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Úvod:Úvod: rozvrhovánírozvrhování

Alokace aktivit (událostí)
Zdroje
Podmínky kladené na rozvrh
Interaktivita
– kombinace automatizovaného 

rozvrhování s interakcemi uživatele
– řešení je budováno krok za krokem



Cíle práceCíle práce

Studium využití omezujících podmínek
Obecný model
– popis rozvrhovacích problémů
– motivace: školní rozvrh

Interaktivní algoritmus
– kombinace technik založených na lokálním 

prohledávání a na prohledávání s navracením 
(backtracking)

Implementace algoritmu
– použit moderní programovací jazyk JAVA
– obecný rozvrhovač + GUI pro školní rozvrh



Motivace: školní rozvrhMotivace: školní rozvrh

Aktivity
– předměty (přednášky a cvičení)

Zdroje
– učebny
– vyučující
– třídy (skupiny žáků)
– ostatní (speciální) zdroje

Závislosti
– závislosti mezi předměty



Model:Model: rozvrhovacírozvrhovací problémproblém
Časové sloty
Časové preference
– silné (nutné) a slabé (preferenční) podmínky

Aktivity
– jméno, délka, časové preference
– množiny požadovaných zdrojů – skupin zdrojů

Zdroje
– jméno, časové preference

Závislosti
– binární, mezi dvěma aktivitami 
– před, těsně před, zároveň

konjunktivní disjunktivní



Řešení (částečné)Řešení (částečné)

Každá (naplánovaná) aktivita má rezervovány 
všechny požadované zdroje
– všechny z konjunktivních skupin
– po jednom z disjunktivních skupin

Dvě (naplánované) aktivity nemohou zároveň 
používat jeden zdroj.
Žádná ze silných podmínek není porušena.
Všechny závislosti aktivitami jsou splněny

Navíc:

Chceme minimalizovat počet porušených slabých 
podmínek.



Interaktivní řešičInteraktivní řešič

Základní přístupy
– lokální prohledávání
– prohledávání s navracením (backtracking)

Navržený (hybridní) algoritmus
– dopředné prohledávání
– práce v iteracích
– rozšiřování konzistentního částečného řešení
– interaktivita



Interaktivní řešičInteraktivní řešič

Některé aktivity
mohou být odstraněny

Nenaplánované aktivity

V
ýběr

aktivity

Výběr umístění



Výběr aktivityVýběr aktivity

Princip first-fail
Vážený součet
– pro každou nenaplánovanou aktivitu
– valactivity=w1N#Rm+w2N#Dep+w3N#Plc+w4N#PlcNc

– aktivita s nejmenším ohodnocením 
vybrána

Vylepšení
– výběr z náhodně vybrané podmnožiny 

nenaplánovaných aktivit (20% aktivit)



Výběr umístěníVýběr umístění
Princip succeed-first
Vážený součet
– pro každé možné umístění
– valplace=w’

1N#CnfAct+ w’
2N#Rep + w’

3N#ConfNoRsh + 
w’

4N#Soft + w’
5N#DiffPlace + w’

6N#User
– umístění s nejmenším ohodnocením je 

vybráno
Vylepšení
– náhodný výběr z nejlepších N umístění

Poznámka:
Naplánování aktivity může způsobit odberání jiných aktivit z rozvrhu.



DemonstraceDemonstrace

Program školního rozvrhu
– rozšíření obecného řešicího algoritmu
– napsáno také v jazyce JAVA
– GUI







ZávěrZávěr

Zhodnocení
– interaktivita
– použitelnost na rozsáhlé reálné 

problémy
– rozšířitelnost modelu a algoritmu
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Zaplnění 80%, bez podmínek, bez závis los tí
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DDoba potoba potřřebnebnáá k naplk napláánovnováánníí rozvrhu v zrozvrhu v záávislosti na povislosti na poččtu ptu přředmedměěttůů


	Interaktivní tvorba rozvrhu
	Úvod: rozvrhování
	Cíle práce
	Motivace: školní rozvrh
	Model: rozvrhovací problém
	Øešení (èásteèné)
	Interaktivní øešiè
	Interaktivní øešiè
	Výbìr aktivity
	Výbìr umístìní
	Demonstrace
	Závìr
	Doba potøebná k naplánování rozvrhu v závislosti na poètu pøedmìtù

