaczenia, możemy zapisać ogólny problem 
kolejnościewy w następującej postaci: 
(l) zminimalizować tz, 
przy ograniczeniach: 

m m 

(2) L:xtk =l, q -tt ~ L CtkXtk dla każdego i E. N, 
k=l k=ol 

(3) (x,k = x 1k = l, i :F j, i, j E N, k E B) ~ (t f ~ tj lub tj ~ t f), 

(4) tJ~tf, (i,j) E T, 
(5) tJ ~ to, jEN, 

(6) t%~ q, i EN, 
(7) t0 , t z, tj, tj ~ O, jEN, t z < 00, X tk E {o' l } ' i E N' k E B. 

Ograniczenia (2) są matematycznym zapisem ograniczeń (i) oraz (iv), ogranicze-
nia (3) odpowiadają ograniczeniom (ii), a ( 4) są ograniczeniami porządku technolo-
gicznego T. Ograniczenia (5)-(7) są oczywiste. 

W tym miejscu wyjaśnimy pewną pozorną nieścisłość tkwiącą w ograniczeniach 
(2). Otóż nie zaznaczyliśmy wyraźnie, że i-te zadanie ma być wykonywane na od-
powiedniej maszynie, tj. na jednej z maszyn należących do zbioru B1, gdzie j jest 
takie, że i E N1 . Wynika to jednak z ograniczenia t z < oo, na podstawie którego 
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otrzymujemy, że q, tf < oo (i E N), czyli dla ustalonego i z nierówności 
m 

tr- tf ~ I: CtkXik 
k=l 

wynika, źe xik = l moźe zachodzić dla tych k, dla których cik < oo, a więc w przy-
padku gdy k E B1 . 

Oznaczmy przez P problem (1)-(7). Problem P jest problemem częściowo całko
witoliczbowego programowania liniowego, które, jak dotychczas, nie doczekało 
się efektywnych metod obliczeniowych. Między innymi z tego powodu zaproponuje-
my w dalszej części tego paragrafu całkiem odmienne podejście do rozwiązywania 
tego problemu. 

Ustalonemu problemowi P, a więc ustalonym zbiorom N, B, Q, {Ni}Q, {B1}Q 
oraz wartościom {cik}, przyporządkujemy teraz multidigraf dysjunktywny z obcią
żonymi łukami postaci 

G =(A, U; V', V), 

gdzie A jest zbiorem wierzchołków, a U, V' i V są zbiorami łuków. W multidigrafie 
G określimy następnie rodzinę digrafów bezkonturowych odpowiadającą wzajemnie 
jednoznacznie rodzinie wszystkich rozwiązań dopuszczalnych problemu P. 

Zbiór wierzchołków A jest sumą rozłącznych zbiorów 

A= XuYu {z0 }u {z1 }, 

gdzie X= {xt}N jest zbiorem wierzchołków odpowiadających zmiennym tf, czyli 
zdarzeniom rozpoczęcia zadań. Podobnie Y= {YdN jest zbiorem wierzchołków 

odpowiadających zmiennym q, czyli zdarzeniom zakończenia zadań, a wierzchołki 
Z o, z1 odpowiadają zdarzeniom t0 i t z. 

Zbiór łuków U składa się z łuków odpowiadających ograniczeniom (4)-(6), 
a więc (a) dla kaźdej pary (i,j) E T mamy (yi, x1) E U, (b) (z0 , x1) E U dla kaźdego 
wierzchołkaj, który nie maźadnego poprzednika w sensie relacji T oraz (c) (yi, z1) E 

E U dla kaźdego wierzchołka j, który nie ma źadnego następnika w sensie relacji T. 
Wszystkie łuki ze zbioru U obciążamy wagami O. 

Zbiór łuków V' odpowiada ograniczeniom (2), z których wynika, źe każdemu 
zadaniu i E N, ma zostać przyporządkowana dokładniej jedna mas1yna ze zbioru B,. 
Dla każdego zadania i E N1 wprowadzamy \B1\ łuków (xi, Yi)p, p E B1, o wspólnym 
początku i końcu, odpowiadających maszynom, na których może być wykonywane 
to zadanie. Tak zdefiniowany pod7biór łuków nazywamy zbiorem luków dysjunktyw-
nych lub i-tym zbiorem dysjunktywnym i oznaczamy przez v; . Kolejne łuki z i-tego 
zbioru dysjunktywnego obci~żamy wagami Ctk (k E B1), gdzie l określone jest przez 
i E N1• Zbiór V' jest sumą zbiorów v; łuków dysjunktywnych odpowiadających 

wszystkim zadaniom, a zatem 
(8) V'= u v;. 

IGN 



62 A. A dr a b i ń ski, J. G rab o w ski, M. W o d e ck i 

Dowolny łuk z ustalonego zbioru dysjunktywnego nazywamy kuzynem wszystkich 
pozostałych łuków z tego zbioru, a czynność zastępowania łuku którymś z jego ku-
zynów nazywamy przełączaniem. 

Ograniczenia (2) powodują, że w dowolnym r?związaniu dopuszczalnym prob-
lemu P, dla każdego zadania i E N, równość xik = 1 jest spełniona dla dokładnie 
jednej maszyny k E B. W terminach kombinatorycznych oznacza to, że każdemu roz-
wiązaniu dopuszczalnemu problemu P odpowiada w zbiorze V' zbiór reprezentan-
tów rodziny zbiorów łuków dysjunktywnych (zbiór reprezentantów zawiera dokład
nie po jednym łuku z każdego zbioru łuków dysjunktywnych v;' l E N). 

Niech S' oznacza dowolny taki zbiór reprezentantów. S' nazywamy reprezentacją 
zbiorów luków dysjunktywnych, w skrócie reprezentacją zbiorów. 

Ograniczenia postaci (3) powodują, że żadne dwa zadania nie mogą być jedno-
cześnie wykonywane na tej samej maszynie. Ponieważ potencjalnie wszystkie za-
dania z N 1 mogą być wykonywane na tej samej maszynie z B1 (l E Q), więc aby za-
pobiec wykonywaniu na jednej maszynie jednocześnie więcej niż jednego zadania 
dla każdej pary zadań i, j E N1, (i, j) f/ T, l E Q wprowadzamy parę łuków [(y1, x1), 

(y1, x1)], zwaną dalej parą luków dysjunktywnych lub po prostu parą dysjunktywną. 
Dowolny łuk z pary dysjunktywnej nazywamy partnerem drugiego łuku z tej pary, 
a czynność zastępowania łuku partnerem nazywamy przełączaniem. Zbiór V jest 
zbiorem wszystkich łuków tworzących pary łuków dysjunktywnych, tj. 

(9) 

Wszystkie łuki ze zbioru V obciążamy wagami O. 

Xf ------•/~Yi [E) 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

Xj/ 
Rys. 1.1 

Dla łuku dysjunktywnego (y 1, x1), i, j E N1, ze zbioru V wyróżniać będziemy dwa 
łuki dysjunktywne ze zbioru V', (xh y1)k i (x1, y1)p, k, p E B" gdzie l określone jest 
przez i,j E N, (w szczególności może być k =p). 

Łuki te nazywać będziemy lukami przyległymi do danego łuku dysjunktywnego 
(rys. 1.1). Na rysunku 1.1 łuki dysjunktywne (x1, y 1)k i (x1 , y1)p ze zbioru V' ozna-
czone są linią ciągłą, a łuk dysjunktywny (y1, x1) ze zbioru V linią przerywaną. Litery 
znajdujące się w kwadratach umieszczonych z prawej strony łuków (x1, y 1)k i (x1, y1)p 
odpowiadają maszynom ze zbioru B1• 

Zauważmy, że jeżeli istnieje takie k E B, że x1k = x1k = 1 dla i -:/= j, i,j E N, czyli 
jeżeli ta sama maszyna k została przydzielona dwóm różnym zadaniom i oraz j, to 
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ograniczenie (3) powoduje, że zadanie i jest wykonywane przed zadaniem j lub od-
wrotnie. Łatwo wykazać, że w tym przypadku może być spełniona tylko jedna z nie-
równości w (3), ą ~ t~ albo tJ ~ tf. W terminach teorii grafów oznacza to, że do-
wolnemu rozwiązaniu dopuszczalnemu problemu P odpowiada podzbiór łuków 
dysjunktywnych S, który zawiera co najwyżej jeden łuk z każdej pary łuków dysjunk-
tywnych. Zbiór S nazywamy reprezentacją pat luków dysjunktywnych, w skrócie 
reprezentacją luków. 

Ograniczenia (3) mogą teraz być napisane w następującej postaci: 

(xtk = XJt = l)=> [(yb x,) E Sv(y,, XJ) E S, i,j ENz, i :f: j, l E Q], 

gdzie S jest reprezentacją łuków dysjunktywnych (symbolem v oznaczamy alterna-
tywę wyłączającą). Tę postać ograniczeń (3) nazywamy warunkiem implikacyjnym. 

Na rys. 1.2 zilustrowano problem kolejnościowy, dla którego: 

N= {1,2,3,4,5,6}, B= {1,2,3,4,5}, Q= {1,2,3}, 
N 1 = {l, 2}, N 2 = {3}, N 3 = {4, 5, 6}, 

B1 = {l, 2}, B2 = {3}, B3 = {4, 5}, T= {(l, 4), (2, 3), (3, 5), (3, 6)}. 

I II III 

--4 
7 :t: 4 ----

1.{ 
8 

: 1 ------
12 t------

5 2 4 
3 3 3 ___ _;o5 
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/ '\. 

2f 9 / " l/ ' 4 " 6 
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Rys. 1.2 

Na rysunku 1.2 strzałki oznaczone grubymi liniami i połączone w grupy odpo-
wiadają operacjom, których numery podane są przy lewym górnym rogu. Liczba 
strzałek w grupie jest licznością odpowiedniego zbioru maszyn, na których dana 
operacja może być wykonana, a których numery podane są z prawej strony strzałki. 
Operacje umieszczone w tej samej kolumnie mają być wykonane na maszynach 
tego samego typu. Liczby nad strzałkami są czasami wykonywania poszczególnych 
operacji na odpowiednich maszynach. Strzałki oznaczone liniami przerywanymi 
odpowiadają parom relacji porządku technologicznego. 

Rysunek 1.3 przedstawia multirligraf dysjunktywny G =(A, U; V', V) odpo-
wiadający podanemu problemowi kolejnościowemu. 
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Rys. 1.3 

Odpowiednie zbiory wierzchołków i łuków określone są następująco: 

A = XuYu {z0 , zt}, 
gdzie X= {x1 , x2, X3, X4, X s, x6}, Y= {Yt, Y2, y3, y4, Ys, Y6}; 

zbiór łuków 

U= {(y1 , X4), (y2, X3), (y3, Xs), (y3, x6), (zo, x1), (zo, x2), 
(y4, Zt), (ys, Zt), (y6, Zt)}, 

i zbiory łuków dysjunktywnych 

V' = {(xt, Y t.) t, (xt, Y1h, (x2, Y2)1, (x2, Y2h, (x3, YJh, (x4, Y4)4, (x4, Y4)s, 
(xs,Ys)4, (xs,Ys)s, (x6,y6)4, (x6,Y6)s}, 

V= {(yu x2), (y2, Xt), (y4, Xs), (y6, X4), (y4, x6), (Ys, X4), (y5, x6), (y6, X s)}. 

Cyfry przy łukach ze zbioru V' określają numery maszyn ustalonego typu, na któ-
rych może być wykonywane odpowiednie zadanie. 

Niech 
(lO) ~={D: D= (A, UuSuS')} 
będzie rodziną cligrafów częściowych multidigrafu dysjunktywnego G takich, że S' 
jest dowolną reprezentacją zbiorów łuków dysjunktywnych, a S jest reprezentacją 
par łuków dysjunktywnych, dla której D jest cligrafem bezkonturowym i spełnia wa-
runek implikacyjny. Innymi słowy, ~ jest rodziną digrafów odpowiadających roz-
wiązaniom dopuszczalnym problemu P. Zauważmy, że dla ustalonego rozwiązania 
dopuszczalnego, tz jest długością drogi krytycznej (tj. najdłuższej) w digrafie odpo-
wiadającym temu rozwiązaniu. 

Łatwo wykazać, że każdy digraf D z rodziny ~ ma następujące własności: 
WŁASNOŚĆ 1.1. Podzbiory wierzchołków X, Y c: A spełniają następujące warunki: 

FD(X) = Y, Fi/(Y) =X, 

V 3! (y = Fvx) oraz V 3! (,x = Fi) 1y), 
xeX yeY yeY xcX 
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gdzie odwzorowanie rD Wyznacza zbiór bezpoŚrednich następników, a odwzoro-
wanie Fjj 1 - zbiór bezpośrednich poprzedników danego argumentu, którym może 
być wierzchołek lub dowolny podzbiór wierzchołków. • 

WŁASNOŚĆ 1.2. Zbiór Q generuje rozbicie zbiorów X i Y na podzbiory X" i Yk (k E Q) 
o następujących własnościach: 

U Xk = X, U Y" = Y, 
keQ keQ 

XknX, = 0, YknY, = 0: k, l E Q, k :F l, 

rDxk = Y,;, k E Q. • 

WŁASNOŚĆ 1.3. Dla dowolnej pary różnych ~adań i, j E N" (k E Q) luk dysjunk· 
tywny (yi, x1) jest najkrótszą drogą między wierzchołkami Y l a x1• • 

Przedstawimy teraz rodzinę !!) w postaci 

!!) = {D,.P: D,p =(A, UuS,uS~) }, 

i niech C,P oznacza zbiór łuków drogi krytycznej w cligrafie D,P, a L, p - długość 

tej drogi. 
Drogę krytyczną o długości L*, gdzie L* = min L,p nazywamy minimaksymalną 

Dr.,e!!ł 

w multidigrafie dysjunktywnym G, a związane z nią reprezentacje S* i S~ nazywamy 
optymalnymi. 

TWIERDZENIE 1.1. Problem P jest równoważny problemowi wyznaczania dłu

gości drogi minimaksymalnej L* w multidigrafie dysjunktywnym G. Optymalną war:. 
t ością t z jest L*, długość drogi krytycznej w digrafie D*, a wartości pozostałych zmien-
nych tj, t~ (jE N) mogą być wyznaczone za pomocą etapu "wstecz" metody drogi kry-
tycznej zastosowanej do digrafu D*. 

D o w ó d. Niech 1Z będzie rodziną wszystkich rozwiązań dopuszczalnych usta-
lonego problemu P. Wykazaliśmy dotychczas, w jaki sposób dla konkretnego roz-
wiązania dopuszczalnego {t0}, {tf}N, {tf}N, {tz} E 1Z problemu P można zbudować 
digraf bezkonturowy D E ~. Czytelnikowi natomiast pozostawimy dowód, że każ
demu cligrafowi D E~ odpowiada rozwiązanie dopuszczalne problemu P. Istnieje 
więc wzajemnie jednoznaczna odpowiedniość między rodzinami 1Z i ~- Wartością 

funkcji kryterium (l} dla ustalonego rozwiązania Z E 1Z jest tu czyli długość naj-
dłuższej drogi w cligrafie D, który odpowiada rozwiązaniu Z. Zatem minimalizacja 
czasu tz jest równoważna minimalizacji długości drogi krytycznej po wszystkich 
D E !'J. Wyznaczenie wartości zmiennych tj, t~ U E N) na podstawie znajomości t z 

i znajomości reprezentacji optymalnych s* i s~ jest prostym postępowaniem "wstecz"' 
polegającym na wyznaczeniu najpóźniejszych czasów zajścia odpowiednich zdarzeń 
x1 oraz y1 (jE N). • 

W ten sposób rozwiązanie zagadnienia P sprowadza się do znalezienia digrafu 
D E ~, który ma najkrótszą drogę krytyczną. 
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2. Własności digrafów należących do rodziny ~ 

W paragrafie tym udowodnimy kilka twierdzeń charakteryzujących digrafy 
z rodziny !!) . 

TWIERDZENIE 2.1. Digraf D otrzymany z digrafu D,, E~ przez przelączenie jed-
nego luku (y, x) E S,n C,P jest digrafem bezkonturowym. 

D o wód. Załóżmy, że digraf D zawiera kontur. Wykażemy, że w digrafie D,, 
istnieje droga, której długość jest większa od długości drogi krytycznej C,,. Niech 
łuk (u, v) będzie partnerem łuku (y, x). Ponieważ digraf D,, jest bezkonturowy, więc 
kontur w digrafie D tworzą łuk (u, v) oraz droga d(v, u) z wierzchołka v do wierz-
chołka u w digrafie D,,. Oczywiście, droga ta nie zawiera łuku (y, x). Z własności 
(1.1) wynika, że w digrafie D jedynym następnikiem wierzchołka v jest wierzchołek 
y, a jedynym poprzednikiem wierzchołka u jest wierzchołek x, patrz rys. 2.1. Droga 
d(v, u) ma więc postać (v, y), d(y, x), (x, u), gdzie d(y, x) jest drogą z wierzchołka 
y do wierzchołka x. Oczywiście, droga d(y, x) należy do digrafu D,, i pokażemy, że 
jej długość jest większa od zera. 

w 

Rys. 2.1 

Z określenia digrafu D,P wynika, że droga d(y, x) rozpoczyna się łukiem (y, t), 
gdzie t E Xk dla pewnego k E Q, a z własności (1.1) i (1.2) wynika, że jedynym następ
nikiem wierzchołka t jest wierzchołek w E Y". Łuk (t, w) należy do s;, a więc ma 
wagę większą od zera. Ponieważ łuk (t, w) należy do drogi d(y, x), więc długość 
drogi d(y, x) jest większa od zera. Droga krytyczna C,, w digrafie D," zawiera między 
innymi łuk dysjunktywny (y, x). Jeżeli więc zastąpimy w C,P łuk (y, x) drogą d(y, x), 
to otrzymana droga będzie miała długość większą od długości drogi krytycznej C,,, 
a więc sprzeczność. • 

Z twierdzenia 2.1 oraz z prostego faktu, że digraf otrzymany z digrafu spełnia
jącego warunek implikacyjny przez przełączenie łuku dysjunktywnego na partnera 
także spełnia ten warunek, wynika, że jeżeli D,P E~' to dowolny digraf otrzymany 
z D,P przez przełączenie któregokolwiek łuku dysjunktywnego z S, leżącego na drodze 
krytycznej C,P należy także do rodziny ~. 
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Oczywiście, katdy digraf otrzymany z digrafu D,P e ~ przez przełączenie łuku 
(x, y) z s; nalety także do rodziny ~- Sprawdzenie tego ostatniego faktu pozosta-
wiamy czytelnikowi. 

Załóżmy, że określone zostały reprezentacje łuków oraz zbiorów S1 i S~ takie, 
że digraf D 11 = (A , U u S 1 u S~) należy do rodziny ~. D i graf D 11 będzie punktem 
startowym algorytmu opisanego w §§ 3, 4 i punktem odniesienia w dalszych roz-
ważaniach niniejszego paragrafu. Dla reprezentacji S~ określmy następującą repre-
zentację zbiorów 

s~ = {(x, y) E V': 3 i eN, (x, y) F. v;"' c(x, y) = min c(a, b)}, 
(a, b) e Ył"'-S 

gdzie c(x, y) jest obciążeniem łuku (x, y). Jeżeli minimum osiągnięte jest dla kilku 
łuków, to do S~ bierzemy dowolny z nich. Łuk naleźący do zbioru V' lub V będziemy 
nazywać zgodnym, jeżeli on odpowiednio należy do S~ lub S 1 , a przeciwnym, jeżeli 
odpowiednio nalety do V'""-S~ lub V"'-.S1 • 

Reprezentacja łuków S,. digrafu D,.P e ~ może zawierać z każdej pary łuków 
dysjunktywnych [(y, x), (u, v)] e V jedną z trzech możliwości: 

1 o łuk zgodny, 
2° łuk przeciwny, 
3° nie zawierać żadnego łuku z danej pary dysjunktywnej. 
W trzecim przypadku mówić będziemy, że D,.P zawiera luk pusty (Y, x) lub (u, v), 

a czynność zastępowania łuku zgodnego łukiem pustym, czyli czynność usuwania 
łuku zgodnego z digrafu, będziemy nazywać wyłączaniem. 

Niech D,.P będzie ustalonym digrafem rodziny ~; wtedy dla dowolnego wierz-
chołka x e A"'-. { z0 } długość najdłuższej drogi z wierzchołka początkowego z0 do x 
określona jest następująco: 

(I) L,.p{z0 , x) = max {L,.11(z0 , y)+c(y, x)}. 
yer;-"'x 

Podobnie określona jest długość najdłutszej drogi z dowolnego wierzchołka x E 

E A""- {z t} do wierzchołka końcowego z1 : 

(2) L,.11(x, z1) = max {c(x, y)+L,.11(y, z1)}, • 
yer,"x 

gdzie odwzorowania F;/x i F,.Px określone są dla digrafu D,.P i wyznaczają odpo-
wiednio zbiór bezpośrednich poprzedńików i zbiór bezpośrednich następników 

wierzchołka x. 
Niech y 1 będzie wierzchołkiem, dla którego osiągnięte jest maksimum w (1), 

a x1 niech będzie wierzchołkiem, dla którego osiągnięte jest maksimum w (2). Dla 
dowolnego łuku dysjunktywnego (y, x) e S,. zdefiniujmy jeszcze następujące wiel-
kości: 

(3) L~p(z0 , x) = max {L,11(z0 , v)+c(v,x)}, x eX, 
verrpx- {Y l} 

oraz 
(4) L~p(y, z1 ) = max {c(y, u)+L,.11(u,z1)}, y e Y. 

UETr"Y- {XJ} 
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L~"(z0 , x) jest długością najdłuższej drogi z wierzchołka z0 do x E X nie zawierającej 
łuku (y" x) leżącego na najdłuższej drodze z z0 do x, a L~11(y, z1) jest długością naj-
dłuższej drogi z wierzchołka y E Y do z 1 nie zawierającej łuku (y, x1) leżącego na 
najdłuższej drodze z y do z 1 • Łatwo sprawdzić, że wielkości L~"(z0 , x) i L~"(y, z 1) 

są zawsze określone dla każdego łuku (y, x) E S,. 

(5) 

(6) 

Wprowadźmy dodatkowo następujące oznaczenia: 

~,."(z0 , x) = L,.p(z0 , x) -L;"(z0 , x), x E X, 

{J,."(y, Zt) = L,."(y, Zt)-L;"(y, Zt), Y E Y, 
L1,."[(y, x), (u, v)] = max { -cx,."(z0 , x), -{J,."(y, z1), c(x, u)+c(v,y)-

-ex,."( z o, x)-{J,."(y, z1)}, 

gdzie (y, x) E S" a (u, v) jest partnerem łuku (y, x), 

(7) 

gdzie (u, v) jest łukiem pustym, oraz 

(8) L1~11 [(x,y),(v,u)] = c(v,u)-c(x,y), 

gdzie (x, y) E s;, a (v, u) jest kuzynem łuku (X, y). 
Można łatwo wykazać, że wielkości występujące w (5), (6) i (7) istnieją dla każ

dego łuku zgodnego {y, x) E S,. i, podobnie, wielkość określona przez (8) istnieje 
dla każdego łuku zgodnego (X, y) E s;. 

TWIERDZENIE 2.2. Niech D." będzie digrafem otrzymanym z D," e ~ przez prze-
lączenie dowolnego luku zgodnego (y, x) E S,.nC,."; wtedy 

L."(zo, z1) ~ L,"tzo, Zt)+LI,"[(y, x), (u, v)]. 

D o w ó d. Aby udowodnić powyższą nierówność, przekształcimy najpierw jej 
prawą stronę. 

L,"(z0 , z1)+L1,"[(y, x), (u, v)] = 
= L,"(z0 , z1)+max { -or,"(z0, x), - {J,"(y, z1), c(x, u)+c(v, y)-

-cx,"(z0, x)-{J,"(y, Zt)}= 
=L,"(z0, z1)+max { -L,"(z0, x)+L~"(z0 , x), 

-L,."(y, z1)+L;"(y, z1), c(x, u)+c(v,y) -L,"(z0 , x)+L~"(z0 , x)-
-L,"(y, Z1)+L;"(y, z1)} = max {L;"(z0, x)+L,"(x, z1), L,p(zo, y)+ 

+ L;"(y, z1), L;"(z0 , u)+ L;"(v, z1) +c( u, v)}. 

Trzecia równość wynika z faktu, że łuki dysjunktywne mają zerowe obciążenia, 
tj. c(y, x) = c(u, v) = O. 

Łatwo można wykazać (patrz rys. 2.2), że L;"(z0 , x)+L,.p(x, z1) oraz,L,."(z0 , y)+ 
+L;"(y, zJ są długościami pewnych dróg, które należą do D," i nie zawierają łuku 
(y, x), a więc które są także drogami w D.". Natomiast L;"(z0 , u)+c(u, v) + L;"(v, Z t) 
jest długością pewnej drogi, która należy do digrafu D." i przechodzi przez łuk (u, v) 
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będący partnerem łuku (y, x). Reasumując, z prawej strony nierówności mamy mak-
simum z trzech wielkości będących długościami pewnych dróg w cligrafie Ds", które 
oczywiście nie mogą być dłuższe od długości najdłuższej drogi w Ds", co kończy 
dowód twierdzenia. • 

Lrp (x,z1J 

Rys. 2.2 

Z powyższego twierdzenia wynika, że wyrażenie L,"(z0 , z1)+L1," [(y, x), (u, v) 
można przyjąć za dolne os?:acowanie długości najdłuższej drogi w digrafie D s" otrzy-
manym z digrafu D, 11 ptzez przełączenia dowolnego łuku zgodnego (y, x) E S,nC,11 • 

TwiERDZENIE 2.3. Niech D, 11 E q}, a D sp niech będzie digrafem otrzymanym z D,P 
przez wylączenie dowolnego luku zgodnego (y, x) E S,nC,"; wtedy 

L,11(Zo, z1);??; Ls11(Zo, Z1);??; L,11(z0 , z1)+L1-;"[(y, x), (u, v)]. 

D o w ó d. Pierwsza nierówność jest oczywista, gdyż wyłączony łuk (y, x) na-
leży do drogi krytycznej C," w digrafie D,". Dla udowodnienia drugiej nierówności 
wystarczy zauważyć, że jest ona szczególnym przypadkiem nierówności z twierdze-
nia 2.2. Mianowicie, jeżeli przekształcimy prawą stronę powyższej nierówności po-
dobnie jak w twierdzeniu 2.2, to otrzymamy maksimum z dwóch wielkości spośród 
trzech występujących w dowodzie twierdzenia 2.2. • 

Tak więc, wyrażenia L,"(z0 , zJ i L,"(z0 , z1)+Lf,."[(y, x), (u,v)] są odpowiednio 
górnym i dolnym oszacowaniem długości najdłuższej drogi Cs" w cligrafie D," otrzy-
manym z D," w wyniku wyłączenia któregokolwiek łuku zgodnego (y, x) E S,nCrp· 

TWIERDZENIE 2.4. Niech D,ą będzie digrafem otrzymanym z D," E g} w wyniku 
przełączenia jednego /uku zgodneJ;O (X, y) E s;nC,p; Wtedy 

L,ą(zo, z1);??; L,11(z0 , z1)+L1~11 [(x, y), (fi, u)]. 

D o wód. Zauważmy, że dla każdego łuku (x, y) E s;nc,P zachodzi następu
jący ciąg równości: 

L,,(z0 , z1)+LI~11 [(x,y), (v, u)]= 
= L,p(z0 , z1) + c(v, u) -c(x, y) = 

= L,iz0 , x)+c(x, y)+L,,(y, z1)+c(v, u) -c(x, y) = 
= L,,(z0, x)+c(v, u)+L,P(y, z1). 
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Ponieważ łuk (u, v) jest kuzynem łuku (x, y), więc v = x oraz u = y, a zatem 

L,P(z0 , x)+c(v, u)+L,P(y, z1) = L,p(z0 , v)+c(v, u)+L,P(u, z1). 

Łatwo zauwatyć, że L,p(z0 , v)+c(v, u)+L,p(u, z1) jest długością pewnej drogi 
w d i grafie D,q . Ponieważ najdłuższa droga w D,q nie może być krótsza od dowolnej 
innej drogi w tym digrafie, a V.' szczególności od drogi o długości L,p(z0 , v) + c(v, u)+ 
+ L,p(u, z1), więc 

L,q(z0 ,z1);:::: L,p(z0 ,z1 )+Lł;p[(x,y), (v,u)], 

co kończy dowód twierdzenia. • 
Z powyższego twierdzenia wynika, że wyrażenie L,p(z0 , zJ+Lł;p[(x, y), (v, u)] 

możemy przyjąć za dolne oszacowanie długości najdłuższej drogi C,q w digrafie D,q 
otrzymanym z D,p w wyniku przełączenia łuku zgodnego (x,y) E s;()c,p. 

3. Ogólna zasada działania algorytmu 
Drogę minimaksymalną w multirligrafie dysjunktywnym G uzyskujemy gene-

rując ciąg digrafów {D,P}, D,P E !'J, rozpoczynający się od digrafu D11 = <A, Uu 
uS1 u S~), gdzie S1 oraz S~ są dowolnymi reprezentacjami łuków oraz zbiorów ta-
kimi, że digraf D 11 E !'J. 

Dowolny digraf D11q otrzymujemy z pewnego digrafu D,q lub D11p przez przełą
czenie albo wyłączenie jednego łuku zgodnego z reprezentacji łuków S, lub przełą
czenie jednego łuku zgodnego z reprezentacji zbiorów s;. Proces generowania digra-
fów przedstawić można w postaci drzewa H rozwiązań dopuszczalnych. Każdy wierz-
chołek w H odpowiada pewnemu digrafowi D,P, a łuk- pewnej parze digrafów 
D,P, D,P lub D,p, D,P' Wystąpienie pary D,P, Dsp związane jest z wygenerowaniem 
d i gra fu D sp z D,p przez przełączenie jednego łuku zgodnego (y, x) E S, na łuk prze-
ciwny (u, v) E S11 lub przez wyłączenie tego łuku i zastąpienie go łukiem pustym (u, v). 
Natomiast wystąpienie pary D,P, D,q związane jest z wygenerowaniem digrafu D,ą 
z D,p przez przełączenie łuku (x, y) E s; na jego kuzyna (v, u) E s~. Innymi słowy, 
łukowi (D,P, D11 p) w drzewie H odpowiada łuk (u, v) E S 11 lub też łuk (u, v}, a łukowi 
(D,p, D,q)- łuk (v, u) E s~. Zatem, wygenerowanie nowego digrafu D:sp lub Drą 
z D,P (tj. wierzchołka w H) jest związane z wyborem pewnego zgodnego łuku w S, 
lub s;, który następnie zostaje przełączony albo wyłączony w pierwszym przypadku 
lub przełączony w drugim przypadku. Czynność tę będziemy nazywać operacją wy-
boru. 

Dla każdego nowo wygenerowanego digrafu wykonujemy następujące operacje: 
(a) testowanie drogi krytycznej, polegające na sprawdzeniu, czy dalsze przełą

czanie (albo wyłączanie) łuków zgodnych może doprowadzić do wygenerowania 
digrafu, w którym droga krytyczna byłaby krótsza od najkrótszej z dotychczas wy-
generowanych; 

(b) testowanie warunku implikacyjnego, polegające na sprawdzeniu, czy nowo 
wygenerowany digraf spełnia warunek implikacyjny. 
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Warto zauważyć, że ponieważ generowanie ciągu digrafów rozpoczynamy od 
digrafu D 11 , który spełnia warunek implikacyjny, więc warunek ten może nie być 
spełniony jedynie przez digraf, który został otrzymany w wyniku wyłączenia łuku. 

Gdy wynik operacji (a) lub (b) jest negatywny, wówczas odrzucamy nowo wy-
generowany digraf i cofamy się do jego bezpośredniego poprzednika w drzewie H. 

Przy generowaniu nowego digrafu będziemy ustalać pewne łuki. 
Jeżeli digraf Dsp został otrzymany z D,P w wyniku przełączenia albo wyłączenia 

łuku zgodnego (y, x) e S,, to w D&p ustalamy chwilowo odpowiadający łukowi (y, x) 
łuk przeciwny (u, v) e S s lub łuk pusty (u, v). Łuk ustalony chwilowo nie może zostać 
ani przełączony, ani wyłączony w żadnym digrafie Dtu' który jest następnikiem D&p 
w drzewie H. Natomiast, jeżeli cofamy się z D&p do D, p po łuku przeciwnym lub pus-
tym względem pewnego łuku zgodnego, i jeżeli cofanie odbywa się po raz pierwszy 
względem tego łuku zgodnego, to ustalamy tymczasowo łuk, po którym się cofamy. 
Gdy cofanie odbywa się po raz drugi względem tego samego łuku zgodnego, to łuk 
ten zostaje ustalony trwale. Łuk zgodny, dla którego został ustalony tymczasowo 
łuk przeciwny lub pusty, może zostać jeszcze wyłączony albo przełączony, w za-
leżności od tego, która z tych czynności nie została jeszcze wykonana. Bardziej for-
malnie, dla każdego digrafu D,P w drzewie H określamy zbiór łuków dysjunktyw-
nych ustalonych ch\Vilowo lub trwale E, c S, oraz zbiór łuków dysjunktywnych F, 
ustalonych tymczasowo. Chwilowo ustalone łuki ze zbioru E, odpowiadają drodze 
w drzewie H od korzenia do wierzchołka D, p i są to łuki przeciwne lub puste wzglę
dem pewnych łuków zgodnych z reprezentacji S 1 • Każdy łuk trwale ustalony w zbio-
rze E, jest łukiem zgodnym i odpowiadające mu łuki, przeciwny i pusty, pojawiły się 
już w drzewie H w procesie generowania digrafu, odpowiednio przez przełączenie 
i wyłączenie tego łuku zgodnego, a następnie, po których wykonane było cofanie się. 
Żaden łuk ze zbioru E, nie może ulec zmianie w żadnym następniku digrafu D,P. 
Natomiast łuki ustalone tymczasowo należą do zbioru F,, są to łuki przeciwne lub 
puste, po których wykonane było cofanie do takich digrafów, które leżą na drodze 
od korzenia drzewa H do digrafu D,P i których łuki zgodne nie są ustalone trwale. 

Rozpatrzmy teraz przypadek, gdy digraf D,q został otrzymany z digrafu D,p w wy-
niku przełączenia łuku zgodnego (x, y) e s;. W tym przypadku ustalamy chwilowo 
kuzyna (v, u) e S~, na który nastąpiło przełączenie. Łuk ten nie może być przełą
czony w żadnym następniku digrafu D,q. Jeżeli cofamy się do digrafu D,p z D," po 
kuzynie względem pewnego łuku zgodnego, to ustalamy tymczasowo ten łuk przeciw-
ny. Przy tym, jeżeli cofanie odbywa się po raz r1 (gdzie r1 jest liczbą kuzynów danego 
łuku zgodnego, tj. r1 = l v; 1-1, je Q), to łuk zgodny zostaje ustalony trwale. Łuk 
zgodny, który nie ma kuzynów, tj. taki, dla którego r1 = O, nie będzie podlegał prze-
łączaniu i od początku procesu generowania digrafów będzie ustalony trwale. Ku-
zyny łuków zgodnych ustalone tymczasowo nie biorą udziału w procesie genero-
wania następników digrafu, dla którego zostały ustalone. Bardziej formalnie, dla 
każdego digrafu D,P określamy zbiór łuków dysjunktywnych E; c s; ustalonych 
chwilowo lub trwale oraz zbiór łuków dysjunktywnych F; ustalonych tymczasowo. 
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Ustalone chwilowo łuki należące do zbioru E; odpowiadają drodze od korzenia do 
wierzchołka D, p w drzewie H i są to kuzyny łuków zgodnych z reprezentacji S~. 
Łuki ustalone trwale w E; są to takie łuki zgodne, których wszystkie kuzyny brały 
udział w procesie generowania bezpośrednich następników cligrafów odpowiadają
cych drodze od korzenia drzewa H do digrafu D,P, a następnie, po których wyko-
nana była operacja cofania. Łuki ustalone tymczasowo należą do zbioru F; i są to 
takie kuzyny, po których wykonana była operacja cofania do tych digrafów, będą
cych wierzchołkami w drzewie H, które leżą na drodze od korzenia do wierzchołka 
D,P w drzewie H i których łuki zgodne nie są ustalone trwale. 

Generowanie bezpośrednich następników D, 11 powoduje, że zbiór rozwiązań 
odpowiadający wierzchołkowi D,P w H (tzn. pewna podrodzina f),, c f)) zostaje 
rozbity na rozłączne podzbiory. Jeżeli bezpośredni następnik Dsp został wygenero-
wany przez przełączenie łuku zgodnego {y, x) E S, na łuk przeciwny (u, v) E Stn to 
podrodzina f) sp c f) zawiera wszystkie digrafy takie, że w każdym z nich występuje 
łuk (u, v). Jest to realizowane poprzez ustalenie chwilowo (włączenie do E5) łuku 
(u, v), który nie ulega zmianie w żadnym następniku względem Dsp· Po dokonaniu 
cofania z Dsp do D, 11 w H (po raz pierwszy ze względu na łuk zgodny {y, x)), wyge-
nerowanie kolejnego bezpośredniego następnika Dtu (innego niż D,,) względem D,P 
powinno odpowiadać podrodzinie cligrafów f) tu c f) takiej, że f)tunf)sp = 0. Może 
to zachodzić tylko wówczas, gdy każdy digraf podrodziny ~tu nie zawiera łuku (u, v). 
Jest to realizowane poprzez ustalenie tymczasowo (włączenie do zbioru F,) łuku 
(u, v), w tym sensie, że w żadnym następniku (innym niż omówiony Dsp) względem 
D,P łuk ten nie może wystąpić (patrz Krok 2 algorytmu; operacja K, : = K,"'-.F,). 
Fakt ten zapewnia, że f)tunf)sp = 0. Jeżeli wygenerowaliśmy kolejny bezpośredni 
następnik Dkp względem D,p przez wyłączenie omawianego łuku zgodnego (y, x) E S,, 
to podrodzina f)kp będzie zawierała digrafy z łukiem pustym (u, v) (łuk przeciwny 
(u, v) również nie wystąpi), czyli mamy f)kpnf)sp = 0. Jest to realizowane przez 
ustalenie chwilowo łuku (u, v) w takim samym sensie jak łuk ptzeciwny w Dsp· Bę
dziemy mieli również f)kpnf)tu = 0. Uzasadnienie tej ostatniej zależności uzyskamy 
łącząc rozwiązania związane z przełączeniem łuku (y, x) z przełączeniem innego 
łuku powodującym wygenerowanie D tu. Teraz po dokonaniu cofania z Dtp do Dr p 
(już po raz drugi ze względu na łuk zgodny (y, x)), wygenerowanie kolejnych 
bezpośrednich następników D1ą względem D,11 powinno odpowiadać podrodzinie 
f)lą c f) takiej, że f)1qnf)811 = 0, f)1qnf)tu = 0 oraz !7}1ąn!'}"P = 0. Jest to możliwe, 
jeżeli każdy digraf podrodziny D1q nie będzie zawierać ani łuku przeciwnego (u, v), 
ani pustego (u, v). Jest to realizowane przez ustalenie trwałe łuku zgodnego {y, x) 
(włączenie do zbioru E,), w tym sensie, że w żadnym następniku (innym niż oma-
wiane Ds,, D,u, D~c,) względem D,P łuk ten nie może być zamieniany na łuk prze-
ciwny lub pusty (patrz Krok 4 algorytmu; operacja E,:= E,u{{y, x)}). 

Podobna sytuacja zachodzi przy przełączaniu łuków z reprezentacji s;. Tutaj 
przełączanie na kolejnych kuzynów odpowiada przełączaniu łuku z reprezentacji S, . 

• Ustalenie trwałe łuku zgodnego następuje po dokonaniu r1 cofań do D,, ze względu 
na ten łuk. 
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Łatwo zauważyć, że w kompletnym drzewie H, tj. w takim, w którym z każdego 
wierzchołka ( digrafu) zostały wygenerowane wszystkie możliwe następniki, istnieje 
wierzchołek D,P, dla którego E;= S~, tzn. zbiór łuków ustalonych chwilowo lub 
trwale pokrywa się z reprezentacją zbiorów S~ albo innymi słowy, każdy łuk z re-
prezentacji zbiorów dla tego wierzchołka został ustalony chwilowo lub trwale. Wierz-
chołek ten jest punktem startowym naszego algorytmu. Pozwala to na wyłączenie 
maksymalnej liczby łuków z reprezentacji S, w pierwszych iteracjach algorytmu i uzys-
kanie możliwie dobrego górnego oszacowania. Powyższy fakt związany jest z tym, 
że mogą być wyłączane tylko te łuki z reprezentacji łuków S,, których łuki przy-
ległe z reprezentacji zbiorów s; są ustalone chwilowo lub trwale, tzn. należą do 
zbioru E;. 

Przejdziemy teraz do szczegółowego opisania wprowadzonych operacji. 

Operacja testowania drogi krytycznej. Celem tej operacji w wierzchołku D,p jest 
obliczenie dolnego oszacowania długości dróg krytycznych w cligrafach D,ą E~. 
które mogą być wygenerowane z D,P. Łukami, które nie ulegają zmianie przy gene-
rowaniu bezpośrednich następników z D,P, są łuki ze zbiorów E, i E;, a łuki ze 
zbioru 

s; = {(x, y): 3 i E%, (x, y) E v; 1\ V,n(S~"'-E;) =F 01\ c(x, y) = min c( a, b)} 
(a, b)eY'1 

mają minimalne obciążenia spośród wszystkich tych łuków, na które mogą być prze-

łączone łuki zgodne ze zbioru s;"'E;. Niech 8;, = s;uE;. Utwórzmy digraf 

(l) 

i niech L(E,us;) oznacza długość drogi krytycznej w D(E,us;). Dalej, niech L* 
będzie zmienną globalną w H, której aktualna wartość jest długością najkrótszej 
drogi krytycznej w cligrafach wygenerowanych do tej pory w drzewie H. Jeżeli 

L(E,uS:,) ~ L., to digraf D,P zostaje odrzucony wraz z wszystkimi digrafami, które 
mogą być z niego wygenerowane. 

Operacja wyboru. Dla ustalonego digrafu D,P operacja wyboru polega na wy-
znaczeniu w D,P łuku zgodnego, który ma zostać przełączony lub wyłączony. Prze-
łączamy lub wyłączamy jedynie łuki zgodne nie ustalone trwale i leżące na drodze 
krytycznej, czyli łuki ze zbiorów 

(2) 

lub 
(3) 

odpowiednio. 
Niech K, będzie zbiorem nieustalonych tymczasowo łuków przeciwnych i pustych 

względem wszystkich łuków zgodnych ze zbioru W,. Podobnie, niech x; będzie 
zbiorem nie ustalonych tymczasowo kuzynów względem łuków zgodnych ze zbioru 
w;. Zbiory K, i x; nazywamy zbiorami kandydatów. 
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Bezpośrednim następnikiem digrafu D,.P w drzewie H może być digraf otrzy-
many z D,.P w wyniku przełączenia lub wyłączenia łuku (y, x) E W,., czyli w wyniku 
zamiany łuku (y, x) odpowiednio na łuk przeciwny (u, v) E K,. lub na łuk pusty 
(u, v) E K,. albo digraf otrzymany z D,.p w wyniku przełączenia łuku (a, b) E w;, 
czyli w wyniku zamiany łuku (a, b) na kuzyna {c, d) E K;. 

Będziemy starali się znaleźć łuk zgodny w W, lub w;, którego przełączenie albo 
wyłączenie wygeneruje bezpośredni następnik - digraf o możliwie najkrótszej dro-
dze krytycznej. Do oceny łuków przeciwnych i pustych ze zbioru K,. stosujemy od-
powiednio wyrażenia L1,p[(y, x), (u, v)] i Lf,p[{y, x), (u,v)] określone wzorami (2.6) 
i (2.7). Natomiast do oceny łuków ze zbioru K; stosujemy wyrażenie L1;p[(x, y), 
(v, u)] określone wzorem (2.8). Jak wykazaliśmy, wartości tych wyrażeń są oszaco-
waniami zmian długości dróg krytycznych spowodowanych przełączeniem lub wy-
łączeniem łuków zgodnych. 

Testowanie warunku implikacyjnego. Operacja ta polega na sprawdzeniu, czy 
nowo wygenerowany digraf spełnia warunek implikacyjny. Niespełnienie tego wa-
runku może nastąpić tylko przy operacji wyłączenia łuku dysjunktywnego ze zbioru 
W,.. Każdy łuk (y1 , xi) E W,, jako łuk ze zbioru V, ma dwa łuki przyległe (x1 , y1) 

oraz (x1, y 1), które należą do zbioru s;. W procesie generowania ciągu cligrafów 
{D,P} łuki przyległe ulegają zmianie, co może spowodować zmianę treści warunku 
implikacyjnego, tzn. zmianę wartości zmiennych decyzyjnych występujących w tym 
warunku. W związku z tym, wyłączenie łuku (yi, x1) E W,. może nastąpić jedynie 
w przypadku, gdy odpowiadające mu łuki przyległe są ustalone chwilowo lub trwale. 

Niech R,. będzie podzbiorem zbioru kandydatów K, zawierającym łuki puste, 
i niech 

{4) 

tzn. R,.P jest zbiorem łuków pustych, których łuki przyległe (x1, y1), (xit y1) są usta-
lone chwilowo lub trwale. 

Wyłączone mogą być jedynie te łuki zgodne ze zbioru W,, których wyłączenie 
nie powoduje niespełnienia warunku implikacyjnego i których łuki puste należą do 
zbioru R,P. W przypadku, gdy wyłączenie łuku zgodnego ze zbioru W,. powoduje 
niespełnienie warunku implikacyjnego, odpowiadający mu łuk pusty zostaje usta-
lony tymczasowo. 

Operacja cofania. Jeżeli dla digrafu D,.P wynik operacji testowania drogi kry-
tycznej jest negatywny albo zbiory kandydatów K, i K; są puste, to należy cofnąć 
się do bezpośredniego poprzednika D" p lub D,., digrafu D,p. 

Następujące twierdzenie pokazuje, że w pewnych przypadkach można cofnąć 
się jeszcze bliżej korzenia w drzewie H. 

TWIERDZENIE 3.5. Jeżeli cofanie z digrafu D,.P do D"p odbywa się po luku pustym 
(y, x) względem luku zgodnego (y, x) E S", to możemy cofnąć się do bezpośredniego 
poprzednika D,P lub Dhk. digrafu D"P. 
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D o wód. Niech R 1 będzie rodziną wszystkich możliwych następników di-
grafu D," w drzewie H, R2 - rodziną wszystkich następników digrafu D 11p, które 
można otrzymać przez przełączenie łuku zgodnego (y, x) E S", a R3 - rodziną 

wszystkich następników digrafu D" p, które można otrzymać przez przełączenie 

(albo wyłączenie) łuku zgodnego ze zbioru w;uw""\.{(y, x)}. Łatwo wykazać, że 
rodzina digrafów R 1 uR2 uR3 zawiera wszystkie możliwe następniki digrafu D"". 
Dalej zauważmy, że dla każdego digrafu D E R2 uR3 istnieje taki digraf D' E R1 , 

że D' jest poddigrafem digrafu D. Zatem, długość drogi krytycznej w dowolnym 
digrafie z rodziny R2 uR3 jest nie mniejsza od długości drogi krytycznej w pewnym 
cligrafie z rodziny R~ . Ponieważ cofanie odbywa się po łuku pustym OT,X), z którego 
można wygenerować rodzinę R 1 , więc możemy odrzucić także rodziny cligrafów R 2 

i R3 , gdyż nie zawierają one digrafu o krótszej drodze krytycznej i cofnąć się do D," 
lub D"", bezpośredniego poprzednika digrafu D11p. • 

Jeżeli digraf D,P ma bezpośredniego poprzednika D"" lub D,, w drzewie H, to 
operacja cofania polega na odrzuceniu wszystkich informacji dotyczących digrafu 
D,P, uaktualnieniu zbiorów E", F", S" lub E;, F;, s; oraz usunięciu ze zbioru kandy-
datów K" lub K; łuku, po którym następuje cofanie. W przeciwnym przypadku, tj. 
gdy digraf D,p nie ma w drzewie H żadnego poprzednika, należy wygenerować nowy 
wierzchołek w H, będący poprzednikiem digrafu D," w niżej opisany sposób. 

Wyznaczarny zbiór 

(5) 

Gdy P,11 = 0, przyjmujemy 

(6) P,11 = E~"\.S~. 
Jeżeli P," = 0, to reprezentacje S* i s; związane z aktualną wartością L* są opty-
malne. W przeciwnym przypadku znajdujemy łuk (x, y) E P,11 i jego kuzyna {v, u) E 

E S~ takie, że 

(7) L1;11 [(x, y), (v, u)] =min {L1;"[(a, b), (c, d)]}, 

gdzie minimurnjest brane po wszystkich łukach (a, b) E P," i ich kuzynach (c, d) E s~. 

Digraf D,t, będący poprzednikiem D,P, tworzymy biorąc 

E;= E;"\.{(x,y)}"\.{(a,b)ES~; 3 (a,b)EV;Ar, >O} 
l 

oraz 
s;= s;"\.{(x,y)}u{(v,u)}, 

gdzie łuki {x, y) i (v, u) zostały wyznaczone w (7). 

4. Algorytm 

VV tym paragrafie opiszemy szczegółowo poszczególne kroki algorytmu rozwią
zywania rozpatrywanego zagadnienia kolejnościowego. 

Niech punktem startowym algorytmu będzie digraf D 11 = (A, UuS1 u S~) E !14, 
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gdzie sl zawiera dokładnie po jednym łuku z każdej pary łuków dysjunktywnych, 
S~ jest dowolną reprezentacją zbiorów, E~ = S~, E 1 = F 1 = F~ = 0, oraz L* jest 
długością drogi krytycznej w cligrafie D~ 1 = (A, UuS?uS~), gdzie sr jest najmniej-
szym podzbiorem zbioru S1 takim, że D~1 E!». Dalej przyjmijmy, że D,.P =(A, Uu 
uS,.us;), E,., E;, F,., F; są odpowiednio digrafem, zbiorami łuków ustalonych chwi-
lowo i trwale oraz tymczasowo w (r, p )-tej iteracji algorytmu. 

Krok 1. Operacja testowania. Obliczyć L(E,.u.f;,), tj. długość drogi krytycznej 
w cligrafie D(E,.us;) określonym przez (3.1), która jest dolnym oszacowaniem dłu
gości dróg krytycznych we wszystkich następnikach Dsq E!», które mogą być wy-
generowane z digrafu D,.P. 

Jeżeli L(E,.us;) ~ L*' to przejść do Kroku 4. W przeciwnym przypadku przejść 
do Kroku 2. 

Krok 2. Operacja obliczania. Obliczyć L,.p(z0 , z 1), długość drogi krytycznej w D,.p. 
Jeżeli L,p(z0 , z1) <L*, to przyjąć L* = L,.p(z0 , z1). Następnie wyznaczyć zbiór 
łuków C,.P tworzących drogę krytyczną w D,P oraz zbiory łuków W, i w;, zgodnie 
z (3.2) oraz (3.3). 

Jeżeli W, = 0 i w; = 0, to przejść do Kroku 4. W przeciwnym przypadku okreś
lić zbiory kandydatów K,. i K; oraz wykonać: 

K,. = K,.'\.F,., K; = K;'\.F;. 
Jeżeli K,. = 0 i K; = 0, to przejść do Kroku 4. W przeciwnym przypadku 

obliczyć odpowiednio zgodnie z (2.6) i (2.7) wartości wyrażeń L1,p[(y, x), (u, v)] 
i Lf,:P[{y, x), (u, v)] dla wszystkich łuków przeciwnych (u, v), względem łuków zgod-
nych (y, x) i wszystkich łuków pustych (u, v), należących do zbioru K, oraz wartości 
wyrażenia L1;p[(x, y), (v, u)] dla wszystkich łuków (v, u) E K; zgodnie z (2.8) i przejść 
do Kroku 3. 

Krok 3. Operacja wyboru. Jeżeli K, = 0 i K; = 0, to przejść do Kroku 4. W p~ze
ciwnym przypadku wyznaczyć zbiór R,P zgodnie z (3.4). 

Jeżeli R,P "#: 0, to wybrać taki łuk pusty (u, v) E R,P, że 

Lf,:"[(y, x), (u, v)] = min {.d,"[(a, b), (c, d)]} 
(c, d)eR," 

oraz sprawdzić warunek implikacyjny w następujący sposób. Jeżeli (y, x) = (y1, x,) 
i zadania i oraz j są wykonywane na tej samej maszynie (tzn. x1k = x1k, k E B1 dla l 
określonego przez i, jE N1), to łuku zgodnego (y1, x1) nie można wyłączyć (tzn. 
przełączyć na łuk pusty (u, v)). Wtedy należy przyjąć 

K, = K,'\. {(u, v)} 
orazjeżeli łuk przeciwny (u, v) łuku zgodnego (y, x) należy do zbioru F,., to przyjąć 

E,.= E,. u {(y, x)}, F,. =F,"\. {(u, v)}, 
a jeżeli nie należy do F,., to 

F,= F, u {(u, v)} 
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i przejść do wykonywania Kroku 3 od początku. W przeciwnym przypadku, tzn. 
gdy zadania i oraz j są wykonywane na różnych maszynach, należy wygenetować 
nowy digraf Ds" przez wyłączenie łuku dysjunktywnego (y, x) oraz przyjąć 

Ss =S,""- {(y, x)}, Es= E, u {(y, x)}, Fs =F,. 

Następnie do drzewa H dołączyć nowy wierzchołek (digraf) D sp oraz łuk (D,", D,,) 
odpowiadający łukowi pustemu (u, v) i przejść do Kroku 1. 

Jeżeli R," = 0 i x; 'l= 0, to wyznaczyć łuk (v, u) Ex; taki, że 

L1;"[(x, y), (v, u)] = min {L1~11 [(a, b), (c, d)]} 
(c, d)eK; 

i wygenerować nowy digraf D,ą przez przełączenie zgodnego łuku (x, y) na kuzyna 
(v, u) oraz chwilowo ustalić (v, u), czyli przyjąć 

s;= s;""-{(x,y)}u{(v,u)}, 
E; = E;u {(v, u)}, F~ =F;. 

Do drzewa H dołączyć nowy wierzchołek (digraf) D,ą i łuk (D,,, D,ll) odpowiada-
jący kuzynowi (v, u) oraz przejść do wykonywania Kroku 1. 

Jeżeli R," = 0 i x; = 0, to wyznaczyć łuk przeciwny (u, v) E K, taki, że 

L1,"[(y, x), (u, v)] = min {L1,"[(a, b), (c, d)]}. 
(c, d)eKr 

Przełączając łuk zgodny (y, x) na łuk przeciwny (u, v) wygenerować digraf Ds" oraz 
przyjąć 

S,= S,""- {(y, x)}u {(u, v)}, Es= E,u {(u, v)}, F.= F,. 

Następnie, do drzewa H dołączyć nowy wierzchołek (digraf) D3 " oraz łuk (D,", Ds") 
odpowiadający łukowi przeciwnemu (u, v) i przejść do Kroku 1. 

Krok 4. Operacja cofania. Cofnąć się do bezpośredniego poprzednika digrafu 
D," w drzewie H. Jeżeli D," nie ma bezpośredniego poprzednika, to zgodnie z (3.5) 
i (3.6) wyznaczyć zbiór łuków P,". Jeżeli P," = 0, to reprezentacje s., i S~ związane 
z aktualną wartością L* są optymalne, a droga krytyczna C* w digrafie D* = 
=(A, UuS*uS~) jest drogą minimaksymalną w multirligrafie dysjunktywnym G. 

w przypadku, gdy P," 'l= 0, wy7naczyć łuk (x, y) E P," i jego kuzyna (u, v) E s~ 

zgodnie z (3.7) oraz na podstawie digrafu D," skonstruować digraf D,1, dla którego 

s~= s;"' {(x' y)}u {(v, u)}, 

E;= E;"'- {(x, y)}""- {(a, b) E S~: 3 (a, b) e V~ Ar, :F 0}, 
i 

FI= {(x, y)}, 

przy czym, jeżeli (x, y) E V~, k E Q i rk = 1, to przyjąć 

E; = E;u {(v, u)}. 

Następnie przejść do wykonywania Kroku l. 
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Natomiast, gdy digraf D,P ma w drzewie H bezpośredniego poprzednika D"P lub 
D,,, to odrzucić wszystkie informacje dotyczące digrafu D,P i uaktualnić informacje 
dotyczące D"P lub D,, w niżej opisany sposób. 

Gdy D,P został wygenerowany z digrafu Dkp przez przełączenie łuku zgodnego 
(y, X) E Wk na łuk przeciwny (u, v), WÓWCZas wykonać 

Kk = Kk'\.. {(u, v)}, 
przy czym, jeżeli (u, v) należy do F", to przyjąć 

Ek = Eku{(y,x)}. Fk = Ft'\..{(u,v)}, 

a jeżeli nie, to przyjąć 

oraz przejść do Kroku 3. 
Z kolei, gdy D,P został wygenerowany z D"" w wyniku wyłączenia łuku zgodnego 

(y, x) E w", wówczas przejść do wykonania od początku Kroku 4 dla digrafu Dkp• 
Natomiast, gdy D," został wygenerowany z digrafu D,, w wyniku przełączenia 

łuku zgodnego (x, y) E W~ na łuk przeciwny (v, u), wówczas wykonać 

KI= K;'\.. {(u, v)}, F;= F;u {(v, u)}, 

przy czym, jeżeli cofanie odbywa się po raz r J (rJ = l Vj 1-1) ze względu na łuk (x, y) E 

E v;' j E N, to przyjąć 

E~= E;u{(x,y)}, F{= F;"'V} 

i przejść do Kroku 3. • 
. TWIERDZENIE 4.1. Podany wytej algorytm wyznacza drogę minimaksymalną 

w multidigrafie dysjunktywnym G = (A, U; V', V). 
D o wód. Z twierdzenia 2.1 wynika, że każdy digraf wygenerowany w trakcie 

działania algorytmu jest bezkonturowy, a więc zawiera drogę krytyczną. Ponieważ 
rodzina digrafów!!} jest skończona, więc musimy udowodnić, że (a) przedstawiony 
algorytm generuje pośrednio lub bezpośrednio wszystkie digrafy rodziny~ oraz (b) 
żaden digraf nie jest wygenerowany dwukrotnie, co zapewni skończoność algo-
rytmu. 

(a) Proces generowania digrafów rodziny ~jest przedstawiony w postaci drze-
wa H. Wierzchołek D,P wraz ze wszystkimi swoimi następnikami w H zostaje od-
rzucony przez algorytm, jeżeli wynik operacji testowaniajest negatywny lub wszystkie 
następniki digrafu D," zostały już wygenerowane i zbadane. W tym pierwszym przy-
padku żaden z następników digrafu D,P nie może polepszyć aktualnie najlepszego 
rozwiązania, a więc dalsze badanie tych digrafów nie ma sensu i formalnie możemy 
je uznać za pośrednio zbadane. Spełnienie warunku P,P = 0 w Kroku 4, czyli zakoń
czenie działania algorytmu, następuje wówczas, gdy w drzewie H zbadano digraf 
D 1o = (AuUuS1 uS~), w którym E 1 =E~= 0,oraz bezpośrednio lub pośrednio 
wszystkie jego możliwe następniki. 
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(b) Każdemu wierzchołkowi (digrafowi) D,P w drzewie H przyporządkowane 
są zbiory łuków ustalonych chwilowo lub trwale E, i E;. Cofanie w H z wierzchołka 
D,P może być wykonane do bezpośredniego poprzednika Dtp lub Drą· W pierwszym 
przypadku, jeżeli cofanie odbywa się po raz drugi (po łuku przeciwnym lub pustym) 
względem pewnego łuku zgodnego, to zbiór Et zawiera ten łuk zgodny, jako ustalony 
trwale. Tak samo jest dla drugiego przypadku, gdy cofanie odbywa się po raz rrtY 
dla je N. Zatem po wykonaniu cofania z D,11 wierzchołek ten, ani też żaden jego 
następnik w H, nie mogą być wygenerowane po raz drugi. Natomiast, jeżeli cofanie 
odbywa się po raz pierwszy w pierwszym przypadku lub po raz k-ty (k < ri) vi dru-
gim przypadku, to do zbioru Fr lub F~ odpowiednio dołączamy łuk, po którym na-
stąpiło cofanie. Ponieważ zbiory kandydatów wszystkich następników D111 oraz D,q 
są pomniejszone o zbiór Fr lub F~ w Kroku 2 algorytmu, zatem i teraz po wykona-
niu cofania z D,11 , wierzchołek ten, ani żaden jego następnik w H nie mogą być wy-
generowane po raz drugi. • 

S. Dostracja problemu 

Obecnie zilustrujemy dokładnie działanie algorytmu przedstawionego w § 4, roz-
wiązując krok po kroku problem kolejnościewy podany w § l. 

Na rysunku 5.1 przedstawiony jest ciąg cligrafów wygenerowanych w trakcie 
działania algorytmu, do momentu uzyskania rozwiązania optymalnego. W każ
dym digrafie droga krytyczna zaznaczona jest linią przerywaną (grubą lub cienką, 
w zależności od tego, czy przechodzi ona przez łuki odpowiadające zadaniom czy 
też przez inne łuki). Pełnymi, grubymi strzałkami zaznaczone są ustalone łuki, ze-
zbiorów E; i E,. Cyfry znajdujące się w kwadratach określają numer maszyny z da-
nego typu maszyn, na której dane zadanie ma być wykonane. Takie samo znaczenie 
mają cyfry występujące jako indeksy przy łukach ze zbioru V'. 

W wygenerowanym ciągu digrafów, digraf D 1 , 2 otrzymany w 10 iteracji działa
nia algorytmu jest optymalny. W cligrafie tym istnieją dwie drogi minimaksymalne 
o długości równej 13, która jest minimalnym czasem wykonania wszystkich operacji. 
Optymalna kolejność wykonania operacji otrzymana może być na podstawie di-
grafu D1 , 2 • 

Na rysunku 5.2 pokazane jest drzewQ H rozwiązań dopuszczalnych ilustrujące 
pełny proces generowania digrafu w trakcie działania algorytmu. 

Podamy teraz dokładny opis działania algorytmu aż do momentu otrzymania 
rozwiązania optymalnego. 

1. Startujemy od digrafu D 11 = <A, UuS1 uS~), gdzie 

S1 = {(yl ,.~2), (y4, X s), U'4, X6), (ys, X6)}, 

S~= {(xl,J'l)t, (x2,Y2h, (x3,y3)J, (x4,y4)s, (xs,Ys)4,(x6,y6)4}, 
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Rys. 5.1 
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• 

Q -wierzchotek startowy algorytmu 

Rys. 5.2 

Krok 2. 

L 11(z0 , z1) = 23, 
w1 = {(yl' x2), (ys, .x6)}, w~ = 0, 
Kt = {(y2, Xt), (Vt, X1,), (y6, X s), CYs, x6)}, K~ = 0, 
Llu [(yl, x2), (y2, x1)] = l, ~d(y1, x2), {Y l, x2)] = -3, 
L1 11 [(y,, x6), (y6, Xs)] =O, Lfu[(y,, x6), (Ys, X6)] = -2. 

Krok 3. 
Ru = {{YJ, x2), Os, x6)}. 

Wybieramy łuk ~i generujemy D2 , 1 przez wyłączenie łuku (y1 , x2), E2 = 
= E1u{y1, x2)}, F2 = F 1 = 0. 
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2. Krok l. 

Krok 2. 

Krok 3. 

L21 (z0 , z1) = 20, 

W2 = {(y4, Xs), {y5, X6)}, 

K2 = {(ys, X4), (Y4, Xs), (y6, Xs), (Ys, x6)}, 

L121 [(y4, X s), (ys, X4)] = -l, Lf21 [(y4, X s), 0'4, X s)] = -2, 

.12t[(ys, x6), (y6, Xs)] =O, ~d(ys, x6), <Ys, x6)] = -2, 

R21 = {()14, X s), (ys, x6)}. 

Wybieramy łuk (Ys'";X6). Warunek implikacyjny nie jest spełniony, więc F2 = 
= {(Ys, x6)}. Wracamy do Kroku 3. r 

Krok 3. 

R21 = {(y4, Xs)}. 
Wybieramy łuk (Y4 , x5) i generujemy D3 , 1 przez wyłączenie łuku (y4 , Xs), E3 = 

= E2u{~}, F3 = F2 • 

3. Krok l. • 
L(E3 uS~) = 13. 

Krok 2. 

L3,t(Zo, Zt) = 18, w3 = {(y4, x6)}, 

K3 = {(y6, X4), (Y4, x6)}, 

.131 ((y4, x6), (y6, X4)] = l, ~~ [(y4, x6), (Y4, x6)] = -3. 
Krok 3. 

R3,1 = {(Y4, x6)}. 

Wybieramy łuk~ i generujemy D4 , 1 przez wyłączenie łuku (y4, x6)• E4 = 
= E3u{~x6)}. 

4. Krok l. 

Krok 2. 

L4,t(zo, zl) = is, 
W4 = {(ys, x6)}, K4 = {(y6, ~s), (YS;X6)}, 

.141 [(ys, x6), (y6, X s)] = O, LJ4tf(ys, x6), <Y s, x6)] = -2. 

Krok 3. 

R41 = {(Ys, x6)}. 
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Warunek implikacyjny nie jest spełniony dla łuku {YS;X6). Wybieramy więc łuk 
przeciwny (y6 , x5) i generujemy D 5•1 przez przełączenie łuku zgodnego (y5 , x6) na 
ten łuk przeciwny, E5 = E4 u {(y6 , x5)}. 

S. Krok 1. 
L(E5 uS~) = 15. 

Ponieważ L(E5uS~) ;?!; L., więc przechodzimy do Kroku 4. 
Krok 4. Cofamy się do D4 •1 : 

K4 = {~)}, F4 = {(y6, Xs)}. 
Krok 3. 

R41 = {~}. 
Warunek implikacyjny nie jest spełniony dla łuku (y 5 , x6), więc usuwamy go 

ze zbioru kandydatów, K4 = 0. 
Krok 3. Zbiory kandydatów są puste, przechodzimy do Kroku 4. 
Krok 4. Cofamy się do D3 • 1 i przechodzimy do Kroku 4. 
Krok 4. Cofamy się do D2 •1 i przechodzimy do Kroku 4. 
Krok 4. Cofamy się do D1 •1 i przechodzimy do Kroku 4. 
Krok 4. 

P1.1 = {(xt, YJ)tJ (x2, Y2)2, (xs, Ys)4, (x6, Y6)4}· 

Wybieramy łuk (x5 , y 5) 4 , gdyż dla jego kuzyna (x5 , Ysh wyrażenie LI' jest ze 
wzoru (3.7) minimalne. Konstruujemy digraf D1 •2 przełączając łuk (x5 , y5) 4 na łuk 
(X s, Y s) s· 

E~= {(xt,Yt.)t, (x2,y2)2, (x3,y3)3, (x4, Y4)s, (xs,Ys)s, (x6,y6)4}, 

F~= {(xs,Ys)4}, E1 = 0. 

6. Krok 2. 

Krok 3. 

Lt.l(zo, Zt) = 23, wl = {(yt, x2), (ys, x6)},' 

Kt = {(y2,Xt.), (Yt,X2), (y6,xs), <Ys,x6)}, 

Llt.2[(yt,X2),(y2,xt)1 =l, Lit.2[(y~,x2),{Yt,x2)] = -3, 

L11.2[(ys, x6), (y6, X s)]= O, Lf •. l[(ys, x6), (Y"S;x6)] = -2. 

Wybieramy łuk {Y1 , x2 ) i generujemy D6. 2 przez wyłączenie łuku (y1 , x 2), E6 = 
= Esu {(yh x2)}· 

7. Krok 1. 
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Krok 2. 

Krok 3. 

A. A dr a b i ń ski, J. Gr a b o w s Id, M. W o d e c k i 

L6.z(Zo, zl) = 20, w6 = {(y4, Xs), (ys, x6)}, 

K6 = {(ys, X4), (y4, Xs), (y6, X s), (Ys, x6)}, 

L16,z [(y4, X s), (ys, X4)] = -l, 216,2 [(y4, X s), {Y4, x 5)] = -2, 

Lł6,z[(ys,X6), (y6, X s)]= O, 2f6,z[(Ys, x6), (ys, x6 )] = -2. 

R6,2 = {(y4, Xs), (ys, x6)}. 

Wybieramy łuk ~) i generujemy D 1 , 2 wyłączając łuk (y5, x6 ), E1 = E6u 
v {<Y s, x6 )}. 

8. Krok l. 

Krok 2. 
L,,2(zo, z1) = 18, 

W1 = {(y4, x6)}, K1 = {(y6, x4), ()i4, x6)}, 

L1,,z[(y4, x6), (y6, X4)] = l, Lf,,2[(y4, x6), (y4, x6)] = -4. 
Krok 3. 

R1,2 = {(y4, x6)}. 

Wybieramy łuk (y4, x6 ) i generujemy D8 ,2 przez wyłączenie łuku (y4, x6 ), Ea = 
= E1 u {(y4, x6)}. 

9. Krok l. 

Krok 2. 

L 8 ,z(Zo, z1) = 14, L* = 14, 

Wa = {(y4, Xs)}, Ka = {(ys, X4), (Y4, Xs)}, 

Lłs,z[(y4, Xs), (ys, X4)] = -l, Lfa,z[(y4, Xs), (y4, Xs)] = -2. 

Krok 3. 
Ra,z = {(y4, Xs)}. 

Ponieważ łuk (y4, x 5) nie spełnia warunku implikacyjnego, więc wybieramy łuk 
przeciwny {y5, x4) i generujemy digraf D 9 , 2 przez przełączenie łuku zgodnego (y4, x5) 

na ten łuk przeciwny, E9 = Eau{(y5, x4)}, F9 = Fau{(y4, Xs)}. 

10. Krok l. 

Krok 2. 
Lg, 2 (z0 ,z1) = 13, L*= 13. 

Nie ma łuków wolnych na drodze krytycznej. Cofamy się do digrafu D 1 ,2 , 

a następnie prowadzimy proces generowania cligrafów aż do wyczerpania zbioru P,P. 
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Oprócz 10 digrafów zilustrowanych na rys. 5.1, w dalszym procesie generowania 
zostaną wygenerowane jeszcze 4 digrafy, bez zmiany otrzymanego w 10 iteracji roz-
wiązania. Otrzymane rozwiązanie jest więc optymalne. Pełne drzewo rozwiązań do-
puszczalnych H przedstawione jest na rys. 5.2. 

6. Uwagi 

Przedstawiony w § 4 algorytm rozwiązywania pewnego problemu kolejnościo
wego został zaprogramowany w języku ALGOL 60 na maszynę cyfrową ODRA 1305 
i dołączony jest obecnie do biblioteki procedur standardowych tej serii maszyn. Za 
podstawę wyjściową posłużyła procedura SEQP RO zamieszczona w [1], która jest 
maszynową realizacją jednego z pierwszych algorytmów rozwiązywania ogólnego 
problemu kolejnościowego bazującego na teorii grafów dysjunktywnych [3]. Jedną 
z najwcześniejszych publikowanych prac poświęconych zastosowaniu grafów dys-
junktywnych do rozwiązywania zagadnień kolejnościowych jest [2]. 

Podstawowe idee przedstawionego tutaj algorytmu zostały opisane w [4]. Zmiana 
strategii wyboru i generowania kolejnych wierzchołków (digrafów) w drzewie roz-
wiązań dopuszczalnych H oraz poprawienie dolnego oszacowania w procesie po-
działu i ograniczeń pozwoliły na odrzucenie znacznej liczby rozwiązań dopuszczal-
nych, a co za tym idzie, na znaczne zmniejszenie liczby iteracji wykonywanych w trak-
cie działania algorytmu w porównaniu z oryginalną wersją algorytmu [4]. 

Należy zauważyć, że liczba iteracji działania algorytmu zależy nie tylko od roz-
miaru rozwiązywanego problemu, ale także w znacznej mierze od jego konfiguracji 
i struktury czasów wykonania poszczególnych zadań. Nawet nieznaczne zmiany 
w konfiguracji problemu (np. dodanie lub odjęcie jednego łuku porządku technolo-
gicznego) lub nieznaczna zmiana czasu wykonania jednego z zadań na pewnej ma-
szynie, może spowodować znaczne zmniejszenie lub zwiększenie liczby iteracji dzia-
łania algorytmu. 

Autorzy składają podziękowania dr M. M. Sysło za dyskusję cenne uwagi 
w czasie pisania niniejszej pracy. 
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