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Հաստոցների վրա դետալների մշակման Հաստոցների վրա դետալների մշակման Հաստոցների վրա դետալների մշակման Հաստոցների վրա դետալների մշակման     
տարբեր բարդության խնդիրներտարբեր բարդության խնդիրներտարբեր բարդության խնդիրներտարբեր բարդության խնդիրներ    

Էքսուզյան ՍուրենԷքսուզյան ՍուրենԷքսուզյան ՍուրենԷքսուզյան Սուրեն    
    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. ալգորիթմ, ճանաչման խնդիր, որոնման 
խնդիր, օպտիմալացման խնդիր, խնդիրների բարդության դասեր, 
հաստոցի աշխատաժամանակ 

Խնդիրների բարդության դասերըԽնդիրների բարդության դասերըԽնդիրների բարդության դասերըԽնդիրների բարդության դասերը: Դիտարկենք ճանաչման և 
որոնման խնդիրները [3, 13-64]: 

Ճանաչման խնդիրների ձևակերպումը կազմված է երկու 
մասից: Առաջին մասում տրվում է խնդրի պայմանների նկարա-
գրությունը, իսկ երկրորդ մասում տրվում է հարց, որը կարող է 
ունենալ «այո» կամ «ոչ» պատասխան:  

Ճանաչման խնդիրը պարունակում է որոշ թվով պարամետրեր: 
Ճանաչման A խնդրի յուրաքանչյուր I անհատական խնդիր 

ստացվում է՝ A խնդրի բոլոր պարամետրերին արժեքներ վերա-
գրելով: 

Յուրաքանչյուր A ճանաչման խնդրի համապատասխանում են ��	և	�� բազմություններ, որտեղ ��-ն A խնդրի բոլոր հնարավոր 
անհատական խնդիրների բազմությունն է, իսկ YA-ն` այն բոլոր 
անհատական խնդիրների բազմությունը, որոնց պատասխանը 
«այո» է: 

Ճանաչման A խնդիրը պատկանում է խնդիրների բարդության 
P դասին, եթե գոյություն ունի մուտքային տվյալների կոդի երկա-
րությունից բազմանդամային կախում ունեցող աշխատանքի ժա-
մանակով դետերմինացված ալգորիթմ, որը լուծում է A խնդիրը: 

Ճանաչման A խնդիրը պատկանում է խնդիրների բարդության 
NP դասին, եթե գոյություն ունի մուտքային տվյալների կոդի երկա-
րությունից բազմանդամային կախում ունեցող աշխատանքի ժա-
մանակով ոչ դետերմինացված ալգորիթմ, որը լուծում է A խնդիրը: 

Ճանաչման A խնդիրը բազմանդամային ժամանակում բեր-
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վում է ճանաչման B խնդրին, եթե գոյություն ունի f: DA→DB արտա-
պատկերում, որը բավարարում է հետևյալ պայմանները. 

1. f-ը հաշվվում է բազմանդամային աշխատանքի ժամանա-
կով ալգորիթմով, 

2. Յուրաքանչյուր I∈DA անհատական խնդրի համար տեղի 
ունի` I∈YA այն և միայն այն դեպքում, երբ f(I)∈YB: 

Ճանաչման A խնդիրը պատկանում է խնդիրների բարդության 
NP լրիվ դասին, եթե A∈NP և կամայական B∈NP ճանաչման խնդիր 
բազմանդամային ժամանակում բերվում է A խնդրին: 

Նշված դասերի կառուցվածքը բերված է նկ. 1-ում: 
 

 
 

 
 
 

    
ՆկՆկՆկՆկար 1. ար 1. ար 1. ար 1. ԽնդիրներիԽնդիրներիԽնդիրներիԽնդիրների    բարդությանբարդությանբարդությանբարդության    դասերիդասերիդասերիդասերի    կառուկառուկառուկառուցվածքըցվածքըցվածքըցվածքը    

 
Որոնման խնդիրներում առկա է տարբերակների որոշակի 

հավաքածու, որից անհրաժեշտ է ընտրել պահանջվող լուծումը: 
Որոնման V խնդիրը, ըստ Թյուրինգի, բազմանդամային ժամա-

նակում բերվում է որոնման W խնդրին, եթե գոյություն ունի Q ալ-
գորիթմ, որը լուծում է V խնդիրը W խնդրի լուծման S ալգորիթմի 
օգնությամբ, այնպես, որ եթե S-ը լինի W խնդրի լուծման բազման-
դամային ալգորիթմ, ապա Q-ն լինի բազմադամային ալգորիթմ V 
խնդրի լուծման համար: 

Որոնման V խնդիրն անվանում են NP-դժվար խնդիր, եթե գո-
յություն ունի NP-լրիվ W խնդիր, որն ըստ Թյուրինգի, բազմանդա-
մային ժամանակում բերվում է V խնդրին: 

ԴիսկրետԴիսկրետԴիսկրետԴիսկրետ    օպտիմալացմանօպտիմալացմանօպտիմալացմանօպտիմալացման    խնդիրներխնդիրներխնդիրներխնդիրներ: Օպտիմալացման 
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խնդիրներում պահանջվում է գտնել M բազմության վրա որոշված 
f:M→R ֆունկցիայի օպտիմալ արժեքը: Դիսկրետ օպտիմալացման 
խնդիրներում M բազմությունը վերջավոր բազմություն է [2, 97]:  

Դիսկրետ օպտիմալացման խնդիրը կարելի է լուծել հատարկ-
ման ալգորիթմով: Համաձայն այդ ալգորիթմի, M բազմության բո-
լոր տարրերի համար հաշվում են f ֆունկցիայի արժեքը և նրանցից 
ընտրում օպտիմալը: Սակայն գործնականում հաճախ այդ ալգո-
րիթմը կիրառել հնարավոր չէ՝ M բազմության տարրերի քանակի 
շատ մեծ լինելու պատճառով:  

Նման դեպքերում խնդրի լուծման համար օգտվում են այլ հայտ-
նի ալգորիթմներից կամ մշակում են լուծման նոր ալգորիթմներ: 

ՀաստոցներիՀաստոցներիՀաստոցներիՀաստոցների    վրավրավրավրա    դետալներիդետալներիդետալներիդետալների    մշակմանմշակմանմշակմանմշակման    օպտիմալացմանօպտիմալացմանօպտիմալացմանօպտիմալացման    
խնդիրներխնդիրներխնդիրներխնդիրներ: : : : Հաստոցների վրա դետալների մշակման գործընթա-
ցում առաջանում են տարբեր բարդության օպտիմալացման 
խնդիրներ: 

Նշված բնագավառում առաջանում են խնդիրներ խնդիրների 
բարդության յուրաքանչյուր P, NP, NP-լրիվ, NP-դժվար դասից:  

Դիտարկենք տարբեր բարդության որոշ խնդիրներ: 
ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    1111    ((((ՄՄՄՄեկ հաստոցի վրա դետալների մշակման խնդիր)եկ հաստոցի վրա դետալների մշակման խնդիր)եկ հաստոցի վրա դետալների մշակման խնդիր)եկ հաստոցի վրա դետալների մշակման խնդիր): n 

հատ D1, D2, …, Dn դետալների մշակման ժամանակներն են համա-
պատասխանաբար J1, J2,…, Jn: Դետալները մշակվում են մեկ հատ 
հաստոցի վրա՝ ժամանակի 0 պահից սկսած: Յուրաքանչյուր պահի 
հաստոցը կարող է մշակել միայն մեկ դետալ: 

Յուրաքանչյուր Di (i=1, n




) դետալի սպասման ժամանակ կան-
վանենք 0 պահից մինչև նրա մշակման ավարտի պահը եղած ժա-
մանակահատվածը: 

Պահանջում է դետալների մշակումը կազմակերպել այնպիսի 
հերթականությամբ, որ բոլոր դետալների սպասման գումարային 
ժամանակը լինի փոքրագույն: 

Դիտարկենք դետալների մշակման կամայական ���, 	��, … , ��� 
հաջորդականություն (հերթականություն): Մշակման այսպիսի 
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հաջորդականության դեպքում դետալների սպասման գումարային 
ժամանակը կլինի. 

n���+(n-1)	��+...+1∙ ���: 
Ակնհայտ է, որ t1, t2, ..., tn արժեքներից կախված՝ այս արտա-

հայտության արժեքը կլինի փոքրագույն, եթե բավարարի հետևյալ 
պայմանը. ��� ≤ �� ≤ ⋯ ≤ ���: 

Հետևաբար, կարելի է ձևակերպել խնդրի լուծման հետևյալ 
ալգորիթմը. 

Ալգորիթմ 1Ալգորիթմ 1Ալգորիթմ 1Ալգորիթմ 1: Դետալները դասավորել՝ ըստ կատարման ժամա-
նակների չնվազման, և մշակել այդպիսի դասավորությամբ հաջոր-
դաբար: 

 Քանի որ հաջորդականությունը չնվազման կարգով կարգա-
վորելը կատարվում է nlog � կարգի քանակով համեմատության և 
տեղափոխության գործողությունների միջոցով, ապա ալգորիթմ   
1-ի ժամանակային բարդությունը nlog � կարգի է: Վերջինս n2 
կարգից էլ փոքր կարգի մեծություն է: Հետևաբար, խնդիր 1-ը պատ-
կանում է խնդիրների բարդության P դասին: 

Խնդիր 2Խնդիր 2Խնդիր 2Խնդիր 2    ((((Միևնույն աշխատաժամանակով հաստոցների վրա Միևնույն աշխատաժամանակով հաստոցների վրա Միևնույն աշխատաժամանակով հաստոցների վրա Միևնույն աշխատաժամանակով հաստոցների վրա 
դետալների մշակման խնդիր)դետալների մշակման խնդիր)դետալների մշակման խնդիր)դետալների մշակման խնդիր): Դիտարկենք T աշխատաժամանա-
կով միատեսակ հաստոցների վրա դետալների մշակման հետևյալ 
խնդիրը. տրված են դետալների D={d1d2,...,dn} բազմությունը, յուրա-
քանչյուր dp∈D (p=1, �




) դետալի մշակման S(dp)∈(0,T] ժամանակը: 
Պահանջվում է գտնել այնպիսի ոչ դատարկ D1,D2,...,Dk∈D ենթա-
բազմություններ, որոնք բավարարեն հետևյալ պայմաններին. 

D=⋃ ������ , Di∩Dj=∅ (1≤ � ≠ � ≤  ), ∑ #(%) ≤ &'∈()  (i=1,  




), 
այնպես, որ k-ն ունենա փոքրագույն արժեք: 

Ենթադրվում է, որ յուրաքանչյուր Di (i=1,  




) ենթաբազմության 
բոլոր դետալները մշակվում են մեկ հատ T աշխատաժամանակով 
հաստոցի վրա, և պահանջվում է բոլոր դետալները մշակել փոք-
րագույն թվով հաստոցների վրա: 
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Այս խնդիրը NP-դժվար խնդիր է: 
Խնդրին համապատասխան ճանաչման խնդրի ձևակերպումը 

հետևյալն է. տրված են դետալների D={d1,d2,...,dn} բազմությունը, 
յուրաքանչյուր dp∈D (p=1, �




) դետալի մշակման S(dp)∈(0,T] ժամա-
նակը և K թիվը: Պահանջվում է պատասխանել հետևյալ հարցին՝ 
գոյություն ունեն արդյոք D1,D2,...,Dk∈D ենթաբազմություններ, 
որոնք բավարարեն հետևյալ պայմաններին. 

D=⋃ ������ , Di∩Dj=∅ (1≤ � ≠ � ≤  ), ∑ #(%) ≤ &'∈()  (i=1,  




): 
Այս խնդիրը NP-լրիվ խնդիր է, հետևաբար, նրա լուծման հա-

մար կարելի է օգտվել հատարկման ալգորիթմից, ըստ որի դիտար-
կում են մշակման հնարավոր բոլոր տարբերակները, ընտրում այն 
տարբերակը, որի դեպքում պահանջվող հաստոցների քանակն 
ամենափոքրն է, այդ քանակը համեմատում K-ի տրված արժեքի 
հետ և ստանում «այո» կամ «ոչ» պատասխան: 

Որոնման դրվածքով նշված խնդրի լուծման համար կարևոր է 
ցածր կարգի բազմանդամային ժամանակային բարդությամբ մո-
տավոր ալգորիթմների մշակումը: 

Համանման խնդիր առաջանում է միևնույն լայնությամբ ժա-
պավեններից ժապավենային պատվերների միաչափ ձևման գործ-
ընթացում, որի լուծման համար մշակված է մոտավոր ալգորիթմ 
[4, 270-274]: 

Ժապավենների փոխարեն դիտարկելով հաստոցներ, ժապա-
վենային պատվերների փոխարեն՝ դետալներ, մշակված ալգորիթ-
մը կարելի է կիրառել որոնման դրվածքով խնդրի մոտավոր լուծ-
ման համար: 

Խնդիր 3Խնդիր 3Խնդիր 3Խնդիր 3    ((((Տարբեր աշխատաժամանակով հաստոցների վրա Տարբեր աշխատաժամանակով հաստոցների վրա Տարբեր աշխատաժամանակով հաստոցների վրա Տարբեր աշխատաժամանակով հաստոցների վրա 
դետալների մշակման խնդիր):դետալների մշակման խնդիր):դետալների մշակման խնդիր):դետալների մշակման խնդիր): Հաճախ նախորդ խնդիրը հանդի-
պում է ավելի ընդհանրացված տեսքով, երբ կան տարբեր աշխա-
տաժամանակով հաստոցների խմբեր, որտեղ տարբեր խմբի հաս-
տոցներ իրարից տարբերվում են միայն աշխատաժամանակներով: 
Այլ կերպ ասած, կան T1,T2,...,Tm աշխատաժամանակներով հաս-
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տոցների խմբեր, որոնց վրա անհրաժեշտ է մշակել համապատաս-
խանաբար t1,t2,...,tn մշակման ժամանակներով d1,d2,...,dn դետալ-
ներն այնպես, որ օգտագործվող բոլոր հաստոցների դետալների 
մշակման համար չօգտագործված աշխատաժամանակների գու-
մարը լինի փոքրագույն: 

Այս խնդիրը NP-դժվար խնդիր է: 
Համանման խնդիր առաջանում է նաև տարբեր աշխատաժա-

մանակով պրոցեսորների տիպերի վրա տրված կատարման ժա-
մանակով ծրագրերը բաշխելիս: 

Վերջին խնդրի լուծման համար մշակված է մոտավոր ալգո-
րիթմ [1, 49-55]: 

Պրոցեսորների փոխարեն դիտարկելով հաստոցներ, ծրագրե-
րի փոխարեն՝ դետալներ, մշակված ալգորիթմը կարելի է կիրառել 
դիտարկվող խնդրի լուծման համար: 
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որների տիպերի վրա ծրագրերի բաշխման խնդրի լուծման 
ալգորիթմ, Գիտական հոդվածներ, ֆիզիկա, մաթեմատիկա, 
ինֆորմատիկա, Մաս բ, Երևան,  2013, էջ 49-55: 
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3. Гэри М., Джонсон Д., Вычислительные машины и трудноре-
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Задачи разных сложностей для обработки Задачи разных сложностей для обработки Задачи разных сложностей для обработки Задачи разных сложностей для обработки     
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Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова:::: алгоритм, задача распознавания, задача перебора, 
задача оптимизации, классы сложностей задач, рабочее время станка 

В процессе обработки деталей на станках возникают многочисленные 
математические задачи, часть которых являются задачами оптимизации. 
Значительная часть этих задач, которые с первого взгляда кажутся 
довольно простыми, на самом деле очень сложные задачи оптимизации. 
Это значит, что решение задачи известными алгоритмами для решения 
таких задач получается перебором многих вариантов, что даже при 
реализировании на компьютере с самой высокой производительностью 
требует практически неприемлемого времени. 

В работе представлены классы сложностей задач, рассмотрены задачи 
оптимизации разных сложностей для обработки деталей на станках.  

Первая задача является задачей обработки деталей на одном станке, 
где требуется обработка деталей с такой последовательностью, чтобы 
суммарное время ожиданий всех деталей было минимальным.  

Обработан алгоритм решения задачи и обосновано, что задача 
принадлежит классу задач сложности P.  

Вторая задача является задачей обработки деталей на станках с 
одинаковым рабочим временем, где требуется обработка всех деталей, 
используя станки минимальным количеством.  

Представлены двe постановки задачи, которые соответственно NP-
полные и NP-сложные задачи. Сделана ссылка на алгоритм решения 
задачи.  

Третья задача является задачей обработки деталей на типах станках с 
разным рабочим временем, где требуется обработка деталей на типах 
станках с разным рабочим временем так, чтобы суммарное неиспользуемое 
рабочее время для всех используемых станков было минимальным. 
Сделана ссылка на алгоритм решения задачи. 
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Key words: Key words: Key words: Key words: algorithm, recognition problem, search problem, optimization 
problem, complexity classes of problems, working time of the machine 

In the process of developing parts on machines a lot of mathematical 
problems arise, some of which are optimization problems. Many of these 
problems, that seem rather simple at first sight are really very complex 
optimization problems. This means that for the solution of such problems the 
solution of the problem with well-known algorithms can be reached by 
considering numerous versions, which demands practically unacceptable time 
even in case of the fastest computer.  

The complexity classes of problems are presented and optimization 
problems of different complexity on the development of the parts of machines 
are considered in the study. 

The first problem concerns the development of the parts on one machine, 
where the parts are required to be developed in such order that the total time of 
getting all the parts is the least. 

An algorithm for the solution of the problem is developed and it is 
grounded that the problem belongs to Class P of problems complexity.  

The second problem concerns the development of the parts on machines 
with the same working time, where all the parts are required to be developed 
by using the smallest machines. 

Two theses are presented which are accordingly NP-full and NP-complex 
problems. A remark is given to the algorithm for the solution of the problem. 

The third problem is related to the development of the parts on machines 
with the same working time, where the parts on the machines with the same 
working time are required to be developed so that the working time for the 
development of all the machines is the least. A remark is given to the algorithm 
for the solution of the problem. 
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