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O. Wstęp. Zagadnienia związane z poszukiwaniem maksimum lub minimum 
funkcji określonej na zbiorze permutacji skończonej liczby elementów stanowią 
ważną klasę problemów programowania matematycznego. Ich znaczenie leży za-
równo w sferze teoretycznej, jak i praktycznej. Związane są z nimi bowiem - z jednej 
strony - takie problemy, jak problem istnienia linii Hamiltona w grafie, a z dru-
giej - problem komiwojażera, problem optymalnego uszeregowania prac na maszy-
nach i tym podobne zagadnienia praktyczne (patrz np. Ore [5], Ford i Fulkerson [2], 
Jankowska-Zorychta [3]). Przykłady praktycznych zastosowań tej problematyki 
omówione są w rozdziale 5 tej pracy. 

W literaturze znaleźć można wiele prac, w których autorzy proponują różne 
metody rozwiązywania tego rodzaju zadań. W większości są to tzw. metody sterowa-
nego przeglądu (np. Little [4]); wykorzystuje się w nich także zasadę programowania 
dynamicznego (np. Bellman [l]). 

W niniejszej pracy podjęta została jeszcze jedna próba stworzenia metody uniwer-
salnej. Punktem wyjścia tej próby stały się pewne związki między dwójkowym syste-
mem pozycyjnym a permutacjami elementów zbioru skończonego. Wykorzystanie 
tych związków stało się możliwe dzięki użyciu zasady programowania dynamicznego. 
Przyniosło to w wyniku metodę analogiczną do tej, jaka została uzyskana na innej 
drodze przez Bellmana ([1]). Czas znalezienia tą metodą permutacji optymalnej 
jest proporcjonalny do p 2 2P, gdzie p jest liczbą permutowanych elewentów. Z prak-
tycznego punktu widzenia nie jest to czas zadowalający, gdyż już przyp rzędu kilka-
dziesiąt nawet szybkie komputery nie są w stanie tej bariery pokonać. 

Jednak sama idea metody wydaje się być interesująca, szczególnie ze względu 
na ścisłe powiązanie z systemem binarnym. Nie jest wykluczone, że uda się ją wyko-
rzystać gdzie indziej, bądź inaczej, z lepszym skutkiem praktycznym. 

1. Równanie permutacyjne. Załóżmy, że dany jest zbiór N = {O, 1, ... , n}. 
Niech x = (x0 , x 1 , ••• , xn) oznacza dowolną permutację elementów tego zbioru. 
Elementy ciągu x spełniają zatem następujące warunki 

* Praca ta została ogłoszona w formie komunikatu na zjeździe GAMM w Monachium, 
w roku 1973. 
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(1.1) (a) X; EN dla i EN; 
(b) jeśli s =/:- t, to Xs =/:- Xt, s, t EN. 

Symbolem P oznaczać będziemy zbiór wszystkich permutacji elementów zbioru N. 
Jeśli x E P, to jego współrzędne wyczerpują wszystkie wartości O, 1 , ... , n. 

Stąd wynika, że każda permutacja x E P spełnia równanie 
(1.2) 2xo+2x1+ „. +2xn = 2n+l_ l 

(gdyż2°+21 + .„ +2" = 2"+ 1 -1). 
Równanie ( 1.2) nazwiemy równaniem permutacyjnym zbioru N. 
Powstaje pytanie, czy każde nieujemne i całkowite rozwiązanie równania permuta-

cyjnego jest permutacją elementów zbioru N. Gdyby tak było, to moglibyśmy utoż
samić zbiór P ze zbiorem rozwiązań tego równania. Odpowiedź na powyższe pytanie 
jest pozytywna. Jej uzasadnienie można oprzeć na lemacie, który zaraz zostanie 
dowiedziony. 

Przypuśćmy, że U oznacza zbiór liczb całkowitych u z przedziału 1 :;:;; u :;:;; 2"+ 1 -1. 
Każda liczba u E U ma swoje przedstawienie dwójkowe. Oznacza to, że jeśli u E U, 
to istnieją - wyznaczone jednoznacznie - liczba całkowita k = k(u) oraz ciąg 

k 

wykładników O:;:;; i 0 < i 1 < ... < ik:;:;; n, dla których u = L 2is. 
s=O 

LEMAT 1. Załóżmy, że u EU oraz k = k(u), O~ i0 < i 1 < „. < ik ~ n definiują 
jej przedstawienie dwójkowe. 

Jeśli liczby całkowite V; ~ O (i EN) spełniają warunki 

(1.3) v0 2°+v1 21 + .„ +vn2" =u, 
(1.4) v 0 +v1 + ... +vn:;:;; k+l, 

to V;s = 1 dla s =O, 1, „., k, a pozostałe vi =O. 

Do wód. Posłużymy się metodą indukcji względem u. Dla u = 1 teza jest 
oczywista, mamy bowiem k = k(l) = O oraz i0 =O. Stąd v 0 = 1, a pozostałe 

vi =O. 
Załóżmy, że lemat jest słuszny dla u z przedziału 1 :;:;; u < u. Udowodnimy jego 

słuszność również dla liczby u. 
Zdefiniujemy liczbę r jako najwcześniejszy indeks, dla którego v, =I- O (tzn. 

Vo = V1 = ... = Vr-1 = O). 
Jest oczywiste, że r ~ i 0 • Gdyby tak nie było, moglibyśmy podzielić obie strony 

równania (1.3) przez 2;0 uzyskując po prawej jego stronie liczbę nieparzystą u· 2-i0 • 

Stąd i lewa strona musiałaby być nieparzysta, czego warunkiem koniecznym jest 
r = i0 , wbrew założeniu. 

Przyjmijmy, że v, = 2w,+e, gdzie e =O lub e = 1 w zależności od tego, czy 
v, jest parzyste czy nieparzyste. Warunki (1.3) i (1.4) będą miały wtedy postać 

(1.5) e2'+(w,+vr+1)2r+ 1 +vr+22r+ 2+ „. +vn2" = 2io+2i1+ „. +2ik, 

(1.6) e+(w,+v,+ 1)+v,+2+ „. +vn:;:;; k+l-w,:;:;; k+I. 
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Wykluczymy najpierw nierówność r < i0 • Gdyby tak było, wtedy po podzieleniu 
obu stron równania (1.5) przez 2" otrzymalibyśmy po prawej stronie liczbę parzystą. 
Stąd e = O. Dzieląc równanie (1.5) przez 2 i korzystając z założenia indukcyjnego 
dla u = u/2 wnioskujemy, że (w„+v„+ 1 )+v„+ 2 + „. +vn = k+ I. Wobec tego 
z (1.6) wynika, że w„ = O, co przeczy założeniu vr =I= O. 

Ostatecznie r = i0 • Wnioskujemy stąd natychmiast, że e = I (nieparzystość 

prawej strony (1.5) po podzieleniu przez 2r). 
Warunki (1.5) i (1.6) przyjmują zatem postać 

(wr+v„+ 1)+v„+ 2 + ... +vn~ k. 

Wykorzystamy teraz założenie indukcyjne dla u = u-2i0 • Wynika z niego, 
że vi

1 
= vi 2 = „. = vik = 1, jeśli ii > r+ 1 oraz w„+vr+i = vi

2 
= .„ = vik = 1, 

jeśli ii = r+ 1. W obu wypadkach 1-i'„ =O, co wynika z (1.6). Tak więcvi0 = 2w„+e = 
= 1, vi1 =I., .„, vik =I, co należało udowodnić. 

Konsekwencją tego lematu jest następujące twierdzenie: 

TWIERDZENIE 1. Załóżmy, że u E U jest scharakteryzowane ciągiem pozycji binar-
k 

nych O ~ i0 < ii < .„ < ik ~ n, (tzn. u = 2: 2is) oraz że N(u) = {i0 , i1 , . „, id. 
S=O 

Każde nieujemne i całkowite rozwiązanie y = (y0 , y 1 , ••• , Yk) równania 

2Yo+2Y1+ „. +2Yk =U 

jest permutacją elementów zbioru N(u). 

D o w ó d. Ponieważ u E U, więc O ~ Yi ~ n dla wszystkich i. Podzielmy zbiór 
N na rozłączne podzbiory Is według reguły 

Is = {i = O, 1, ... , k: Yi = S}, S E N. 

Niech Vs = llsl oznacza liczbę elementów zbioru Is (jeśli Is = 0, to vs = O). 
Jest jasne, że v0 +vi + „. +vn = k+l oraz v0 2°+vi2i+ ... +vn2" = 2Y0 + 

+ 2Y 1 + „. + 2Yk = u. Z lematu 1 wynika, że vi = vi = ... = vi = 1, a to impli-
o 1 k 

kuje zarówno różnowartościowość elementów ciągu y, jak i przynależność jego 
współrzędnych do zbioru N(u). Mamy zatem do czynienia z permutacją elementów 
zbioru N(u). 

W szczególności, jeśli u = 2n+ 1 - I, twierdzenie powyższe pozwala zastąpić 

badanie zbioru P badaniem zbioru rozwiązań całkowitych nieujemnych równania 
permutacyjnego. Fakt ten zostanie wykorzystany przy konstrukcji metody opisanej 
w tej pracy. 

2. Sformułowanie zadania optymalizacji. Załóżmy, że dana jest funkcja rzcczy-
wista(1) /: P ~ R określona na zbiorze permutacji P. Rozpatrzmy zadanie pro-

(
1

) Zbiór jej wartości sprecyzujemy dokładniej kilka zdań dalej. 
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gramowania matematycznego polegające na znalezieniu permutacji :X E P, dla 
której funkcja f przyjmuje wartość maksymalną na zbiorze P, tzn. 

(2.1) f(x) = max {J(x): x EP}. 

Permutację :X nazwiemy permutacją optymalną. 
Jeśli wykorzystamy wyniki rozdziału 1, to powyższe zadanie tównoważne będzie 

następującemu zadaniu programowania całkowitoliczbowego: znaleźć punkt x = 
= (x0 , x 1 , ••• , Xn), w którym funkcja f przyjmuje maksimum na zbiorze nieujem-
nych i całkowitych rozwiązań równania permutacyjnego, tzn. 

(2.2) f(x) = max{J(x): 2x0 +2x 1 + „. +2xn = 2n+ 1 -1, Xi EN}. 

Zadanie to postaramy się rozwiązać opierając się na idei programowania dyna-
micznego. W tym celu powinniśmy przyjąć odpowiednie założenia o funkcji f. 
Założymy mianowicie, że funkcja ta ma następującą postać: 

(2.3) 

Szczególnym jej przypadkiem jest funkcja 

f(x) = f~(Xo)+f1(X1)+ „. + f,,(Xn), 

dla której łatwo można uzyskać formuły rekurencyjne Bellmana. Postaramy się 

uogólnić te formuły na przypadek funkcji (2.3). 
O funkcjach/;, (i =O, 1, „., n-1) wchodzących w skład sumy (2.3) założymy, że 
(1) każda z nich jest określona na iloczynie kartezjańskim N x N; 
(2) oprócz wartości rzeczywistych mogą one przyjmować również wartość - oo; 
(3) f;,(x,x) =-oo dla i= O, 1, „.,n-1 oraz xEN. 
Dopuszczenie wartości - oo pozwala nam eliminować bezpośrednie następstwo 

pewnych elementów zbioru N w permutacji optymalnej. Jeśli przyjmujemy, że fi jest 
określona na N x N, to musimy wyeliminować następstwo ( ... , x, x, ... ). Stąd 

warunek (2). Oczywiście, - oo można aproksymować stałą ujemną o wystarczająco 
dużym module. 

Należałoby jeszcze wyjaśnić, dlaczego w tej pracy ograniczamy się do zadań 
optymalizacyjnych typu maksimum, podczas gdy najpopularniejsze zadanie tej 
klasy, tzw. problem komiwojażera, jest zadaniem typu minimum. Jeśli dane są stałe 
M 0 ,M1 ,.„,Mn-i (w szczególności mogą one spełniać warunki Mi~f;,(x,y) 

dla x, y EN, lub być równymi O), to słuszna jest równość 

(2.4) 

gdzie XCxj, xi+i) =Mi- fi(xj, xi+1). 
' Stała addytywna L Mi nie ma wpływu na rozwiązanie optymalne, przeto rów-

ność (2.4) pozwala zastąpić każde zadanie typu minimum - zadaniem typu maksi-
mum, co usprawiedliwia ograniczenie się do drugiej z tych klas zadań. 

W rozdziale 5 podamy szereg przykładów zadań praktycznych, dla których 
funkcje f spełniają wyżej przyjęte założenia. 
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3. Formuły rekurencyjne. Załóżmy, że mamy do rozwiązartia zadanie (2.2) 
z funkcją/ w postaci (2.3). Podamy teraz sposób uzyskania rozwiązania tego zadania 
opierając się na idei programowania dynamicznego. 

W tym celu wprowadzimy funkcje 

(3.1) Fk(u, v) = max {fo(Xo, X1)+ f1(X1, X2)+ ... +fk(xb v): 
Xo, ... ,xk 

2x0 +2x1 + ... +2xk =u, Xi eN}, 

określone dla k EN oraz u E Uk i v E N(u) = N -N(u), gdzie zbiór N(u) został zdefi-
niowany w trakcie formułowania twierdzenia l. Nietrudno zorientować się (lemat 1, 
twierdzenie 1), że zbiór uk jest podzbiorem zbioru u złożonym z liczb, które w roz-
winięciu binarnym mają k+ 1 cyfr równych 1, a pozostałe równe O. W ten sposób 
zbiór U rozkłada się na sumę zbiorów niepustych i rozłącznych 

(3.2) U= Uo u U1 u „. u U11 • 

Aby nie było wątpliwości w zrozumieniu definicji (3.1), przyjmiemy, że / 11 = O. 
Prześledzimy teraz zależności rekurencyjne funkcji Fk. 
Dla k =O mamy 

(3.3) F0 (u, v) = max{f0 (x0 , v): 2x0 =u, x 0 EN(u)}, 
Xo 

gdzie u E U0 , v E N(u). (Zbiory N(u) są jednoelementowe dla u E U0 , a więc rola 
max w powyższej formule jest tylko formalna). 

Rozważmy funkcję Fk+ 1 • 

Fk+1(u,v) = max {fo(Xo,X1)+ ··· +fk(xbxk+1)+!k+1(xk+1,v): 
Xo,„„Xk+! 

2xo+ ... +2xk+2xi.:+i =U, Xi EN}= 

=max {h+ 1 (z, v)+ max {f0 (x0 , x 1)+ ... + fk(xb z): 
Xo, ... ,Xk 

2xo+ ... +2xk = u-2z, Xi EN}}. 

Wynika stąd, że funkcje Fk związane są następującą zależnością rekurencyjną: 

(3.4) Fk+i (u, v) = max {fk+i (z, v) + Fk(u-2z, z): z E N(u)} 
z 

dla u E Uk+i oraz v E N(u). 
Formuły te są jednakowe dla k = O, 1, ... , n - 2. Dla k = n- 1 funkcja F11 

przynosi wartość optymalną, mamy bowiem U11 = {211 + 1 - 1 }, / 11 = O oraz 

(3.5) Fn(211 +1 -l,·) = max {/o(Xo,X1)+ „. +fn-1(Xn-1,Xn)+O: 
Xo, ... ,x" 

2Xo+ ... +2xn = 2"+ 1 -1, XjEN}= 

= max{F11 _ 1(2"+ 1 -l-2z,z): ZEN}. 
z 

Bardziej niż optymalna wartość funkcji f interesuje nas permutacja, dla której 
ta wartość jest przyjmowana. Postaramy się podać sposób jej znalezienia. Załóżmy, 
że zk(u, v), oznacza to z E N(u), dla którego osiągane jest maksimum po prawej 
stronie równości (3.4) lub (3.5). 
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Z definicji funkcji Fk oraz równań (3.4) i (3.5) wynika, że permutację optymalną 
x = (.X0 , x 1 , ••• , Xn) można uzyskać drogą rekursji odwrotnej w następujący sposób: 
(3.6) Xn = Zn(2n+l _ 1, • ), 

li 

xk=zk(2n+ 1 -l- I 2x1,xk+i) (k=n-J,n-2, ... ,0). 
i=k+l 

Fakt, że ciąg tych wartości Xi definiuje permutację optymalną, wynika ze sposobu 
określenia dopiero co omówionych postępowań rekurencyjnych (prostego i od-
wrotnego) oraz z twierdzenia 1, które gwarantuje, że tak uzyskane rozwiązanie jest 
permutacją. 

4. Metoda i jej efektywność. Metoda, będąca wynikiem rozważań poprzedniego 
rozdziału, dzieli się w naturalny sposób na dwie części: 

I. Postępowanie proste - czyli rekurencyjne wyznaczanie wartości funkcji 
Fk+i i zk+i w zależności od wartości funkcji Fk i zk (k = O, 1, ... , n), przy czym 
Fk(u, v) i zk(u, v) obliczane są dla u E Uk i v E N(u) . 

II. Postępowanie odwrotne - czyli wyznaczanie permutacji optymalnej x = 
= (:X'0 , x1 , ••• , xn) „od tyłu", według wzorów (3.6). 

O efektywności metody decydować będzie część I tego schem.atu, a w szczegól-
ności liczba wartości funkcji Fk, które należy obliczyć. Niech Lk oznacza liczbę 
wartości funkcji Fk (a tym samym i zk), które należy obliczyć w k-tym kroku postę-

powania prostego. Ponieważ zbiór Uk zawiera (Z!~) elementów, a każdy ze zbiorów 

N(u) zawiera elementów n-k, przeto Lk = (~! ~) · (n-k). Liczba L wszystkich 
niezbędnych wartości funkcji Fk (k = O, 1 , ... , n) wynosi 

n-1 

L = LLk+l =p·2P- 1 -(p-1), 
k=O 

gdzie p = n+ 1 jest JiczJJą elementów zbioru N. 
Ilość pracy potrzebna do obliczenia wartości Fk(u, v) zależy od ilości tych z E N(u), 

ze względu na które liczymy maksimum we wzorze (3.4); jest zatem proporcjonalna 
do k + 1. Koszt metody można więc mierzyć wskaźnikiem 

n-1 

E = L (k+ J)Lk = (p-l)p. 2p- 2 +p. 
k=O 

L charakteryzuje niezbędną objętość pamięci, a E - czas liczenia. W porównaniu· 
z (p-1) · p ! (odpowiednik Ew rretodzie pełnego przeglądu) są to wielkości budzące 
optymizm. Jednak z praktycznego punktu widzenia już dla p rzędu kilkadziesiąt E 
jest tak duże, że różnice między tymi wielkościami są nieistotne. 

W zasadzie funkcje Fk są nam potrzebne jedynie dla wyznaczenia wartości 
funkcji zk. Nie trzeba więc w każdym kroku postępowania prostego pamiętać wszyst-
kich funkcji F0 , F1 , ••• , Fk, a jedynie wartości Fk i Fk- l. Ta oszczędność prowadzi 
jednak wyłącznie do zmniejszenia L, pozostawiając wskaźnik E bez zmian. 
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Zwróćmy uwagę, że E jest tu wskaźnikiem metody, niezależnym od rozwiązy
wanego zadania. Autorowi nie jest znana inna metoda, której koszt (niezależny od 
zadania) byłby istotnie mniejszy od obliczonego tutaj kosztu E. Pytanie - czy taka 
metoda w ogóle istnieje? 

5. Przyktady zastosowań. 
(a) Zagadnienie optymalnego przyporządkowania. Danych jest n+ 1 stanowisk 

pracy O, I , ... , n oraz n+ 1 robotników o zróżnicowanych kwalifikacjach, również 
o numerach O, 1, ... , n. Niech zs(r) oznacza zysk jednostkowy jaki wynika z faktu, 
że r-ty robotnik obsługuje s-te stanowisko. Jeśli przyjmiemy, że Xi EN oznacza 
przyporządkowanie robotnika o numerze Xi stanowisku i-temu, to permutacja 
x = (x0 , x 1 , ••• , Xn) oznaczać będzie sposób przyporządkowania wszystkich robotni-
ków różnym stanowiskom, a łączny zysk z takiego przyporządkowania wyniesie 

z(x) = zo(Xo)+z1(X1)+ ... +zn(Xn). 

Problem polega na znalezieniu permutacji maksymalizującej ten zysk. Można również 
traktować zs(r) jako stratę wynikłą z braku kwalifikacji robotnika r do obsługi 
stanowiska s. Mamy wtedy do czynienia z minimalizacją łącznej straty. 

(b) Linia (lub cykl) Hamiltona w grafie. Załóżmy, że N = {O, 1, ... , n} jest 
zbiorem węzłów, a A c A = Nx N - zbiorem łuków grafu zorientowanego G = 
= [N, A]. Linią Hamiltona w grafie G nazywamy każdy ciąg x = (x0 , x 1, ... , x„) 
węzłów tego grafu o następujących własnościach: 

I. x jest permutacją węzłów grafu; 
2. (Xi, Xi+i) EA dla każdego i= O, I, ... , n- I. 
Dany graf może mieć linie Hamiltona lub może nie mieć żadnej. Jak dotąd, 

nie są znane ogólne i proste kryteria, które tanim kosztem pozwalałyby rozstrzygać 
problem istnienia takiej linii. 

Przyjmijmy, że 
· IO, jeśli (xb xi +i) r/: A, 

f(xil xi+1) = fi(xb Xi+i) = l, J·es'lt' ( ) A Xi, Xi+l E • 

Aby rozstrzygnąć, czy istnieje linia Hamiltona, wystarczy rozwiązać zadanie (2.2) 
z tak określoną funkcją f Jeśli x jest permutacją optymalną, to linia Hamiltona 
istnieje, gdy f(x) = n, a nie istnieje - gdy ta równość nie zachodzi. 

Pojęciem analogicznym do linii jest cykl Hamiltona. Jest to ciąg wierzchołków 
(xo, X1, ... , Xn, x 0 ), przy czym 

I. (x0 , x 1 , ••• , x„) jest permutacją elementów zbioru N; 
2. (xi, Xi+t) EA dla i= O, I, ... , n-1 oraz (Xn, x 0 ) EA. 
Istnienie cykli można badać ograniczając się do badania cykli postaci (O, x 1 , ••• 

· · · , Xn, O). Przyjmując 

fi(x1,X2) =f(X1,X2)+f(O,x1), 
.ldxil xi+1) = f(xb xi+i), i = 2, ... , n-2, 

J,,_ .1(Xn-1 , Xn) = f(x„_ 1, Xn) + f(Xn, O) 
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i znajdując permutację optymalną x = (:X1 , .•• , Xn) elementów zbioru {l, ... , n} 
ze względu na kryterium 

uzyskujemy informację pozwalającą stwierdzić, czy istnieje cykl Hamiltona. Miano-
wicie, jeśli lex) = n+ 1, wtedy cykl taki istnieje, a nie istnieje, jeśli fcx) < n+ 1. 

(c) Najdłuższa linia Hamiltona, problem komiwojażera . Załóżmy, że dane są 

wielkości dii (i , } EN), które można interpretować jako długości łuków w grafie G, 
przy czym dii = - oo, jeśli (i,j) $A. Jeżeli x = (x0 , X 1 , •.• , Xn) jest jakąkolwiek 
linią Hamiltona w tym grafie, to jej długość wyrazi się wzorem 

d(x) = f(.Xo, X1) + f(x 1, X2) + ... + f(Xn-1, Xn), 

gdzie f(i, j) = dii. Należy znaleźć najdłuższą linię Hamiltona. W literaturze częściej 
stawiany jest problem znalezienia najkrótszej takiej linii. Między tymi problemami 
nie ma jednak zasadniczej różnicy, ze względu na możliwość zastąpienia minimum 
przez maksimum, za pośrednictwem równości (2.4). 

Z powyższym zagadnieniem wiąże się tzw. problem komhrojażera. Dany jest 
graf, którego węzły utożsamiamy z różnymi miastami, a łuki - z połączeniami 
komunikacyjnymi między nimi. Niech dii oznacza odległość (lub koszt pokonania 
odległości) między miastami i oraz }, przy czym dii może być różne od dii (drogi 
jednokierunkowe w grafie zorientowanym). Komiwojażer ma wyjechać z miasta O, 
odwiedzić wszystkie miasta - każde dokładnie jeden raz - i wrócić do miasta O. 
Musi on tak zaplanować swoją podróż, aby suma wszystkich pokonanych odległości 
(lub ich kosztów) była minimalna. Jest to zatem zadanie polegające na znalezieniu 
najkrótszego cyklu Hamiltona w grafie i można je rozwiązywać podobnie jak zadania 
poprzednie. 

Zwróćmy uwagę, że o ile w klasycznym schemacie tego problemu mamy do czynie-
nia jedynie z raz ustaloną macierzą odległości (dii), o tyle w przypadku naszej metody 
można rozpatrywać ciąg macierzy (di~>). Wtedy funkcje fk(xb Xk+i) = d~~~k r i 

występujące we wzorze (2.3) będą również dobre. Fakt ten można zinterpretować 
następująco: jeśli założymy, że komiwojażer odwiedza codziennie jedno miasto, 
to odległości, a raczej koszty podróżowania między miastami, zmieniają się dyna-
micznie, w zależności od czasu. 

(d) Optymalny harmonogram pracy parku maszynowego. Załóżmy, że danych 
est m maszyn (l, 2, .. . , m) oraz n+ 1 detali (O, I, ... , n), które na tych maszynach 
mają być wytworzone lub poddane obróbce. Wytworzenie detaluj, zgodnie z usta-
loną technologią, wymaga obróbki tego detalu na maszynach, w kolejności 

1, 2, ... , m. Zakłada się, że ta kolejność technologiczna jest taka sama dla wszystkich 
detali. Niech tii ~ O oznacza dany przez technologię czas obróbki j-tego detalu 
na i-tej maszynie. 

Warunki, w których cały proces produkcyjny ma się odbywać, są następujące: 

I. żadna maszyna nie może obrabiać jednocześnie więcej niż jednego detalu; 
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2. każdy detal w każdym momencie może być obrabiany na co najwyżej jednej 
maszynie; 

3. na wszystkich maszynach kolejność obróbki poszczególnych detali musi być 
jednakowa; 

4. obróbka każdego detalu musi być ciągła, tzn. bez przerw w czasie między 
rozpoczęciem obróbki na pierwszej maszynie i jej zakończeniem na maszynie ostat-
niej, z zachowaniem technologicznych czasów obróbki tii. 

Należy wyznaczyć kolejność x = (X0 , x 1 , ••• , Xn) detali O, 1, „., n, w jakiej 
mają one być obrabiane, aby łączny czas obróbki (od momentu rozpoczęcia obróbki 
pierwszego detalu do zakończenia obróbki detalu ostatniego) był jak najkrótszy. 
Można udowodnić, że jeśli określić wielkości 

to powyższe zadanie równoważne jest znalezieniu najdłuższej linii Hamiltona w grafie 
opartym o węzły O, 1, ... , n, z wyżej określonymi odległościami. 

Przypuśćmy teraz, że mamy do czynienia nadal z tymi samymi detalami, ale 
tylko z jedną maszyną, na której mają one być obrabiane. Czasy obróbki są przeto 
nieistotne i możemy przyjąć, że są wszystkie równe O. Założymy natomiast, że dane 
są czasy przełączeń, tzn. czasy przygotowania maszyny do obróbki detaluj (j = 
= O, 1, ... , n), pod warunkiem, że poprzednio obrabiany był detal i (i = O, 1, ... , n), 
i i= j. Musimy wyznaczyć permutację detali minimalizującą sumę czasów przełączeń, 
a więc znowu mamy do czynienia z zadaniem, które można rozwiązać za pomocą 
przedstawionej metody. 

Opisane wyżej zagadnienia nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwych 
wariantów zastosowań, w których mamy do czynienia z optymalizacją na zbiorze 
permutacji. Sygnalizują one jedynie pewne kierunki, najczęściej w literaturze spoty-
kane. Podkreślają one jednak w wystarczającym stopniu znaczenie rozpatrywanego 
w pracy problemu. 
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