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Michał KRZEMI�SKI 

PROGRAM DO SZEREGOWANIA ZADA�  
W BUDOWNICTWIE KASS V.1.0 

Streszczenie 
W artykule omówiony został autorski program słu��cy do szeregowania zada� KASS v.1.0. 

Program dedykowany jest dla Budownictwa. Zostały w nim wprowadzone kryteria minimalnego czasu, 
ci�gło�ci brygad oraz minimalizacji kosztów przenoszenia frontu robót. W artykule zaprezentowano 
algorytm programu wraz z instrukcj� obsługi oraz przykładem sprawdzaj�cym. 

WST�P 
W ostatnich latach nast�pił znaczny rozwój w dziedzinie komputerów. Posiadane 

powszechnie komputery maj� wielokrotnie wi�ksze moce obliczeniowe ni� te z przełomu 
tysi�cleci. Taka sytuacja pozwoliła na opracowanie modelu szeregowania zada� bazuj�cego 
na idei przegl�du zupełnego. W ramach niniejszego atykułu zaprezentowany został autorski 
program szeregowania zada� KASS v.1.0 (Krzeminski Algorithm Scheduling System wersja 
1.0) Prezentowane oprogramowanie pozwala na rozwi�zanie problemu optymalizacyjnego 
szeregowania zada� na maksymalnie 14 działkach roboczych i przy zało�eniu pracy do 10 
kolejno wykonuj�cych prac� brygad. W programie mo�liwe jest zastosowanie trzech 
kryteriów minimalnego czasu realizacji i/lub maksymalnej ci�gło�ci pracy brygad oraz 
kryterium minimalizacji kosztów przej�cia brygad pomi�dzy działkami. W dalszej cz��ci 
artykułu zaprezentowany zostanie algorytm modelu. Znajduje si� w nim skrócona instrukcja 
obsługi pozwalaj�ca jednak w pełni wykorzysta� mo�liwo�ci programu. Wykonane zostały 
tak�e przykłady sprawdzaj�ce poprawno�� metodyczn� modelu.  

1. PROGRAM KASS V.1.0 
1.1. Algorytm programu 

Prezentowany w ramach artukułu program KASS v.1.0 pozwala na opracowanie 
uszeregowania pracy brygad maksymalnie 10 brygad roboczych na 14 działkach. Dla potrzeb 
szeregowania zada� w budownictwie mo�na uzna� �e 14 działek roboczych to liczba 
wystarczaj�ca.  

Program w pierwszej wersji pracuje jedynie na liczbach całkowitych, nale�y zauwa�y� �e 
opracowano go celem sprawdzenia zasadno�ci prowadzenia bada� w tym kierunku. 
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Rys. 1. Algorytm programu KASS v.1.0 [opracowanie własne]

Wielk� zalet� programu opracowanego jest mo�liwo�� wykorzystywania w optymalizacji 
kryteriów dedykowanych specjalnie dla celów optymalizacji budowlanej. Program pozwala 
na optymalizacje z uwzgl�dnieniem kryterium minimum ł�cznego czasu realizacji i/lub 
minimalnych ł�cznych czasów przestoi brygad. Nale�y okre�li� które kryterium b�dzie 
wykorzystywane jako pierwsze. Program działa na takiej zasadzie �e na pocz�tku przeszukuje 
przestrze� mo�liwych rozwi�za� pod wzgl�dem kryterium pierwszego a nast�pnie je�eli 
wyst�puj� przypadki o takim samym np. minimalnym ł�cznym czasie realizacji program 
u�ywa drugiego kryterium celem wyłonienia rozwi�zania bardziej korzystnego. Mo�liwe jest 
równie� u�ycie dodatkowego kryterium minimalizacji kosztów przenoszenia brygad 
pomi�dzy kolejnymi działkami. 
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1.2. Kryteria szeregowania zada�
Najkrótszy czas realizacji 

Rozumiany jako najmniejsza długo�� uszeregowania. Kryterium cz�sto pojawiaj�ce si� w 
zadaniach optymalizacyjnych z zakresu szeregowania zada�. Dla budownictwa szczególnie 
istotne, poniewa� pozwala na okre�lenie terminu wykonania wszystkich prac. 

W przypadku poszukiwania najkrótszego terminu realizacji dla całego uszeregowania 
nale�y stosowa� nast�puj�c� zale�no��: 

����� � �	
������ ����� �  ������    (1) 

gdzie: 
�  – oznacza  kolejne warianty uszeregowania zada�, 
����   – termin wykonania ostatniej czynno�� w wybranym uszeregowaniu �. 

W przypadku zastosowania tego kryterium uszeregowanie z najmniejsz� warto�ci�
całkowitego czasu prowadzenia robót zostanie wybrane jako najlepsze. 

Ci�gło�� pracy brygad 
Jedno z najwa�niejszych kryteriów stosowanych w budownictwie w procesie 

szeregowania zada�. Ka�demu wła�cicielowi firmy zale�y na posiadaniu dobrze 
wykwalifikowanego i zgranego zespołu. Jednym z elementów które pozwalaj� osi�gn�� ten 
cel jest zapewnienie wynagrodze� na odpowiednim poziomie dla swoich pracowników. 
Wynagrodzenia płyn� natomiast mi�dzy innymi z przerobu wypracowanego przez brygad�
robocz�. Mo�na stwierdzi� �e, �eby posiada� dobr� kadr� nale�y zapewni� jej jak najwi�ksz�
ci�gło�� w pracy. Ci�gło�� pracy pozwala równie� na prostsze wypracowanie zgrania w 
zespole. 

Ci�gło�� pracy brygad mo�na wyznaczy� poprzez wybór rozwi�zania posiadaj�cego 
najmniejsz� warto�� czasu przestojów pracy brygady. W tym celu mo�na posłu�y� si�
nast�puj�c� zale�no�ci�: 

  (2)

gdzie : 
�  – oznacza  kolejne warianty uszeregowania zada�, 
	  – numer brygady roboczej, 
�  - numer kolejnej działki roboczej. 

W przypadku zastosowania tego kryterium uszeregowanie z najmniejsz� warto�ci�
całkowitego czasu przestoju brygad zostanie wybrane jako najlepsze. 
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Koszt przenoszenia frontu robót 
Koszt w tym przypadku nale�y rozumie� nie tylko jako nakład finansowy ale jako nakład 

wszelkiego rodzaju �rodków. 
Czasy wykonania robót na poszczególnych działkach mog� by� niekiedy bardzo ró�ne od 

siebie. W takim przypadku  model szeregowania zada�, mógłby poda� kolejno�� optymaln�
pod wzgl�dem wcze�niej podanych kryteriów, takich jak na przykład ci�gło�� pracy brygad. 
Uszeregowanie takie mogłoby by� jednak nacechowane brakiem płynno�ci przechodzenia 
brygad w planie placu budowy.  

Wyobra�my sobie przypadek w którym działki robocze s� mieszkaniami do wyko�czenia 
i  znajduj� si� w obr�bie dwóch klatek schodowych, przenoszenie brygad roboczych 
pomi�dzy klatkami i pi�trami mogłoby generowa� koszty i powodowa� zamieszanie. 

Zadaniem kryterium jest wpływanie na uszeregowanie  zada� w taki sposób aby ł�czny 
koszt przenoszenia frontów robót był najmniejszy. Nale�y w tym celu na etapie 
wprowadzania danych dla zadania utworzy� szereg matryc kosztów dla przenoszenia 
poszczególnych brygad ����� pomi�dzy poszczególnymi frontami robót. Matryce nie musz�
by� symetryczne. Je�eli natomiast przenoszenie brygady nie stanowi �adnego problemu, 
mo�na dla niej nie wprowadza� macierzy przej�cia. Macierz kosztów powinna by�
definiowana w nast�puj�cy sposób: 

             (3) 

gdzie: 
 – oznacza numer brygady, 
 – oznacza numer działki. 

Maj�c dane uszeregowanie mo�na wyznaczy� koszt przej�cia brygady ��� pomi�dzy 
poszczególnymi działkami. Nale�y wybra� rozwi�zanie o najmniejszym koszcie przej�cia 
brygady, zgodnie z poni�sz� zale�no�ci�: 
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gdzie : 
�  – oznacza  kolejne warianty uszeregowania zada�, 

W przypadku zastosowania tego kryterium uszeregowanie z najmniejszym kosztem 
przej�cia brygad zostanie wybrane jako najlepsze. 

1.3. Instrukcja obsługi programu KASS v.1.0 
Instrukcja została opracowana w formie zrzutów ekranowych wraz z opisem. Program 

działa w �rodowisku Windows, nie wymaga instalacji. Został napisany w j�zyku Java. Czas 
wykonywania oblicze� mo�e zale�e� od wydajno�ci obliczeniowej procesora. Poni�ej 
znajduje si� ekran powitalny, wy�wietlany po uruchomieniu programu.  
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Rys. 2. Ekran powitalny programu KASS v.1.0 [opracowanie własne]

Program mo�e by� obsługiwany po Polsku lub po Angielsku. J�zyk obsługi mo�na w 
ka�dej chwili przeł�czy� klikaj�c na symbol odpowiedniej flagi znajduj�cy si� w lewym 
dolnym rogu okna programu. W celu wprowadzania danych nale�y przycisn�� przycisk 
Dalej(eng. Next). 

Rys. 3. Wybór kryteriów optymalizacyjnych [opracowanie własne]

W programie istnieje mo�liwo�� wprowadzenia czasów trwania dla maksymalnie 10 
czynno�ci i 14 działek roboczych. Nale�y wybra� które kryterium uznajemy za najwa�niejsze, 
do wyboru jest minimum czasu i ci�gło�� pracy brygad. Mo�na prowadzi� równie�
optymalizacj� przy u�yciu dwóch kryteriów równocze�nie, nale�y jednak wybra� które jest 
nadrz�dne wybieraj�ce je jako pierwsze kryterium. W programie istnieje mo�liwo�� u�ycia 
dodatkowego kryterium kosztów przej�cia brygad pomi�dzy poszczególnymi działkami. 
Koszty przej�cia wprowadzane s� w postaci macierzowej. Macierz nie musi by� symetryczna 
(rys. 2.12). Na poni�szym rysunku pokazano przykładow� macierz dla wprowadzania czasów 
pracy poszczególnych brygad na okre�lonej liczbie działek. Czasy pracy wprowadza si� w 
postaci liczb całkowitych. 
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Rys. 4. Macierz wprowadzania czasów wykonania wszystkich prac [opracowanie własne]

Rys. 5. Macierz wprowadzania kosztów przej�cia pomi�dzy działkami [opracowanie własne]

Na rysunkach 4 i 5 pokazane zostały zrzuty z ekranu pokazuj�ce macierze wprowadzania 
danych, wielko�ci macierzy zostały okre�lone przez zało�enie �e praca b�dzie wykonywana 
przez 10 brygad pracuj�cych na 6-ciu działkach roboczych. 

Program jest dost�pny na stronie internetowej: wektor.il.pw.edu.pl/~mkrz, w zakładce 
Programy. 
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2. PRZYKŁAD SPRAWDZAJ�CY DLA PROGRAMU KASS V.1.0 
Celem sprowadzenia poprawno�ci reguł i implementacji wykonano kilka przykładów 

sprawdzaj�cych. Poni�ej znajduj� si� zrzuty z ekranu opatrzone krótkim komentarzem. 

Rys. 6. Dane wej�ciowe [opracowanie własne]

Rys. 6. Wynik działania z uwzgl�dnieniem jedynie kryterium minimum czasu [opracowanie własne]

Rys. 6. Wynik działania z uwzgl�dnieniem jedynie kryterium minimum czasu [opracowanie własne]
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Zasada działania programu jest taka, �e znajduje on pierwsze rozwi�zanie a nast�pnie 
porównuje je z kolejnymi. Je�eli wi�c przyj�to jedynie optymalizacj� z uwzgl�dnieniem tylko 
jednego kryterium, najkrótszego czasu realizacji uzyskano wynik kolejno�ci identycznej z 
kolejno�ci� wprowadzania danych. Po wprowadzeniu dodatkowego kryterium uzyskano 
zmian� kolejno�ci. Zmiana nie wpłyn�ła na ł�czny czas realizacji zadania, wpłyn�ła natomiast 
na czas przestoju brygad, który zmniejszył si� z 9 jednostek do 0 – uzyskano  to dzi�ki 
przeniesieniu czynno�ci o najdłu�szych czasach na pocz�tek uszeregowania. 

PODSUMOWANIE 
W artykule zaprezentowany został algorytm, instrukcja obsługi oraz przykład 

sprawdzaj�cy dla nowo opracowanego programu szeregowania zada� KASS v.1.0 
Planuje si� rozbudowanie programu polegaj�ce na mo�liwo�ci wprowadzania warto�ci nie 

tylko całkowitoliczbowych, dodatkowo wprowadzone zostan� nowe kryteria 
optymalizacyjne, opisane w niniejszej pracy. Program zostanie tak�e dostosowany do 
współpracy z programem Excel. 

Program posiada interfejs w j�zyku polskim i angielskim. Program pracuje w �rodowisku 
Windows, potrzebuje jedynie instalacji dodatku Java. Dodatek jest bezpłatny, program 
natomiast informuje o konieczno�ci instalacji, je�eli jest ona konieczna. 

Badania przedstawione w artykule wskazuj� na przydatno�� wykonywania tego typu 
modeli. Model po wprowadzeniu niezb�dnych udogodnie� opisanych powy�ej b�dzie mógł 
by� wykorzystywany w pełni jako cz��� wi�kszego systemu optymalizacyjnego dla 
harmonogramów budowlanych 

Program dost�pny jest na stronie internetowej wektor.il.pw.edu.pl/~mkrz �
PROGRAMY � KASS . 
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SCHEDULING SYSTEM FOR CONSTRUCTION 
KASS V.1.0 

Abstract 
Paper discussed the author's program for scheduling KASS v.1.0. The program is dedicated to the 

construction industry. It was introduced criteria for the minimum time, continuity and minimize costs 
brigades moving front works. The paper presents the algorithm of the program with an instruction 
manual and an example of checking. 


