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Streszczenie:  
W artykule przedstawiono problem predyktywnego harmonogramowania projektów 
z ograniczoną dostępnością zasobów (ang. RCPSP – Resource-Constrained Project 
Scheduling Problem). Jako przykład opisano harmonogramowanie projektów 
informatycznych. 

 
Summary:  
In article is presented predictive Resource-Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP). 
As example is described IT project scheduling.  
 
1. Wprowadzenie 
Zarządzanie projektami (przedsięwzięciami) jest coraz częściej stosowane w planowaniu 
produkcji. Ponad 25% działalności gospodarczej nadaje się do zarządzania przez projekty [5]. 
Dotyczy to takich dziedzin, jak inŜynieria, sektor IT, sektor prac publicznych, sektor 
budowlany, przemysł lotniczy i obronny, budowa statków itp. W związku ze zwiększającym 
się zainteresowaniem projektowym zarządzaniem przedsiębiorstwem rośnie zapotrzebowanie 
na harmonogramowanie projektów. Szczególnie duŜe praktyczne znaczenie mają algorytmy 
uwzględniające dynamikę systemów produkcyjnych w zmieniającym się otoczeniu. 
Realizacja przedsięwzięcia odbywa się często w warunkach niepewności, które musi być 
uwzględnione przy tworzeniu harmonogramu. Stosowane jest harmonogramowanie 
predyktywne (ang. predictive scheduling) zwane teŜ proaktywnym [6] (ang. proactive 
scheduling), w którym tworzy są harmonogram odporny przez antycypację moŜliwych 
zakłóceń. Często jednak predyktywne podejście jest niewystarczające, pojawiają się 
nieprzewidywalne zakłócenia, które powodują, Ŝe dane uszeregowanie jest juŜ niewydajne 
lub niemoŜliwe do zrealizowania. Zachodzi wtedy konieczność harmonogramowania 
reaktywnego (ang. reactive scheduling), które polega na rewizji istniejącego harmonogramu 
w odpowiedzi na pojawiające się zaburzenia.  

W ostatnich latach powstaje wiele prac z harmonogramowania realizacji projektów. 
Najczęściej podejmowanym w badaniach dotyczących predyktywno-reaktywnego 
szeregowania zadań jest problem harmonogramowania projektu z ograniczoną dostępnością 
zasobów (ang. RCPSP – Resource-Constrained Project Scheduling Problem). Podejmowany 
jest problem RCPSP ze stochastycznymi czasami trwania czynności (np. w pracach [2], [8]) 
oraz problem RCPSP ze stochastyczną dostępnością zasobów (np. w pracy [6]). Brak jest 
opracowań kompleksowo analizujących moŜliwe zakłócenia występujące w systemach 
produkcyjnych. Jest to tematyka bardzo rozwojowa.  

Model RCPSP moŜna z powodzeniem stosować przy realizacji wielu praktycznych 
przedsięwzięć m.in. przy budowie systemów informatycznych. Harmonogramowanie 
projektów informatycznych moŜna sprowadzić do problemu predyktywno-reaktywnego 
harmonogramowania projektów z ograniczoną dostępnością odnawialnych zasobów. 

 



2. Opis problemu harmonogramowania projektów z ograniczoną dostępnością zasobów 
Projekt (ang. project) to unikalny zbiór współzaleŜnych czynności (zadań, operacji) 
realizowany dla osiągnięcia przyjętych celów w ramach określonych zasobów. Przyjmujemy, 
Ŝe projekt jest realizowany przy uŜyciu zasobów odnawialnych (ang. renewable) tzn. takich, 
których dostępność jest odnawiana w kolejnych okresach czasu – ilość zasobu jest stała 
niezaleŜnie od obciąŜeń w poprzednich okresach. Zasoby odnawialne to np. pracownicy, 
maszyny. Czynność to część projektu, stanowiąca odrębną całość, dla której trzeba 
wyznaczyć terminy rozpoczęcia i/lub zakończenia. Pomiędzy zadaniami w projekcie 
występują ograniczenia kolejnościowe, które odwzorowują logiczną kolejność wykonywania 
zadań w ramach projektu. Dla jednoznacznego określenia relacji konieczne jest podanie 
poprzednika (czyli czynności, która poprzez relację warunkuje rozpoczęcie lub zakończenie 
innej czynności), następnika oraz rodzaju relacji. Zakładamy, Ŝe w rozwaŜanym problemie 
między czynnościami występują, najpowszechniej stosowane w badaniach, relacje typu 
koniec-początek bez zwłoki (ang. finish-start, zero-lag precedence), w których następnik 
moŜe się rozpocząć bezzwłocznie po zakończeniu poprzednika.  

Przy reprezentowaniu problemów harmonogramowania projektów często stosuje się zapis 
w formie sieci (grafów). Dla rozwaŜanego problemu harmonogramowania projektów 
z ograniczonymi zasobami RCPSP stosowana będzie sieć AON tzw. sieć czynności, która jest 
odpowiedniejsza dla problemów szeregowania z kryterium optymalizacji czasu. Projekty 
w sieci czynności reprezentowane są jako acykliczny, spójny, prosty graf skierowany G(V, E), 
w którym V oznacza zbiór węzłów odpowiadający czynnościom, a E to zbiór łuków, które 
opisują zaleŜności kolejnościowe między czynnościami. Do projektu pomocniczo dodawane 
są: fikcyjna czynność utoŜsamiana z rozpoczęciem projektu (ang. dummy start activity) – 
wierzchołek początkowy grafu G(V, E) oraz fikcyjna czynność oznaczająca zakończenie 
projektu (ang. dummy end activity) – wierzchołek końcowy grafu G(V, E). Czas trwania obu 
fikcyjnych czynności wynosi 0, ich zapotrzebowanie na zasoby jest równe 0.  

Rozwiązaniem problemu szeregowania zadań jest wektor terminów rozpoczęcia lub 
zakończenia poszczególnych zadań. Jest to tzw. reprezentacja bezpośrednia problemu, która 
jednak nie znalazła szerokiego zastosowania w praktyce. W badaniach dla problemu 
deterministycznego RCPSP najczęściej stosowane są [5]:  
• reprezentacja permutacyjna, w której rozwiązaniem jest ciąg kolejnych numerów operacji 

tzw. lista czynności (ang. activity-list), 
• reprezentacja reguł priorytetu (ang. priority rule based,), w której rozwiązaniem jest lista 

priorytetowa tzn. wektor o długości równej liczbie czynności, w którym kaŜdemu 
elementowi przypisana jest reguła priorytetu. 

Dla potrzeb harmonogramowania odpornego stosuje się równieŜ reprezentację listy buforów 
(ang. buffer list representation). Lista buforów wskazuje o jaki bufor czasowy, 
najwcześniejszy moŜliwy czas rozpoczęcia danej czynności, jest przesunięty w czasie. Przy 
generowaniu harmonogramu procedura dekodująca wykorzystuje równocześnie informacje 
z listy buforów i z listy priorytetowej (lub listy czynności).     

Lista czynności i lista priorytetowa określają waŜność operacji, na podstawie której, przy 
zastosowaniu odpowiedniej procedury dekodującej, ustalany jest harmonogram, czyli 
określane są terminy rozpoczęcia poszczególnych czynności. Jest to przekształcenie 
rozwiązania do reprezentacji bezpośredniej. W deterministycznym RCPSP najczęściej 
wykorzystywane są dwa schematy generowania harmonogramu SGS (ang. SGS – Schedule 
Generation Scheme): 
• szeregowy SGS (ang. serial SGS) – w kaŜdej iteracji rozpoczynana jest pierwsza 

nieuszeregowana czynność z listy czynności lub z listy priorytetowej, w najwcześniejszym 
moŜliwym terminie rozpoczęcia przy spełnieniu ograniczeń kolejnościowych 
i zasobowych,  



• równoległy SGS (ang. parallel SGS) – iteracyjnie, w kolejnych momentach czasu t 
(w punktach decyzyjnych), rozpoczynane są wszystkie nieuszeregowane czynności, które 
mogą być rozpoczęte w kolejności wynikającej z listy czynności lub z listy priorytetowej 
przy spełnieniu ograniczeń kolejnościowych i zasobowych.  

W harmonogramowaniu predyktywno-reaktywnym poza kryterium wydajnościowym 
kluczowe jest zachowanie stabilności harmonogramu predyktywnego. Aby zminimalizować 
odchylenia rzeczywistych terminów rozpoczęcia od planowanych, muszą stosowane być 
zmodyfikowane procedury dekodujące, tzw. odporne SGS [7]: 
• odporny równoległy SGS (ang. robust parallel SGS) – działa jak parallel SGS 

z dodatkowym ograniczeniem, aby nie rozpoczynać czynności przed ich planowym 
terminem rozpoczęcia wynikającym z harmonogramu predyktywnego tzw. railway 
scheduling, 

• odporny szeregowy SGS (ang. robust serial SGS) – działa jak serial SGS z dodatkowym 
ograniczeniem, aby rozpoczynać czynności w momencie jak najbardziej zbliŜonym do 
planowego terminu rozpoczęcia wynikającego z harmonogramu predyktywnego 
(w odróŜnieniu do robust parallel SGS moŜliwe jest rozpoczęcie operacji przed 
planowanym czasem rozpoczęcia). 

Dla predyktywno-reaktywnego harmonogramowania projektów wykorzystywany jest 
następujący model matematyczny uwzględniający stabilność jako jedno z kryteriów 
optymalizacyjnych (stosowany m.in. w pracach [3][6][7]): 
Funkcja celu (minimalizacja waŜonego kosztu niestabilności): 
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przy następujących ograniczeniach: 
• następnik moŜe rozpocząć się po zakończeniu poprzednika (ograniczenia kolejnościowe): 
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• w kaŜdym momencie czasu t wykorzystanie zasobów odnawialnych przez wykonywane 
czynności nie przekracza wielkości dostępnych (ograniczenia zasobowe):    
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• termin zakończenia projektu nδ , który nie moŜe być przekroczony (ograniczenia 

czasowe): 
 nns δ≤  (4) 

Oznaczenia i załoŜenia: 
− 0

is  – planowany moment  rozpoczęcia operacji i, zmienna decyzyjna do ustalenia podczas 

tworzenia harmonogramu predyktywnego, 
− R

is  – rzeczywisty moment  rozpoczęcia operacji i, w harmonogramowaniu predyktywnym 

za R
is  wstawić E( R

is ) jako oczekiwany czas rzeczywistego startu operacji i,  

− wi – waga określająca koszt zakłócenia przypadający na jednostkę czasu (koszt 
marginalny) związany z nieterminowością rozpoczęcia czynności i, koszt ten moŜe być 
związany z dodatkowymi kosztami organizacyjnymi, z kosztami magazynowania 
materiałów, z karami umownymi związanymi z nieterminowym wykonaniem danego etapu 
projektu itp.: 
o gdy przyjmiemy w1,…, wn-1=0 oraz wn≠0 – problem sprowadza się do minimalizacji 

czasu realizacji projektu (kryterium wydajnościowe), 
o gdy przyjmiemy w1=w2=…=wn-1=wn≠0 – problem sprowadza się do uodpornienia 

harmonogramu na moŜliwe zakłócenia (kryterium stabilności), 



o moŜliwość zdefiniowania problemu z określonymi przez klientów etapami realizacji 
projektu tzw. „kamieniami milowymi”: czynnościom, po których interesujący klientów 
etap projektu jest w pełni zrealizowany, są nadawane większe wagi (koszty 
niestabilności) niŜ pozostałym czynnościom, 

− di – czas wykonywania operacji i (ang. duration), 
− r ik – zapotrzebowanie czynności i na zasób typu k. 
 
3. Harmonogramowanie projektów informatycznych 
Planowanie projektu informatycznego sprowadza się do określenia zadań potrzebnych do 
zrealizowania przedsięwzięcia, następnie znalezieniu relacji między poszczególnymi 
zadaniami (zadania niezaleŜne, zadania związane relacjami typu koniec-początek itp.). 
Dodatkowo konieczne jest oszacowanie czasów trwania zadań. Jest to zadania trudne, 
poniewaŜ tworzenie oprogramowania jest działalnością twórczą. KaŜdy projekt 
informatyczny jest unikalny oraz ma cechy nowatorskie. Oznacza to, Ŝe doświadczenie 
zdobyte podczas realizacji poprzednich projektów moŜe być wykorzystane w następnych 
przedsięwzięciach jedynie jako odniesienie do przeprowadzenia oszacowania. Unikalność 
prowadzonych prac powoduje, iŜ pojawia się niepewność co do uzyskania oczekiwanego 
rezultatu. Z drugiej strony przebieg prac nad projektem informatycznym jest częściowo 
powtarzalny, jest z reguły kompilacją wcześniej znanych koncepcji i idei, a niepewność 
występuje na poziomie rozwiązań szczegółowych. Oszacowanie czasu trwania wszystkich 
czynności w projekcie (liczby osobogodzin potrzebnych do realizacji projektu) daje 
moŜliwość wyceny przedsięwzięcia. Poza liczbą osobogodzin potrzebnych do wykonania 
zadania konieczne jest określenie ile osób powinno realizować te zadanie, aby jego realizacja 
przebiegała sprawnie. Określenie ile zasobów (ludzi) przydzielić do danego zadania moŜe 
wynikać z analizy moŜliwości podziału tego zadania na części. 

W etapie negocjacji z klientem istnieje konieczność ustalenia wstępnego harmonogramu 
realizacji projektu. Wiedza z harmonogramu umoŜliwia negocjowanie terminów realizacji 
poszczególnych etapów systemu informatycznego (kolejnych wersji systemu). Stworzenie 
planu realizacji systemu informatycznego pozwala na ocenę danego zadania w kontekście 
całego przedsięwzięcia. Brak planu moŜe przyczyniać się do wydłuŜania czasu realizacji 
poszczególnych zadań (brak kontroli wykonawców). Tworzony harmonogram musi 
gwarantować terminową realizację wszystkich etapów projektu i dodatkowo powinien 
zapewniać ciągłość pracy dla programistów oraz zrównowaŜyć obciąŜenia w czasie pracy nad 
poszczególnymi zadaniami z uwzględnieniem celu całego projektu. Przy ustalaniu kolejności 
wykonywania poszczególnych zadań na początku naleŜy zidentyfikować ryzykowne zadania, 
w celu zminimalizowania ich wpływu na projekt. NaleŜy je jak najszybciej realizować, gdyŜ 
mogą one zdecydować o terminowej wykonalności projektu. Trudności z ich realizacją mogą 
spowodować konieczność renegocjacji terminów umownych realizacji poszczególnych wersji 
systemu. Jeśli realizacja najtrudniejszych zadań będzie się wydłuŜać, to pozostanie czas na 
inne działania zaradcze (zatrudnienie dodatkowych pracowników itp.). Innym rozwiązaniem 
moŜe być wczesne wykonanie prototypów (ang. rapid prototyping) najbardziej krytycznych 
i skomplikowanych fragmentów oprogramowania, co zwiększy ich przewidywalność.  

W produkcji systemów informatycznych często stosuje się system „kamieni milowych” 
(ang. milestones), czyli punktów krytycznych, decydujących momentów w realizacji projektu, 
z którymi mogą być związane nieprzekraczalne terminy zakończenia poszczególnych zadań. 
Te terminy zobowiązują firmę np.: do wysłania systemu informatycznego zawierającego 
określone funkcjonalności. Z opóźnieniami mogą być związane kary umowne. Natomiast 
czasowa realizacja moŜe wiązać się z zapłatą za realizację danego etapu projektu.  

Harmonogram realizacji projektu to wektor terminów rozpoczęcia poszczególnych zadań. 
W celu zwiększenia stabilności pracy w trakcie produkcji systemu informatycznego 



konieczne jest reagowanie na występujące zakłócenia w celu zminimalizowania odchyleń 
rzeczywistych terminów rozpoczęcia od planowanych. Stabilność produkcji przyczynia się do 
lepszej organizacji pracy. W okresach bezczynności zasobów (w realizacji danego projektu) 
istnieje moŜliwość przydzielenia innych zadań z innych projektów. Harmonogram usprawnia 
pracę firmy programistycznej. Pracownik, który ma przydzielone określone zadania 
w konkretnych dniach, zna terminy ich realizacji moŜe w wolnych chwilach zapoznać się ze 
specyfiką zadań, analizować czy jest je w stanie wykonać terminowo, doszkala się itp. 
Zadania mogą mieć określone priorytety (zadanie krytyczne, zadanie waŜne, zadanie 
o średnim  priorytecie itp., zadanie o niskim priorytecie), które mogą być związane 
z czasowym dostarczeniem określonej wersji klientowi. Pracownik wie, które czynności 
muszą być zrealizowane na czas (zadania krytyczne). 

Określenie terminów rozpoczęcia zadań moŜe słuŜyć do koordynacji pracy nad projektem. 
Programista moŜe dostawać specyfikację (dokładny opis zadania) zgodnie z harmonogramem. 
NaleŜy załoŜyć, Ŝe nie moŜna rozpocząć czynności przed planowanym terminem (na ten 
moment jest przygotowywana specyfikacja).  

Harmonogramowanie projektów informatycznych moŜna sprowadzić do problemu 
reaktywno-predyktywnego harmonogramowania projektów z ograniczoną dostępnością 
odnawialnych zasobów RCPSP: 
Zasoby w realizacji projektów informatycznych  
− ludzie – programiści, projektanci, testerzy (problem wielozasobowy), w mniejszych 

firmach, przy mniejszych projektach moŜliwość połączenia tych wszystkich funkcji 
(problem jednozasobowy),  

− kaŜdy pracownik pracuje przy stanowisku komputerowym (zasób jest rozumiany razem: 
człowiek + komputer z oprogramowaniem), 

− zasoby odnawialne (ang. renewable) – dostępność ich jest odnawiana w kolejnych 
okresach czasu, po realizacji zadania. 

Ograniczenie zasobowe: 
− liczba pracowników, liczba członków grupy projektowej realizującej dany projekt, 
− liczba stanowisk komputerowych wyposaŜonych w odpowiednie oprogramowanie 

(np. ograniczenia związane z liczbą licencji na dane oprogramowania). 
Ograniczenia kolejnościowe: 
ZaleŜności kolejnościowe przy produkcji systemu informatycznego występują głównie wtedy, 
gdy nowa funkcjonalność jest rozwinięciem juŜ istniejącej, implementacja zadania moŜe być 
uzaleŜniona od wykonania innych elementów systemu (innych zadań). 
Ograniczenia czasowe: 
Terminy zakończenia poszczególnych etapów projektu tzw. „kamienie milowe”. To terminy 
zobowiązujące firmę do wysłania systemu informatycznego zawierającego określone 
funkcjonalności. Z opóźnieniami mogą być związane kary umowne. Natomiast czasowa 
realizacja moŜe wiązać się z zapłatą za realizację danego etapu projektu.  
Przykładowe zakłócenia występujące w realizacji projektów informatycznych: 
− awarie systemu komputerowego (awaria zasilania, awarie serwerów), wirusy,  
− błędne oszacowanie czasów trwania zadań, 
− pojawienie się nowych funkcjonalności w projekcie, zmiany funkcjonalności, rozszerzenie 

danego zadania (dłuŜszy estymowany czas trwania) itp, 
− problemy z dostępnością klienta, w momencie kiedy pojawiają się wątpliwości w trakcie 

implementacji projektu; mogą wydłuŜyć prace nad poszczególnymi zadaniami, 
− zmiany czasu realizacji zadań związane np. ze zmienną wydajnością pracy pracowników, 

z krótszym efektywnym czasem pracy, 
− rotacja pracowników (zwolnienia, nowi pracownicy) i związany z tym czas wdroŜenia 

nowego pracownika, choroby pracowników, urlopy nieuwzględnione w harmonogramie. 



4. Harmonogramowanie predyktywne przy niepewności związanej z czasami trwania 
czynności  

W harmonogramowaniu projektów najczęściej podejmowany jest problem niepewności 
związanej z czasami trwania czynności np. w pracach [2], [8]. Jest to uzasadniane tym, Ŝe 
wiele róŜnego typu zakłóceń moŜe przyczyniać się do zmienności czasów trwania. Zamiast 
analizowania wszystkich moŜliwych zaburzeń planu produkcji podejmowane są próby 
antycypacji moŜliwych zmian w czasach realizacji zadań.  

W harmonogramowaniu predyktywnym tworzony jest harmonogram na początku działania 
systemu odporny na zakłócenia (ang. robust schedule), uwzględniający zmienność 
parametrów systemu. Tworzenie takiego harmonogramu ma przeciwdziałać niestabilności 
i nerwowości (ang. nervousness) harmonogramów nominalnych. Odporny harmonogram 
tworzy się m.in. wstawiając bufory czasowe przed zadaniami. Podczas tworzenia moŜe zostać 
uwzględniona statystyczna wiedza dotycząca moŜliwych zakłóceń planu produkcji, wykryta 
dzięki analizie wcześniejszego przebiegu produkcji. 

Harmonogram odporny powstaje w fazie planowania projektu, przed rozpoczęciem 
wykonania projektu, i jest zdefiniowany jako harmonogram, który ze względu na swoje 
właściwości, jest niepodatny na zakłócenia, które mogą się pojawić w trakcie jego realizacji. 
Odporność to zdolność do absorbowania zakłóceń pojawiających się w trakcie działania 
systemu produkcyjnego. Al-Fawzan, Haouari [1] proponują, aby odporność harmonogramu 
rozumieć jako zdolność do przeciwdziałania nieznacznym wzrostom czasów trwania 
czynności, które mogą być spowodowane przez niekontrolowane czynniki.  
Stosowane są dwa podejścia do uodparniania uszeregowań, których celem nadrzędnym jest: 
• odporność jakości harmonogramu (ang. quality robustness) – podejście, w którym 

kluczowym zadaniem jest zachowanie planowego czasu realizacji projektu (ang. stability 
of makespan); antycypacja zaburzeń produkcyjnych ma doprowadzić do minimalizacji 
odchylenia planowanego terminu wykonania od rzeczywistego czasu realizacji projektu,  

• odporność harmonogramu (ang. solution robustness) – podejście, w którym dąŜy się do 
zrealizowania wszystkich szczegółów uszeregowania zgodnie z planem, uwzględniane są 
odchylenia dotyczące np.: czasów rozpoczęcia i czasów zakończenia zadań, sposobu 
przydziału zasobów do konkretnych czynności (ang. resource allocation) itp.; antycypacja 
zaburzeń produkcyjnych ma doprowadzić np. do minimalizacji całkowitego odchylenia 
czasów rozpoczęcia zadań pomiędzy planowanym a zrealizowanym harmonogramem lub 
do minimalizacji liczby przesuniętych w czasie czynności w zrealizowanym 
uszeregowaniu w stosunku do planu. 

Podejście uodparniania jakości harmonogramu stosowane jest w metodzie łańcucha 
krytycznego oraz zarządzania buforami (ang. CC/BM – Critical Chain/Buffer Management 
lub CCS/BM – Critical Chain Scheduling/Buffer Management). W podejściu ochrony całego 
harmonogramu problem sprowadza się do dąŜenia do minimalizacji wpływu zakłóceń na 
wskaźniki stabilności harmonogramu. Jest to podejście stosowane dla problemu opisanego 
w tym opracowaniu – wzory 1-4 (poza przypadkiem, gdy w1,…, wn-1=0 oraz wn≠0). 
 
4.1. Metoda łańcucha krytycznego oraz zarządzania buforami 
Koncepcja łańcuchów krytycznych została zaproponowana przez Goldratta [2] bazuje na 
teorii ograniczeń (ang. TOC – Theory of Constraints). Łańcuch krytyczny definiowany jest 
jako zbiór czynności determinujący całkowity czas realizacji projektu, przy uwzględnieniu 
relacji kolejnościowych i ograniczeń związanych z zasobami. Przy nieograniczonych 
zasobach definicja łańcucha krytycznego pokrywa się z definicją ścieŜki krytycznej. Metoda 
łańcucha krytycznego wskazuje na nowy sposób prowadzenia projektów. Zamiast dodawania 
marginesów bezpieczeństwa do poszczególnych zadań, tworzone są wspólne „bufory”, 
umieszczane w strategicznych miejscach projektu, koncentrując się szczególnie na ochronie 



terminu zakończenia całości projektu a nie na terminowej realizacji poszczególnych zadań. 
W metodzie zarządzania buforami CC/BM proponuje się wprowadzanie dodatkowej rezerwy 
czasowej znajdującej się na końcu łańcucha krytycznego przedsięwzięcia tzw. buforu 
projektowego (ang. PB – Project Buffer) i wstawianie buforów dla czynności spoza  tego 
łańcucha tzw. buforów zasilających (ang. FB – Feeding Buffers). Poprzez zastosowanie 
buforów projektowych zabezpieczana jest terminowa realizacja przedsięwzięcia. 
Wprowadzenie dodatkowych buforów zasilających w miejscach, gdzie czynności spoza 
łańcucha krytycznego łączą się z tym łańcuchem, chroni przed zakłóceniem przebiegu 
wykonywania czynności krytycznych. Ze względu na to, Ŝe do wykonania poszczególnych 
procesów z łańcucha krytycznego niezbędne mogą być róŜne zasoby, nieprzerwaną realizację 
tych procesów warunkuje dostępność zasobów nie tylko w zaplanowanych terminach. 
Sygnalizowanie wcześniejszego zapotrzebowania na zasoby krytyczne umoŜliwiają 
dodatkowe bufory zasobów (ang. RB – Resource Buffers) dostępne we wcześniejszych 
terminach (z wyprzedzeniem) dla czynności z łańcucha krytycznego. 
 
4.2. Szacowanie rozmiaru buforów w celu zachowania stabilności 
Stosowanie metody CC/BM nie jest odpowiednie dla funkcji celu podanej wzorem 1, w której 
poza dotrzymaniem terminu realizacji całego projektu istotne jest zachowanie stabilności 
harmonogramu. Konieczne jest stosowanie innych algorytmów, których zadaniem jest 
szacowanie rozmiaru buforów stanowiących zabezpieczenie zarówno harmonogramu jak 
i terminowego czasu realizacji projektu.  

WyróŜniamy następujące algorytmy określania rozmiaru buforów przed poszczególnymi 
czynnościami: 
• algorytmy uwzględniające informacje o zmienności czasów trwania czynności np. 

algorytm FRD [7],  
• algorytmy uwzględniające informacje o wagach przypisanych czynnościom i zaleŜności 

kolejnościowe między czynnościami np. algorytmy RFDFF [3], 
• algorytmy mieszane uwzględniające informacje o wagach przypisanych czynnościom 

i wiedzę dotyczącą zmienności czasów trwania czynności np. algorytm STC [7]. 
Wstawianie buforów czasowych przed poszczególne czynności ma na celu budowę 
harmonogramu odpornego na moŜliwe zakłócenia (kryterium stabilności). Sprowadza się to 
m.in.: do stosowania większych buforów przed czynnościami o większym 
prawdopodobieństwie zakłócenia i przed czynnościami o większym przewidywanym koszcie 
niestabilności. Algorytmy działają aŜ do momentu, w którym poprawa stabilności nie jest juŜ 
moŜliwa albo dalsze buforowanie czynności powoduje przekroczenie planowanego terminu 
realizacji projektu ( nns δ> ). Poza wymienionymi prostymi algorytmami heurystycznymi 

moŜliwe jest stosowanie metaheurystyk tj. algorytmy genetyczne, tabu search itp. 
 
5. Harmonogramowanie predyktywne przy niepewności związanej z dostępnością 
zasobów 
Awarie maszyn to najczęściej analizowane zaburzenie produkcyjne w reharmonogramowaniu 
zadań w zarządzaniu produkcją [9]. W harmonogramowaniu projektów z ograniczoną 
dostępnością zasobów rozwaŜane jest szerzej rozumiane zakłócenie tzw. czasowa 
niedostępność zasobu (awaria maszyny, choroba pracownika itp.). Liczba prac dotycząca tego 
zagadnienia jest niewielka. W pracy [6] zaproponowano algorytmy tworzące odporne 
harmonogramy i algorytmy modyfikujące uszeregowania w odpowiedzi na pojawiające się 
zakłócenia związane ze stochastyczną dostępnością zasobów 
Do strategii stosowanych w harmonogramowaniu predyktywnym przy zmiennej dostępności 
zasobów moŜna zaliczyć (dla problemu opisanego wzorami 1-4): 



• tworzenie harmonogramu minimalizującego czas realizacji projektu makespan, a następnie 
uodparnianie tego uszeregowania przez wstawianie buforów czasowych,  

• ochronę harmonogramu przez wstawianie buforów zasobowych np. tworzenie 
harmonogramu minimalizującego czas realizacji projektu makespan, przy zakładanej 
mniejszej dostępności zasobów (zwiększanie buforu zasobowego aŜ do przekroczenia 
deadline); wielkość bufora zasobowego moŜe być wyliczana na podstawie wiedzy 
o stochastycznych parametrach systemu produkcyjnego, 

• tworzenie harmonogramu na podstawie listy czynności posortowanych wg jakiegoś 
kryterium uwzględniającego np. zaleŜności kolejnościowe i wagi poszczególnych 
czynności,  

• algorytmy heurystyczne wstawiające bufory czasowe przy uwzględnieniu m.in. zaleŜności 
kolejnościowych, wag przypisanych czynnościom oraz parametrów określających czasową 
niedostępność zasobów tj. MTTRk (ang. Mean Time To Restoration/Recovery), MTTFk 

(ang. Mean Time To Failure). 
PowyŜsze strategie mogą być łączone ze sobą. Np. mogą być równolegle wstawiane bufory 
zasobowe i bufory czasowe. 

W pracy [6] przedstawiono strategię „largest CIW first” polegającą na tworzeniu 
harmonogramu na podstawie listy czynności posortowanych nierosnąco wg współczynnika 
CIW (ang. Cumulative Instability Weight), określającego skumulowane wagi niestabilności 
danej czynności: 
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gdzie: 

iCIW  - skumulowany koszt niestabilności dla czynności i, 
*
iS - zbiór czynności następujących bezpośrednio lub pośrednio po czynności i. 

Idea powyŜszej strategii sprowadza się do wcześniejszego rozpoczynania czynności, których 
moŜliwe zakłócenie moŜe mieć największy wpływ na niestabilność całego harmonogramu 
(przy uwzględnieniu wag poszczególnych czynności). Tworzenie uszeregowania jest 
dwuetapowe:  
I etap: stworzenie listy posortowanej nierosnąco wg iCIW , na podstawie, której powstaje lista 

priorytetowa czynności,  
II etap: zdekodowanie listy priorytetowej z I etapu w uszeregowanie zadań przy 
zastosowaniu schematu generowania harmonogramu SGS.  

W pracy [6] zastosowano algorytm heurystyczny TBH (ang. Time Buffering Heuristic) 
wstawiający bufory czasowe, przy dodatkowym uwzględnieniu awaryjności zasobów 
określonej parametrami MTTRk, MTTFk w celu minimalizacji wpływu czasowej 
niedostępności zasobu na stabilność uszeregowania. Parametr MTTRk oznacza wartość średnią 
czasu upływającego od chwili wystąpienia uszkodzenia do uzyskania zdatności zasobu k. 
Parametr MTTFk to wartość średnia czasu upływającego od chwili odzyskania przez zasób k 
zdatności do wykorzystania do momentu wystąpienia ponownego uszkodzenia. W algorytmie 
TBH obliczany jest oczekiwany wzrost czasu trwania czynności ∆i wg wzoru: 
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Jak widać ∆i jest wprost proporcjonalny do czasu trwania czynności (dłuŜszy czas pracy 
zasobu – większe prawdopodobieństwo awarii) i jej zapotrzebowania na zasób 
(wykorzystywanie większej liczby zasobów zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia 
zakłócenia – kaŜdy z tych zasobów moŜe ulec awarii).  Wzrost czasu trwania danej czynności 
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tę czynność i wybierana jest wartość maksymalna tych oszacowań.  
Na podstawie szacowanego wzrostu czasu trwania czynności wyliczany jest wpływ 

zakłócenia danej czynności I i: 
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Współczynnik I i określa waŜony koszt niestabilności czynności i, obliczony na podstawie 
szacowanego czasu zakończenia )( jjj ds ∆++  wszystkich czynności j ze zbioru *

iP  (zbioru 

czynności pośrednio i bezpośrednio poprzedzających czynność i) i na podstawie planowanego 
czasu rozpoczęcia tej czynności si.  

Po obliczeniu I i działanie algorytmu moŜna przedstawić następująco: na początku 
sortowane są czynności w nierosnącej kolejności wg I i, testowane jest wstawienie bufora 
czasowego wielkości jednostkowej przed czynność o największym I i. Jeśli czas realizacji 
harmonogramu z tym buforem nie przekracza deadline, bufor jest wstawiany, harmonogram 
jest modyfikowany, wyliczane są I i dla nowego harmonogramu i algorytm przebiega 
analogicznie dla zaktualizowanych I i. W przypadku, gdy wstawienie bufora powoduje 
przekroczenie terminu realizacji projektu w harmonogramie predyktywnym, czynność 
dodawana jest do listy czynności, które juŜ nie będą buforowane i algorytm przebiega dalej 
dla listy I i bez tej czynności. Algorytm jest kontynuowany do momentu, aŜ wszystkie 
czynności nie mogą być buforowane lub ich współczynnik I i wynosi zero.  
 
6. Miary odporności harmonogramów 
Tworzenie harmonogramów odpornych sprowadza się do dąŜenia do minimalizacji wpływu 
zakłóceń na wskaźniki stabilności harmonogramu. Do prostych wskaźników odporności na 
zakłócenia zaliczamy np.: wskaźnik liczby operacji krytycznych, wskaźnik średniego 
przestoju stanowiska przed operacjami itp. 

Al-Fawzan, Haouari [1] jako miarę odporności zaproponowali sumę FS (ang. FS – free 
slacks). Jest to suma jednostek czasu, o które mogą być przedłuŜone poszczególne czynności 
w projekcie bez opóźnienia czasu rozpoczęcia czynności bezpośrednio po nich następujących 
i bez naruszenia ograniczeń związanych z dostępnością zasobów. Maksymalizacja sumy FS 
jako miara odporności jest wykorzystywana m.in. w pracach [1], [6]. 

W pracy [4] Kobylański i Kuchta podjęli się krytyki sumy free slacks jako miary 
odporności. Jako miarę odporności zaproponowali maksymalizację minimalnego free slack. 
lub maksymalizację minimalnego wskaźnika free slack/ duration (podejście uwzględniające sytuacje, 
w których dłuŜsze czynności mogą mieć większe bezwzględnie zakłócenia). Zdefiniowali równieŜ 
miary określające stopień nieodporności harmonogramu (dla kryterium zachowania 
stabilności całego harmonogramu solution robustness) lub stopień nieodporności jakości 
harmonogramu (dla kryterium dochowania terminu realizacji projektu quality robustness). 
Harmonogram ma stopień nieodporności (ang. solution non-robustness degree) l, jeśli l jest 
maksymalnym opóźnieniem czasu rozpoczęcia czynności w realizowanym projekcie 
spowodowanym przez wydłuŜenie jednej (analizowana kaŜda czynność) czynności o k 
jednostek czasowych (lub o k%). Harmonogram ma stopień nieodporności jakości (ang. 
quality non-robustness degree) l, jeśli l jest maksymalnym opóźnieniem czasu zakończenia 
projektu spowodowanym przez wydłuŜenie jednej (analizowana kaŜda czynność) czynności 
o k jednostek czasowych (lub o k%). 

Dla problemu opisanego wzorami 1-4 przy obliczaniu odporności harmonogramu istotne 
jest uwzględnienie wag przypisanych poszczególnym czynnościom. Lambrechts i inni [6] 
zaproponowali następującą funkcję celu: 
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gdzie: 

iCIW  - skumulowany koszt niestabilności dla czynności i (wzór 9 – tam opis), 

iFS  - zapas czasu free slack dla czynności i, 

kara – kara za przekroczenie czasu realizacji projektu o 1 jednostkę czasu. 
Zamiast liczenia sumy FS wyliczana jest funkcja, która „preferuje” wstawianie zapasów czasu 
przed czynnościami o jak najmniejszym FS. DąŜy się do równomiernego rozłoŜenia free slack 
w harmonogramie (koncepcja zbliŜona do zaproponowanej prze Kobylańskiego i Kuchtę [4]). 
Dla przykładu (pomijając znaczenie skumulowanego kosztu niestabilności dla danej 
czynności CIWi): zwiększenie zapasu czasu FS przed czynnością z FS=0 (e-1=0.36788), 
zamiast przed czynnością z FS=2 (e-3=0.04979), ponad siedmiokrotnie zwiększa wartość 
funkcji celu (0.36788:0.04979>7,39).  
 
7. Zakończenie  
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące predyktywnego 
harmonogramowania projektów informatycznych. Zaprezentowano model i strategie 
wykorzystywane w badaniach dotyczących tego problemu.  

Mimo wielu prac pojawiających się w ostatnich latach dotyczących predyktywno-
reaktywnego harmonogramowania projektów brak jest opracowań kompleksowo 
analizujących moŜliwe zakłócenia występujące w systemach produkcyjnych. Istnieje wiele 
zagadnień dotyczących predyktywno-reaktywnego harmonogramowania projektów 
w warunkach niepewności jeszcze nie analizowanych. Jest to tematyka bardzo rozwojowa. 
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