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Περίληψη - Σν πξόβιεκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ έξγωλ ππό
πεξηνξηζκό πόξωλ (RCPSP) θαη πνιιαπινύο ηξόπνπο
εθηέιεζεο εξγαζηώλ απνηειεί πηζαλόηαηα έλα από ηα πην
πνιύπινθα ζπλδπαζηηθά πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο ζηε
δηαρείξηζε ηερληθώλ έξγωλ. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ην
πξόβιεκα πεξηιακβάλεη πνιιαπινύο θαη αληηθξνπόκελνπο
αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο θαη πεξηνξηζκνύο, όπωο ηελ
εμνκάιπλζε ηεο ρξήζεο πόξωλ δηαηεξώληαο παξάιιεια ηε
ρξήζε πόξωλ εληόο νξίωλ δηαζεζηκόηεηαο θαη ηε δηάξθεηα
ηνπ έξγνπ εληόο επηζπκεηώλ νξίωλ. Σν πεδίν ηωλ ιύζεωλ
απμάλεη ζε κέγεζνο θαζώο ν αξηζκόο ηωλ δηαθξηηώλ εξγαζηώλ
θαη νη ηξόπνη εθηέιεζήο ηνπο απμάλνπλ ελώ αλειαζηηθνί
πεξηνξηζκνί ζηε δηαζεζηκόηεηα ηωλ πόξωλ κπνξεί λα νδεγνύλ
ζε επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ θαη, θαη’ επέθηαζε,
ζε κεγάιν αξηζκό εθηθηώλ ρξόλωλ έλαξμεο ηωλ εξγαζηώλ θαη
ρξνλνδηαγξακκάηωλ ζπλνιηθά. Ζ πηνζέηεζε εμειηθηηθώλ
αιγνξίζκωλ ζε απηό ηνλ ηύπν πξνβιεκάηωλ γίλεηαη
απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζέγγηζε ηωλ βέιηηζηωλ ιύζεωλ. ε
απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε
κεηαμύ πέληε εμειηθηηθώλ αιγνξίζκωλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ρξνλνπξνγξακκαηηζκνύ έξγωλ ππό πεξηνξηζκό
πόξωλ θαη πνιιαπινύο ηξόπνπο εθηέιεζεο ηωλ εξγαζηώλ. Ζ
αλάιπζε έρεη ζηόρν λα δώζεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο
δπλαηόηεηεο ηωλ αιγνξίζκωλ ζε ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα ηωλ
ιύζεωλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζην ζρεδηαζκό κνληέιωλ,
ζηελ πινπνίεζή ηνπο θαη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηωλ
παξακέηξωλ.
Ζ
πινπνίεζε
ηωλ
αιγνξίζκωλ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ
Matlab γηα δηεπθόιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο. Ζ
εθηίκεζε ηωλ απνηειεζκάηωλ από αξθεηέο κειέηεο
πεξηπηώζεωλ παξνπζηάδνπλ ηνλ Γελεηηθό αιγόξηζκν (GA) θαη
ηνλ αιγόξηζκν Βειηηζηνπνίεζεο κε κήλνο ωκαηηδίωλ (PSO)
ωο ηνπο πιένλ θαηάιιεινπο λα δώζνπλ απνηειέζκαηα πνπ,
ζηηο πεξηζζόηεξεο ηωλ πεξηπηώζεωλ, ζπκπίπηνπλ κε ηηο
βέιηηζηεο ιύζεηο ή είλαη πνιύ θνληά ζε απηέο. Ο αιγόξηζκνο
Αλαδήηεζεο
Αξκνλίαο
(HS)
θαη
ν
αιγόξηζκνο
Πξνζνκνηωκέλεο Αλόπηεζεο (SA) απνθξίλνληαη θαιά ζε
πξνβιήκαηα κεζαίνπ κεγέζνπο ελώ ρακειόηεξε απόδνζε, ζε
ζρέζε κε ηνπο άιινπο αιγνξίζκνπο, παξνπζηάδεη ν αιγόξηζκνο
Βειηηζηνπνίεζεο Απνηθίαο Μπξκεγθηώλ (ACO).

επηιπζεί κε αλαιπηηθέο κεζόδνπο, όζν κάιηζηα ν αξηζκόο
ησλ εξγαζηώλ ελόο έξγνπ κεγαιώλεη. Η πνιππινθόηεηα
ηνπ πξνβιήκαηνο απμάλεη ζεκαληηθά εάλ ιεθζνύλ ππόςε
πνιιαπινί ηξόπνη εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζε ζρέζε κε ηηο
εκεξήζηεο κνλάδεο πόξσλ πνπ θαηαλέκνληαη αλά
δξαζηεξηόηεηα. Η δπλαηόηεηα επηινγήο κεηαμύ
δηαθνξεηηθώλ ηξόπσλ εθηέιεζεο (αλ είλαη πξαθηηθά
εθηθηή) κπνξεί λα βειηηώζεη ηε δηαδηθαζία θαηαλνκήο
ησλ πόξσλ θαη λα παξνπζηάζεη ιύζεηο νη νπνίεο
ηθαλνπνηνύλ ηνπο (ή πξνζαξκόδνληαη θαιύηεξα ζηνπο)
δεδνκέλνπο πεξηνξηζκνύο δηαζεζηκόηεηαο πόξσλ θαη
δηάξθεηαο έξγνπ αιιά, ζπγρξόλσο, νδεγεί ζε κεγαιύηεξν
κέγεζνο πξνβιήκαηνο ιόγσ ηνπ απμεκέλνπ αξηζκνύ
ελαιιαθηηθώλ εθηθηώλ ιύζεσλ. Σπλεπώο, ην πξόβιεκα
ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνύ έξγσλ κε απινύο ή
πνιιαπινύο ηξόπνπο εθηέιεζεο εξγαζηώλ παξακέλεη έλα
ελδηαθέξνλ πξόβιεκα κε θύξην ζηόρν ηελ αλάπηπμε
απνηειεζκαηηθώλ
δηαδηθαζηώλ
αλαδήηεζεο
κηαο
βέιηηζηεο ιύζεο ή ιύζεσλ θνληά ζηε βέιηηζηε κέζα ζην
ραώδεο πεδίν ιύζεσλ.
Η βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε πεξηιακβάλεη πνηθηιία
κεζόδσλ βειηηζηνπνίεζεο πνπ κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ
ζε αθξηβείο (exact) κεζόδνπο, ζε επξεηηθνύο (heuristics)
ή κεηαεπξεηηθνύο (metaheuristics) αιγνξίζκνπο. Οη
αθξηβείο κέζνδνη όπσο ν γξακκηθόο, ν αθέξαηνο, ν
δπλακηθόο πξνγξακκαηηζκόο ή ν πξνγξακκαηηζκόο ππό
πεξηνξηζκνύο (Menesi and Hegazy, 2014) κπνξνύλ λα
παξάγνπλ βέιηηζηεο ιύζεηο αιιά ζπάληα γηα πξνβιήκαηα
κε επξύ πεδίν αλαδήηεζεο ιύζεσλ. Παξάιιεια, νη
αθξηβείο κέζνδνη απνδίδνπλ θαιύηεξα ζε ζπλερή
πξνβιήκαηα αιιά ν πξνγξακκαηηζκόο έξγσλ απνηειεί
θαηά βάζε δηαθξηηό πξόβιεκα κε δηεζπαξκέλα
απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά
κεηαμύ ηνπο ζηελ ηειηθή θαηαλνκή ησλ πόξσλ, αθόκα θη
αλ δηαθέξνπλ ειάρηζηα ζηνπο ρξόλνπο έλαξμεο εξγαζηώλ.
Οη επξεηηθέο πξνζεγγίζεηο όπσο ν αιγόξηζκνο „branch
and bound‟ παξάγνπλ αξρηθά κηα ιίζηα ιύζεσλ θαη κεηά
επηιέγνληαη θάπνηεο ιύζεηο θνληά ζηηο βέιηηζηεο ελώ
απνθιείνληαη θάπνηεο νξηαθέο ιύζεηο. Οη Moukrim et al.
(2015) ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ αιγόξηζκν „branch and price‟
κε αιιεινπρία δξαζηεξηνηήησλ γηα λα ιύζνπλ ην
πξόβιεκα πξνγξακκαηηζκνύ έξγσλ ππό πεξηνξηζκό
πόξσλ κε ζηόρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ
έξγνπ. Έλα κεηνλέθηεκα ησλ επξεηηθώλ κεζόδσλ είλαη όηη

Λέμεηο-Κιεηδηά: Καηαλνκή Πόξωλ, Δμνκάιπλζε Πόξωλ,
Δμειηθηηθνί Αιγόξηζκνη, Πξνγξακκαηηζκόο Σερληθώλ
Έξγωλ, Βειηηζηνπνίεζε Πνιιαπιώλ ηόρωλ

I. ΔΗΑΓΩΓΖ
Ο πξνγξακκαηηζκόο ηερληθώλ έξγσλ ππό ρξνληθνύο
πεξηνξηζκνύο ή πεξηνξηζκέλνπο πόξνπο είλαη δύζθνιν λα
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δελ ππάξρεη θαζνιηθόο αιγόξηζκνο πνπ λα κπνξεί λα
αληηκεησπίζεη όια ηα πξνβιήκαηα. Σύκθσλα κε ηνπο
Kolisch θαη Drexl (1997), νη πξνζεγγίζεηο κε επξεηηθέο
ιύζεηο απνηπγράλνπλ λα παξάγνπλ εθηθηέο ιύζεηο όηαλ νη
πεξηνξηζκνί ζηνπο πόξνπο γίλνληαη «αζθπθηηθνί».
Οη κεηαεπξεηηθέο ηερληθέο είλαη θαηάιιειεο γηα λα
παξάμνπλ πξνζεγγηζηηθέο ιύζεηο (όηαλ απηέο κπνξνύλ λα
γίλνπλ απνδεθηέο) ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ην θαζνιηθό
βέιηηζην είλαη είηε άγλσζην ή ππνινγηζηηθά ρξνλνβόξν
λα βξεζεί (Warren Liao etal, 2011). Σηελ θαηεγνξία απηή,
νη εμειηθηηθνί αιγόξηζκνη είλαη ζηνραζηηθέο δηεξγαζίεο
πνπ κηκνύληαη ηε θπζηθή - βηνινγηθή ζπκπεξηθνξά θαη
εμέιημε ησλ εηδώλ. Η ζπλήζεο ιεηηνπξγία ησλ
εμειηθηηθώλ αιγνξίζκσλ είλαη κηα δηαδνρηθή αλαδήηεζε
βειηησκέλσλ ιύζεσλ θαζώο ε δηαδηθαζία εμειίζζεηαη θαη
πξννδεπηηθή ζύγθιηζε πξνο ηε βέιηηζηε ιύζε. Οη
εμειηθηηθνί αιγόξηζκνη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο γηα
ηελ αλαδήηεζε βέιηηζησλ ιύζεσλ ζε πξνβιήκαηα
πξνγξακκαηηζκνύ έξγσλ κε πνιιαπινύο ζηόρνπο
(Warren Liao εηαι, 2011, Kaiafa θαη Chassiakos, 2015).
Οη εξεπλεηέο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πνιιαπινύο ηύπνπο
πόξσλ (Zhang, 2012, Menesi θαη Hegazy, 2014),
αλαλεώζηκνπο ή κε αλαλεώζηκνπο πόξνπο (Peteghem θαη
Vanhoucke, 2008, Pérez etal, 2014) κε ζηόρν λα
δηεξεπλήζνπλ πην ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο έξγσλ, ζηαζεξό
ή κεηαβιεην επίπεδν δηαζεζηκόηεηαο πόξσλ αλάινγα κε
ηηο αλάγθεο ζηα θαηαζθεπαζηηθά επί κέξνπο ζηάδηα
(Kang etal, 2015). Άιινη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνύλ
πβξηδηθά ζρήκαηα επσθεινύκελνη ησλ πιενλεθηεκάησλ
δύν ή πεξηζζνηέξσλ αιγνξίζκσλ ή ρξεζηκνπνηνύλ έλαλ
εμειηθηηθό αιγόξηζκν ζε ζπλδπαζκό κε κηα άιιε κέζνδν.
Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε νη Orouji etal. (2014)
ρξεζηκνπνίεζαλ έλαλ πβξηδηθό αιγόξηζκν κε PSO θαη
„shuffled frog leaping‟ γηα λα επηιύζνπλ ην πξόβιεκα
RCPSP. Σπγθξηλόκελνη κε άιιεο κεζόδνπο, νη εμειηθηηθνί
αιγόξηζκνη
ζεσξνύληαη
πην
επέιηθηνη
ζηνλ
πξνγξακκαηηζκό ηνπο γηα αλάιπζε πνιιαπιώλ ηξόπσλ
εθηέιεζεο δξαζηεξηνηήησλ κε ζηόρν ηελ επίηεπμε ελόο
ζρεηηθά νκνηόκνξθνπ δηαγξάκκαηνο θαηαλνκήο πόξσλ
ζηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.
Σηελ παξνύζα εξγαζία γίλεηαη κηα ζπγθξηηηθή
αλάιπζε κεηαμύ πέληε εμειηθηηθώλ αιγνξίζκσλ γηα ηελ
επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο RCPSP. Οη κειέηεο
πεξηπηώζεσλ ζηνρεύνπλ λα εκβαζύλνπλ όρη κόλν ζηελ
απνδνηηθόηεηα ησλ αιγνξίζκσλ σο πξνο ηελ πνηόηεηα
ησλ ιύζεσλ θαη ηηο ππνινγηζηηθέο απαηηήζεηο αιιά θαη
ζηελ επζηάζεηα ησλ αιγνξίζκσλ, ζηε θηιηθόηεηα ηνπ
πεξηβάιινληνο ρξήζηε γηα ην ζρεδηαζκό ησλ κνληέισλ,
ηελ πινπνίεζή ηνπο θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ
παξακέηξσλ.
Η
πινπνίεζε
ησλ
αιγνξίζκσλ
πξαγκαηνπνηήζεθε
ζε
πεξηβάιινλ
Matlab
γηα
δηεπθόιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο. Η παξνπζίαζε
αθνινπζεί ηελ παξαθάησ δνκή: Σηε δεύηεξε ελόηεηα
δίλεηαη κηα πεξηγξαθή ηνπ κνληέινπ βειηηζηνπνίεζεο.
Σηελ ηξίηε ελόηεηα παξνπζηάδεηαη κηα κειέηε
πεξίπησζεο πξνο επίδεημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ αιγνξίζκνπ.
Σηε ηέηαξηε ελόηεηα αλαιύνληαη ηα ζεκαληηθόηεξα
επξήκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο ησλ αιγνξίζκσλ.
II. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Η αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ κνληέινπ
αλαπαξηζηά ην ζπλνιηθό θόζηνο ελζσκαηώλνληαο όινπο

82

ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο βειηηζηνπνίεζεο. Οη
(ζπρλά αληηθξνπόκελνη) αληηθεηκεληθνί ζηόρνη είλαη ε
θαηά ην δπλαηό ζπληνκόηεξε απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ε
κε ππέξβαζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο ησλ πόξσλ θαη ηεο
πηζαλήο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ (αλ ππάξρεη),
θαη ε θαηά ην δπλαηόλ εμνκάιπλζε ηνπ δηαγξάκκαηνο
θαηαλνκήο πόξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Τν
ζρεηηθό βάξνο θάζε αληηθεηκεληθνύ ζηόρνπ θαη ν βαζκόο
πνηλήο γηα ηελ ππέξβαζε θάζε πεξηνξηζκνύ ινγίδεηαη ζε
κνλάδεο θόζηνπο αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ππό εμέηαζε έξγνπ. Δηδηθόηεξα ην
ζπλνιηθό θόζηνο απαξηίδεηαη από ηα αθόινπζα κέξε:
 Τν άκεζν θόζηνο ηνπ έξγνπ εθθξάδεη ηηο δαπάλεο γηα
ηνπο απαζρνινύκελνπο ζην έξγν πόξνπο.
 Τν έκκεζν θόζηνο αθνξά ζηα γεληθά έμνδα ηνπ έξγνπ,
ινγίδεηαη δε θαηά πξνζέγγηζε αλάινγν ηεο δηάξθεηαο
ηνπ έξγνπ.
 Τν θόζηνο ππέξβαζεο ηεο πξνζεζκίαο πεξάησζεο ηνπ
έξγνπ αληηπξνζσπεύεη ηηο ζπλέπεηεο γηα ηνλ θύξην ηνπ
έξγνπ ηεο θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο πέξαλ ηεο
πξνγξακκαηηζκέλεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο.
 Τν θόζηνο ππέξβαζεο ηεο εκεξήζηαο δηαζεζηκόηεηαο
ησλ πόξσλ εθθξάδεη ην πξόζζεην θόζηνο πνπ
απαηηείηαη γηα κίζζσζε επηπξόζζεησλ πόξσλ ζηε
ζέζε ηνπ έξγνπ.
 Τν θόζηνο πνπ εθθξάδεη ηηο δηαθπκάλζεηο ζηε ρξήζε
ησλ πόξσλ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ
αληηπξνζσπεύεη ηηο πξόζζεηεο δαπάλεο ηνπ αλαδόρνπ
από ηελ αλάγθε ζπλερνύο κεηαθνξάο πόξσλ (θπξίσο
κεραλεκάησλ) πξνο θαη από ην εξγνηάμην (αλάινγα
κε ηηο εκεξήζηεο αλάγθεο) ή ην θόζηνο αλελεξγνύο
δηαθξάηεζεο παξαγσγηθώλ πόξσλ ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ.
Η αλάιπζε πεξηιακβάλεη δύν ζεσξήζεηο σο πξνο ηνλ
ηξόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. Σηε πξώηε ζεσξείηαη όηη
θάζε δξαζηεξηόηεηα ζα εθηειεζζεί κε ζπγθεθξηκέλν
ηξόπν, δειαδή κε ζπγθεθξηκέλν αξηζκό πόξσλ θαη
δηάξθεηα. Η βειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ πόξσλ
ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη εμεηάδνληαο απνθιεηζηηθά
ρξνληθό αλαπξνγξακκαηηζκό ησλ εξγαζηώλ ππό ηνλ
πεξηνξηζκό πάληνηε ησλ ζρέζεσλ δηαδνρήο κεηαμύ απηώλ.
Σηε δεύηεξε πεξίπησζε ζεσξνύληαη πνιιαπινί ηξόπνη
εθηέιεζεο δξαζηεξηνηήησλ όπνπ ε αζξνηζηηθή απαίηεζε
πόξσλ θάζε δξαζηεξηόηεηαο είλαη δεδνκέλε θαη
ακεηάβιεηε αιιά είλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη
δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί εκεξήζησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ
πόξσλ θαη δηάξθεηαο εξγαζίαο.
Σηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο πινπνηήζεθαλ θαη
κειεηήζεθαλ πέληε εμειηθηηθνί αιγόξηζκνη σο πξνο ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Απηνί
είλαη ν Γελεηηθόο Αιγόξηζκνο (Genetic Algorithm-GA), ν
αιγόξηζκνο Βειηηζηνπνίεζεο κε Σκήλνο Σσκαηηδίσλ
(Particle Swarm Optimization-PSO), ν αιγόξηζκνο
Βειηηζηνπνίεζεο Απνηθίαο Μπξκεγθηώλ (Ant Colony
Optimization-ACO), ν αιγόξηζκνο Αλαδήηεζεο Αξκνλίαο
(Harmony
Search-HS)
θαη
ν
αιγόξηζκνο
Πξνζνκνησκέλεο Αλόπηεζεο (Simulated Annealing-SA).
Όινη νη αιγόξηζκνη πξνγξακκαηίζζεθαλ ζε Matlab γηα λα
δηεπθνιπλζεί ε αλάπηπμε θαη ε παξακεηξνπνίεζε ησλ
αιγνξίζκσλ, ε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ
εθαξκνγώλ ησλ αιγνξίζκσλ, θαζώο θαη ε αλάιπζε
επαηζζεζίαο ησλ παξαγόκελσλ ιύζεσλ. Κνηλό ζηνηρείν

πεξηνξηζκνύο. Η 1ε πεξίπησζε αλαθέξεηαη ζην αξρηθό
πξόγξακκα έξγνπ κε ηελ ελσξίηεξε έλαξμε θάζε
εξγαζίαο. Η 2ε πεξίπησζε αθνξά ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο
θαηαλνκήο πόξσλ ρσξίο λα απμεζεί ε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ
(δειαδή νη εξγαζίεο κπνξνύλ λα θαζπζηεξήζνπλ κόλν
εληόο ησλ πεξηζσξίσλ ηνπο). Απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ
αλάζεζε ελόο πςεινύ θόζηνπο γηα θάζε εκέξα
ππέξβαζεο ηεο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ πέξαλ ηεο 15εο
εκέξαο. Σηε 3ε θαη 4ε πεξίπησζε εηζάγεηαη πεξηνξηζκόο
δηαζεζηκόηεηαο ησλ πόξσλ ζε 4 κνλάδεο αλά εκέξα. Η
κνληεινπνίεζε επηηπγράλεηαη κε πςειό πξόζζεην θόζηνο
(πνηλή), ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο όξνπο θόζηνπο, γηα
θάζε ππέξβαζε (ζε αξηζκό εκεξώλ θαη αξηζκό επηπιένλ
πόξσλ) ηεο δνζείζαο δηαζεζηκόηεηαο ησλ πόξσλ. Σηελ 3ε
πεξίπησζε θάζε εξγαζία εθηειείηαη κε ζπγθεθξηκέλν
ηξόπν (πξνθαζνξηζκέλε δηάξθεηα θαη εκεξήζηνη πόξνη),
ελώ ζηελ 4ε πεξίπησζε ζεσξνύληαη ελαιιαθηηθνί ηξόπνη
εθηέιεζεο γηα θάζε εξγαζία (κεηαβαιιόκελε δηάξθεηα
θαη πόξνη αιιά ζηαζεξνί αζξνηζηηθά πόξνη). Σηελ 3ε θαη
ζηελ 4ε πεξίπησζε, εκπεηξηθή (αιιά θαη ππνινγηζηηθή)
αλάιπζε δείρλεη όηη ην δηάγξακκα πόξσλ κπνξεί λα
εμνκαιπλζεί πιήξσο κε δηάξθεηα έξγνπ 22 εκεξώλ.

ησλ αιγνξίζκσλ είλαη κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία κε
έλα πιήζνο θνξέσλ (ρξσκνζώκαηα, ζσκαηίδηα,
κπξκήγθηα, αξκνλίεο θηι) πνπ μεθηλνύλ από κηα ηπραία
αξρηθή ιύζε ππνινγίδνληαο ηελ ηηκή θόζηνπο ηεο
αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο θαη πξννδεπηηθά θαηαιήγνπλ
ζε ιύζεηο ειαρίζηνπ θόζηνπο ηεο αληηθεηκεληθήο
ζπλάξηεζεο. Η θάζε ιύζε αλαπαξηζηά έλα πξόγξακκα
εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ, όπνπ ε θάζε εξγαζία πξνζδηνξίδεηαη
είηε από ην ρξόλν έλαξμήο ηεο ή από ην ρξνληθό
πεξηζώξην ζε ζρέζε κε ηηο ακέζσο πξνεγνύκελέο ηεο. Σηε
ζεώξεζε ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ εθηέιεζεο εξγαζηώλ, ζε
θάζε βήκα ηεο δηαδηθαζίαο βειηηζηνπνίεζεο επηιέγεηαη
γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα κηα ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα εληόο
ηνπ εύξνπο ησλ εθηθηώλ δηαξθεηώλ θαη πξνζαξκόδνληαη
(αληηζηξόθσο) αλάινγα νη εκεξήζηνη πόξνη ώζηε λα
δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε ζπλνιηθή απαίηεζε πόξσλ γηα ηελ
ελ ιόγσ εξγαζία. Οη δηάξθεηεο ησλ εξγαζηώλ, ζε
ζπλδπαζκό κε ηνπο αληίζηνηρνπο ρξόλνπο έλαξμεο ηνπο
θαη ηηο ζρέζεηο δηαδνρήο, θαζνξίδνπλ ην ρξνλνδηάγξακκα
ηεο ιύζεο ελώ νη πόξνη ησλ εξγαζηώλ, ζε ζπλδπαζκό κε
ην ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηώλ, θαζνξίδνπλ ην δηάγξακκα
θαηαλνκήο πόξσλ ηνπ έξγνπ.

III. ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ

Πίλαθαο 1: Γεδνκέλα έξγνπ κειέηεο πεξίπηωζεο
Άκεζα
Δξγαζία
Γηάξθεηα # Πόξσλ
Πξνεγνύκελε
A
5
2
B
10
2
C
4
2
D
A
7
2
E
C
5
2
F
A
4
2
G
C
6
2
H
B, D, E
3
2

Έλα έξγν κε νθηώ εξγαζίεο παξνπζηάδεηαη ζηα πιαίζηα
ηεο κειέηεο πεξίπησζεο κε ηα δεδνκέλα ηνπ
πξνβιήκαηνο λα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Ο ίδηνο
ηύπνο πόξνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε όιεο ηηο εξγαζίεο. Σην
Σρήκα 1 θαίλεηαη ην δηάγξακκα Gantt θαη ην γξάθεκα
θαηαλνκήο πόξσλ γηα ηηο ελσξίηεξεο ελάξμεηο ησλ
εξγαζηώλ. Όπσο θαίλεηαη ζηα δηαγξάκκαηα, ε δηάξθεηα
ηνπ έξγνπ είλαη 15 εκέξεο θαη ε κέγηζηε εκεξήζηα ρξήζε
πόξσλ είλαη 10 κνλάδεο.
Σηνλ Πίλαθα 2 αμηνινγείηαη έλαο αξηζκόο ζελαξίσλ
κε δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηόηεηεο βειηηζηνπνίεζεο θαη

Δξγαζία
A
B
C
D
E
F
G
H
Σύλνιν

1
2
2
2

2
2
2
2

3
2
2
2

4
2
2
2

5
2
2

2
2

6

Φξόλνο
7 (εκέξα
8
9

10

2

2

2

2

2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2

11

12

2

2

13

14

15

2
2

2
2

14

15

2

6

6

6

6

8

10

10

10

10

6

2

2

2
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

10
8
6
4
2

ρήκα 1. Γηάγξακκα Gantt θαη γξάθεκα θαηαλνκήο πόξωλ γηα ηηο ελωξίηεξεο ελάξμεηο ηωλ εξγαζηώλ
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Τν Σρήκα 2 ελδεηθηηθά αλαπαξηζηά ην δηάγξακκα
Gantt θαη ην δηάγξακκα θαηαλνκήο πόξσλ γηα ηελ 4ε
πεξίπησζε. Σην Σρήκα 3 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο
ζύγθιηζεο ηεο ηηκήο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο γηα
κηα ελδεηθηηθή πεξίπησζε. Σε απηήλ, ν Γελεηηθόο
Αιγόξηζκνο, εθαξκνδόκελνο ζηελ 3ε πεξίπησζε,

ζπγθιίλεη ζηε βέιηηζηε ιύζε κεηά από 140 γεληέο
(επαλαιήςεηο) γηα όια ηα ρξσκνζώκαηα πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Ο Πίλαθαο 3 ζπλνςίδεη ηα
απνηειέζκαηα από ηνπο πέληε αιγνξίζκνπο γηα ηελ θάζε
πεξίπησζε πνπ αλαιύζεθε (ε ζπδήηεζε αθνινπζεί ζηελ
επόκελε ελόηεηα).

Πίλαθαο 2. Βέιηηζηα απνηειέζκαηα θαηαλνκήο πόξωλ ζηα δηαθνξεηηθά ζελάξηα ηεο κειέηεο πεξίπηωζεο
Αξηζκόο
πεξίπησζεο

Πεξηνξηζκόο
πόξσλ

Πεξηγξαθή πεξίπησζεο

Μέγηζηε
απαίηεζε
πόξσλ

Γηάξθεηα
έξγνπ

Τππηθή
απόθιηζε
εκεξήζησλ
πόξσλ*
3.25

Αζξνηζηηθή
κεηαβνιή
πόξσλ**

Δλσξίηεξεο ελάξμεηο εξγαζηώλ
15
10
12
Καηαλνκή πόξσλ εληόο ησλ δηαζέζηκσλ
15
6
0.52
2
πεξηζσξίσλ εξγαζηώλ
3
Καηαλνκή πόξσλ εληόο ησλ πεξηνξηζκώλ πόξσλ,
ρσξίο αιιαγή ζε δηάξθεηα θαη πόξνπο
R≤4
22
4
0
0
δξαζηεξηνηήησλ
4
Καηαλνκή πόξσλ εληόο ησλ πεξηνξηζκώλ πόξσλ,
κε ρξήζε ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ εθηέιεζεο
R≤4
22
4
0
0
(αιιαγή δηάξθεηαο θαη πόξσλ δξαζηεξηνηήησλ)
* Δθθξάδεη ηε δηαθνξνπνίεζε ζηελ εκεξήζηα απαίηεζε πόξσλ
** Δθθξάδεη ηνλ αζξνηζηηθό αξηζκό πόξσλ πνπ εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη από ην έξγν κέξα κε ηε κέξα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
1
2

Δξγαζία
A
B
C
D
E
F
G
H
Σύλνιν

1

2

4

4

3
2
2

4
2
2

5
2
2

6
2
2

7
2
2

Φξόλνο
11 12

8

9

10

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

13

14

15

16

17

18

19

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

20

21

22

2
2
4

2
2
4

21

22

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2
2
4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6
4
2

ρήκα 2. Γηάγξακκα Gantt θαη γξάθεκα θαηαλνκήο πόξωλ - 4ε πεξίπηωζε κειέηεο

6

3

GA PLOT-COST

x 10

2.5

COST

2

1.5

1

0.5

0

0

20

40

60

80

100
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120

140

160

180

200
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Πίλαθαο 3. Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο αιγνξίζκωλ
Αιγόξηζκνο
Γελεηηθόο αιγόξηζκνο
Απνηθία Μπξκεγθηώλ
Σκήλνο Σσκαηηδίσλ
Πξνζνκνησκέλε Αλόπηεζε
Αλαδήηεζε Αξκνλίαο

Πεξίπησζε 2
10900-15
1 sec
12100-15
1 sec
10900-15
1 sec
10900-15
1 sec
10900-15
1 sec

Κόζηνο Έξγνπ – Γηάξθεηα
Υπνινγηζηηθόο Φξόλνο
Κόζηνο Έξγνπ – Γηάξθεηα
Υπνινγηζηηθόο Φξόλνο
Κόζηνο Έξγνπ – Γηάξθεηα
Υπνινγηζηηθόο Φξόλνο
Κόζηνο Έξγνπ – Γηάξθεηα
Υπνινγηζηηθόο Φξόλνο
Κόζηνο Έξγνπ – Γηάξθεηα
Υπνινγηζηηθόο Φξόλνο

Πεξίπησζε 3
32000-22
8 sec
39100-23
4 sec
32000-22
2 sec
32000-22
3 sec
32000-22
36 sec

Πεξίπησζε 4
32000-22
240 sec
62600-29
10 sec
32000-22
145 sec
45300-24
29 sec
48200 -25
50 sec

ρξήζεο
ησλ
πόξσλ
εληόο
ησλ
πεξηνξηζκώλ
δηαζεζηκόηεηαο ησλ. Τν πεδίν ιύζεσλ δηνγθώλεηαη
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζζεθαλ ζηνλ
ζεκαληηθά ζε αξηζκό θαζώο ην πιήζνο ησλ εξγαζηώλ θαη
Πίλαθα 3 (θη από άιιεο αλαιύζεηο θαη κειέηεο
ησλ ηξόπσλ εθηέιεζήο ηνπο κεγαιώλεη, ελώ παξάιιεια
πεξηπηώζεσλ) θαηαγξάθνληαη νη αθόινπζεο παξαηεξήζεηο:
αλειαζηηθνί πεξηνξηζκνί ηεο δηαζεζηκόηεηαο ησλ πόξσλ
 Σε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα εύξεζεο ησλ κπνξεί λα νδεγνύλ ζε επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο έξγνπ κε
βέιηηζησλ ιύζεσλ, ε ζύγθξηζε ησλ αιγνξίζκσλ παξάιιειε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εθηθηώλ ιύζεσλ
δείρλεη όηη ν Γελεηηθόο αιγόξηζκνο (GA) θαη ν πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ έξγνπ. Σε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, ε
αιγόξηζκνο Βειηηζηνπνίεζεο Σκήλνπο Σσκαηηδίσλ πηνζέηεζε εμειηθηηθώλ αιγνξίζκσλ θαζίζηαηαη αλαγθαία
(PSO) παξνπζηάδνπλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα από γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ βέιηηζησλ ιύζεσλ. Παξά ηα πνιύ
ηνπο ππόινηπνπο αιγνξίζκνπο. Αληηζέησο, ν ππνζρόκελα απνηειέζκαηα από ηελ εθαξκνγή απηώλ ησλ
αιγόξηζκνο Απνηθίαο Μπξκεγθηώλ (ACO) εκθαλίδεη αιγνξίζκσλ, πεξαηηέξσ κειέηε απαηηείηαη γηα ηελ
ηε κηθξόηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα αλάκεζα ζηνπο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απνηειεζκαηηθά, εηδηθά όζν
πέληε αιγνξίζκνπο.
απμάλεη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ.
 Η βειηηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ θξίλεηαη
απαξαίηεηε γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο ησλ ΑΝΑΦΟΡΔ
αιγνξίζκσλ. Ο Γελεηηθόο αιγόξηζκνο απαηηεί ηε Kaiafa, S. and Chassiakos, A.P. (2015). “A genetic algorithm for
κηθξόηεξε πξνζπάζεηα επηηπρνύο παξακεηξνπνίεζεο
optimal resource-driven project scheduling”. Procedia
ελώ νη PSO θαη ACO είλαη νη πην εμαξηεκέλνη
Engineering 123, 260 – 267
αιγόξηζκνη όζνλ αθνξά ηηο θαηάιιειεο ηηκέο ησλ Kang, L., Moon, H., Min, C., Kim, S., and Kim, H. (2015).
“Developing an active resource allocation algorithm
παξακέηξσλ ηνπο.
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 Η ζεώξεζε ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ εθηέιεζεο
site”. KSCE Journal of Civil Engineering, Vol. 19, pp 17-27.
εξγαζηώλ (πεξίπησζε 4), παξόιν πνπ πξνζθέξεη ηε
Kolisch, R. and Drexl, A. (1997). “Local search for
δπλαηόηεηα
γηα
θαιύηεξε
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Τν πξόβιεκα ηεο εμνκάιπλζεο ησλ πόξσλ ζε ηερληθά
έξγα είλαη έλα από ηα πην ελδηαθέξνληα θαη απαηηεηηθά
ζην ρώξν ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ. Η βειηηζηνπνίεζε
πεξηιακβάλεη αληηθξνπόκελνπο αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο
θαη πεξηνξηζκνύο, όπσο, γηα παξάδεηγκα, ηελ εμνκάιπλζε
ηεο ρξήζεο πόξσλ κε ηαπηόρξνλε δηαηήξεζε ηεο
δηάξθεηαο έξγνπ εληόο ησλ επηζπκεηώλ νξίσλ θαη ηεο
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