
Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Lukáš Doležal

Osobní rozvrhování

Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.

Studijní program: Informatika

Studijní obor: Obecná informatika

Praha 2013



Děkuji svému vedoucímu práce prof. RNDr. Romanovi Bartákovi, Ph.D. za zodpoví-
dání veškerých mých dotazů a podporu při práci. Také děkuji všem svým přátelům,
kteří mi pomohli získat náhled na problematiku z různých perspektiv a poskytli rady
a technickou pomoc při řešení problematických míst.



Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně a výhradně s pou-
žitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů.

Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona
č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost, že Univer-
zita Karlova v Praze má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako
školního díla podle §60 odst. 1 autorského zákona.

V Praze dne 2. srpna 2013 Lukáš Doležal



Název práce: Osobní rozvrhování

Autor: Lukáš Doležal

Katedra: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.

Abstrakt: Přes pokroky na poli umělé inteligence stále postrádáme široce dostupný
nástroj pro automatizaci organizace osobního času. Jednou z překážek je velká in-
dividuálnost problému a z toho důvodu složité splnění všech očekávání uživatele.
V této práci jsme se zaměřili na vytvoření nástroje, který by uživateli dokázal nabíd-
nout pomoc při organizaci svého času. Navrhli jsme model popisující osobní aktivity
uživatele s preferencemi a formulovali hledání rozvrhu osobních aktivit jako opti-
malizační problém. Nad modelem jsme implementovali algoritmus rozvrhující tyto
aktivity. Při jeho návrhu jsme se zaměřili na umožnění rozvrhování aktivit s přes-
ností na sekundy.

S využitím uvedeného modelu a algoritmu jsme vytvořili prototyp kalendářové webo-
vé aplikace, který jsme navrhli s cílem přehledného zobrazení času uživatele a snad-
ného vkládání aktivit pro automatické rozvržení. Jádrem webové aplikace je RESTful
API umožňující implementaci aplikací pro různé platformy a zařízení.

Klíčová slova: rozvrhování, seznamy úkolů, kalendář

Title: Personal Timetabling

Author: Lukáš Doležal

Department: Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic

Supervisor: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.

Abstract: Despite all the advancements in ArtiVcial Intelligence, we still do not have
a broadly available application for automated scheduling of personal activities. The
main diXculty in creating such an application is satisfying user’s diverse expectati-
ons about time organization. In this study we focused on creating a tool that can help
users with organizing their time. We designed a model for describing personal acti-
vities with user preferences. We formulated scheduling of personal activities as an
optimization problem for which we designed and implemented a solving algorithm,
aiming to schedule activities with precision of seconds.

We created a prototype of web-calendar application powered by this model and an
algorithm which we designed with the focus on ability to clearly display user’s time
and easily insert activities for automated scheduling. The web application is backed
by RESTful API which enables implementing application on various platforms.

Keywords: timetabling, to-do lists, calendar



Obsah

1 Úvod 3

2 Související práce 5
2.1 Přehled souvisejících problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 Popis systému SelfPlanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3 Problém osobního rozvrhování 8
3.1 Motivace a návrh modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2 Objektivní funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.3 Shrnutí formalizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4 Rozvrhovací algoritmus 15
4.1 Možné přístupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4.1.1 Optimalizační problémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.1.2 Řešení problému splňování podmínek . . . . . . . . . . . . . 16
4.1.3 Lokální prohledávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4.2 Návrh algoritmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.2.1 Výběr události . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.2.2 Výběr alokace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.2.3 Ukončení běhu algoritmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.2.4 Výčet alokací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.2.5 Rozdíl ceny rozvrhu při změně alokace . . . . . . . . . . . . . 27
4.2.6 Reprezentace úseků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.2.7 Reprezentace stavu algoritmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4.3 Experimentální výsledky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.3.1 Implementační detaily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.3.2 Syntetické testy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.3.3 Praktické testy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5 Uživatelské rozhraní 44
5.1 Časové domény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5.1.1 Popis řešení v systému SelfPlanner . . . . . . . . . . . . . . 45
5.1.2 Šablony domén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.1.3 Výpočet intervalů domény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.1.4 Uživatelské rozhraní zadávání šablon . . . . . . . . . . . . . . 50

5.2 Reprezentace událostí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.2.1 Způsob zadání událostí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.2.2 Opakování událostí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5.2.3 Zadání aktivit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.2.4 Společná reprezentace událostí . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
5.2.5 Vytváření událostí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

5.3 Spouštění rozvrhovacího algoritmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

6 Závěr 65

Seznam použité literatury 68

1



Tabulky 70

A. Obsah přiloženého CD 71

2



1. Úvod
Elektronické nástroje pro správu času a úkolů — kalendáře — prošly od prvních osob-
ních počítačů do dnešních dnů dlouhou cestu. S pokrokem v návrhu graVckého uži-
vatelského rozhraní (Graphical User Interface - GUI) se staly jednoduše ovladatelný-
mi. Rozšíření Internetu umožnilo snadné sdílení informací o čase mezi spolupracov-
níky a ve spojení s chytrými mobilními zařízeními jsou dostupné kdekoli a kdykoli.

Také v oblasti umělé inteligence (ArtiVcial Intelligence - AI) se od doby prvních
kalendářových programů udělal značný pokrok. Existují auta, která se dokáží samy
řídit v rušném městě. Univerzity používají umělou inteligenci pro tvorbu studijních
rozvrhů, velké provozy k plánování směn svých zaměstnanců. Ve videohrách použí-
vají umělí protivníci algoritmy, které v desítkách milisekund naplánují předtím nikdy
nepoužitou strategii.

Navzdory tomu v běžně dostupných kalendářových programech (Microsoft Out-
look, Google Calendar či IBM Lotus Notes) na prvky umělé inteligence nenarazíme.
Poskytují sice pokročilé funkce pro nalezení konWiktů či volných míst a pro přehled-
né zobrazení aktivit, uživatel ale musí samotný výběr času a rozhodování nad ním
provést sám.

Manuální hledání rozvržení aktivit uživatele může být problematické při řešení
požadavku, který není splnitelný bez úpravy stávajícího kalendáře. Např. když uživa-
tel potřebuje vyhradit 3 hodiny svého času někdy příští týden a nejlépe co nejdříve,
přitom již má na celý týden až do čtvrtka naplánované jiné aktivity. Tyto aktivi-
ty mohly být rozvrženy dlouhou dobu dopředu a uživatel už si nemusí pamatovat
všechny informace, které měl při procesu jejich rozvrhování. Při řešení takových si-
tuací tedy může mít tendenci na již naplánované události nesahat, což může vést
k neefektivnímu využití jeho času nebo zbytečnému zlevnění na preferencích. Tento
problém nabývá na významnosti s rostoucím množství záznamů v kalendáři uživa-
tele. Dalším náročným úkolem je také rozvrhování schůzky několika lidí, kde se tyto
jevy ještě znásobí počtem účastníků a potřebou tyto informace sdílet.

Jednou z překážek automatizace organizace osobního času je především indivi-
dualita každého uživatele. Ten při hledání volného času pro své úkoly a jiné aktivity
bere v potaz mnoho rozličných preferencí, které zahrnují emoce (např. nepříjem-
nou činnost se snaží odložit na co nejpozději), zkušenosti (na úřad je lepší chodit co
nejdříve) či dokonce preference ostatních lidí, kterých se týká stejná aktivita (např.
v týmu spolupracovníků preferují více schůzky ráno než odpoledne). Také důležitost
jednotlivých úkolů pro uživatele hraje roli.

Aby mohl být automatický organizátor považován uživatelem za dobrý, musel
by zákonitě tyto aspekty také uvažovat. Složité a různorodé preference, které se mo-
hou navzájem ovlivňovat, není ale snadné modelovat. Dalším problémem je samotná
komunikace těchto preferencí a potřeb mezi uživatelem a automatickým organizáto-
rem. I pokud by bylo uživatelské rozhraní dostatečně jednoduché a uživatel by do-
kázal své preference vyjádřit (vedle toho, že o nich musí mít povědomí), stále může
být úsilí potřebné pro jejich předání umělé inteligenci větší než to, které by uživatel
věnoval do samotného rozvržení svých aktivit. Také možnost kontroly uživatele nad
automatickým procesem rozvrhování je velmi důležitá. Jednak uživatel nebo ani mo-
del organizátoru nemusí umět popsat všechny preference uživatele, především je to
však otázka autonomnosti uživatele a jeho potřeby být pánem svého času.

3



Berry et al. [3] rozeznává tři klíčové výzvy, které je nutné zvládnout pro úspěch
automatického organizátoru osobního času. Za prvé je to model schopný pochytit
všechny spletitosti preferencí uživatele. Za druhé, automatický učící se mechanis-
mus, který se učí odhadnout uživatelské preference na základě zkušenosti a tím
uživateli ulehčit naplnění modelu z předchozího bodu. A za třetí rozhodovací al-
goritmus, který si poradí s provázaností různých preferencí a dokáže najít nejlepší
řešení. To vše odlišuje osobní rozvrhování od výše uvedených příkladů aplikací AI.
U nich, ať už složitěji či jednodušeji, stále dokážeme přesně speciVkovat podobu vý-
sledku, který po nich chceme. Auto musí zvolit nejrychlejší trasu a zabrzdit, když
je před ním člověk ve vozovce. U univerzitního rozvrhu může být cílem to, aby byl
počet studentů, kteří mohou navštěvovat všechny své zapsané předměty, co největší.
Umělý protivník ve videohře musí maximalizovat pravděpodobnost svého úspěchu.
Naproti tomu u osobního rozvrhování nedokážeme jeho cíl dopředu deVnovat, pro-
tože co je považováno za dobré se liší uživatel od uživatele.

Mnoho existující literatury se zabývá automatickým rozvrhováním schůzek sku-
piny účastníků. Brzozowski et al. [4] se zabývá popisem preferencí a strojovým uče-
ním. Beard et al. [2] navrhuje vizuální rozhraní pro přehledně zobrazení informací
potřebných pro uživatele k rozvržení schůzky. Faulring a Myers [6] se zabývají inter-
akcí uživatele s inteligentním agentem při rozvrhování schůzek. Haynes et al. [8] se
také zabývají rozvrhováním schůzek. Rozvrhováním samostatných aktivit uživatele
se naproti tomu jako jeden z mála zabývá kolektiv Refanidis et al. [15]. Podle nás jsou
oba problémy organizace osobního času rovnocenné a navzájem se doplňují. Při hle-
dání časů přijatelných pro schůzku se díváme na přítomné osobní aktivity, jakou mají
prioritu a zda se někde dají posunout. Naopak při rozvrhování osobní události, kte-
rá by kolidovala se schůzkou, potřebujeme znát preference všech účastníků schůzky
a případně automaticky navrhnout její přesun.

V této práci budeme vycházet z práce Refanidis et al. [15] a jimi vytvořeného
systému SelfPlanner. Navrhneme zjednodušený, ale zobecněný model preferencí,
dávající v určitých ohledech uživateli větší volnost. Navrhneme a prakticky ověříme
rozvrhovací algoritmus na bázi lokálního prohledávání. Protože systém SelfPlan-
ner dokáže pracovat pouze s rozlišením času na 30 minut, při návrhu algoritmu se
zaměříme na to, aby nebyl omezen rozlišením času. Pro model a algoritmus imple-
mentujeme prototyp kompletního graVckého uživatelského rozhraní, ve kterém kla-
deme důraz na možnost přehledu o velkých úsecích času, jako např. rok na jedné
obrazovce.

Struktura práce je následující. V Kapitole 2 se nejprve seznámíme s již existují-
cími pracemi a popíšeme podrobněji zmíněný systém. Poté v Kapitole 3 navrhneme
model reprezentující potřeby uživatele najít volný čas pro nějakou událost a popíše-
me, co chápeme jako optimální rozvrh událostí, který bude cílem řešení. Pro tento
model v Kapitole 4 popíšeme návrh implementovaného rozvrhovacího algoritmu pro
hledání optimálního rozvrhu a s jakými potížemi jsme se při implementaci vypořá-
dali. Dále pak v Kapitole 5 popíšeme implementované graVcké uživatelské rozhraní
v podobě inteligentního kalendáře, který využívá rozvrhovací algoritmus a umožňuje
přehledné zobrazení času uživatele.
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2. Související práce

2.1 Přehled souvisejících problémů

Podívejme se nejprve na několik termínů spojených s časem, které se vyskytují v li-
teratuře a které jsou zajímavé z hlediska AI nebo automatizace obecně. V anglicky
psané literatuře se objevují termíny scheduling, timetabling či rostering [19], které
jsou v běžné mluvě považovány za synonyma. V češtině neexistuje pro všechny do-
konce ani samostatné slovo — scheduling i timetabling se překládá jako rozvrhování.

Rozvrhování (angl. scheduling) je obecně problém přiřazení zdrojů pro řešení úloh
v čase takové, že minimalizuje určitou cenu. Tzv. job shop scheduling je dle [16] pro-
blém hledání přiřazení času několika strojů pro daných úloh, tak aby se minimalizo-
vala celková doba zpracování všech úloh.Termínem rozvrhování individuálních aktivit
(angl. scheduling of inidividual’s activities) nazývá Refanidis [15] přiřazení času uži-
vatele aktivitám v jeho kalendáři. Příbuzným tématem je skupinové rozvrhování (angl.
group scheduling) [18]. To se zabývá hledáním termínu schůzky (nebo jiné skupinové
aktivity) několika účastníků tak, aby byl termín přijatelný pro maximum účastníků
nebo porušoval co nejméně jejich preference.

Timetabling je přiřazení zdrojů různým entitám, kde je čas spíše rozdělen na blo-
ky. Universitní timetabling hledá přiřazení dostupných místností v určitém časovém
bloku učiteli a vyučovanému předmětu. Timetabling zaměstnanců [10] přiřazuje smě-
ny zaměstnancům k řešeným úkolům tak, aby měl zaměstnanec pro daný úkol po-
třebnou kvaliVkaci a zároveň aby byly splněny různé požadavky jako je rovnoměrné
rozložení zátěže na zaměstnance nebo maximalizace počtu provedených úkolů bě-
hem jedné směny a pod. Někdy se podobné problémy označují také jako Rozpisování
služeb (angl. rostering).

Jak už jsme zmínili v úvodu, problematika osobního času je velmi komplexní
a aplikuje poznatky z různorodých oblastí AI. Mnoho literatury se tak zabývá růz-
nými problémy, které přispívají ke kýženému cíli automatického organizátoru, který
bude naplňovat všechna očekávání uživatele. Modi et al. [11] a Berry et al. [3] se za-
bývají potřebou interaktivity s uživatelem pro hledání kvalitních rozvrhů. Navrhují
systém s učícím se agentem, který postupně navrhuje lepší a lepší řešení na základě
zpětné vazby uživatele. Freed et al. [7] představují systém osobního asistenta, který
automaticky zpracovává emailové zprávy a vytváří pro ně záznam v kalendáři. Re-
fanidis navrhuje [14] model pro správu osobních úkolů a později se svými kolegy
implementuje [15] webovou službu nad tímto modelem. V něm se zaměřují na po-
pis toho, co uživatel dělá kdy a kde. Tím mohou čas uživatele optimálně naplánovat.
Tento přístup nás zaujal a nyní si ho podrobněji popíšeme.

2.2 Popis systému SelfPlanner

SelfPlanner je software vytvořený Refanidisem a Yorke-Smithem [15] pro automa-
tické rozvrhování osobních aktivit.

Refanidis se ve svém modelu rozvrhování soustředí na samotného uživatele a po-
jí jeho čas s tím, co dělá. Primární entitu problému nazývá aktivitou a chápe ji jako
dobu, po kterou se uživatel věnuje určitému úkolu či činnosti. DeVnuje několik vlast-
ností popisujících samotnou aktivitu a dále modeluje preference a podmínky, které
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popisují jak a kdy by měly být aktivity rozvrženy. Rozvrhování aktivit poté deVnuje
jako optimalizační problém toho v jaký čas a v jakém místě naplánovat aktivity uži-
vatele tak, aby byly splněny všechny podmínky a zároveň byla maximální hodnota
rozvrhu.

Základní vlastností je minimální a maximální doba aktivity. Aktivity, které ma-
jí předem známou dobu trvání, např. účast na přednášce, mají oboje hranice rovné.
U jiných aktivit bychom chtěli delší dobu, ale smíříme se i s menší, např. oběd zvlád-
neme i za půl hodiny, ale pokud tomu nebudou bránit okolní aktivity, je možné ho
mít až dvě hodiny.

Časová doména je disjunktní množina časových intervalů deVnující v jakých ča-
sech je možné aktivitu rozvrhnout. Kromě popisu, v jakých hodinách dne nebo v ja-
kých dnech v týdnu může aktivita být, umožňuje také popsat nejzazší termín (dead-
line), kdy má být daná aktivita rozvržena a počáteční datum, od kdy se uživatel může
aktivitě věnovat, např. až po té, co se vrátí z dovolené. Čas v modelu deVnují jako
celé kladné číslo, kde nula reprezentuje aktuální čas.

Další vlastnost, kterou popisuje je přerušitelnost aktivity. Ta umožňuje zadání
dlouhodobé aktivity, např. psaní závěrečné práce, jejíž doba trvání je příliš velká na
to, aby se ji uživatel mohl věnovat kontinuálně. DeVnice dlouhodobé aktivity ob-
sahuje podobně jako u normální aktivity minimální a maximální dobu jednotlivých
souvislých částí a navíc podmínky minimální a maximální doby mezi těmito částmi.

Vytížení (angl. utilization) deVnuje jakou mírou v procentech aktivita zaneprazd-
ňuje uživatele. Tato vlastnost umožňuje popsat aktivity, které může uživatel zvlád-
nout najednou, např. čtení emailů při čekání na odlet na letišti, apod. Rozvrh poté
musí v jeden okamžik rozvrhnout aktivity, jejichž součet hodnot vytížení je maxi-
málně 100 %.

Pro deVnici umístění aktivity v prostoru slouží seznam kompatibilních míst každé
aktivity. Uživatel předem deVnuje matici vzdáleností mezi místy, která používá. Akti-
vita se pak rozvrhuje na jí kompatibilní místa tak, aby vzdálenost od místa předchozí
aktivity byla co nejmenší. Také pokud je více aktivit, které mohou být paralelně, musí
být všechny na stejném místě.

Další vlastností, kterou model umožňuje popsat, jsou binární podmínky, které
pojí vždy dvě aktivity. Navrhuje tři podmínky: minimální a maximální vzdálenost
mezi aktivitami, seřazení aktivit a implikace rozvržení (pokud je v kalendáři jedna,
musí být i druhá, ale neříká nic o pořadí).

Zatímco dosud popsané vlastnosti aktivit deVnují podmínky, ve kterých se mo-
hou pohybovat, následující vlastnosti deVnují jejich optimální rozvržení. Přínos akti-
vity (angl. utility) deVnuje hodnotu, která je součástí hodnoty rozvrhu, pokud je daná
aktivita rozvržena. To popisuje důležitost nebo prioritu dané aktivity pro uživatele.
ProVl přínosu doby trvání je funkce popisující, jaký přínos má jaká doba trvání, např.
čím delší, tím větší přínos nebo naopak čím kratší, tím větší přínos. Obdobně deV-
nuje proVl přínosu časové domény, což je funkce startovního času aktivity. Navrhuje
dvě podoby této funkce: lineární a schodovou. Lineární funkce je lineární v intervalu
pokrývajícím doménu, např. čím později, tím větší přínos nebo naopak čím dříve, tím
větší přínos. Schodová funkce má jednu konstantní hodnotu před určitým okamži-
kem a jinou po něm. Popisuje např. situaci, kdy uživatel preferuje počátek aktivity
po nebo před určitým časem, ale nezáleží na tom, kdy přesně. Nakonec podobně jako
binární podmínky deVnuje binární preference. U každé binární preference uživatel
určí hodnotu jejího přínosu, která se přičte k celkové hodnotě rozvrhu, pokud je bi-
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nární podmínka splněna.
Problémem je nalezení startovních časů a délek aktivit (rozvrhu) v tomto modelu

za splnění všech podmínek a maximalizaci součtu přínosů všech preferencí. Aktivity
mohou být také ponechány bez nalezeného času, pokud není možné ho najít nebo
způsobují menší hodnotu přínosu celého rozvrhu.

Pro popsaný model implementují optimalizační algoritmus s použitím Squeaky
wheel optimalization frameworku [9] a GUI v podobě Java appletu dostupného onli-
ne1. Tato implementace ovšem neobsahuje všechny preference a podmínky popsané
v modelu.

GUI umožňuje zadávat a editovat aktivity v modelu a spouštět řešící algoritmus.
Samotné zobrazení rozvrhu je řešeno propojením s Google Calendar. Uživatel v něm
vytvoří nový kalendář a spáruje svůj účet s GUI. To do vytvořeného kalendáře zazna-
mená výsledek rozvrhování. Nad rámec modelu umožňuje dále deVnovat opakované
aktivity. Součástí GUI je také editor časových domén, který za pomocí šablon ulehču-
je uživateli zadávání a zakrývá vnitřní reprezentaci domény jako množiny intervalů.
Blíže ho popíšeme spolu s naším řešením v sekci 5.1. GUI se při každém spuštění ptá
uživatele, jaké z aktivit rozvržených od doby předchozího zavření GUI skutečně pro-
vedl. Aktivity, které uživatel označí za nesplněné, GUI nesmaže z modelu a při dalším
spuštění řešícího algoritmu budou nově rozvrženy. Řešící algoritmus vždy bere v úva-
hu pouze budoucí čas — aktivity, které v modelu nemají doménu v budoucnosti, jsou
z modelu odebrány. Po skončení běhu řešícího algoritmu zobrazí uživateli seznam
aktivit, které nebyly rozvrženy.

Za nedostatek považujeme nemožnost aktualizace modelu z kalendáře ve službě
Google Calendar. Uživatel může události ve svém kalendáři upravit, ale nemůže určit
preferenci na svou úpravu. Další spuštění řešení tak může událost znovu rozvrhnout
na jiný čas. Možnost kontroly uživatele nad rozvrhováním je tak omezena.

Čas v implementovaném rozhraní reprezentují pomocí 30 minutových bloků (kaž-
dou půl a celou hodinu), které jsou tak nejmenší jednotkou času pro zadávání dat do
modelu. Reálné události ale často začínají v časech s přesností na minuty (začátek
přednášek, odjezdy dopravních spojů apod.), což tento model nedokáže popsat. Malé
rozlišení je dané omezením implementovaného algoritmu. Čím větší je rozlišení, tím
větší je počet možných časů, ze kterých musí algoritmus vybírat. Tím by se zvýšila
časová i paměťová náročnost algoritmu.

Implementace GUI pomocí Java apletu a spojení s Google Calendar není také ide-
ální z několika stran. Jednak vyžaduje nainstalované běhové prostředí Java. To ale
není dostupné na všech platformách. To tak omezuje možnost širšího zpřístupnění
aplikace. Za druhé tak není uživatelské rozhraní jednotné. Při plánování nové udá-
losti uživatel nevidí přímo kontext ostatních událostí. Po dokončení plánování musí
uživatel přejít do rozhraní Google Calendar a aktualizovat ho proto, aby zobrazil vý-
sledek. V něm pak zase nemá přímo možnost ovlivnit plánovací proces. Uživatel má
tak stále na vědomí, že jde o dva oddělené programy a může to narušovat jeho sou-
středění na naplánování svého času. Nejednotnost a tím relativní složitost rozhraní
pro uživatele je tak dalším prvek omezující možnost širšího rozšíření mezi uživatele.

1V době psaní práce dostupné na adrese http://selfplanner.uom.gr/
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3. Problém osobního rozvrhování
V této kapitole navrhneme model popisující informace o aktivitách uživatele, na zá-
kladě kterých se při jejich rozvrhování může rozhodovat. Budeme vycházet z Refani-
disovo modelu. Z něho si vezmeme základ popisu aktivit a další vlastnosti navrhne-
me odlišným způsobem. V druhé polovině kapitoly navrhneme podobu optimálního
rozvrhu aktivit v modelu a na závěr problém hledání rozvržení aktivit uživatele for-
mulujeme jako optimalizační problém.

3.1 Motivace a návrh modelu

Nejprve ujasněme použité pojmy. Určité činnosti uživatele se mohou opakovat, např.
pracovní doba či čas na oběd. Jiné mohou být jednorázové, např. návštěva kina.
Abychom tyto typy činností rozlišili, deVnujme následující termíny.

DeVnice (Událost). Událostí budeme rozumět pojmenování souvislého úseku času,
ve kterém se uživatel věnuje určité činnosti.

DeVnice (Aktivita). Aktivitou budeme rozumět množinu událostí, které spolu logic-
ky souvisejí.

Příkladem události je „Hospoda zítra v 19:00 - 23:00“ nebo „Příprava na zkoušku,
5 hodin“. Příkladem aktivity je „Práce každý pracovní den od 8:00 do 17:00“. Aktivita
může obsahovat i jedinou událost, aktivita je tedy obecnější pojem.

V úvodu jsme zmínili příklad, kdy může být pro uživatele těžké najít čas pro
novou aktivitu. Představme si Boba, který má ve svém kalendáři mnoho úkolů na
několik měsíců dopředu a potřebuje najít čas pro novou událost. Tu potřebuje Bob
naplánovat co nejdříve, ale až od příštího měsíce a zároveň může být jen odpoledne
a jen v pondělí a středy. V klasickém kalendářovém programu bude Bob muset nej-
prve zobrazit příští měsíc, poté projít všechny události, které v dané časy v kalendáři
má, vzpomenout si, jak jsou důležité, co obnášejí a jak je může nebo nemůže upravit
ve prospěch rozvrhnutí nové události. Kromě toho, že to je zdlouhavé, může snadno
nějakou možnost opomenout nebo se splést a udělat nežádoucí úpravu.

V jiné situaci může být studentka Alice, která má 15 hodin týdně brigádu, chce
chodit alespoň třikrát týdně do Vtness centra, mít čas na společenské a jiné osobní
aktivity a zapisuje si předměty na příští semestr. Těch chce mít co nejvíce a u každé-
ho z nich ví, že bude potřebovat určitý čas každý týden na přípravu na ně. Při ručním
rozvrhování těchto aktivit bude muset vyzkoušet mnoho různých kombinací. Z vlast-
ní zkušenosti víme, že v průběhu může mít Alice často pocit, že už má výsledek, ale
najednou si uvědomí, že nějaká událost koliduje s možnostmi nebo preferencemi a je
potřeba celý rozvrh opět předělat. Nástroj, který by s tímto Alici pomohl, by tedy
jistě uvítala.

Ačkoli se může zdát, že oba případy jsou odlišné, ukážeme, že mají mnoho společ-
ného. Pokusme se popsat informace, na základě kterých se uživatel při rozvrhování
událostí rozhoduje. Dobrý základ nám k tomu dává Refanidis. Popisuje v principu
dva typy událostí: předem pevně dané, např. čas a doba přednášky, a volnější pohyb-
livé, např. oběd by měl být někdy kolem poledne a dlouhý alespoň půl hodiny, ale
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raději hodinu. Jako základní informaci pro rozvrhování událostí tak deVnujeme do-
ménu alokací události. Ta podmiňuje jakou délku a ve kterých startovních časech je
možné událost v rozvrhu alokovat.

DeVnice (Časová doména). Časová doména je množina zleva uzavřených interva-
lů v čase T ⊆ {[a, b)|a, b ∈ N taková, že neobsahuje dva intervaly s průnikem
∀[a, b), [c, d) ∈ T : [c, d) 6= [a, b) =⇒ [a, b) ∩ [c, d) = ∅ .

DeVnice (Alokace). Alokace je dvojice startovního času a doby trvání události (s, d) ∈
N× N.

DeVnice (Doména alokací události). Mějme trojici (demin, d
e
max, T

e) minimální a ma-
ximální doby trvání a časové domény události e. Doména alokací události e je množi-
na alokací události, deVnovaná jakoAe = {(s, d) ∈ N×N|demin ≤ d ≤ demax,∃[a, b) ∈
T e : [s, s+ d) ⊆ [a, b)}.

DeVnice (Přípustná alokace události). (s, d) je přípustná alokace události e právě
tehdy, když (s, d) ∈ Ae.

Tento popis události je společný pro oba výše zmíněné příklady. V Bobově přípa-
dě model dokáže popsat, jak mohou být stávající události změněny a v jaké časy musí
být rozvržena nová událost. V případě Alice umožní vyjádřit možnosti všech událos-
tí, v nichž je možné zkoušet různé kombinace. Všechny události v modelu budeme
dále označovat E = {e1, e2, . . . , en} a budeme pro ně uvažovat domény alokací Ae

deVnované pomocí trojice (demin, d
e
max, T

e)∀e ∈ E. Způsob převodu reprezentace ča-
su z modelu do kalendářového času a opačně v modelu nedeVnujeme a ponecháváme
ho na uživateli, resp. uživatelském rozhraní, používajícím model.

Všechny události sdílí jeden společný čas uživatele, ve kterém je chceme alokovat.
Přirozenou a základní podmínkou je, aby v jeden okamžik měl uživatel maximálně
jednu činnost. Ve složitých zadáních, kde je mnoho událostí v omezeném časovém
úseku, nemusí být za současného rozvržení všech událostí splnění této podmínky
možné. Model v programu SelfPlanner události, které není možné bez konWiktu
rozvrtanou prostě nerozvrhne. Jak jsme ale nastínili výše, tento nástroj by měl uživa-
teli především poskytnout informace k dalšímu rozhodování, namísto rozhodovat se
za něj. Proto budeme chtít, aby v každém případě nabídl co nejvíce informací v kon-
trastu s tím, aby byl za každou cenu smysluplný. V našem modelu rozvrhu proto do-
volíme více událostí v jeden okamžik (konWikt), ale budeme se tomu snažit vyhnout.
Vyhnutí se konWiktu docílíme zavedením hodnoty nad rozvrhem, která bude větší,
čím horší konWikt v rozvrhu bude. Tuto hodnotu budeme chtít při hledání rozvrhu
minimalizovat.

DeVnice (Rozvrh událostí). Rozvrhem událostí E budeme uvažovat přiřazené pří-
pustné alokace pro každou událost

S = {(se, de)|∀e ∈ E},∀(se, de) ∈ S : (se, de) ∈ Ae

Hodnotu, vyjadřující míru konWiktu nazýváme konWiktní plochou události. Součet
konWiktní plochy všech událostí je prvním kritériem hledání optimálního rozvrhu,
které se budeme snažit minimalizovat. KonWiktní plocha události odpovídá součtu
délek všech ostatních událostí alokovaných v konWiktu s danou událostí. Oproti pou-
hé celkové délce, po kterou je na časové ose alokován konWikt, odpovídá více před-
stavě, že horší je jeden úsek obsahující mnoho událostí v konWiktu než více úseků,
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Obrázek 3.1: Příklad rozvrhů s různým součtem konWiktních ploch událostí. Šedé
obdélníky znázorňují události, vodorovná osa poté čas. Vlevo je suma konWiktních
ploch událostí 120. Vpravo je 40.

obsahujících méně událostí v konWiktu. Samotný počet událostí alokovaných v kon-
Wiktu s jinou by byl ještě méně přesný.

DeVnice (KonWiktní plocha události). Mějme rozvrh S událostí E. KonWiktní plocha
události e v rozvrhu S událostí E s alokací (se, de) je

cEconflict(S, e, s
e, de) =

∑
e′∈E:e′ 6=e

∣∣∣[se, se + de) ∩ [se
′
, se

′
+ de

′
)
∣∣∣

Součet konWiktní plochy událostí přes všechny události v rozvrhu výrazně znevý-
hodňuje velký počet událostí v jeden okamžik oproti stejnému počtu a délce konWiktů
rozložených na větším časovém úseku, jak je znázorněno na obrázku 3.1. To je pro
uživatele podstatné, protože mu tak poskytne více informací, jak se s konWikty vy-
pořádat, než kdyby byly všechny události ve stejný čas. Také pouze krátký čas, po
který se dvě události překrývají je lepší než delší, uživatel tak může deVnice událostí
relaxovat a v zásadě nepovažovat rozvrh za špatný.

Dosud jsme popsali kdy mohou události být rozvrženy a jak se vzájemně ovliv-
ňují. Ne všechna časy, kdy je možné událost rozvrhnout, považuje uživatel za rovno-
cenné. Podstatné tak je i to, jaké startovní časy a doby trvání události jsou prefero-
vané samy o sobě. Z naší deVnice události je patrné, že za nejdůležitější u událostí
považujeme její dobu — množství času, — kdy se jí uživatel věnuje. Z principu problé-
mu je zvětšovat dobu alokace těžké (zvětšuje se pravděpodobnost konWiktu), naopak
zmenšovat délku alokace není problém (pokud existuje rozvrh s delší alokací, jistě
existuje i rozvrh s kratší alokací). Uvažme, že bychom chtěli rozvrhnout událost ale-
spoň půl hodiny a nanejvýš dvě hodiny dlouhou a preferovaná doba by byla hodinu.
Delší i kratší doba by tak byla pro uživatele horší. Kratší doba může být vynucena
nedostatkem volného času z důvodu velkého množství událostí a je tak vyvážena ne-
konWiktním rozvrhem. Naproti tomu delší doba by byla sama o sobě horší a navíc by
ještě zmenšovala množství volného času pro ostatní události. Určení maximální do-
by větší jak preferované tak nemá smysl. Proto nebudeme preferenci doby explicitně
určovat a spojíme ji s maximální dobou události. V uvedeném příkladu tak bude mi-
nimálně půl hodiny a maximálně hodina. Dalším kritériem pro hledání optimálního
rozvrhu je tak cena doby alokace události.

DeVnice (Cena doby trvání události). Mějme rozvrh S událostí E. Cena doby trvání
události e ∈ E pro její alokaci (se, de) ∈ S a maximální dobu demax je

cedpref (d
e) = demax − de
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Vedle preference délky události je startovní čas události. Uživatel může u někte-
rých událostí preferovat, aby byly co nejdříve, jiné může chtít naopak co nejpozději.
Refanidis k tomuto zavádí funkci nad časovou doménou. V našem modelu si vysta-
číme s deVnicí preferovaného startu události sepref ∈ {se : (se, de) ∈ Ae} a ceny
lineárně závislé na rozdílu alokovaného startu události od preferovaného startu.

DeVnice (Cena preferovaného startu události). Mějme rozvrh S událostí E. Cena
preferovaného startu události e ∈ E pro její alokaci (se, de) ∈ S a její preferovaný
start sepref je

cespref (s
e) = |se − sepref |

Pro preferenci co nejčasnějšího nebo naopak nejpozdějšího rozvrhnutí události
se preferovaný čas nastaví na nejčasnější nebo nejpozdější čas v časové doméně udá-
losti. Oproti lineární funkci po celé časové doméně, kterou zavádí Refanidis, u této
reprezentace můžeme navíc preferovat konkrétní čas, což se hodí dále.

V popisu modelu použitého v programu SelfPlanner jsme uvedli jako jeho ne-
výhodu neúplnou podporu úpravy rozvržení uživatelem. Např. Alici se pro určitou
událost a líbí oproti nalezenému rozvrhu více jiná alokace, která ale koliduje s ji-
nou událostí b. Alice by tak chtěla událost a přesunout a nechat program vyřešit
kolidující události. V této situaci by pouze preferovaný start nedokázal popsat, co je
požadováno. Uvažme, že jediná možnost toho, jak po přesunutí událost a posunout
ostatní kolidující události, je posunout je o velkou dobu a že původní nekonWiktní
alokace události a je blíže. Z pohledu kritéria ceny preferovaného startu by tak bylo
výhodnější vrátit Alicí přesunutou událost a na původní nechtěné místo.

V Bobově příkladu by Bob mohl při hledání rozvržení nové události chtít, aby
se události, které již v kalendáři má, pokud možno nezměnily. Existujícím událos-
tem můžeme nastavit jejich aktuální start jako preferovaný. Nicméně to opět nemusí
stačit. Uvažme následující situaci. Nové události a nastaví Bob preferenci na co nej-
časnější start a v rozvrhu je pro ni první volný čas až za měsíc. Dále jsou v rozvrhu
dvě události b a c příští týden, které se mohou posunout o jeden den a vytvořit tak
pro novou událost a volný čas. Pokud by se událost a rozvrhla ve volném čase za
měsíc, byla by její cena preferovaného startu měsíc. Pokud by se ale události b a c
o den posunuly a nová událost a by se rozvrhla v čase za týden, by bylo dosaže-
no součtu cen preferencí startů všech událostí jeden týden a dva dny, což je méně
jak měsíc. S dosud uvedenými kritérii by tak bylo pro model lepší řešení posunout
stávající události, ačkoli Bob chtěl existující události ponechat nezměněné.

Jako řešení tohoto požadavku bychom mohli událostem, které nechceme posu-
nout, nastavit Vxní doménu. To ale není ideální v případě, že by požadavek nešel
vyřešit bez konWiktu. V tom případě nám malá změna událostí nevadí a uživateli
poskytne informaci o tom, jak je možné požadavek splnit. Nabízí se možnost přidat
váhu ceny preferovaného startu a doby trvání, kterou ji vynásobíme. Zvolit váhu,
která by byla univerzálně použitelná je ale těžké. Uvažme znovu situaci uvedenou
na příkladu Boba a zanedbejme konkrétní jednotky času. Řekněme, že e3 je vkládaná
událost a e1 a e2 jsou existující. Preference vkládané události je se3pref = 0 a starty
existujících jsou se1 = se1pref = 20 a se2 = se2pref = 30. Řekněme, že v této situaci
existuje jeden rozvrh s původními starty existujících událostí a se3 = 1000 a dru-
hý rozvrh s′e1 = 10, s′e2 = 40 a s′e3 = 20. Pokud bychom váhu preference startu
události e3 nastavili na jedna, váhy preferencí obou událostí bychom pro to, aby byl
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výhodnější první rozvrh, museli nastavit

w1 >
(ce3spref (s

e3)− ce2spref (s′e2)) + w2(c
e2
spref (s

e2)− ce2spref (s′e2)
ce1spref (s

′e1)− ce1spref (se1)
= 98 + w2

w2 >
(ce3spref (s

e3)− ce2spref (s′e2)) + w1(c
e1
spref (s

e1)− ce1spref (s′e1)
ce2spref (s

′e2)− ce2spref (se2)
= 98 + w1

Nyní si ale představme podobnou situaci, ve které je ale se3 = 5000. Poté se hodnoty
99 změní na 499. Podobně by na tom byla váha preference doby trvání. Pro určení
správné váhy bychom tak museli dopředu znát povahu problému. Abychom se to-
mu vyhnuli, deVnujeme další kritérium preferované alokace a to prioritu preferované
alokace, která bude globálně silnější jak preference startovního času i doby trvání.
Prioritou preferované alokace zavedeme pro událost e jako pepref ∈ N0. Cenu priority
preferované alokace poté deVnujeme na základě podmínky zda je událost rozvržena
stejně jako je preferované.

DeVnice (Cena priority preferované alokace). Mějme rozvrh S událostí E. Cena pri-
ority preferované alokace události e při její alokaci (se, de) je

cepriority(s
e, de) =

{
pepref pokud sepref 6= se ∨ depref 6= de

0 jinak

Při rozvrhování popsaných situací se událostem, které nechceme změnit nastaví
preferovaný start na jejich aktuální start a maximální délka na aktuální délku. To
nevadí, protože nyní chceme řešit jiný problém než ten, kdy se události rozvrhovali
prvně a kdy mohli být preference jiné. V Bobově případě se pak nové události nastaví
pepref = 0 a existujícím událostem ei p

ei
pref = 1. Alice naopak bude potřebovat změně-

né události nastavit prioritu jedna a na nule ponechá ostatní. Tento způsob umožňuje
navíc popsat i situaci, kdy chce uživatel zároveň vložit novou událost i přesunout ji-
nou stávající na nový čas. Ručně přesunuté události musí jít stranou vše ostatní,
bude mít tedy nejvyšší prioritu, řekněme rovnou třem. Naopak nová událost by ne-
měla měnit stávající, ty tak budou mít prioritu jedna. Nová událost bude mít prioritu
nula.

Takto deVnované kritérium ceny priority preferované alokace vybočuje z dosud
uvedených kritérií. Funkce této ceny je skoková v jediném bodě na rozdíl od ostat-
ních, které jsou převážně spojité, čímž se snaží spíše hledat alespoň špatný rozvrh než
dobrý nebo žádný. Nicméně tato cena popisuje, že se alokace buď nezmění a když už
se změní, tak je to špatně nehledě na to, jak moc (ať už je moc cokoli). Ale díky sdílení
vlastnosti preference startovního času s cenou preference startovního čas tak bude
přece jen zohledněna míra toho, jak moc se změněná alokace liší od původní.

3.2 Objektivní funkce

Nyní jsme ukázali, co je u rozvrhování osobních aktivit problematické a jak můžeme
takový problém popisovat. Vedle samotných podmínek, které deVnují rozvrh osob-
ních aktivit, jsme popsali čtyři kritéria, která popisují optimální rozvrh aktivit a podle
těch by se mělo hledání rozvrhu řídit. Dosud jsme ale nepopsali jakým způsobem se
podle těchto kritérií rozhodne, který ze dvou daných rozvrhů je lepší. To může být
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docela složité, protože jednotlivá kritéria si mohou navzájem odporovat. Např. pre-
ference startu dvou událostí ve stejný čas je proti snaze minimalizovat konWiktní
plochu událostí. V některých situacích může být lepší jedno, v jiných druhé. Může to
záviset i na hodnotě daného kritéria. Např. raději budeme mít kratší alokaci události
než kdyby měla být v čase příliš vzdáleném od preferovaného, dokud vzdálenost ale
nebude tak velká, chceme událost co nejdelší (do její maximální doby). Další otázkou
je, zda je lepší dívat se na celý rozvrh jako celek a minimalizovat součet kritérií jed-
notlivých událostí, kdy tak může jako nejlepší být jedna událost s velmi velkou cenou
a všechny ostatní s velmi malou, nebo zda se snažit minimalizovat cenu každé udá-
losti samostatně, kdy sice celková cena rozvrhu může být vyšší, ale všechny události
budou průměrně stejně špatné.

Berry et al. [3] ve svém systému řešil stejný problém a zmiňuje dva nejrozšíře-
nější přístupy jak ho řešit. MultiAttribute Utility Theory (MAUT) se snaží sestavit
z jednotlivých kritérií jednu globální užitkovou funkci, tzv. agregační, jako je např.
vážená lineární suma. Analytic Hierarchy Process (AHP) dává jednotlivá kritéria do
hierarchie a popisuje jak je navzájem porovnávat. Ehrgott a Gandibleux ve své kni-
ze Multiple Criteria Optimization: State of the Art Annotated Bibliographic Surveys
[5] dávají prostor celé řadě metod a problémů, které souvisejí s rozhodováním s více
kritérii.

My jsme se rozhodli jednotlivá kritéria událostí seřadit dle jejich důležitosti a po-
rovnávat jejich součet přes všechny události v konkrétním rozvrhu postupně. Přes-
tože je jisté, že tento způsob není univerzální, v případech, které jsme popsali, je
dostačující a je snadné ho implementovat. Jako primární kritérium jsme zvolili kon-
Wiktní plochu událostí v rozvrhu, což odpovídá přirozenému primárnímu požadavku
najít pro události volný čas uživatele. Druhým kritériem v pořadí jsme určili cenu
priority preferovaných alokací. Smysl toho kritéria je, aby mělo vyšší váhu než sa-
motná kritéria preference startovního času a doby události. Důvody jsme uvedli již
v návrhu tohoto kritéria. Třetím kritériem je tedy preference maximální doby událos-
ti a posledním je preferovaný start událostí. Doba trvání události je základem toho,
co tvoří problém osobního rozvrhování, proto jsme jí dali větší důraz než startovní
čas.

DeVnice (Cena události v rozvrhu). Cena události e v rozvrhu S událostí E je:

CE(S, e) =
(
cEconflict(S, e, s

e, de), cepriority(s
e, de), cedpref (de), cespref (s

e)
)

DeVnice (Cena rozvrhu). Cena rozvrhu rozvrhu S událostí E je po složkách suma
cen událostí:

CE(S) =
∑
e∈E

CE(S, e)

Dva rozvrhy se poté porovnávají pomocí lexikograVckého porovnání čtveřic je-
jich ceny. Lepší je tak rozvrh, který má buď menší konWikt nebo stejný, ale menší
cenu priority. Pokud i tu mají oba rozvrhy stejnou, lepší je rozvrh s menší cenou pre-
ference doby trvání a pokud i ta je stejná, lepší je ten, který má menší cenu preference
startovního času.

DeVnice (Optimální uspořádání hodnoty objektivní funkce osobního rozvrhování).
Mějme dva rozvrhy událostí E S1 a S2. Optimální uspořádání hodnot rozvrhů je
lexikograVcké uspořádání CE(S1) a CE(S2).
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3.3 Shrnutí formalizace

Shrňme nyní navržený model do formální podoby a deVnujme problém osobního
rozvrhování. Nejprve formulujme podobu události:

DeVnice (Událost osobního rozvrhování). Událost osobního rozvrhování je čtveřice

(e,D, sepref , p
e
pref )

kde

• e je pojmenování události,

• D je trojice D = (demin, d
e
max, T

e) deVnující doménu alokací události Ae,

• sepref je preferovaný startovní čas události takový, že (sepref , d
e
min) ∈ Ae

• a pepref ∈ N0 je priorita preferované alokací události

Zadáním modelu osobního rozvrhování formulujeme jako jejich množinu:

DeVnice (Zadání modelu osobního rozvrhování). Zadání modelu osobního rozvrho-
vání je množina M událostí osobního rozvrhování. Události modelu budeme zapiso-
vat ME = {e|e = m1,m ∈M}.

V modelu hledáme rozvrh, který splňuje všechny modelované podmínky:

DeVnice (Přípustný rozvrh). Nechť je M zadání modelu osobního rozvrhování. Pří-
pustný rozvrh v modelu M je přiřazení hodnot startovních časů a dob trvání

S = {(se, de)|e ∈ME}

událostem M takové, že každá událost je alokována v doméně alokací události ∀e ∈
ME : (se, de) ∈ S : (se, de) ∈ Ae

Nalezení nejlepšího takového rozvrhu je problém osobního rozvrhování:

DeVnice (Problém osobního rozvrhování). Mějme zadání modelu osobního rozvrho-
vání M . Problém osobního rozvrhování je nalezení nejlepšího přípustného rozvrhu
S v modelu M dle lexikograVckého uspořádání cen CME(S).
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4. Rozvrhovací algoritmus
Nyní jsme popsali jak popsat problém, který chceme řešit, a jaké je jeho řešení. V této
kapitole navrhneme algoritmus na principu lokálního prohledávání, který se bude
snažit takové řešení najít. Nejprve se ale podíváme na přístupy k řešení podobných
problémů dostupné v literatuře. Na závěr kapitoly uvedeme výsledky našeho řešení.

4.1 Možné přístupy

Problém osobního rozvrhování lze charakterizovat jako problém optimalizace s ome-
zujícími podmínkami. Optimalizační problém je obecně problém přiřazení hodnot
proměnným tak, že minimalizují nebo maximalizují hodnotu objektivní funkce, jejíž
jsou vstupem.

4.1.1 Optimalizační problémy

Numerická optimalizace [13] formuluje optimalizační problémy pomocí algebry nebo
matematické analýzy a využívá jejich vlastností v metodách řešících tyto problémy.
Lineární programování (LP) je metoda řešení optimalizačních problémů, kde objek-
tivní funkce lineárně závisí na hledaných proměnných, s podmínkami deVnovanými
jako soustava lineárních (ne)rovnic v oboru reálných čísel. Lineární programování
využívá matematického popisu problému a vyvozuje o něm tvrzení, která umožňují
zjednodušit jejich řešení. Pro řešení LP je popsáno několik řešících algoritmů s po-
lynomiální složitostí. Obdobou lineárního programování je celočíselné programování
(Integer programming - IP), které má navíc podmínku celočíselnosti hodnot. Na roz-
díl od lineárního programování je jeho řešení obecně NP-těžký problém. Podobné je
nelineární programování, které se zabývá řešením problémů s nelineárními funkcemi
či rovnicemi a celá řada dalších metod založených na algebře nebo matematické ana-
lýze. Ačkoli by problém osobního rozvrhování pravděpodobně bylo možné na někte-
rý z těchto problémů převést (nabízí se celočíselné programování), složitost převodu
nebo výsledná velikost problému by nejspíše byla velká a byli bychom odkázáni na
možnosti specializovaných algoritmů řešících tyto problémy.

Problém splňování podmínek (angl. Constraint satisfaction problem - CSP) [17]
formalizuje problém nalezení přiřazení hodnot proměnným z jejich domén hodnot
při splnění zadaných obecných podmínek nad těmito proměnnými. Podobně jako
LP díky formalizaci staví nad tímto problémem teoretické důsledky a tvrzení, které
jsou aplikovány při řešení tohoto problému. Optimalizace s omezujícími podmínkami
(angl. Constrained optimization problem - COP) je pak problém CSP spolu s požadav-
kem maximalizace nebo minimalizace cenové funkci nad proměnnými v problému.
Jednou z možných metod řešení COP je převést ho na problém CSP metodou větví
a mezí (angl. Branch and Bound). Zjednodušeně metoda přidává podmínku omezující
hodnotu objektivní funkce do podmínek CSP. Problém poté opakovaně vyřeší a sníží
nebo zvýší omezení podle toho, zda je hledána maximální nebo minimální hodnota,
dokud existuje řešení. Problém osobního rozvrhování jsme formulovali jako optima-
lizační problém s určitými podmínkami, nejvíce mu tak odpovídá COP.
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4.1.2 Řešení problému splňování podmínek

K řešení CSP problémů existuje několik přístupů, které lze rozdělit na systematické
a lokální. Mezi systematické přístupy patří backtracking. Ten pracuje rekurzivně, kdy
v každém kroku vybere zatím neohodnocenou proměnnou a vybere pro ni hodnotu,
která neodporuje podmínkám spolu s již ohodnocenými proměnnými. Pokud v něja-
kém kroku již nemůže nalézt hodnotu pro proměnnou, vrací se o krok zpět. V něm
vybere další možnou hodnotu v pořadí pro proměnnou vybranou v tom kroku. Opět
pokud už žádná další není, vrací se zpět — proto backtracking. Backtracking je poměr-
ně jednoduchý a neefektivní algoritmus. Např. pokud pro první proměnnou vybere
hodnotu, která koliduje s poslední proměnnou, bude muset vyzkoušet všechny mož-
né kombinace hodnot, dokud nevyčerpá všechny hodnoty druhé, třetí atd. proměnné
tak, aby se mohl vrátit na první proměnnou.

Snahou vyřešit tento problém je propagování podmínek (angl. Constraint prop-
agation). Ten v každém kroku udržuje v doméně každé proměnné pouze ty hodno-
ty, které jsou tzv. konzistentní s ostatními proměnnými. Nejpoužívanější je hranová
konzistence, která pro říká pro dvě proměnné, že jejich hodnoty jsou konzistentní,
pokud neodporují nějaké podmínce mezi těmito dvěma proměnnými. Tak může dříve
zjistit, že výběr hodnoty první proměnné znemožnil výběr poslední tak, že po zvolení
hodnoty první proměnné se podívá zda všechny ostatní proměnné mají ještě konzis-
tentní hodnoty. Udržování domén provádí tak, že v každém kroku projde po zvolení
hodnoty nějaké proměnné a ostatní proměnné, se kterými je a spojena skrze nějakou
podmínku. U nich vyřadí z jejich domény hodnoty, které nesplňují podmínku s nově
ohodnocenou proměnnou. Při vyřazení hodnoty opět projde všechny ostatní pro-
měnné spojené přes podmínku a vyřadí z jejich domén ty hodnoty, které vyžadovaly
vyřazenou hodnotu. To provádí rekurzivně (proto propagace) dokud není dosažena
hranová konzistence.

Lokální prohledávání je obecný princip pro řešení optimalizačních problému. Jed-
ná se o hladový algoritmu, neudržuje si informace o problému nebo o předchozích
krocích, jako to dělá uvedené propagování podmínek a v každém kroku se rozhoduje
pouze na základě aktuálního stavu. Pracuje iterativně, kdy na začátku zvolí výchozí
stav a v každém kroku tento stav nějak změní. Změny se snaží dělat tak, aby se do-
stal k nejlepšímu řešení, potřebuje tak umět porovnávat jednotlivé změny. Pro CSP
je tento stav přiřazení hodnot proměnným a změnou je změna hodnoty jedné pro-
měnné a nejlepší řešení je takové, ve kterém je porušeno nejméně podmínek. Ačkoli
lokální prohledávání obecně nemůže garantovat nalezení řešení, ukazuje se, že často
nalezne nějaké řešení mnohem dříve než systematické prohledávání. Systematické
prohledávání totiž může zvolit špatnou hodnotu na začátku a zjistit to až po dlou-
hé době a dlouhou dobu může trvat než ji opraví (např. u backtrackingu). Lokální
prohledávání může takovou špatnou hodnotu změnit v jakémkoli kroku. V každém
okamžiku je také k dispozici úplné suboptimální řešení, když ne optimální, které se
s dobou běhu algoritmu optimu přibližuje.

4.1.3 Lokální prohledávání

Müller [12] ve své disertační práci zmiňuje dvě převažující varianty lokálního pro-
hledávání. Hill-climbing v každém kroku vybírá nejlepší možnou změnu. U CSP to
je změna ze všech možných proměnných a jejich hodnot taková, která nejvíce sníží
počet porušených podmínek. Může se tedy zaseknout v místě, kde žádná změna není
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lepší, přestože lepší řešení existuje (lokální minimum). To může řešit např. detekcí
zaseknutí a opětovným spuštěním z jiného výchozího stavu.

Min-conWict je algoritmus lokálního prohledávání speciálně navržený pro řešení
CSP. Nevybírá vždy nejlepší možnou změnu hodnoty, namísto toho nejprve zvolí
náhodně jednu z proměnných, které porušují nějakou podmínku a pro ni vybere
hodnotu, která minimalizuje počet porušených podmínek. Díky náhodnosti se může
lépe vyhnout uvíznutí, i když se mu také úplně nevyhne.

Oba algoritmy ale nedokáží při prohledávání uniknout z lokálního minima. To
se dá řešit použitím náhodné procházky (angl. random walk), která naruší cílenost
algoritmu a umožní mu z minima uniknout. S určitou pravděpodobností se tak oproti
nejlepšímu výběru vybere soused náhodně (u min-conWict algoritmu hodnota vy-
brané proměnné, u hill-climbing jakákoli hodnota jakékoli proměnné) a v ostatních
případech se ponechá standardní výběr.

Müller princip lokálního prohledávání spolu v kombinaci s prvky ze systema-
tických metod uplatňuje v algoritmu Iterative forward search, který úspěšně apliko-
val pro řešení podobného problému — tvorbu univerzitních rozvrhů. Také Refanidis
a Yorke-Smith staví své řešení v systému SelfPlanner popsaném v sekci 2.2 na prin-
cipu hladového algoritmu, jakým je Squeaky wheel optimization.

4.2 Návrh algoritmu

Algoritmus 4.1 Schéma algoritmu osobního rozvrhování

function PersonalTimetabling( M, tout )
S= initializeState() . inicializace stavu algoritmu
β = S . výchozí stav je zatím nejlepší
i = 0; iβ = 0
startTime = currentTime();
while canContinue(S , startTime, tout, i, iβ) do

e = selectEvent(S) . výběr události
(s,d) = selectAllocation(S , e) . výběr alokace
S= changeAllocation(S , e, s, d) . nahrazení alokace vybrané události
i = i + 1
if isBetter(S , β) then

β = S ; iβ = i . zaznamenání nového nejlepšího řešení
end if

end while
return β

end function

Na základě úspěšné aplikace hladových algoritmů ve výše uvedených příkladech
jsme se rozhodli pro řešení problému osobního rozvrhování navrhnout algoritmus
na principu lokálního prohledávání . Nejprve představíme stručně schéma algorit-
mu, poté navrhneme efektivní způsob reprezentace modelu a dále podrobně popíše-
me navržený algoritmus. Navržený algoritmus nezohledňuje vlastnost ekvivalence
alokací událostí aktivity popsanou v modelu.

Základní schéma algoritmu je uvedeno v algoritmu 4.1. Nejprve je zvolen výcho-
zí stav prohledávání. Ten odpovídá přiřazení alokací preferovaného startovního času
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Obrázek 4.1: Znázornění problematické situace pro výběr události. Šedé obdélníky
znázorňují časovou doménu událostí.

a preferované doby trvání všem událostem v modelu. Předpokládáme, že zadané pre-
ference jsou v souladu s modelem a tvoří tak přípustnou alokaci. Poté algoritmus bě-
ží iterativně dokud nevyprší čas nebo není zaznamenáno uvíznutí. Lokální změnou,
prováděnou v každém kroku, je změna alokace jedné z událostí. Protože je výchozí
přiřazení alokací přípustné a v každém kroku se volí přípustné hodnoty, algoritmus
redukuje problém osobního rozvrhování pouze na optimalizační problém.

V průběhu algoritmu je zaznamenáváno nejlepší dosud nalezené řešení (podle op-
timálního uspořádání hodnoty objektivní funkce), které je předáno jako výsledek po
uplynutí uživatelem stanovené doby běhu nebo pokud algoritmus zaznamená uvíz-
nutí (podrobně popsáno v části 4.2.3).

Změna prováděná v každém kroku lokálního prohledávání se nazývá výběr sou-
sedního řešení. Ten náš algoritmus provádí tak, že nejprve vybere událost, jejíž aloka-
ce má být změněna a poté pro ni vybere přípustnou alokaci, na kterou událost změní.
Tím se liší od hill-climbingu, který by přes všechny alokace všech událostí vyhledal
tu, která nejvíce snižuje hodnotu. To neděláme, protože možných alokací pro každou
událost může být principiálně hodně a to v závislosti na tom, jakou granularitu ča-
su zvolíme. Jeden z požadavků při návrhu algoritmu však je, aby jeho rychlost nebo
paměťová náročnost nebyla závislá na rozlišení času v modelu.

Dále deVnujeme nejprve podobu prohledávacího algoritmu, určenou funkcemi
výběru události a alokace a ukončující podmínkou. Dále ukážeme způsob vytvoře-
ní podmnožiny domény alokací události, ze které algoritmus nalezne shodné řešení
a jejíž velikost není závislá na granularitě času v modelu. Poté deVnujeme způsob
efektivní reprezentace stavu algoritmu.

4.2.1 Výběr události

Prvním krokem každé iterace algoritmu, je výběr události, jejíž alokaci je potřeba
změnit. Algoritmus hill-climbing by vybral událost, jejíž změnou je možné nejvíce
snížit cenu rozvrhu. Jenže tím by musel projít všechny možné alokace události, kte-
rých může být mnoho a kvůli čemu jsme výběr sousedního řešení rozdělili na dvě
části. Vybrání nejhorší události totiž nemusí vést k možnosti největšího zlepšení, tak
jak ukazuje obrázek 4.1. Na něm má největší cenu událost a, ale největší zlepšení
lze provést změnou události b nebo c. Klasický hill-climbing navíc trpí na uvíznutí
v lokálním minimu.

Algoritmus min-coWict by zvolil událost náhodně. Tím nepotřebuje procházet je-
jich možné hodnoty, tedy alokace. Na druhou stranu nijak se nesnaží vybrat správ-
nější událost, kterou by bylo možné nalézt řešení rychleji. Spojením jak náhody tak
snahy vybrat nejlepší krok je stochastický hill-climbing. Ten je obdobou hill-climbing
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algoritmu, ve které vybírá z možných změn jednu náhodnou tak, že větší pravděpo-
dobnost výběru má změna s větším zlepšením. Díky náhodě tak dokáže uniknout
z lokálního minima. Nicméně opět tak, jako hill-climbing, potřebuje projít všech-
ny sousední řešení. Když min-conWict vybírá náhodnou událost bez znalosti všech
možných změn, můžeme můžeme uniformní náhodný výběr změnit na výběr s prav-
děpodobností.

Pro určení pravděpodobnosti použijeme potřebujme najít hodnotu, která je urče-
ná přímo událostí v aktuálním stavu. Tou může být cena události v aktuálním stavu
rozvrhu. Přestože jsme ukázali, že vybírat nejhorší událost nemusí znamenat mož-
nost největšího zlepšení, je to jistě dobrý odhad. Čím vyšší je totiž cena, tím víc je
kde ubírat. Pravděpodobnost výběru události tak bude tím vyšší, čím vyšší bude je-
jí cena. Tento výběr se také nazývá ruletový výběr (angl. Roulette wheel selection ),
který se používá v oblasti genetických algoritmů, ze které pochází i stochastický hill-
climbing. V obecné podobě vybírá z množiny kandidátů I jednoho náhodně tak, že
každý kandidát má pravděpodobnost výběru pi = fi∑

jinI fj
, kde fi je hodnota tzv.

Vtness funkce. Ta určuje jak moc daný kandidát odpovídá požadovaným kritériím.
V genetických algoritmech tento výběr vychází z principu „silnější jedinec přežije.“.
V našem případě ho použijeme čistě pro přidání šumu při výběru události. Jako Vt-
ness funkci použijeme cenu události v aktuálním stavu rozvrhu.

Algoritmus 4.2 Výběr události

function SelectEvent(State)
cost = Cost(State)
selection = RandomBetween((0, 0, 0, 0), cost)
sum = 0
for e ∈ State.events do . nalezení události na vybraném místě

sum = sum + Cost(State, e)
if sum > select then

return e
end if

end for
end function

Algoritmus 4.2 ukazuje, jak je výběr události proveden. Nejprve získáme celkovou
cenu aktuálního stavu. Ruletový výběr je pak proveden tak, jako bychom si předsta-
vili jednotlivé události jako intervaly dlouhé dle jejich ceny položená za sebou od
nuly. Poté se zvolí náhodná vzdálenost do součtu délek takto položených událostí.
Jaká událost je v této vzdálenosti je vybrána. Čím je událost větší tím je tak větší šan-
ce, že se do ní vzdálenost trefí, čímž je realizována popsaná pravděpodobnost výběru.
Událost, která leží ve vybrané vzdálenosti se nalezne postupným procházením udá-
lostí a přičítáním jejich k ceny. První událost, která přičtením své ceny zvýší součet
nad vybranou hodnotu je výsledkem výběru. Žádoucím efektem tohoto výběru je, že
pokud má událost nulovou cenu, není vybrána. Její výběr by neměl smysl, protože
jakákoli její změna by nic lepšího přinést nemohla (alokace s nulovou cenou je prá-
vě jedna a to v preferovaný čas a dobu trvání). To je další podobnost s min-conWict
algoritmem.
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Obrázek 4.2: Znázornění stavu alokací čtyř událostí. Šedé oblasti znázorňují domé-
ny alokací, čarami ukončenými plnými body jsou znázorněny start a délka alokace,
rozmezí mezi trojúhelníky pak znázorňuje minimální a maximální délku události od
daného startu alokace.

4.2.2 Výběr alokace

Po té, co je vybrána událost ke změně, je dalším krokem výběr nové alokace pro tuto
událost. Zatímco výběr události dává pouze dobrý předpoklad ke správnému výbě-
ru sousedního řešení, výběr alokace je tím skutečným hráčem, který mění situaci.
Pro výběr alokace využijeme speciVčnost problému, která nám umožní zanalyzovat
konkrétní situace a možné kroky. Tím se pokusíme najít způsob, jak se v algoritmu
vyhnout uvíznutí v lokálním minimu, což je problém typický pro lokální prohledává-
ní. Pro začátek budeme vycházet z principu algoritmu min-conWict, který vybírá pro
událost vždy nejlepší alokaci.

Uvažme situaci, která je znázorněna na obrázku 4.2. V ní je několik událostí, kte-
ré mají stejnou doménu a všechny ji zcela zaplňují. Dvě události a a d jsou navíc
v konWiktu. Výběrem události tak bude zvolena událost a nebo d, ostatní mají nulo-
vou cenu. Ať už se zvolí jakákoli, všechny možné její alokace mají stejnou konWiktní
plochu, protože po celé její doméně je v každém okamžiku právě jedna jiná událost.
Nejlepší alokace je tedy ta aktuální. Pokud by algoritmus ve výběru alokace volil
vždy nejlepší alokaci, zůstal by tak viset na místě. My ale víme, že situace má řešení
v podobě zkrácení události b.

Algoritmus by tak potřeboval zvolit sousední řešení takové, které by vedlo ke
zkrácení této události. Jedním z nich je přesunout zvolenou událost a nebo d na alo-
kaci (30,10) nebo (20,10). Tím by se událost b v dalším kroku dostala do konWiktu
a mohla by být zvolena ve výběru události. Pokud by byla zvolena, nejlepší aloka-
ce pro ni by byla (20,10), resp. (30,10), protože by byla jediná bez konWiktu. Obecně
tak můžeme říci, že problematické jsou události alokované po delší dobu než je je-
jich minimální délka. To odpovídá i tomu, že s délkou alokací roste pravděpodobnost
konWiktu, což jsme zmínili již při návrhu modelu.

Jako řešení jsme vybrali alokaci, která kolidovala s událostí delší než minimál-
ní povolenou. Protože takovou alokovanou doba navíc je možné z rozvrhu jednoduše
odebrat, můžeme ji chápat tak, jakoby tam nebyla. Proto zavedeme speciální konWikt-
ní plochu alokace události pro účely výběru alokace. Ta bude plochu s jinou událostí
započítávat do její minimální délky celou a dobu konWiktní dobu nad minimální délku
se sníženou váhou.

c̄Econflict(S, e, s
e, de) =

∑
e′∈E:e′ 6=e

(
max{|[se, se + de) ∩ [se

′
, se

′
+ de

′
)|, de′min}+

0.5max{|[se, se + de) ∩ [se
′
, se

′
+ de

′
)| − de′min, 0}

)
Na konkrétní hodnotě váhy nezáleží, protože ceny všech alokací jsou počítány vůči
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stejnému rozvrhu — konWikt se dvěma událostmi bude mít cenu jako by byl s jednou,
ale konWikt s jednou událostí bude mít také cenu jako by byl poloviční. Podstatné
je, aby byla menší jak jedna a zároveň větší jak nula. Tím sníží cenu alokací, které
jsou konWiktní s událostmi, které je možné zkrátit. Zároveň bude stále lepší alokace
s menším počtem konWiktních událostí (na stejné délce).

Princip výběru alokace je s touto deVnicí konWiktní plochy vybrán stejný jako
v algoritmu min-conWict. Ze všech alokací události je vybrána množina těch alokací,
které mají minimální cenu v aktuálním stavu alokace. Z této množiny poté vybere
jednu alokaci náhodně. Takto ale bude nutné projít všechny alokace události. Jejich
počet závisí na rozlišení času v modelu, což odporuje požadavku nezávislosti algo-
ritmu na tomto rozlišení. Dále uvedeme řešení, jakým je možné procházet pouze
vybranou podmnožinu alokací, která obsahuje alokace s minimální cenou. V algo-
ritmu 4.3, popisujícím výběr alokace s upravenou konWiktní cenou, proto množinu
načítáme pomocí funkce.

Algoritmus 4.3 Výběr alokace s preferovanou konWiktní plochou nad minimální
dobu

function MinConflictAreaAllocationSelection(S, e)
A = getAllocations(S, e)
β = ∅; costβ = inf
for all (s, d) ∈ A do

if (s, d) = (se, de) then . pokud je stejná, přeskočit
continue

end if
cost = (c̄Econflict(S, e, s, d), cepriority(s, d), cedpref (de), cespref (se))
if cost < costβ then

. pokud je alokace lepší než dosud nejlepší
β = ∅; costβ = cost

. vyprázdnit seznam nejlepších a nastavit nové maxima
end if
if cost = costβ then . pokud je nejlepší

β = β ∪ (s, d)
end if

end for
return random(β)

end function

Dále uvažme situaci znázorněnou na obrázku 4.3. V ní je několik událostí alo-
kovaných sice bez konWiktu, ale nejsou ve svých preferovaných časech, přestože by
bylo možné je přeházet. Všechny události mají svůj preferovaný start v čase, ve kte-
rém je již alokována jiná událost. Pokud bychom volili vždy nejlepší alokaci podle
výše uvedeného, musel by algoritmu pro nalezení optimálního řešení vybrat události
v následujícím pořadí. Nejprve událost c, čímž by ji přesunul na čas 30, který má nej-
lepší cenu — je nejblíže preferovanému startu a zároveň prázdný. Tím by uvolnil čas
pro událost b, kterou by musel vybrat poté a přesunout na čas 0. Ihned poté by musel
vybrat a a nakonec znovu c. I když by zde měla událost c větší pravděpodobnost vý-
běru, v dalším kroku by měli všechny shodnou pravděpodobnost a mohla by tak být
posunuta zpět.
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Obrázek 4.3: Znázornění nekonWiktního, ale neoptimálního rozvrhu. Šedé oblasti
znázorňují domény událostí, černé čáry zakončené plnými kruhy znázorňují aktu-
ální alokaci událostí, kosočtverce pak preferované startovní časy.

Pokud by v uvedeném příkladě nebyl volný úsek, byla by pro každou událost
každá jiná alokace se stejnou konWiktní plochou. Nejlepší alokace by tak dle lexi-
kograVckého uspořádání ceny události byla ta, která je v preferovaný start a dobu.
Jenže zvolením takové alokace by se nějaká událost posunula a tím uvolnila volný
čas. Výběr události v následujícím kroku by tak mohl vybrat znovu stejnou událost
a posunout ji zpět na původní čas.

Jako problematické tak vnímáme uspořádání ceny událostí s nejvyšší váhou na
konWiktní plochu. Pokud bychom v uvedeném příkladě konWiktní plochu neuvažova-
li, mohli bychom vybrat rovnou preferované starty a tím najít přímo optimální řešení.
Takový výběr by ovšem nefungoval, pokud by preferované alokace byly konWiktní.
Myšlenkou je, že pokud budeme střídat výběr ignorující konWiktní plochu s výbě-
rem, který ji započítává, může to vést k dobrým výsledkům. Výběr alokace jsme tak
rozdělili na dvě fáze, které se střídají na základě aktuálního stavu algoritmu. V první
fázi je výběr proveden dle výše popsaného výběru alokace s preferovanou konWiktní
plochou nad minimální dobu - nazvěme ji fáze výběru nejlepší alokace. V další fázi je
zvolena nejlepší alokace se zanedbáním konWiktní plochy, což je přímo preferovaná
alokace události, tu nazveme fáze výběru preferované alokace.

Tímto způsobem by mohl algoritmus situaci znázorněnou na obrázku 4.3 vyře-
šit následovně. Nejprve zvolí libovolnou událost a ve fázi preferované alokace zvolí
alokaci v preferovaném čase. Tím vznikne konWikt. Výběr události tak v další iteraci
s velkou pravděpodobností vybere druhou konWiktní událost. Pro tu se použije první
fáze, čímž bude vybrána alokace bez konWiktu, taková, která je nejblíže preferované.
Toto se opakuje, dokud nejsou všechny události bez konWiktu a, pokud je to možné,
v preferované časy a s preferovanými dobami trvání.

Klíčovou otázkou je, jak tyto fáze volit. V uvedeném příkladu je fáze výběru pre-
ferované alokace prováděna v případě, kdy v rozvrhu není konWikt. To dává smysl,
protože pokud je v rozvrhu konWikt, je lepší snížit nejprve konWikt a až poté se zabý-
vat cenou preferencí v ceně celého rozvrhu. Z toho tak plyne, že fáze výběru nejlepší
alokace je prováděna, pokud v rozvrhu konWikt je. Obecně ale nemusí problém obsa-
hovat nekonWiktní řešení. I u něj je ale pro optimální řešení nalézt rozvrh s nejvíce
preferovanými alokacemi. Proto potřebujeme detekovat dosažení minimální konWikt-
ní plochy rozvrhu. Dokud se bude konWiktní plocha při hledání zmenšovat, bude al-
goritmus provádět fázi nejlepšího výběru alokace. Zároveň může nastat situace, ve
které je potřeba pro zmenšení konWiktu provést několik iterací, které ho nezmenšují.
Provedení fáze výběru preferované alokace se tak provede až po uplynutí nastave-
ného počtu iterací, ve kterých se nezmenšila cena konWiktní plochy v ceně rozvrhu.
Samotná konWiktní plocha je použita z toho důvodu, aby se při zlepšení ceny pre-
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ferencí nepoužila znovu fáze výběru nejlepší alokace. Výsledný algoritmus výběru
alokace je uveden v algoritmu 4.4.

Algoritmus 4.4 Výběr alokace

function AllocationSelection(State, β, e) . aktuální stav algoritmu, nejlepší
řešení a událost pro výběr

keepBestAllocationPhase = 10 . konstanta počtu iterací pro setrvání
v minimalizaci konWiktu

if Cost(State)1 > Cost(β)1 ∨ currentIteration() − iteration(β) <
keepBestAllocationPhase then

return MinConWictAreaAllocationSelection(State, e)
else

return (sepref , d
e
max)

end if
end function

Nastavení počtu iterací, do kterého musí být provedena poslední zlepšující ite-
race, aby se provedla fáze výběru nejlepší alokace, jsme určili experimentálně jako
10. Ideální hodnota ale nejspíše závisí na konkrétním problému. U něj by se muselo
analyzovat jaký největší počet iterací potřebuje, aby ve fázi minimalizace hodnoty
konWiktní plochy tuto hodnotu zmenšil. Tím by se tak zamezilo přechodu do druhé
fáze v momentě, kdy byla situace připravena na zmenšení konWiktu. Naopak velké
hodnoty způsobují, že algoritmus čeká dlouho než začne zmenšovat ceny preferencí,
což má za následek, že algoritmus detekuje nalezení minima a skončí.

4.2.3 Ukončení běhu algoritmu

Popsaný algoritmus je neúplný, což vychází z jeho hladového principu. Neustále se
pokouší hledat lepší řešení, dokud nevyprší čas daný uživatelem. Jak ale zjistit, jaké
řešení je to nejlepší, nebo alespoň téměř nejlepší a vrátit tak výsledek uživateli dříve
než uplyne celý čas? Celkový počet iterací k nalezení optimálního řešení jistě bude
záviset na počtu událostí. Pokud by každá událost byla alokována v neoptimálním
čase, jistě by musel provést alespoň tolik iterací, kolik je událostí. Odhadnout ale
přesný počet iterací by bylo těžké.

Algoritmus 4.5 Podmínka ukončení algoritmu

function canContinue(State, startTime, timeout, iteration, bestIteration)
if currentTime() - startTime > timeout then

return false;
end if
stuckIterations = min{1000, |State.events|1.1}
if iteration - bestIteration > stuckIterations then

return false;
end if
return true;

end function

Jako alternativa se nabízí sledování počtu iterací, po které algoritmus nenašel
lepší než dosud nalezené nejlepšího řešení. Správný počet opět závisí na konkrétním
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Obrázek 4.4: Znázornění alokací na časové ose.

problému. Pokusme se shora odhadnout počet iterací, které je potřeba pro sníže-
ní hodnoty objektivní funkce. Uvažme situaci, kde je událost ef alokována v čase
sef = 0 a s délkou def = 10 a zároveň je to její jediná možná alokace. Poté uvaž-
me n událostí e0, e1, . . . , en−1, které mají doménu ∀i ∈ {0, . . . , n − 1} : T ei =
{[10i, 10i + 20)} a jejich alokace jsou ∀i ∈ {1, . . . , n − 1} : sei = 10i, dei = 10.
V rozvrhu je tak konWiktní plocha rovná 20, kterou tvoří události ef a e0. K tomu,
aby se konWikt zrušil je nutné všechny události posunout na konec své domény. Buď
se začne posouvat od poslední události, čímž se konWikt zmenší až při posunutí prv-
ní události. Nebo se začne posunutím první události e1. Tím se sice vyřeší konWikt
s událostí ef , ale zase vznikne konWikt e1 s následující událostí e2. Opět se hodnota
konWiktní plochy zmenší až po n iteracích. Jako vyhovující se tak jeví počet událostí
v problému. Ačkoli jsme nezjistili konkrétní podobu závislosti, pro snížení šance, že
algoritmus skončí předčasně, jsme počet událostí ještě umocnili malou konstantou,
kterou jsme stanovili na hodnotu 1.1. Pro malý počet událostí stanovíme hodnotu
minimálně 1000. Počet iterací nezlepšujících řešení, po kterém se ukončí algoritmu,
je tedy istuck = min{1000, |E|1.1}.

Algoritmus tak končí výpočet před začátkem každé iterace, pokud vypršel čas da-
ný uživatelem pro výpočet nebo pokud je počet iterací od poslední zlepšující iterace
větší než istuck. Funkce implementující tuto podmínku je zobrazena v algoritmu 4.5.

4.2.4 Výčet alokací

Dosud jsme se o alokacích zmiňovali pouze obecně, tedy dle modelu osobního rozvr-
hování jako o všech alokacích z domény alokací události. Neupřesnili jsme, jak tyto
alokace reprezentovat a jak je procházet. Nestanovili jsme také, co znamená jednotka
na časové ose a v časových doménách událostí.

Výčet alokací je zejména potřebný v algoritmu výběru alokace, kde je potřeba na-
jít nejlepší alokaci z domény alokací události. Jednoduchý přístup vypisováním všech
alokací dle deVnice je velmi neefektivní — alokací může být velmi mnoho, navíc v zá-
vislosti na tom, jakou granularitu modelu času (skutečný čas odpovídající jedné jed-
notce času v modelu) bychom zvolili při stejně dlouhých událostech. V následujících
odstavcích popíšeme, jak lze zmenšit počet alokací, které je nutné procházet z hledis-
ka výběru alokace a jak se vyhnout závislosti na granularitě modelu času.

Výběr alokace hledá alokace s nejlepší cenou v aktuálním rozvrhu. Cena alokace
se skládá z konWiktní plochy alokace a cen priority preferované alokace, doby trvání
a preferovaného startu. Nejdůležitější je konWiktní plocha alokace. Ta je dána po-
dobou alokací v rozvrhu událostí. Zkusme si nejprve znázornit, jak mohou alokace
a události vypadat. Událostem se alokují intervaly v čase, dané jejich počátkem a dél-
kou. Na obrázku 4.4 je několik událostí a jejich alokací znázorněno na časové ose.
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Všimněme si, že časovou osu lze rozdělit na úseky, ve kterých je po celou jejich dél-
ku stejný počet alokovaných událostí. V lemmatu 4.1 ukážeme, jak lze takové úseky
nalézt a že každou alokaci události lze složit z těchto úseků.

Lemma 4.1. Nechť je E množina n událostí a S = {(se, de) : e ∈ E} jejich alokace.
Sestrojme intervalyU = {[u1, u2), [u2, u3), . . . , [um−1, um)} tak, že u1, u2, . . . , um jsou
vzestupně seřazené hodnoty z množiny {se : e ∈ E}∪{se+de : e ∈ E}. Poté lze alokaci
každé události zapsat jako sjednocení podmnožiny U :

∀e ∈ E : ∃U ′ ⊆ U : ∪U ′ = [se, se + de)

Důkaz. Množina U obsahuje startovní a koncové časy všech událostí. Protože kon-
cový čas události je jistě větší než startovní, nemůže být roven u1 a podobně nemůže
být startovní čas roven um. Jistě tedy pro každou událost existuje úsek i, jehož start
se rovná startu alokace události a úsek j, jehož konec se rovná konci alokace událos-
ti. Úseky jsme deVnovali tak, že rozdělují časovou osu beze zbytku, úseky mezi tak
musejí skládat celou alokaci ∪i≤k<j[uk, uk+1) = [se, se + de).

Můžeme si všimnout, že v každém úseku je možné určit počet událostí. Předchozí
lemma říká, že všechny události lze rozložit na úseky. Díky tomu tak můžeme ve větě
4.1 ukázat, že lze konWiktní plochu alokace události vyjádřit jako sumu podle těchto
úseků.

Věta 4.1. Mějme předpoklady z lemmatu 4.1. Poté lze hodnotu konWiktní plochy události
vyjádřit jako

cEconflict(S, e) =
∑

u∈U :u⊆[se,se+de)

(
|{e′ ∈ E : u ⊆ [se

′
, se

′
+ de

′
)}| − 1

)
· |u|

Důkaz. Stačí si uvědomit podobu původní sumy konWiktní plochy. Ta počítala pro
událost sumu délek průniků její alokace s alokací jiné události. Podle lemmatu 4.1 lze
celou alokaci události rozdělit na úseky, ve kterých jsou po celý úsek jiné alokace.
S ostatními alokacemi má jistě délku průniku nulovou. Délku průniku s jinou alo-
kací můžeme rozepsat na součet délek v jednotlivých úsecích, dostaneme sumu přes
úseky alokace. Délka průniku v každém úseku je jistě rovná délce úseku a abychom
nezapočetli průnik se svojí alokací, odečteme od počtu alokací v úseku jedna. Získá-
me výslednou sumu.

Pro určení konWiktní plochy alokace tak stačí určit počet alokací v úsecích. Na
obrázku 4.5 je zobrazen graf hodnoty konWiktní plochy v závislosti na startovním ča-
se alokace pro několik délek alokace. Aktuální rozvrh, pro který jsou hodnoty funkce
vypočítány, je znázorněn jako počty událostí v úsecích. Můžeme si všimnout, že funk-
ce je v úsecích lineární pro délky rovné násobku délky úseků (délka 10 a 20 v grafu).
Z toho plyne, že mají lokální extrémy v časech shodných s časy startů úseků. U délek
ostatních se vyskytuje lokální extrém ještě navíc v časech, které jsou od nějakého
startu úseku vzdáleny právě o délku alokace.

Ve větě 4.2 je toto tvrzení zobecněno a dále dokázáno. Bez újma na obecnosti
předpokládá, že pro danou délku alokace dělí úseky časovou osu tak, že při položení
délky na start jakéhokoli úseku existuje start úseku v čase konce alokace. Minimální
počet takových úseků je možné pro určenou délku přidat k původním úsekům tak, že
se postupně alokace délky zarovnává svým začátkem nebo koncem na existující úse-
ky. S tímto předpokladem poté tvrdí, že je funkce konWiktní plochy alokace s danou
délkou v jednotlivých intervalech lineární.

25



0 50 100 150

0
5
0

1
0
0

1
5
0

2
0
0

s

c c
on

fl
ic

t(
s
,
d
)

o

d = 10
d = 15
d = 20
d = 22
u( s )

Obrázek 4.5: Graf konWiktní plochy alokací cEconflict(S, e, s, d) v závislosti na startov-
ním čase s a délce trvání d. Graf u(s) znázorňuje rozdělení rozvrhu do úseků a jeho
hodnota je počet událostí v daném úseku.

Věta 4.2 (Věta o lineárnosti konWiktní plochy po úsecích). Nechť je d ∈ N dél-
ka alokace. Mějme U = {[u1, u2), [u2, u3), . . . , [un−1, un)} úseky dělící časovou osu
a e1, e2, . . . , en−1 počty událostí v těchto úsecích. Dále mějme funkci konWiktní plochy
alokace délky d vyjádřenou jako

cdconflict(s) =
∑

1≤i<n

max{0,min{s+ d, ui+1} −max{s, ui}} · ei

Potom pokud ∀i ∈ {1, . . . , n − 1} : (ui + d ≤ un =⇒ ∃j ∈ {2, . . . , n} : ui + d =
uj) ∧ (u1 ≤ ui − d =⇒ ∃j′ ∈ {1, . . . , n− 1} : ui − d = uj′) (pro každý start úseku
existuje start jiného úseku přesně o d před i za ním, pokud není mimo meze), tak platí,
že ∀i ∈ {1, . . . , n − 2} : ui + d < un (pro každý úsek, ve kterém alokace končí před
koncem posledního úseku) je funkce cdconflict v intervalu [ui, ui+1) lineární.

Důkaz. Mějme předpoklady z věty a nechť 1 ≤ i < (n − 1) : ui + d < un a s ∈
[ui, ui+1). Vezměme ε > 0 takové, že ui < s + ε ≤ ui+1. Z předpokladu víme, že
∃j : ui + d = uj . Zároveň, protože ui + d < un, je j < n. Díky tomu jistě existuje
start uj+1 > uj . Protože mezi ui a ui+1 není jiný start a mezi uj a uj+1 také ne,
jistě musí být uj+1 = ui+1 + d. Z toho plyne, že uj < s + ε + d ≤ uj+1. Tedy pro s
i s+ε alokace začíná a končí ve stejném úseku. Sumu funkce rozepišme: cdconflict(s) =∑

1≤k<nmax{0,min{s + d, uk+1} − max{s, uk}} · ek, pro úseky k < i a k > j je
čitatel nula, odebereme tak nulové čitatele

∑
i≤k≤jmin{s+d, uk+1}−max{s, uk}}·

ek, pro k = j je min{s+ d, uk+1} = s+ d} a pro k = i je max{s, uk} = s, můžeme
tak rozdělit na (ui+1−s) ·ei+

∑
i<k<j uk+1−uk ·ek+(s+d−uj) ·ej . Prostřední suma

je pro oboje s i s + ε shodná, z toho plyne, že rozdíl cdconflict(s + ε) − cdconflict(s) =
((ui+1−s−ε) ·ei+(s+ε+d−uj) ·ej)− ((ui+1−s) ·ei+(s+d−uj) ·ej) = ejε−eiε
a tedy, že diference v celém úseku [ui, ui+1) je rovna ej − ei a tedy konstantní.
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Z této věty pak zřejmě plyne, že alokace s minimální hodnotou konWiktní plo-
chy stačí hledat v bodech začátků úseků předpokládaných podle této věty. Protože
hodnota ceny preferovaného startu je lineární sama o sobě, nemění podobu lokál-
ních extrémů ve spojení s konWiktní plochou. Pouze nenalezneme všechny alokace
s minimální hodnotou a to v intervalech s konstantní hodnotou konWiktní plochy.
To nám ale nevadí a naopak, alokace jsou tak vždy zarovnané na úseky, které jsou
tvořeny ostatními alokacemi. Ačkoli toto není kritériem v modelu, pro uživatele mů-
že být přínosnější rozvrh s událostmi zarovnanými u sebe, než pokud by mohly být
libovolně rozmístěné v čase. To je i výhoda proti systému SelfPlanner, který díky
použitému algoritmu může zvolit rozvržení událostí v libovolném čase.

Algoritmus 4.6 popisuje způsob, jak je získán seznam alokací, který využívá uve-
denou větu. Prochází aktuální úseky alokací, které překrývají doménu události s dél-
kou rovnou minimální délce hledané události. Tu zarovnává tak, aby buď startovní
čas nebo koncový čas byl roven startu nějakého úseku v aktuálním stavu. Pro každý
tento start poté zvyšuje délku alokace po skocích rovných délkám následujících úse-
ků. Protože větší délka události je lepší pouze v případě, že nemá větší konWikt, což je
jen v případě, že následující úsek je prázdný, je zvyšování délky po skocích korektní.

Důsledkem deVnovaného výčtu alokací je, že jejich počet není při procházení
alokací ve výběru alokace závislí na granularitě času v modelu. Počet procházených
alokací závisí pouze na velikosti problému a počtu událostí v něm. Řešení progra-
mu tak není ovlivněno faktory, které s problémem přímo nesouvisí. Algoritmus tak
umožňuje deVnovat model s časem reprezentovaným v sekundách. Ačkoli reálné po-
užití je diskutabilní, implementačně je takový způsob jednoduší a přehlednější.

4.2.5 Rozdíl ceny rozvrhu při změně alokace

Pro porovnávání aktuálního stavu rozvrhu a nejlepšího nalezeného rozvrhu potřebu-
je algoritmus zjistit cenu těchto rozvrhů. U nejlepšího nalezeného řešení si ji může
pamatovat, nicméně potřebuje ji zjistit v každé iteraci po změně alokace. Cena roz-
vrhu je deVnována jako suma cen všech události a v každém kroku algoritmu se
mění pouze jedna událost. Je z toho možné vyjádřit hodnotu, kterou do ceny rozvrhu
přispívá každá jednotlivá událost s určitou alokací? Pokud ano, mohl by algoritmus
v každém kroku pouze odečíst hodnotu původní alokace a přičíst hodnotu nové alo-
kace.

Hodnoty příspěvku preferencí startu, doby trvání i priority lze spočítat přímočaře
z dané alokace události. Naneštěstí alokace každé události je deVnována jako suma
přes ostatní události. Změna jedné události tak neovlivní jen její cenu, ale i ostat-
ních, se kterými je v konWiktu. Zkusme vyjádřit příspěvek jedné události v sumě přes
všechny události. Stačí si uvědomit, že ve své hodnotě konWiktní plochy započítává
pro každou jinou událost délku konWiktu s ní. Do ceny každé jiné události, se kterou
je v konWiktu pak připočítává délku tohoto konWiktu. To je to samé jen opačně. Ve
výsledku tak do celkové ceny vnáší dvakrát svou konWiktní plochu. Pro událost e0 je
rozdíl vyjádřen

DE
conflictS, e, s

e, de

=∑
e∈E

cEconflict(S, e, s
e, de)−

∑
e′∈(E\{e0})

c
E\{e0}
conflict(S, e

′, se
′
, de

′
)

=
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Algoritmus 4.6 Výčet alokací podle úseků

function getAllocations(S, e)
A = ∅
U = getIntervals(S) . funkce pro získání množiny začátků úseků

v aktuálním rozvrhu
for [dl, du) ∈ T e do . intervaly tvořící doménu události

s = dl
while s+ demin ≤ du do . dokud jsme v intervalu domény, procházíme

alokace zarovnané na úseky
d = demin . začínáme na minimální délce
while d ≤ demax ∧ s+ d ≤ du do . procházíme délky dokud je

v doméně
A = A ∪ {(s, d)}
if d = demax then

break . další délka už by překročila maximum
end if
d = min{demax,min{u ∈ U |u > s+ d} − s}

end while
. nejbližší další start nějakého úseku od aktuálního startu nebo konce
k′l = min{u ∈ U |u > s}
k′u = min{u ∈ U |u > s+ demin}
if k′l < k′u − demin then . pokud je nejbližší úsek nejblíže od aktuálního

startu
s = k′l

else . jinak na konci
s = k′u − demin

end if
end while

end for
return A

end function
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∑
e′∈E:e′ 6=e0

2
∣∣∣[se0 , se0 + de0) ∩ [se

′
, se

′
+ de

′
)
∣∣∣

Abychom nemuseli provádět sumu přes všechny události, využijeme vyjádření
konWiktní ceny z lemmatu 4.1. Pomocí jeho tvrzení vyjádříme přínos hodnoty kon-
Wiktní plochy události e0 do celkové sumy jako

DE
conflictS, e0, s

e, de

=∑
u∈U :u⊆[se0 ,se0+de0 )

2
(
|{e′ ∈ E : u ⊆ [se

′
, se

′
+ de

′
)}| − 1

)
· |u|

přímou aplikací vyjádření konWiktní plochy do výše uvedeného vzorce. Minus jed-
na v počtu událostí vyjadřuje podmínku na jiné události. Pokud bychom tak měly
v každém kroku reprezentaci úseků, můžeme výpočet zjednodušit na součet velikostí
úseků alokovaných v události.

DeVnujme ještě přínos alokace do rozvrhu, ve kterém událost ještě není a má do
něj být vložena s určitou alokací:

D
E\{e0}
conflictS, e0, s

e, de

=∑
u∈U :u⊆[se0 ,se0+de0 )

2
(
|{e′ ∈ E : u ⊆ [se

′
, se

′
+ de

′
)}|
)
· |u|

Zde je pouze odebráno odečtení jednotky v počtu událostí v úseku, protože v něm
ještě alokace být nemůže.

Díky tomu je možné hodnotu ceny rozvrhu v algoritmu uchovávat a v každém
kroku pouze změnit její hodnotu. Ta se změní tak, že se nejprve odečte hodnota,
kterou přispívá aktuální alokace, alokace se změní a poté se v novém stavu přičte
hodnota, kterou přispívá nová alokace. Cena, kterou alokace události přispívá je de-
Vnována Algoritmus změny alokace je popsán v algoritmu ??

4.2.6 Reprezentace úseků

V předchozích částech jsme ukázali, jak rozdělení časové osy do úseků umožní zmen-
šit množství alokací potřebné k prohledávání v každém kroku. S úseky je také možné
efektivněji počítat rozdíl hodnoty ceny rozvrhu při změně v každém kroku algorit-
mu. V této sekci navrhneme datovou strukturu, která tyto úseky dokáže efektivně
uchovávat, vyhledávat v nich a měnit je.

V lemmatu 4.1 jsme sestrojili úseky pomocí startovních a koncových časů udá-
lostí. V této konstrukci se začátek každého úseku (až na první) rovnal konci předcho-
zího úseku. Všechny úseky tak můžeme reprezentovat pomocí hran startovních časů
úseků a seznamu událostí, které jsou mezi touto a následující hranou úseku. Konec
posledního úseku lze zapsat jako prázdnou množinu, což odpovídá i významu, že od
posledního času do nekonečna není žádná událost. Pokud startovní časy s jejich mno-
žinami budeme udržovat ve struktuře, která je udržuje seřazené a umožňuje rychlé
hledání a změnu, můžeme snadno vkládat nebo odebírat jednotlivé alokace. Stačí pak
vložit úsek začátku a konce alokace a vyhledat a projít úseky, které překrývají danou
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Obrázek 4.6: Znázornění reprezentace úseků pomocí startovních časů se seznamem
událostí alokovaných do následujícího úseku. Černě je znázorněna situace před při-
dáním alokace e5, šedou barvou pak změny k situaci s přidanou alokací e5

.

alokaci a upravit jejich seznam alokací. Na obrázku 4.6 je znázorněna reprezentace
událostí z obrázku 4.4 pomocí úseků a množin událostí tak, jak vypadá před vložením
a po vložení nové alokace.

Strukturu pro záznam úseků jsme pojmenovali IntervalMultiMap a je to dvojice

IntervalMultiMap(E, S)

kde E je červeno–černý strom pro záznam hran startovních časů úseků. Jeho uzly
mají jako klíč startovní čas úseku a je k nim přidružen seznam událostí, které jsou
alokovány v úseku od startovního času do následujícího úseku.H je hash tabulka za-
znamenávající dvojice události a počátečního času. Klíčem hodnot v tabulce je index
události. H tak zaznamenává startovní časy aktuálních alokací událostí.

V algoritmu výčtu alokací 4.6 je potřeba při zarovnávání alokací na úseky vy-
hledávat nejbližší starty úseků pro daný start. Při každém počítání konWiktní plochy
události je potřeba najít úseky v čase alokace události. To samé je potřeba při počítá-
ní hodnoty ceny alokací při výběru alokace. Díky seřazení je pak možné v lineárním
čase projít jednotlivé úseky za sebou. Proto je použit červeno–černý stromu, který
efektivně udržuje úseky seřazené podle startovního času a umožňuje operace vlože-
ní, odebrání a nalezení úseku dle daného času v logaritmickém čase. Aby bylo možné
ihned najít první úsek určité události, byla přidána hashovací tabulka zaznamená-
vající pro události jejich startovní čas ve struktuře. Prostorová složitost struktury je
O(n2) v počtu uložených alokací. Datová struktura má operace vložení a odebrání
alokace a získání seznamu úseků v daném intervalu.

Algoritmus vkládání nové alokace do struktury IntervalMultiMap (algoritmus
4.7) se nejprve ujistí, že ve struktuře budou hrany pro startovní i koncový čas vkláda-
ného intervalu. To udělá tak, že se dotáže struktury na nejpozdější startovní čas hrany
úseku, která začíná dříve nebo ve stejném čase jako tyto časy. Pokud takový neexis-
tuje, vloží do stromu hran úseků novou hodnotu s klíčem startovního času, pro který
neexistuje. K hodnotě připojený seznam alokací zkopíruje z nejbližšího předchozí
hraně nebo nastaví na prázdný seznam, pokud předchozí hrana ve stromě neexis-
tuje. Tím se udrží konzistence informace o alokacích. Poté postupně všechny hrany
od startovního času po poslední hranu před koncovým časem vkládaného intervalu.
V každé hraně přidá vkládanou událost do jejího seznamu událostí. Při procházení
zároveň počítá rozdíl hodnoty konWiktní plochy alokací, který vzniká vkládáním této
nové alokace. Celkový rozdíl poté poskytne jako výsledek funkce.

K odebrání alokace slouží funkce RemoveAllocation zapsaná v algoritmu 4.8.
Nejprve nalezne startovní čas odebírané události v tabulce startovních časů. Ve stro-
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mě hran úseků poté vyhledá hranu s tímto startovním časem a od ní prochází všech-
ny další hrany dokud v jejich úseku je odebíraná alokace. Tu v každé hraně odebírá ze
seznamu událostí v úseku dané hrany. Po odebrání porovná seznam aktuální hrany se
seznamem předchozí a pokud je stejný, odebere aktuální hranu ze stromu. Porovnání
provede i pro hranu za poslední procházenou. Ta reprezentuje konec alokace a sice
v ní odebíraná alokace není, ale může být stejná jako předchozí po odebrání alokace.
Tím se zajistí konzistence struktury s konstrukcí úseků v lemmatu 4.1, kde všech-
ny úseky odpovídají nějaké alokaci a žádné nejsou navíc. Stejně jako při vkládání se
i zde během procházení počítá rozdíl celkové hodnoty konWiktní plochy, o který je
tato hodnota po odebrání alokace menší.

Výpočet hodnoty c̄Econflict(S, e, s
e, de) konWiktní plochy alokace s váhou konWik-

tu nad minimální délku, použité v algoritmu výběru alokace ve fázi výběru nejlepší

Algoritmus 4.7 Vložení alokace do IntervalMultiMap struktury

function InsertAllocation( IntervalMultiMap(E,S), e, s, d )
. startovní čas alokace. WoorKey je nalezení největší hodnoty startovního

času ve stromě E menší nebo rovné jak s
k = WoorKey(E, s)
if k = fail then

addNode(E, s, ∅) . vložení hodnoty startovního času hrany úseku
s prázdným seznamem událostí do stromu E

else if k 6= s then
e = getNode(E, k) . získání hodnoty v uzlu s klíčem k (lineární)
addNode(E, s, e)

end if
. konečný čas alokace

k = WoorKey(E, s+d)
if k = fail then

addNode(E, s+d, [])
else if k 6= s+d then

e = getNode(E, k)
addNode(E, s+d, e)

end if
c = 0
k = s
while k < s+ d do . projít všechny starty úseků ve vkládané alokaci

g = getNode(E, k)
knext = nextKey(E, k) . následující hodnota k ve stromě E
c = c+ (knext − k) · (|g|) · 2 . rozdíl konWiktní plochy v úseku dle

D
E\{e}
conflictS, e, s, d vyjádřený pomocí úseků

setValue(E, k, g ∪ {e}) . nastavení hodnoty seznamu událostí pro uzel
s klíčem k ve stromě E

k = knext
end while
addEntry(S, e, s) . vložení startovního času události e do hash tabulky H
return c

end function
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Algoritmus 4.8 Odebrání alokace z IntervalMultiMap struktury

function RemoveAllocation( IntervalMultiMap(E,S), e )
s = getValue(S, e) . nalezení startovního času události e v hash tabulce S
if s = fail then . pokud ve struktuře událost není

return fail
end if
c = 0
k = s
gprev = ∅ . alokace předchozího úseku
f = highNode(E, s) . události v nejpozdější hraně startovního času úseku ostře

dřívějšího jak s nalezené ve stromě E
if f 6= fail then

gprev = f
end if
g = getNode(E, k) . získání hodnoty v uzlu s klíčem k (lineární)
while e ∈ g do

knext = nextKey(E, k) . následující úsek - vždy existuje, někde musí být
konec. nextKey je následující hodnota hrany startu úseku ve stromě E

c = c+ (knext − k) · (|g| − 1) · 2 . přičtení příspěvku konWiktní plochy
odebírané události dle DE

conflict(S, e, s, d)
g = g \ {e} . odebrat alokaci ze seznamu úseku
if g = gprev then . pokud není změna od předchozího úseku, odebrat úsek

removeNode(E, k) . odebrání hodnoty k z červeno-černého stromu E
else

setValue(E, k, g)
end if
gprev = g
k = knext
g = getNode(E, k)

end while
. odebrat poslední úsek, pokud nemění stav předchozího

if g = gprev then . pokud není změna od předchozího úseku, odebrat úsek
removeNode(E, k)

end if
removeEntry(S, e) . odebrání záznamu v hash tabulce pro událost e
return c . vrácení hodnoty rozdílu konWiktní plochy po odebrání události.

end function
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Algoritmus 4.9 Výpočet ceny alokace se zvýhodněním konWiktu nad minimální dél-
ku

function MinDurationConflictArea(IntervalMultiMap(E,S), s, d)
. IntervalMultiMap, start s a délka d počítané alokace

k = WoorKey(E, s) . největší neostře menší hodnota jak s ve stromě E
c = 0
D = {} . tabulka pro záznam využitých délek událostí
g = getNode(E, k) . získání hodnoty v uzlu s klíčem k (lineární)
while k < s+ d do

knext = nextKey(E, k) . následující hodnota ve stromě E
d = min{knext, s+ d} −max{k, s} . délka alokace v aktuálním úseku
for e ∈ g do . projít všechny události v úseku

d′used = D[e] . dosud použitá délka z e
d′remainingOver = max{0, de − demin} . zbývající délka přes minimum
. přičtení délky přes minimum plně a do minimální délky polovičně

c = c+min{d, d′remainingOver}
+1

2
·min{d,max{0, demin − d′remainingOver}}

D[e] = D[e] + d . zvětšení použité délky
end for
k = knext . další úsek
g = getNode(E, k)

end while
return c

end function

alokace 4.3, provádí funkce MinDurationConflictArea (algoritmus 4.9). Na vzorec
aplikuje výpočet konWiktní plochy pomocí úseků. Prochází úseky, které mají průnik
s danou alokací a v nich počítá součet délky tohoto průniku dle uvedeného vzorce.
První úsek nalezne pomocí stromu hran startovních časů úseků. Poté úseky prochází
ve stromě lineárně, díky tomu, že jsou již seřazené. Pro každou událost si uchovává
napříč úseky dosud využitou dobu konWiktu s událostí. Dokud je menší jak doba, kte-
rou má událost přes minimální dobu, započítává délku polovičně. Pokud je z události
již využita celá doba přes minimální dobu, započítá ji plně.

Struktura úseků je použita i pro výpočet konWiktní plochy událostí v algoritmu
výběru události (v 4.2 zapsána jako Cost(State, e)). Výpočet je uveden v algoritmu
4.10. Výpočet konWiktní plochy existujících alokovaných událostí je jednodušší než
v předchozím algoritmu počítaný konWikt jakékoli alokace. To je dáno tím, že úseky
odpovídají přímo alokovaným událostem. Výpočet probíhá tak, že se nejprve vyhledá
start dané události v hash tabulce. Poté se nalezne první úsek ve stromě hran star-
tovních časů úseků. Dále se lineárně prochází jednotlivé úseky, dokud není po konci
alokace, a přičítá se hodnota konWiktu v každém úseku dle výše uvedeného vzorce.

Strukturu IntervalMultiMap použijeme ve struktuře zaznamenávající stav algo-
ritmu.
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Algoritmus 4.10 KonWiktní plocha události s danou alokací pomocí IntervalMulti-
Map

function ConflictArea( IntervalMultiMap(E,S), e )
k = WoorKey(E, s) . začátek úseku, ve kterém leží start
c = 0
K = VndNode(E, k) . množina událostí v úseku k
while k < s+ d do

knext = nextKey(E, k) . následující hodnota ve stromě E
d = knext − k . délka aktuálního úseku
c = c+ |K \ e| · d
k = knext
K = getNode(E, k)

end while
return c

end function

4.2.7 Reprezentace stavu algoritmu

Struktura IntervalMultiMap se použije jako součást struktury pro záznam kom-
pletního stavu algoritmu. Stav algoritmu je zapsán jako šestice

PTState(I, E, S, Scost, β, βcost)

Ta se skládá z již zmíněné struktury úseků IntervalMultiMap I . Struktura dále obsa-
huje model událostí E a aktuální stav rozvrhu S. Udržování aktuální ceny algoritmu
je v hodnotě Scost. Seznam událostí slouží k procházení událostí v modelu (např. ve
výběru události). Ve stavu je uložen dosud nejlepší nalezený rozvrh β a jeho cena
βcost, která slouží k porovnávání rozvrhů.

Při inicializaci algoritmus do struktury stavu postupně zaznamená výchozí alo-
kace událostí (algoritmus 4.11). Přitom sečte hodnoty obou cen, zjištěné při vložení
každé alokace.

Algoritmus 4.11 Funkce inicializace stavu algoritmu

function InitializeState(E)
I = IntervalMultiMap(∅, ∅)
S = ∅, Scost = 0
for e ∈ E do

cconflict = InsertAllocation(I, e, sepref , demax)
Scost = Scost + (cconflict, 0, 0, 0)
S = S ∪ (sepref , depref )

end for
return PTState(I, E, S, Scost, S, Scost)

end function

Změna alokace události, kterou provádí algoritmus v každé iteraci, se provede
odebráním původní a přidáním nové alokace tak, jak je uvedeno v algoritmu 4.12. Při
odebrání původní alokaci ze struktury úseků pomocí uvedené funkce získá hodnotu,
kterou vnášela do sumy konWiktních ploch a tu odečte. Při vložení nové alokaci opět
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získá hodnotu, kterou do sumy přidává a tu přičte. Stejně odečte a přičte hodnotu cen
preferencí původní a nové alokace. Nakonec novou alokaci zaznamená do tabulky
alokací událostí. V každé iteraci algoritmu je tak stav konzistentní.

Algoritmus 4.12 Změna alokace v kroku algoritmu

function ChangeAllocation(PTState(I, E, S, Scost, S, Scost), e, s, d)
cconflict = RemoveAllocation(I, e)
(se, de) = (S)e
cost = Scost − (cconflict, c

e
priority(s

e, de), cedpref (de), cespref (s
e))

cconflict = InsertAllocation(I, e, s, d)
(S)e = (s, d) . nastavení alokace události e
Scost = cost+ (cconflict, c

e
priority(s, d), cedpref (d), cespref (s))

end function

4.3 Experimentální výsledky

Navržený algoritmus jsme implementovali a experimentálně otestovali. Na několi-
ka syntetických testovacích problémech jsme otestovali výkonnost implementace
a schopnost algoritmu řešit problematické situace. Pro otestování praktického použití
algoritmu jsme deVnovali případ užití a ten převedli na problém osobního rozvrho-
vání.

4.3.1 Implementační detaily

Algoritmus jsme implementovali v jazyce Java. Implementace je k dispozici na při-
loženém CD. Všechny experimenty jsme prováděli na notebooku s dvoujádrovým
procesorem Intel Core i5 s taktovací frekvencí 1,7GHz a 4GB operační paměti. Ja-
ko běhové prostředí jsme použili implementaci Java(TM) SE Runtime Environment
společnosti Oracle ve verzi 1.7.0_25-b15.

V implementaci jsme ve stavu algoritmu hodnotu ceny rozvrhu zakódovali po-
mocí dvou 64 bitových čísel. V jednom čísle jsme zaznamenali hodnotu konWiktní
plochy rozvrhu. V druhém jsme zakódovali trojici ceny preferované priority, prefe-
rované doby trvání a preferovaného startovního času. Jazyk Java neposkytuje bez-
znaménkový typ, efektivně tak použijeme 63 bitů. Pro kapacitu pro součet hodnot
více jak 1000 událostí jsme vyhradili horních 10 bitů. Pro hodnotu preference pri-
ority jsme vyhradili další 4 bity. Cena doby trvání má dalších 20 bitů a zbylých 29
bitů je pro preferenci startovního času. Při rozlišení času na sekundy je to dost pro
vyjádření několikaročního rozdílu startovní doby a rozdílu doby trvání několika dní.
Pokud bude zadán problém, který tyto meze překračuje, nebude chování algoritmu
deVnováno.

CE
conflict(S) =

∑
e∈E

cEconflict(S, e)

CE
pref (S) =

∑
e∈E

(249 · cEpriority(se, de) + 220 · cEdpref (de) + cEspref (se))
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Obrázek 4.7: Znázornění problému typu 1-N. a) výchozí rozvržení událostí, b) jedno
z možných optimálních rozvržení

0 10 10(N-1) 10N100

N

Obrázek 4.8: Znázornění výchozího stavu problému typu 2-N. Optimální řešení je
stejné jako u typu 1-N.

4.3.2 Syntetické testy

Syntetické testy jsou buď generovány náhodně nebo jsou navrženy speciálně pro
konkrétní, pro algoritmus problematickou, situaci. U těchto testů jsme sledovali cenu
výchozího rozvrhu, cenu nalezeného nejlepšího řešení, počet iterací do jeho nalezení
a čas běhu algoritmu, počet iterací do skončení algoritmu. U problémů, u kterých
bylo možné deVnovat optimální rozvrh, jsme sledovali rozdíl nalezeného nejlepšího
řešení oproti optimálnímu.

Problém typu 1-N testuje primární cíl algoritmu a tedy minimalizaci konWiktních
událostí. Problém je pro N událostí deVnován následovně (znázornění je v obrázku
4.7) . Domény všech událostí obsahují jeden shodný interval velikosti 10N , formálně
∀i : 0 < i < N : T ei = {[0, 10N)}. Události jsou deVnovány minimální a maximální
dobou ∀0 < i < N : deimin = 10, deimax = 100. Preferované starty a doby, které
určují výchozí alokace, jsou ∀0 < i < N : seipref = 0, deipref = 10. Priorita je pro
všechny události 0, tedy skutečná preferovaná doba dle deVnice objektivní funkce je
maximální doba události. Protože doména všech událostí je shodná a je veliká přesně
tak, aby se v ní vešly události s minimální délkou, má tento problém právě jeden
způsob řešení (až na kombinace událostí) s nulovým konWiktem. Ten je takový, že
všechny události mají délku 10 a jsou „poskládány“ po sobě od času 0. Tím ovšem
nemohou mít nulovou cenu preferencí.

Podobnými problémy jsou ty označené 2-N. Problém je deVnován opět s N udá-
lostmi (znázorněno v obrázku 4.8), které mají shodnou doménu ∀0 < i < N : T ei =
{[0, 10N)}. Minimální doba událostí je 10, maximální doba je rovna velikosti do-
mény ∀0 < i < N : deimin = 10, deimax = 10N . Preferovaný start a doba, kte-
ré určují výchozí alokace událostí, odpovídá u všech událostí pokrytí celé domény
∀0 < i < N : seipref = 0, deipref = 10N . Priorita je pro všechny události 0. Řešení
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tohoto problému je stejné jako u problému 1 − N , tedy alokace událostí s minimál-
ní délkou v časech po sobě. Tento problém by měl otestovat rychlost práce s úseky,
jelikož události pokrývají celou doménu, ve které algoritmus postupně alokuje jed-
notlivé události s minimální délkou a tím vytváří úseky.

Problémy označené 3-N jsou náhodně vygenerované. V problému je zadáno N
událostí. Parametrem pro generátor je hodnota E maximálního času, který jsme sta-
novili na 30 dní v sekundách. S pravděpodobností 0.2 jsou události Vxní a v doplňku
jsou pohyblivé. Fixní událost je určená náhodně zvolenou dobou mezi 5 minutami a 8
hodinami d ∈ {i : 300 ≤ i ≤ 28800} a startem s ∈ i : 0 < i < E − s. Tímto je urče-
na doména události T = [s, s+ d) a minimální a maximální doba dmin = dmax = d.
Pohyblivé události jsou vygenerovány zvolením náhodné minimální a maximální do-
by dmin ∈ {i : 300 ≤ i ≤ 28800}, dmax ∈ {i : dmin ≤ i ≤ 28800}. Doména
pohyblivé události je vygenerována jako 1 až 6 intervalů, které jsou dlouhé alespoň
dmin a preferovaný start události je určen na minimální čas v doméně. Priorita všech
událostí je určena na nulu. Z náhodné podstaty problému není dopředu zřejmé, ja-
ké je jejich optimální řešení. Nemusí existovat nekonWiktní řešení. Optimální řešení
ale jistě bude lepší nebo stejné jako výchozí rozvrh. Tento problém by měl otestovat
schopnost poradit si s problémy, které nemají řešení bez konWiktu.

Problémy 4-N jsou opět vygenerované náhodně. Oproti předchozí deVnici ge-
neruje problém, který má řešení s nulovým konWiktem. Problém je pro N událos-
tí vygenerován tak, že nejprve je z množiny časů v rozmezí 30 dní v sekundách
{i : 0 ≤ i ≤ 30 · 86400} vybráno 2N různých čísel t1,1, t1,2, t2,1, t2,2, . . . , tN,1, tN,2,
které jsou seřazeny vzestupně. Události jsou poté deVnovány deimax = ti,2 − ti,1,
deimin ∈ {i : deimax/2 < i ≤ dmax} s doménou obsahující 50 intervalů dlouhých
alespoň deimin, která musí obsahovat interval [ti,1, ti,2). Preferovaný start a doba udá-
losti, podle které je určena její výchozí alokace, je vybrán náhodně z domény alokací
události. Tento problém tak má jistě nekonWiktní řešení, ale preferované starty jsou
v jiných časech, než těch, ve kterých má zaručenu nekonWiktnost. Tento problém by
měl otestovat schopnost minimalizace cen preferencí. U problému můžeme tuto cenu
shora omezit cenou při alokování událostí v garantovaných časech ti,1 vůči zvoleným
preferovaným startům událostí.

0 10

e1

20 4030

e2

e3

(a) výchozí rozvržení

0 10

e1

20 4030

e2

e3

(b) optimální rozvržení

Obrázek 4.9: Znázornění problému S-N pro jedno opakování problému.
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Problém S-N, jsme deVnovali tak, aby algoritmus musel nalezení optimálního ře-
šení v některém kroku provést změnu zvyšující cenu řešení. Problém je složen z N
opakování následujícího podproblému. Ten obsahuje tři události e1, e2, e3 zadané
s následujícími parametry. Pro první událost jsou de1min = 10, de1max = 20, se1pref =
0, de1pref = 10 a doménou T e1 = {[0, 20)}. Druhá je podobná, její parametry jsou
de2min = 10, de2max = 20, se2pref = 10, de2pref = 10, doména obsahuje interval navíc
T e2 = {[0, 20), [30, 40)}. Třetí událost má parametry de3min = 5, de3max = 5, se3pref =
30, de3pref = 5, T e3 = T e2 . Preference priorit jsou pe1pref = pe2pref = pe3pref = 0. Výchozí
stav (viz obrázek 4.9a) je tak sice bez konWiktu, ale není optimální z hlediska prefe-
rencí. Optimální rozvrh je znázorněn na obrázku 4.9b a má hodnoty se1 = 0, de1 =
15, se2 = 30, de2 = 10, se3 = 15, de3 = 5. V preferencích má větší váhu doba trvání
než startovní čas a toto je jediná možnost, jak prodloužit jednu z událostí e1 a e2 na
délku větší jak 10. Pro nalezení tohoto řešení musí algoritmus nutně přesunout jednu
z událostí tak, že vznikne konWikt. Přesunem události e3 v intervalu [30, 40) by nic
nezískal, jakákoli jiná změna na jiný stav způsobí konWikt. Cena optimálního rozvrhu
je
∑

i∈{1,2,3} 220(deimax − dei) + |seipref − sei | = 220 · (5 + 10 + 0) + (0 + 20 + 15) =
15728640+35. Tyto události jsou poté v problémuN krát položeny za sebe s posunu-
tými časy domén a preferencí. Optimální rozvrh problému tak má cenu 15728675N .

Posledním testovacím problémem je P-N. Ten slouží k otestování ceny priority
preferovaných alokací. Obsahuje N událostí se shodnou deVnicí dmin = dmax =
10, T = {[0, 10N)}, spref = 0, dpref = 10. Priorita první události je 1 zatímco priorita
ostatních je 0. Optimální rozvrh má alokaci první události v čase 0, zatímco ostatní
jsou postupně po sobě ve zbytku domény, podobně jako v typech problémů 1 − N
a 2−N .

Pro každý typ problému jsme vygenerovali několik problémů s různými hodnota-
mi parametrů a spustili jsme na nich řešící algoritmus. Výsledky testů jsou zobrazeny
v tabulce 4.1. Problémy 1, 2, 3 a 4 jsme experimentálně spustili s hodnotami N rov-
nými 100, 500, 1000 a 5000.

U problémů typu 1 jsme očekávali dobré výsledky, díky poměrně jednoduchému
problému s řešením, které je pro algoritmus přirozené. Toto očekávání se naplnilo
a algoritmus problémy typu 1 vyřešil v přijatelném čase i pro extrémní počet událostí
jako je 5000.

Problémy typu 2 se ukazují z hlediska počtu iterací potřebných pro jejich vyřešení
stejně náročné jako problémy typu 1. Oproti nim je ale běh algoritmu několikanásob-
ně pomalejší. To je dáno prací se strukturou úseků, která se využívá při výběru udá-
losti i alokace. Především při výběru alokace prochází algoritmus úseky pro všechny
délky alokace. Maximální délka událostí je v tomto problému velká, proto algoritmus
prochází mnohem více úseků pro každý start události než je tomu u podobného pro-
blému typu 1. Maximální délka událostí tedy velmi ovlivňuje výkonnost algoritmu.

U problémů typu 3 algoritmus prokázal schopnost najít lepší řešení než byla vý-
chozí náhodná alokace. Zajímavé je ale razantní zpomalení u problému s 5000 udá-
lostmi. Ten je způsoben podobně jako u problému typu 2 výběrem alokace a počítá-
ním cen alokací přes úseky. Těch se musí procházet více, čím větší je hustota událostí
v doméně. V tomto problému je průměrně událost každých 518 sekund, přičemž ma-
ximální délka událostí může být až 28800 sekund, tedy průměrně může být v každé
alokaci až 55 úseků, které mohou mít několik set událostí. Ty se procházejí pro kaž-
dou alokaci. Při velké hustotě alokací se tak přínos struktury úseků a procházení
alokací po jejich hranách zmenšuje a přibližuje se složitosti procházení výčtu všech
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možných alokací (např. každou minutu).
Problémy typu 4 dokázal algoritmus vyřešit a navíc nalézt lepší řešení než bylo

garantované deVnicí tohoto typu problému. Rychlost algoritmu je u tohoto typu pro-
blému velmi uspokojující. 1000 událostí je průměrně 2,7 události každý den po jeden
rok nebo přibližně 4 události v každý pracovní den, tyto události dokázal algoritmus
rozvrhnout během jedné minuty.

Algoritmus jsme dále spustili na problémy typu S s parametry 1, 10, 100 a 500, což
odpovídá 3, 30, 300, a 1500 událostem. Problém s jedním blokem událostí si algorit-
mus dokázal poradit bez potíží. Prokázal tak funkčnost navrženého řešení. Horší jsou
výsledky problémů s více sadami problematických událostí. Ukazuje se, že s počtem
těchto instancí klesá schopnost nalézt optimální řešení. Přestože měl algoritmus až
půl hodiny na počítání, skončil u všech počtů událostí ve velmi krátkém čase přesto,
že nenalezl optimální řešení. Příčinou je náhodnost výběru událostí. Algoritmus ne-
dokáže zacílit na každou sadu problematických událostí a tu vyřešit samostatně tak,
aby po malém počtu iterací vždy nalezl lepší řešení. Můžeme představit, že u všech
instancí nejprve provede první krok, až poté další atd. Algoritmus tak sice celkově
potřebuje nanejvýš 7 iterací (dle výsledků s jednou instancí) pro vyřešení jedné sady,
při rozložení snahy na 500 sad ale potřebuje alespoň 3500 iterací. Podmínka ukončení
je ale pro 500 událostí nastavena na 1000 iterací, ve kterých se nenajde lepší řešení
a algoritmus tak ukončí.

Pro ověření této teorie jsme spustili test S-100 ještě jednou s nastavenou moc-
ninou ukončení algoritmu na 2,5. Výsledek testu je v tabulce označen jako S-100
2. Výsledek testu potvrzuje uvedenou domněnku. Počet proběhlých iterací je vyšší
a nejlepší nalezené řešení má menší ceny. Ačkoli se zdá, že je standardní hodnota
pro ostatní typy problému vyhovující, stálo by za to podrobněji prozkoumat to, jak ji
nastavovat v závislosti na daném problému.

Problémy testující nastavení priority alokace dokázal algoritmus vyřešit dle oče-
kávání. Pokud by první alokace s vyšší prioritou nebyla na svém preferovaném místě,
cena priority by zvýšila celkovou cenu o konstantu, kterou jsme v algoritmu stanovili
248. Z výsledků je patrné, že cena řešení je mnohem menší. Cena je dána posunutím
událostí, jejichž preferovaný start je v nule, proto, aby byl vyřešen konWikt.

4.3.3 Praktické testy

Při deVnici praktických problémů jsme vycházeli z příkladů uvedených při návr-
hu modelu osobního rozvrhování v kapitole 3. Z nich jsme vybrali jeden problém
testující použitelnost modelu a algoritmu. Problém jsme nechali vyřešit algoritmem
osobního rozvrhování. U nalezeného řešení jsme sledovali hodnotu objektivní funk-
ce a čas, po který algoritmus běžel. Poté jsme se pokusili nalezené řešení vylepšit
manuálně a porovnali jsme obě řešení.

Testovací problém „Alice“ jsme navrhli pro otestování případu, kdy chce uživatel
poprvé rozvrhnout aktivity do svého prázdného kalendáře a kdy je pravděpodob-
né, že není možné všechny aktivity rozvrhnout bez konWiktu. Problém jsme nejprve
neformálně deVnovali následovně. Po dobu 18 týdnů rozvrhni v každém týdnu:

• přednášky v pondělí 9:00-10:30, 10:40-12:10 a 19:00-20:30, v úterý 7:00-8:30,
14:00-15:30, 15:40-17:10, ve středu 9:00-11:30, 11:40-13:10, 13:20-14:50, 19:00-
21:30, ve čtvrtek 11:40-13:10, 13:20-14:50 a v pátek 9:00-10:30, 17:00-18:30,
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Aktivita a m Aktivita a m
Oběd-Po 1, 12:00, 60! 1, 12:10, 60 Brigáda-1 5, 13:00, 240 5, 13:00, 240
Oběd-Út 2, 10:30, 120 2, 13:00, 60 Brigáda-2 1, 13:00, 240 1, 13:10, 240
Oběd-St 3, 13:00, 60! 3, 13:00, 60! Brigáda-3 1, 07:00, 240 4, 07:00, 240
Oběd-Čt 4, 10:30, 70 4, 11:00, 60! Brigáda-4 3, 14:00, 240! 2, 09:00, 240
Oběd-Pá 5, 10:30, 120 5, 10:30, 120 Cesta-domů 6, 09:00, 90 6, 12:30, 90
Oběd-So 6, 10:30, 120 6, 10:30, 120 Cesta-zpět 7, 17:30, 90 7, 20:30, 90
Oběd-Ne 7, 10:30, 120 7, 10:30, 120 Běhání-Po 1, 17:00, 120 1, 07:00, 120
Fitness-1 5, 19:00, 120 3, 15:00, 120 Běhání-Út 2, 08:30, 120 2, 17:10, 120
Fitness-2 2, 20:00, 120 4, 19:50, 120 Běhání-St 3, 07:00, 120 3, 07:00, 120
Fitness-3 4, 14:50, 120 4, 14:50, 180 Běhání-Čt 4, 07:00, 120 4, 17:50, 120
Spol-1 4, 19:00, 180 7, 14:30, 180 Běhání-Pá 5, 07:00, 120 5, 07:00, 120
Spol-2 6, 12:30, 180 6, 19:00, 180 Běhání-So 6, 07:00, 120 6, 07:00, 120
Spol-3 6, 15:30, 240 6, 14:00, 180 Běhání-Ne 7, 07:00, 120 0, 07:00, 120

Tabulka 4.2: Řešení problému Alice. Nejsou uvedeny události s Vxní alokací (před-
nášky). Ve sloupcích je uveden postupně den v týdnu (1 je pondělí), čas ve dni a doba
trvání alokace v minutách. V prvním sloupci je uvedeno řešení, které nalezl rozvrho-
vací algoritmus. V druhém pak ručně upravené řešení z prvního.

• brigádu 4 krát 4 hodiny někdy v pracovní dny v rozmezí 7:00-18:00,

• oběd každý den hodinu až dvě, někdy mezi 10:30 a 14:00,

• návštěvu Vtness centra tři krát týdně 3h v pracovní dny mezi 7:00 a 22:00,

• běhání každý den dvě hodiny někdy v 7:00-11:00 nebo 17:00-21:00,

• společenský čas tři krát týdně alespoň tři hodiny až čtyři hodiny, někdy v 15:00-
22:00 v pracovní dny nebo 0:00-22:00 o víkendy,

• v pátky 4 až 7 hodin nejdřív v 19:00 do soboty 02:00 v klubu

• a cestu o víkendy domů a zpět do univerzitního města, 90 minut v sobotu
nejdříve v 10:00 a nejpozději do 15:00 a v neděli nejdříve v 17:30 a nejpozději
do 22:00.

Z deVnice problému lze vidět, že obědy není možné bez konWiktu s přednáškou
alokovat ve středy, čímž vzniká nejméně 50 minut každý týden, po které jsou v jeden
okamžik alokovány dvě události. Brigádu není a priory možné rozvrhnout ve středy
— v daném rozmezí pracovní doby jsou přednášky a oběd tak, že ani před nimi ani
po nich nejsou volné 4 hodiny.

Problém jsme zadávali v implementovaném uživatelském rozhraní popsaném dá-
le v této práci. V něm jsme zvolili libovolný první týden a od něj aktivity opakovali.
Jednotlivé časy se v něm převádí na sekundy. Startovní časy domény a preferované
časy se převedli na počet sekund od tzv. „Unix epoch“. Preferované startovní časy
se určili jako minimální čas v doméně událostí. Všechny události jsme rozvrhli na-
jednou, jejich priorita preferované alokace byla nastavena na nulu. Výsledný model
obsahuje 731 událostí.

Algoritmus s tímto problémem na testovacím počítači skončil po 13 sekundách
s 32340 iteracemi. Nejlepší řešení nalezl po 12494 iteracích s hodnotami cconflict(β) =
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(a) rozvrh nalezený algoritmem

(b) ručně upravený rozvrh

Obrázek 4.10: Znázornění rozvrhů pro týden uvedený v tabulce 4.2. Jedná se o vý-
řez snímku obrazovky uživatelského rozhraní. Jednotlivé řádky jsou postupně dny
v týdnu od pondělí.

320400, cpref (β) = 1, 80 · 1011. V nalezeném rozvrhu byly maximálně dvě kolidující
události v každém okamžiku, z toho a hodnoty konWiktní plochy lze vyvodit průměr-
ných 148,3 konWiktních minut týdně. Vedle obědů ve čtvrtky, měl algoritmus potí-
že především s alokací brigád, které jsou relativně dlouhé. Mezi pevnými událostmi
přednášek pro ně existuje jen několik časů. V nalezeném rozvrhu ve většině týdnů
kolidovali dvě události brigády s přednáškou ve středy a čtvrtky, přičemž brigády
byly v oba dny alokovány se startem ve 14:00. Tím generují 110 minut kolizí týdně.
Nalezené řešení tak bylo přibližně o 200% horší než dolní odhad.

V tabulce 4.2 je uveden a na obrázku 4.10 znázorněn rozvrh událostí jednoho
týdne nalezený algoritmem a rozvrh, který jsme z něj ručně upravili. Ručně jsem na-
lezený rozvrh dokázali zlepšit a zbavit se všech kolizí, až na uvedený oběd ve středy
a pouze 40 minutový prostor pro oběd ve čtvrtky. Pro změnu jsme přesunuli pouze
události Brigáda-3 na čtvrtek 7:00, Brigáda-4 na úterý 8:30 a prodloužení Fitness-3
na 3 hodiny. Uživatelské rozhraní pro tyto přesunuté události nastavilo vyšší prioritu
preferované alokace a znovu spustilo rozvrhování, ovšem již s modelem obsahujícím
pouze konkrétní týden (viz sekce 5.3). Tím jsme ověřili jak praktickou použitelnost
navržené vlastnosti priority preference, tak zmenšení problému na pouze nutné mi-
nimum pro zacílení snahy algoritmu.

Situaci, kterou model nedokáže popsat, je možné vidět na obrázku 4.10b. Jako
řešení manuálního znovu rozvržení algoritmus nalezl rozvržení aktivit „Vtness 1“,
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„Vtness 2“ a „běhání“ za sebou. Z pohledu uživatele takové rozvržení není ideální.
Chybějícím popisem může být deVnice minimální vzdálenosti událostí stejného typu
od sebe. Ta by se mohla nastavit na události Vtness tak, aby vzdálenost byla například
alespoň jeden den.

Algoritmus sice nedokázal nalézt nejlepší možné řešení, nicméně výrazně uleh-
čil uživateli při rozvrhování událostí. Ověřili jsme tak navržené vlastnosti modelu
i funkčnost algoritmu. Jako dobrý výsledek považujeme skončení algoritmu ve velmi
krátkém čase, odpovídající 17,7 milisekundám na jednu událost. V přiložené tabulce
6.1 je uveden kompletní rozvrh všech 18 týdnů. Z něj je vidět, že každý týden byl
rozvržen rozdílně . Vhodnou vlastností modelu by tak byl nějaký způsob popisu po-
třeby svázání událostí v jednotlivých aktivitách (např. události „brigáda 1“ ve všech
týdnech) tak, aby při rozvržení měly stejný čas v každém týdnu. Částečně kompen-
zováno by to také mohlo být na úrovni uživatelského rozhraní. To by mohlo umožnit
zkopírovat rozvrh jednoho týdne na všechny ostatní. Nicméně pokud by ve všech
týdnech nebyly stejné události, byl by to problém.
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5. Uživatelské rozhraní
V úvodu jsme uvedli, že postrádáme široce dostupný kalendářový nástroj se schop-
nostmi, které jsme implementovali v předchozích kapitolách. Naším cílem tedy je
vytvořit nástroj s těmito schopnostmi, který by byl snadno dostupný a lehce ovlada-
telný.

V této práci jsme implementovali prototyp takového nástroje. V něm jsme se za-
měřili na nalezení a ověření způsobu, jak rozšířit klasické kalendářové uživatelské
rozhraní o prvky automatizující rozvrhování událostí dle navrženého modelu osob-
ního rozvrhování a využívající rozvrhovací algoritmus. Pro to jsme vytvořili vlastní
kalendářové graVcké uživatelské rozhraní a do něj jsme integrovali vlastnosti potřeb-
né pro snadné využití navrženého modelu a algoritmu. GraVcké rozhraní jsme imple-
mentovali formu webové aplikace, mimo jiné pro naplnění cíle snadné dostupnosti
nástroje. Jako důsledek webové aplikace je implementované obecné rozhraní webové
služby, které umožňuje vytvoření dalších klientských GUI na různých platformách.
Schéma celé architektury implementovaného rozhraní je znázorněno na obrázku 5.2.

Pro účely prototypu návrhu graVckého rozhraní kalendáře jsme neimplemento-
vali podporu více uživatelů. GraVcké rozhraní odpovídá podobě pro přihlášeného
uživatele. Na obrázku 5.1 je znázorněna výchozí obrazovka graVckého uživatelského
rozhraní v podobě webové aplikace.

Jádrem uživatelského rozhraní je zapouzdření samotného algoritmu a modelu
osobního rozvrhování. V něm je implementována reprezentace událostí uživatele,
která umožňuje snadné zadávání událostí do modelu a její překlad do a z modelu.
Události a další data uživatele jsou uloženy v databázi, se kterou rozhraní komuni-
kuje. Součástí zapouzdření jsou funkce pro spuštění algoritmu, které načítají události
z databáze a podle typu požadavku vytvoří model pro spuštění algoritmu. Výsledek

Obrázek 5.1: Přehled základního zobrazení kalendářového rozhraní
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Obrázek 5.2: Schéma architektury uživatelského rozhraní Osobního rozvrhování. a)
implementované GUI, b) webové rozhraní RESTful, c) server překládající a reprezen-
tující uživatelskou reprezentaci do a z modelu Osobního rozvrhování, d) databáze
uživatelských dat, e) algoritmus Osobního rozvrhování

algoritmu poté přeloží zpět a umožní ho uložit do databáze nebo předat GUI skrze
webové rozhraní. Webové rozhraní zveřejňuje potřebné funkce zapouzdřující algo-
ritmus a načítání a ukládání dat z a do databáze.

V této kapitole postupně navrhneme reprezentaci časových domén a událostí,
které více odpovídají očekáváním uživatele, které tak budou maskovat reprezentaci
čistého modelu. Dále navrhneme způsoby překladu překladu reprezentovaného ka-
lendáře do problému v modelu osobního rozvrhování a zpět v závislosti na konkrétní
situaci rozvrhování.

5.1 Časové domény

Potřebou reprezentace časové domény jinak než čirým výčtem intervalů se již za-
bývali Alexiadis a Refanidis [1]. Zmiňují, že reprezentace časových domén pomocí
výčtu intervalů je náročné jak z výpočetního hlediska, tak i z hlediska použitelnosti
uživatelem: „Pro příklad uvažme, že uživatel chce rozvrhnout dvou hodinový úkol,
který má být proveden během příštího týdne v pracovní hodiny. Předpokládáme-li
pět pracovních dnů v týdnu, výsledkem může být pět intervalů v podobě řekněme
[(27/10/08 09:00 - 27/10/08 17:00) ... (31/10/08 09:00 - 31/10/08 17:00)]. Nyní si před-
stavme, co se může stát, pokud by byl termín tohoto úkolu za měsíc nebo rok. Ukládá-
ní a načítání takového množství intervalů by byl časově i paměťově náročný proces.
Co hůř, nucení uživatele deVnovat takovou doménu by bylo faktorem znemožňující
použití takového systému jako celku.“

5.1.1 Popis řešení v systému SelfPlanner

Jimi navržená reprezentace deVnuje tři typy šablon podle kalendářových period: den-
ní, týdenní a měsíční. V každé šabloně je možné deVnovat množinu intervalů, kterou
šablona obsahuje, přičemž zbylé časy neobsahuje. Intervaly jsou relativní k počátku
periody, nereprezentují tak konkrétní okamžik v čase. Např. šablona pro čas obě-
da bude mít denní periodu a obsahovat jeden interval (10:00 - 14:00), šablona pro
pracovní hodiny bude mít týdenní periodu a obsahovat pět intervalů (Pondělí 7:00
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- 18:00) ... (Pátek 7:00 - 18:00). Tyto šablony poté umožňuje spojovat do seznamu
akcí šablon, které postupně tvoří doménu. DeVnují 4 typy akcí: přidání nebo odebrá-
ní intervalů obsažených v šabloně nebo jejich doplněk v šabloně. Například spojení
zmíněných šablon oběda a pracovních hodin pomocí akce odebrání doplňku vytvoří
doménu obědů v pracovní dny. Naopak pracovní hodiny a odebrání časů oběda vy-
tvoří doménu pracovních hodin s pauzou na oběd. Každá akce šablony v seznamu je
deVnována v konkrétním čase pomocí absolutního času počátku a konce (deadline)
šablony. V daném období je šablona opakována podle svého typu periody. V graVc-
kém uživatelském rozhraní lze šablony zadávat označováním jednotlivých časových
bloků v periodě podle typu šablony. Pro denní a týdenní periodu jsou bloky po 30
minutách, pro měsíční pak po jednom dni.

Uvedený způsob reprezentace umožňuje jednoduše zadávat domény s opakujícím
se vzorem. Spojování šablon pomocí akcí umožňuje předdeVnovat často používané
vzory časových domén (např. pracovní dny, pracovní hodiny, čas oběda, a pod.) a jed-
nodušeji poté tvořit doménu pro konkrétní událost pouze jejich spojováním vhodný-
mi akcemi. Nevýhodu spatřujeme v nemožnosti opakovat periodu šablony po více
než každém jednom výskytu, tedy např. každý druhý týden. Použité graVcké roz-
hraní pomocí označování bloků času v periodě podle nás není úplně vhodné pro
zadávání delších spojitých intervalů. Např. zadání šablony „každý den 7:00 - 19:00“
vyžaduje označit 24 bloků, vytvoření šablony pracovních dnů pak vyžaduje označit
bloků 240 (všechny půlhodinové bloky v pracovní dny v šabloně s týdenní periodou).
Především ale brání možnosti deVnice domén s větším rozlišením, např. na minuty,
které podporuje náš rozvrhovací algoritmus. Představme si vytvoření zmíněné šablo-
ny pracovních dnů s bloky po minutách. Označit bychom jich museli 7200. Pro řešení
těchto problémů jsme uvedenou reprezentaci zobecnili a dále pak navrhli nové gra-
Vcké uživatelské rozhraní.

5.1.2 Šablony domén

Nejprve chceme umožnit určení libovolné délky periody. První charakteristikou šab-
lony bude délka periody v počtu kalendářových period (hodiny, dny, týdny, měsíce).
Tím, že se perioda nemusí opakovat každou jednu kalendářovou periodu, není jas-
né na jaký den, týden či měsíc mají být opakované periody zarovnány. Například
každé dva dny od pondělí jsou jiné periody než každé dva dny od úterý. Proto de-
Vnujeme datum a čas referenčního start period. Od toho se periody opakují jak do
budoucna tak do minulosti. Takto můžeme reprezentovat například každý týden jako
(Pondělí 1.7.2013 0:00, každý 1 týden), každý sudý týden v roce 2013 jako (7.1.2013
0:00, každé 2 týdny), každý měsíc (1.1.2013 0:00, každý 1 měsíc). V těchto periodách je
potřeba dále určit intervaly, které tak budou deVnovat časovou doménu. Pokud uvá-
žíme v každé periodě pouze jeden interval, můžeme start intervalu v periodě spojit se
startem periody. Pokud bychom chtěli, řekněme, čas oběda, který je každý den mezi
10:00 a 14:00, určíme jako referenční start libovolné datum s časem 10:00. Pro délku
intervalu použijeme stejnou reprezentaci jako pro délku periody — tedy určitý počet
daných kalendářových period. Šablony jsme tak zobecnili do reprezentace pomocí
trojice délky intervalu, startovního času první periody od kdy se opakuje a délky
periody, po kterou se opakuje, zapsané jako typ RepeatedInteval.

DeVnice (Šablona typu RepeatedInterval). Šablonou typu RepeatedInterval bu-
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deme rozumět strukturu

RepeatedInterval(uinterval(dinterval), tref , uperiod(dperiod))

kde uinterval, uperiod ∈ {Minute,Hour,Day,Week,Month} jsou jednotky kalendá-
řové délky minuty, hodiny, dny, týdny a měsíce.

Takto lze zapsat intervaly opakované po delších periodách, stále ale můžeme ale
zapsat i intervaly opakované každou zvolenou periodu. U nich je pouze je potře-
ba zvolit libovolné datum začátku dané kalendářové periody a přičíst čas intervalu
v periodě. Například interval času oběda zapíšeme jako (Hour(4), Út 1.1.2013 10:00,
Day(1)). Snadno lze zadat dlouhé intervaly, např. pracovní dny můžeme zapsat ja-
ko (Day(5), Po 1.7.2013 0:00, Week(1)). Interval opakovaný každou delší periodu je
např. každý sudý týden v roce 2013. Ten zapíšeme jako (Week(1), Po 7.1.2013 0:00,
Week(2)).

Kromě opakovaných intervalů může uživatel potřebovat deVnovat konkrétní roz-
mezí času, např. pro zadání výjimky dovolené z pracovních dnů. Dalším typem inter-
valu, který reprezentujeme je tak Vxní interval deVnovaný dvojicí startovního a kon-
cového času.

DeVnice (Šablona typu Interval). Šablonou typu Interval budeme rozumět struk-
turu

Interval(tstart, tend)

kde tstart a tend jsou startovní a koncový čas intervalu.

Pro tvorbu komplexní šablony vyjdeme z uvedené reprezentace skládání šablon
pomocí akcí. Budeme ale chtít, aby bylo možné skládat nejen samotné šablony, ale
i jiná již uložená složení. To proto, že jsme šablonou deVnovali vždy jen jeden inter-
val, ta tak sama o sobě nedokáže popsat složitější doménu. Např. doména pracovních
hodin bez obědů mohla být v rozhraní SelfPlanner deVnována jako jediná šablona
označením bloků 8:00, 8:30, ... 10:00, 10:30, 11:00 a 14:00, 14:30, ... 18:00. V naší re-
prezentaci bychom mohli vytvořit jeden interval pracovních hodin a druhý interval
hodin oběda a odečtením druhého od prvního vytvořit požadovanou šablonu. Ta-
kovou šablonu bychom chtěli moci uložit a používat při tvorbě konkrétních domén
a proto je nutné umožnit do složení vložit ji jiné složení. Tak se vyhneme jak po-
třebě označování bloků, které omezuje přesnost času, tak tím smažeme rozdíl mezi
samotnými šablonami a šablonami jejich složení.

Seznam akcí Stack deVnujeme tak, že akce může být jak na šablonách typu
RepeatedInterval a Inteval tak i rekurzivně na samotném seznamu akcí. Místo čtyř
typů akcí deVnujeme pro zjednodušení tři: Přidání intervalů (⊕), odebrání intervalů
(	) a maskování předchozích intervalů (4). Ty odpovídají akcím přidání a odebrání
a odebrání doplňku v uvedené reprezentaci.

DeVnice (Šablona typu Stack). Šablonou typu Stack budeme rozumět strukturu

Stack((◦1, template1), (◦2, template2), . . . , (◦n, templaten))

kde ∀i ∈ {1, . . . , n} je ◦i ∈ {⊕,	,4} operátor akce a templatei je struktura typu
RepeatedInterval, Interval nebo Stack.
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Množina intervalů reprezentovaná typem Stack je dána výrazem

∅ ◦1 (template1) ◦2 (template2) ◦3 . . . ◦n (templaten)

Jednotlivé operátory akcí deVnujeme v algoritmu 5.1. U akcí explicitně nedeVnujeme
omezení na konkrétní rozmezí času. To bylo v reprezentaci použité v systému Self-
Planner zavedeno spíše jako parametr rozvrhované události než vlastnost šablony
jako vzorové entity. Veškerý čas je reprezentován pomocí šestice roku, měsíce, dne,
hodiny, minuty a sekundy. Nejsou brány v úvahu časové zóny, ani změny letního
a zimního času. Doména je tak plně nezávislá na tom, v jaké události se použije. Je-
jí konkrétní ohraničení nebo zasazení do časové zóny je možné provést až při jejím
použití. Je tak umožněno uložení jednotlivých deVnic a jejich plnohodnotné zno-
vupoužití.

DeVnice (Šablona domény). T je šablona domény pokud je T struktura typu Stack,
Interval nebo RepeatedInterval.

Uveďme několik příkladů použití navržených šablon. Pracovní dny bez dovolené
od 16.7.2013 do 26.7.2013 lze reprezentovat jako

Stack((⊕, RepeatedInterval(Day(5), Po 1.7.2013 0:00,Week(1))),

(	, Interval(16.7.2013 0:00, 26.7.2013 0:00)))

Obědy o víkendu zapíšeme jako

Lweekend = Stack((⊕, RepeatedInterval(Hour(4), 1.1.2013 10:00, Day(1))),

(4, RepeatedInterval(Day(2), So 6.7.2013 0:00,Week(1))))

První týden v měsíci reprezentace vyjádřit neumožňuje. Obědy o víkendech ale mů-
žeme použít pro deVnici obědů každý sudý víkend:

Stack((⊕, Lweekend),
(4, RepeatedInterval(Week(1), 7.1.2013 0:00,Week(2))))

Složitější příklady mohou být předdeVnovány v uživatelském rozhraní a pro uživa-
tele zjednodušeny. Např. volba referenčního data pro domény typu „každé pondělí“,
„každé úterý“ a pod. může být předdeVnována a může být poskytnuta např. ve for-
mě výběru jednotlivých dnů. Označením, řekněme, úterý se tak může automaticky
vytvořit deVnice

RepeatedInterval(Day(1), 8.1.2013 00:00,Week(1))

Zjednodušení zadávání šablon popíšeme v části 5.1.4 o uživatelském rozhraní ša-
blon časových domén.

5.1.3 Výpočet intervalů domény

Pro získání výčtu intervalů deVnujeme pro všechny typy šablon funkci, jejíž vstupem
je kromě samotné reprezentace také startovní a koncový čas ohraničujícího interva-
lu. Jejím výstupem je podmnožina intervalů z množiny reprezentované daným typem
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Algoritmus 5.1 Funkce výčtu intervalů v doméně reprezentované typem Stack

function IntervalsInRange(Stack((◦1, t1), . . . , (◦n, tn)), tstart, tend )
D = ∅
for i ∈ {1, 2, . . . n} do

Di = IntervalsInRange(ti, tstart, tend)
if ◦i = ⊕ then

Ti = {x ∈ N|∃[a, b) ∈ D : x ∈ [a, b) ∨ ∃[c, d) ∈ Di : x ∈ [c, d)}
else if ◦i = 	 then

Ti = {x ∈ N|∃[a, b) ∈ D : x ∈ [a, b)∧ 6 ∃[c, d) ∈ Di : x ∈ [c, d)}
else if ◦i = 4 then

Ti = {x ∈ N|∃[a, b) ∈ D : x ∈ [a, b) ∧ ∃[c, d) ∈ Di : x ∈ [c, d)}
end if
D = {[s, e) ∈ P(Ti)|s− 1 /∈ Ti, e /∈ Ti}

end for
return D

end function

šablony, obsahující intervaly protínají zadaný ohraničující interval. Intervaly tak ne-
ořezává na dané rozmezí. Tím může uživatel zobrazit skutečné intervaly, které se
nacházejí v nějakém rozmezí či okamžiku např. pro kontrolu zadání domény.

Funkce pro typ Stack (popsaná v algoritmu 5.1) začíná s prázdnou doménou in-
tervalů na kterou postupně aplikuje všechny akce. Pro každou akci v seznamu získá
její intervaly v daném intervalu. Tyto intervaly podle operace akce buď sjednotí s,
odečte od nebo jimi maskuje dosud vytvořenou množinu intervalů. Algoritmus po-
pisuje konceptuálně proces těchto operací. Naše implementace používá strukturu,
která efektivně reprezentuje množinu intervalů a umožňuje nad ní efektivní prová-
dění uvedených množinových operace.

Funkce IntervalsInRange pro typ Interval vrátí množinu obsahující interval
tímto typem reprezentovaný, pokud je v průniku s daným intervalem. Algoritmus
popisující tuto funkci pro zřejmost neuvádíme.

Intervaly v doméně reprezentované typem RepeatedInterval počítá funkce uve-
dená v algoritmu 5.2. Pro její implementaci je nutné implementovat funkce pro prá-
ci s kalendářovým časem a daty. AddToDate(d,n,u) vrací datum a čas rovnající se
n ∈ Z kalendářovým periodám u, přičteným k datu a času d. Speciální chování má
jednotka měsíce — pokud je d den data, ke kterému se měsíce přičítají, a měsíc ve vý-
sledném datu neobsahuje den d (např. 31. den v únoru), výsledkem je datum posled-
ního dne ve výsledném měsíci. Diff(d1,d2,u) vrací rozdíl celých period umezi daty d1
a d2. S využitím těchto funkcí funkce IntervalsInRange pro typ RepeatedInterval
nejprve nalezne periodu, která obsahuje začátek zadaného rozmezí, tak, že spočte
rozdíl jednotkových period mezi referenčním časem period a počátečním časem roz-
mezí. Počet vydělí délkou opakované periody a zaokrouhlením dolů získá počet pe-
riod délky dperiod, které když přičte k referenčnímu času, získá start periody, ve které
leží počátek rozmezí. Interval v první periodě může být ale kratší než rozdíl od startu
periody k počátku rozmezí, proto nejprve zkontroluje první interval rozmezí přetíná.
Pokud ano, vloží se do množiny, jinak ne. Poté postupně přičítá periodu dokud není
po konci rozmezí a v každé vloží interval mezi začátkem periody a přičtenou délkou
periody do množiny. Pro opakování měsíců je nežádoucí, aby byly ve výsledku zahr-
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Algoritmus 5.2 Funkce výčtu intervalů v doméně reprezentované typem
RepeatedInterval

function IntervalsInRange(RepeatedInterval(uinterval(dinterval),tref ,
uperiod(dperiod)), tstart, tend )

D = ∅
i = bDiff(tref , tstart, uperiod) / dperiodc
date = AddToDate(tref , dperiodi, uperiod)
end = AddToDate(date, dinterval, uinterval)
if end ≥ tstart ∧ (uperiod = Month =⇒ dateday = (tref )day) then

D = D ∪ {[date, end)}
end if
while date < tend do

i = i+ 1
date = AddToDate(tref , dperiodi, uperiod)
end = AddToDate(date, dinterval, uinterval)
if uperiod = Month ∧ dateday 6= (tref )day then

continue
end if
D = D ∪ {[date, end)}

end while
return D

end function

nuty intervaly, které jsou v měsících s menším počtem dní, než je den referenčního
startu period. Pokud uživatel chce opakovat každý 31. den v měsíci, neměl by dostat
interval se startem prvního ani 30. dne v měsíci.

5.1.4 Uživatelské rozhraní zadávání šablon

Přehled rozhraní pro vytváření šablon domén, které jsme implementovali v prototypu
webové aplikace, je zobrazeno na obrázku 5.3. Vytváření domén je přímo navázáno
na zobrazení kalendáře, ve kterém dynamicky zobrazuje aktuální podobu intervalů
v šabloně. Zobrazením v postranním panelu bylo dosaženo toho, že je na jedné obra-
zovce zobrazena jak deVnici domény, tak její náhled v aktuálním kalendáři uživatele.
Uživatel může kalendář libovolně procházet a zároveň upravovat doménu, např. pod-
le událostí, které v kalendáři již má. Formulář pro zadání šablony bylo proto potřeba
vytvořit úsporně. Ten zobrazuje vždy jen prvky, které uživatel aktuálně používá tak,
jakou cestou je zobrazil. V každém kroku může jít zpět a zobrazit předchozí prvky
formuláře. Ačkoli každý výše uvedený typ šablony může být rovnocenně použit pro
deVnici domén, pro jednoduchost a jednotnost rozhraní jsme v GUI napevno nasta-
vili šablony typu Stack. Pokud se v ní zadá pouze jedna akce, je to stejné, jakoby se
použila přímo konkrétní šablona, rovnou ale umožňuje zadat složení šablon.

Rozhraní pro tvorbu šablony typu Stack je zobrazeno na obrázku 5.4. Jednotlivé
akce jsou zobrazeny nad sebou tak, jak se postupně aplikují na prázdnou doménu
(nejnižší index je vespod). Rozhraní umožňuje jednoduché přesouvání akcí pomocí
techniky táhni a pust. Každou akci je možné odebrat nebo změnit její operátor. Každá
změna se ihned aplikuje do zobrazení domény v kalendáři. Pro přidání akce uživatel
ví, zda má jít o odebrání, přidání či maskování. Proto jsme vytvořili tři tlačítka pro
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Obrázek 5.3: Obrazovka graVckého rozhraní pro zadávání doménových šablon

(a) Složení několika akcí (b) Vložení nové akce

Obrázek 5.4: Náhled graVckého rozhraní šablony typu Stack.

51



(a) Denní perioda (b) Týdenní perioda (c) Měsíční perioda

Obrázek 5.5: Náhled graVckého rozhraní šablony typu RepeatedInterval. Zadání
opakovaných intervalů s různou periodou.

vytvoření nové akce s každým operátorem. Uživatel tak potřebuje kliknout pouze
jednou na rozdíl od varianty, ve které by nejprve musel kliknout na přidat a poté
kliknutím zvolit operátor. Pro přidání akce jsme, kromě volby vytvoření nových šab-
lon každého typu, předdeVnovali často používané typy šablon. Ty jsou pracovní dny,
víkendy, denní hodiny a hodiny oběda, které vytvoří šablonu opakovaného intervalu
odpovídající popisu. Při používání se ukazuje, že je snadnější vložit předdeVnovanou
šablonu a tu poté upravit než ji vytvořit nově. Pro akci je také možné vložit předem
uživatelem uloženou doménu. Šablona může tvořit stromovou strukturu. Její zobra-
zení není k dispozici, v každý okamžik je na obrazovce zobrazena pouze jedna úroveň
šablony, ať už šablona složení nebo deVnice konkrétní jednoduché šablony. Uživatel
se tak může soustředit pouze na jednu úroveň.

Na obrázku 5.5 je zobrazeno graVcké uživatelské rozhraní pro zadávání šablony
typu RepeatedInterval. Spojení referenčního času s odsazením intervalu v tomto
typu periody uživatel nemusí na první pohled pochopit. Také pro zadání týdenní či
měsíční periody zarovnané na kalendářový týden či měsíc bychom nutili uživatele
najít konkrétní datum, které tomu odpovídá, přesto, že chce pouze „sudý týden“.
V graVckém rozhraní jsme tak čistou reprezentaci zapouzdřili a prezentovali uživa-
teli srozumitelnějším způsobem. Vytvořili jsme tři typy opakování intervalu: denní,
týdenní a měsíční.

U denního opakování je zadáván interval v rámci dne pomocí posuvníku star-
tovního a koncového času. Pokud uživatel nastaví opakování každý druhý den nebo
větší, zobrazí se mu výběr referenčního data, jinak je automaticky nastaveno aktuální
datum. Například zobrazené nastavení „každý den 9:00 až 15:45“ se vnitřně přeloží
na

RepeatedInterval(Minute(405), 31. 7. 2013 9:00, Day(1))

Týdenní opakování zapouzdřuje týdenní periodu, která je vždy zarovnána na ka-
lendářový týden. Interval je možné vybrat jako určitý celý den v prvním týdnu pe-
riody nebo jako rozmezí pracovních dnů nebo víkend. To odpovídá možnosti prá-
vě jednoho intervalu v periodě. Uživatel tak nemusí hledat datum konkrétního dne
v týdnu. Pokud uživatel zvolí opakování po více jak jednom týdnu, zobrazí se mu
výběr referenčního týdne jako čísla týdne a roku. Zobrazené nastavení „středy každé
dva týdny od týdne 31/2013“ je reprezentováno jako (poznámka: středa v 31. týdnu
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2013 je 31. 7.)

RepeatedInterval(Day(1), 31. 7. 2013 0:00,Week(1))

Opakování s měsíční periodou opět zapouzdřuje opakování celých dnů. Čas refe-
renčního startu periody je pro uživatele rozdělen na výběr dne v měsíci a pokud je
zvoleno delší opakování než po každém jednom měsíci, vybere uživatel číslo a rok
prvního měsíce. Nastavení zobrazené na obrázku „31. den v měsíci každé dva měsíce
prvně v červenci 2013“ je reprezentováno jako

RepeatedInterval(Day(1), 31. 7. 2013 0:00,Month(2))

Uživatelské rozhraní typu Interval pro zadání pevného intervalu jsme imple-
mentovali čistě jako dvě pole pro zadání startovního a koncového času. Pro zjedno-
dušení zadávání dat se při kliknutí na pole zobrazí kalendářový výběr data.

Rozhraní deVnice šablon domén je použito pro vytváření a editaci uložených ša-
blon a stejně tak pro deVnici šablony při zadávání plovoucí aktivity (viz dále). Ulože-
né šablony jsou ukládány do databáze uživatele a při jejich použití je zaznamenána
pouze jejich reference, nikoli jejich kopie. To umožňuje vytvořit např. šablonu „čas
oběda“. Když časem uživatel zjistí, že mu vyhovují jiné časy, jednoduše může změnit
doménu všech událostí, které používají čas oběda změnou uložené šablony. Pro ko-
rektní funkci referencí bylo nutné zamezit možnému smazání šablony, která je jinde
referencována.

5.2 Reprezentace událostí

Model osobního rozvrhování deVnuje jedinou obecnou reprezentaci události. Udá-
lost, kterou popisuje model, označíme jako plovoucí událost. U ní se zadává rozmezí
doby trvání, časy, ve kterých se má hledat její rozvržení, a preference. Z uživatelské-
ho pohledu však můžeme rozlišit další typ události — pevnou událost. Pevné události
jsou takové, u kterých uživatel zná jejich přesný čas začátku a konce, odpovídají spíše
výsledku rozvrhování. Přestože tak nejsou předmětem automatického rozvrhování,
v modelu musejí být zahrnuty, aby se v jejich čas nerozvrhli jiné události. Pevnou
událost je možné zapsat jako plovoucí, které se omezí možné časy právě na jeden.
Vyžadovat ale po uživateli zapisovat oba typy stejným způsobem by bylo zbyteč-
ně komplikované a nepřirozené. DeVnujeme tak způsob snadného zápisu obou typů
událostí.

Další rozlišení událostí je na jednorázové a opakované. Z pohledu modelu jsou
všechny události jednorázové a pro opakovanou je nutné všechny opakování vložit
samostatně. Opakované události se běžně mají na mysli opakované dle určitého vzoru
— každý týden, každý druhý den, a pod. Vyžadovat po uživateli zadat všechna tako-
vá opakování jako jednotlivé události po sobě by příliš nepřispělo k jednoduchosti
programu. Protože se opakování většinou týká logicky spojených událostí, budeme
je dále uvádět jako aktivity, tak jak jsme deVnovali v kapitole návrhu modelu. Dále
tak deVnujeme zápis opakování událostí aktivity a jak takový zápis deVnuje seznam
jednotlivých událostí.

Nakonec deVnujeme podobu reprezentace pro ukládání událostí v uživatelském
rozhraní a jak do ní přeložit události zadané pomocí zmíněných zápisů událostí.
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5.2.1 Způsob zadání událostí

Zadávání událostí by mělo co nejvíce odpovídat tomu, jak by je uživatel vyjádřil
v přirozeném jazyce. Ideální vlastností nástroje by bylo, pokud by dokázal přímo
přirozený jazyk zpracovat. My se zaměříme na deVnici různých typů událostí a jak je
zapsat alespoň v co nejbližší formě zápisu.

Nejprve uvedeme použitý způsob zápisu času. Ten reprezentujeme jako šestici
roku, měsíce, dne, hodiny, minuty a sekundy zapsanou jako DD.MM.RRRR HH:MM:SS.
Sekundy nebudeme zapisovat, pokud budeme chtít uvést čas s číslem sekund rovným
nule. U času nezaznamenáváme časové zóny. Aplikace tak efektivně podporuje pou-
ze jednu časovou zónu v jeden okamžik, která není explicitně deVnována. Použitým
kalendářem je Gregoriánský kalendář. Den má vždy 24 hodin. Doby trvání budeme
udávat v počtu sekund. Funkce pro práci s kalendářem a časem je nutné při imple-
mentaci rozhraní implementovat nebo využít existující knihovny, pro přehlednost
budeme vždy uvádět jen popis funkcí, které používáme. Jako rozdíl časů budeme po-
važovat počet sekund mezi časy podle uvedeného kalendáře. Přičtení doby k času
bude považováno opět za přidání času a změnu data podle uvedeného kalendáře.

Pevná událost je charakterizována startovním a koncovým časem. Příkladem mů-
že být „schůzka 5. 2. 2013 od 10:00 do 15:00“ nebo „večeře 13. 7. 2013 3 hodiny od
18:00“. Neliší se tak od zadávání událostí v běžném kalendářovém programu. Přímo-
čaře tak dostáváme strukturu, pomocí které bude moci uživatel zadat událost pevné-
ho typu

DeVnice (Pevná událost). Pevnou událostí budeme rozumět strukturu

FixedEvent(name, tstart, tend)

kde name je název pevné události, tstart, tend začátek a konec události.

Příkladem zápisu pevné události je pro „schůzka 5. 2. 2013 od 10:00 do 15:00“
FixedEvent(schůzka, 5.2.2013 10:00, 5.2.2013 15:00). Událost „večeře 13. 7. 2013 3
hodiny od 18:00“ zapíšeme jakoFixedEvent(večeře, 13.7.2013 18:00, 13.7.2013 21:00)

Na obrázku 5.6 je zobrazen náhled obrazovky vytváření pevné aktivity ve vy-
tvořeném GUI. Formulářové prvky odpovídají deVnovanému popisu pevné události.
Podobně jako u vytváření domén, je i rozhraní pro zadání aktivity umístěno v po-
stranním panelu, čímž umožňujeme bezešvou integraci do kalendáře. V něm se auto-
maticky zobrazuje náhled deVnované události nebo událostí při opakování a uživatel
má tak přehled o tom, jaké události vkládá v kontextu s již existujícími událostmi
v kalendáři.

Plovoucí události jsou jádrem celého systému. DeVnují potřebu uživatele rozvrh-
nout nějakou aktivitu s určenými vlastnostmi, které jsme popsali v modelu osobního
rozvrhování. Budeme chtít vyjádřit požadavky typu „2 až 3 hodiny odpoledne někdy
příští týden“, „přesně hodinu a půl někdy dopoledne od 1.7.2013 do 10.7.2013“ a pod.
Primárně tak zadáme minimální a maximální délku události dmin, dmax a její název
name. Z uvedených příkladů vychází potřeba zadání nejprve hrubého rozmezí, ve
kterém se má událost pohybovat — nejčasnějšího a nejposlednějšího času. Poté je
potřeba deVnovat jemnější podobu časů v tomto rozmezí. Nejprve tedy zadáme začá-
tek a konec okna události, ve kterém se má pohybovat. Pro zadání detailního popisu
času použijeme šablonu domény, tak jak jsme ji deVnovali výše. Dohromady budou
reprezentovat doménu události jako šablonu maskovanou oknem události (přesně
deVnujeme v části o společné reprezentaci).
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Obrázek 5.6: Obrazovka graVckého rozhraní pro deVnici pevné aktivity

Model dále deVnuje preferenci startovního času a prioritu preferencí. Priorita pre-
ferencí je určena pro nastavení konkrétního rozvržení než samotný popis události.
Zadání preferovaného času by znamenalo přidání další položky, kterou musí uživatel
při zadání deVnovat. Ve většině případů může uživatel chtít co nejčasnější rozvržení
události. Pro to, aby bylo zadání co nejjednodušší, jsme preferenci startovního času
nezahrnuli do zápisu. Automaticky se nastaví na nejčasnější čas v doméně událos-
ti. Celou plovoucí aktivitu tak umožníme zapsat pomocí šestice hodnot deVnované
v následující struktuře.

DeVnice (Plovoucí událost). Plovoucí událostí budeme rozumět strukturu

FloatingEvent(name, dmin, dmax, tscheduleStart, tscheduleEnd, T )

kde name je název události, dmin, dmax jsou minimální a maximální doba událostí,
tscheduleStart, tscheduleEnd jsou data a časy začátku a konce okna rozvrhování události,
T je šablona domény

Uveďme příklad zadání plovoucí události. Výše zmíněný příklad „2 až 3 hodiny
odpoledne někdy příští týden“, pokud příštím týdnem uvážíme 1. - 7. 7. 2013 a odpo-
lednem 13:00 až 19:00, zapíšeme následovně:

FloatingEvent(Aktivita 1, 7200, 10800, 1.7.2013 0:00, 8.7.2013 0:00, T )

T =Stack((⊕, RepeatedInterval(Hour(6), 1.1.2013, Day(1)))

Náhled obrazovky při vytváření plovoucí události je na obrázku 5.7. Rozhraní pro
zadání plovoucí události obsahuje prvky odpovídající deVnovanému zápisu. Šablonu
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Obrázek 5.7: Obrazovka graVckého rozhraní pro deVnici plovoucí aktivity. DeVnice
šablony domény není viditelná.

domény je možné deVnovat přímo při vytváření události pomocí stejného rozhraní
jako pro vytváření šablon do databáze. V kalendářovém poli je zkombinováno zob-
razení šablony domény a okna události. Všechny zobrazení se automaticky aktuali-
zují při změně. Pro zjednodušení zadávání okna události jsme předdeVnovali okna
„dnes“, „zítra“, „tento týden“ a „příští týden“.

5.2.2 Opakování událostí

Opakované události jsou běžné v každodenním životě. Navržený model osobního roz-
vrhování prostředky pro vyjádření opakované události nemá a předpokládá všechny
události zadané samostatně. Pro oba výše uvedené typy událostí potřebujeme deVno-
vat způsob zadání jejich opakování.

U pevné události je jisté, že se při jejím opakování bude měnit startovní čas. U plo-
voucí události můžeme být při opakování měněno okno rozvrhování. Oba parametry
reprezentují nějaký interval, pro deVnici opakování tak není potřeba rozlišovat pev-
nou a plovoucí událost.

Zadání opakovaných událostí deVnujeme obdobně jako ve známých kalendářo-
vých programech. Vzorem jsme zvolili způsob použitý v Google Calendar. DeVnuje-
me 3 typy opakování: denní, týdenní a měsíční. Typ opakování reprezentuje seznam
opakovaných dat, které se použijí pro vytvoření událostí. Každé datum ve kterém se
událost opakuje nazveme výskytem události. Pro všechny tři typy je zadána perioda,
po které se opakuje, např. každý druhý týden. Protože model osobního rozvrhování
pracuje s konečným počtem událostí, umožníme pouze pevně ohraničená opakování.
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Začátek ohraničení zadáme jako datum prvního výskytu události a konec umožníme
zadat buď počtem výskytů nebo posledním datem výskytu události.

DeVnice (Ukončení opakování). Ukončení opakování je buďDate(d) pro opakování
do posledního výskytu v datu d nebo Occurrences(n) pro skončení opakovaní po n
výskytech včetně.

DeVnice (Kalendářové opakování). Kalendářovým opakováním budeme rozumět struk-
turu

Repeating(type, pcount, t1, end)

kde type je typ opakování (deVnované dále), pcount je délka periody, po které se opa-
kuje, t1 je datum prvního opakování a end je ukončení opakování.

Kalendářové opakování reprezentuje množinu kalendářových dat bez času. V re-
prezentovaná data budou opakovány jednotlivé události podle jejich typu. Dále deV-
nujeme jednotlivé typy opakování.

Denní typ Dayly opakuje jednu událost s každým opakovaným dnem v zadaném
období. Například „10 událostí každý den od 1. 5. 2013“ zadáme jako

Repeating(Dayly, 1, 1.5.2013, Occurrences(10))

nebo „každý druhý den mezi 1. 4. 2013 a 1. 5. 2013“ jako

Repeating(Dayly, 2, 1.4.2013, Date(1.5.2013))

Týdenním typem umožníme zadat opakování události v určených dnech v týd-
nu a jak se mají opakovat týdny, např. „pondělí, středa a pátek každý druhý týden.“
Určené dny budeme zapisovat v typu jako Weeklyd1,d2,...,dn , kde di ∈ {1, . . . , 7} pro
pondělí až neděli. Pokud datum prvního výskytu není den v týdnu zvolený pro opa-
kování, začíná se na prvním dalším dni odpovídajícím zvoleným dnům. Pokud by
takový následující den byl již v dalším týdnu než zadaný první výskyt, přeskočí se
nejprve pcount−1 týdnů. Například „5 výskytů v pondělí, středu a pátek každý druhý
týden od So 6. 7. 2013“ zadáme jako

Repeating(Weekly1,3,5, 2, 8.7.2013, Occurrences(5))

a bude reprezentovat výskyty [Po 15. 7. 2013, St 17. 7. 2013, Pá 19. 7. 2013, Po 29. 7.
2013, St 31. 7. 2013].

Obdobně jako typ denního opakování deVnujeme typ opakování Monthly. Mě-
síční typ je speciVcký, podobně jako u opakovaného intervalu v šabloně domén, tím,
že podmiňuje opakování na stejné dny v měsíci. Například opakování „5 výskytů
každý měsíc s prvním výskytem 31. 1. 2013“ zapsané jako

Repeating(Monthly, 1, 31. 1. 2013, Occurrences(5))

bude generovat data [31. 1. 2013, 31. 3. 2013, 31. 5. 2013, 31. 7. 2013, 31. 8. 2013].

57



5.2.3 Zadání aktivit

Kalendářové opakování použijeme pro deVnici pevné a plovoucí aktivity. Ty budou
reprezentovat seznam událostí vytvořený pomocí zadaného opakování. Oba typy bu-
dou shodné s událostmi, jen přidají možnost opakování. Nejprve se ale podívejme na
oba typy událostí. V kalendářovém opakování je parametrem datum prvního výsky-
tu, u oba typy událostí ale samy o sobě de facto reprezentují první výskyt opakování.
U pevné události je to začátek události, u plovoucí začátek okna. Aby bylo jasné, kdy
opakování začíná, spojíme datum začátku události nebo okna rozvrhování s datem
prvního výskytu.

DeVnice (Opakování události). Opakováním události budeme rozumět strukturu

EventRepeating(type, pcount, end)

kde type je typ opakování, pcount je počet period, po kterých se opakuje a end ukon-
čení opakování.

DeVnice (Pevná aktivita). Pevnou aktivitou budeme rozumět strukturu

FixedActivity(name, tstart, tend, R)

kde name je název pevné události, tstart, tend začátek a konec prvního výskytu udá-
losti a R je opakování události.

Události reprezentované pevnou aktivitou FixedActivity(name, tstart, tend, R)
jsou generovány následovně. Ze zadaného času začátku tstart a opakování události
R = EventRepeating(type, p, e) se vytvoří kalendářové opakování
R′ = Repeating(type, p, e(tstart)date), kde index date u času znamená datumovou
složku času (trojici roku, měsíce a dne). Z reprezentace kalendářového opakování
R′ jsou získána data opakování [R1, R2, . . . , Rn]. Startovní časy každého výskytu se
získají přidáním startovního čas události k jednotlivým datům opakování tstart,i =
Ri ◦ (tstart), kde d ◦ t je operace přidání časové složky (hodiny, minuty, sekundy) t
k datu (den, měsíc, rok) d. Koncový čas každého výskytu se získá přičtením rozdílu
koncového a startovního času prvního výskytu ke startovnímu času každého výsky-
tu tend,i = tstart,i + (tend − tstart). Události reprezentované pevnou aktivitou jsou
E = {Ei|i ∈ {1, . . . , n}} a jsou zapsány následovně

Ei = FixedEvent(name.i, tstart,i, tend,i)

Plovoucí aktivitu deVnujeme podobně jako plovoucí událost jen s tím, že k ní
přidáme opakování událostí.

DeVnice (Plovoucí aktivita). Plovoucí aktivitou budeme rozumět strukturu

FloatingActivity(name, dmin, dmax, tscheduleStart, tscheduleEnd, T, R)

kde name je název pevné události, tstart, tend začátek a konec prvního výskytu udá-
losti a R je opakování události.

Plovoucí aktivita F reprezentuje následující množinu plovoucích událostí. Po-
dobně jako u pevné aktivity se získá seznam opakovaných dat [R1, R2, . . . , Rn] jen
s tím rozdílem, že se jako startovní datum opakování použije čas začátku prvního
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(a) Denní opakování (b) Týdenní opakování

Obrázek 5.8: Náhled graVckého rozhraní pro zadávání opakování událostí. V náhledu
jsou vpravo modrou barvou vyznačeny dny, ve které se opakuje.

okna tscheduleStart. Poté se pro každý výskyt i ∈ {1, . . . , n} určí začátky a konce oken
tscheduleStart,i, tscheduleEnd,i, opět podobně jako se u pevné aktivity určil čas a konec
události. Pohyblivé události E = {Ei|i ∈ 1, . . . , n} jsou poté ze zadání plovoucí
aktivity vytvořeny jako

Ei = FloatingEvent(name.i, dmin, dmax, tscheduleStart,i, tscheduleEnd,i, T )

Příkladem plovoucí aktivity je „3 hodiny každé pondělí a pátek od 1.7.2013 do
31.7.2013 v časech mezi 11:00 a 15:00.“ Ta má vytvořit 9 plovoucích událostí s okny na
pondělí a pátky. Šablona domény bude obsahovat interval 11 až 15 hodin opakovaný
každý den a minimální a maximální doba bude 3 hodiny. Zapíšeme ji následovně

T = Stack((⊕, RepeatedInteval(Hour(4), 1.1.2013 11:00, Day(1))))

R = EventRepeating(Weekly1,5, 1, Date(31.7.2013))

FloatingActivity(Událost 1, 10800, 10800, 1.7.2013 0:00, 2.7.2013 0:00)

Jiným příkladem je „3 hodiny jednou v každém týdnu od 1.7.2013 do 31.7.2013 v ča-
sech mezi 11:00 a 15:00 pouze v pondělí nebo pátek.“ Ačkoli vypadá podobně jako
předchozí příklad, význam je odlišný. Požadováno je 5 plovoucích události s okny
opakovanými každé pondělí a dlouhými celý týden v uvedeném období a se šablonou
domény obsahující uvedené intervaly pouze v pondělky a pátky. Aktivitu zadáme ná-
sledovně

T = Stack((⊕, RepeatedInteval(Day(1), 1.7.2013 00:00,Week(1))),

(⊕, RepeatedInteval(Day(1), 3.7.2013 00:00,Week(1))),

(4, RepeatedInteval(Hour(4), 1.7.2013 11:00, Day(1))))

R = EventRepeating(Weekly1, 1, Date(31.7.2013))

A = FloatingActivity(Událost 2, 10800, 10800, 1.7.2013 0:00, 8.7.2013 0:00, T, R)

Zápis tak není příliš odlišný od toho, jak lze požadavek vyjádřit v přirozeném jazyce.
Uživatelské rozhraní pro zadávání aktivit je shodné pro jednorázové i pro opa-

kované události. Na obrázcích 5.6 a 5.7, které jsme uvedli dříve, jsou obrazovky pro
zadávání pevné a plovoucí aktivity. DeVnice jak samotné události tak aktivity je pro-
vedena volbou opakování události mezi Once a Repeating. Pokud je zvoleno Once, je
vytvořena reprezentace události. Pokud uživatel zvolí Repeating, zobrazí se ve for-
muláři ovládací prvky opakování události, znázorněné na obrázku 5.8. Ty umožňují
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výběr a nastavení jednotlivých typů opakování, délku periody opakování a zadání
ukončení opakování. To je při odeslání přidáno k reprezentaci aktivity. Zadávání opa-
kování je propojeno se zobrazením kalendáře. V něm se zobrazují jednotlivé výskyty
ať už událostí pro pevnou aktivitu nebo rozvrhovacích oken pro plovoucí aktivitu.
Na obrázku jsou vidět modré oblasti v kalendáři, ty znázorňují části intervalu okna
jednotlivých výskytů plovoucí události.

5.2.4 Společná reprezentace událostí

Jak už jsme uvedli výše, model deVnuje událost jednotným způsobem a oba uvede-
né typy událostí lze deVnovat pomocí plovoucí události. Abychom se vyhnuli časté-
mu překladu různých reprezentací událostí, deVnujeme jednotnou reprezentaci. Kro-
mě ulehčení při implementaci ukládání a překladu do modelu osobního rozvrhování,
umožní i jednotnou implementaci zobrazení událostí v kalendáři.

U události chceme uchovávat jednak informace pro převod do modelu osobního
rozvrhování a za druhé její alokaci v kalendáři, ať už nalezenou algoritmem nebo
zadanou jako pevnou událost. Model u události deVnuje dmin minimální délku, dmax
maximální délku, T časovou doménu jako množina disjunktních intervalů v čase,
spref preferovaný startovní čas a ppref prioritu preferované alokace. Pro zobrazení
událostí v kalendáři potřebujeme znát jejich startovní tstart a koncový čas tend.

Minimální a maximální délka je deVnována přímo u plovoucí události. Pevnou
událost můžeme zapsat s minimální a maximální délkou shodnou s délkou události.
Obě hodnoty zaznamenáme. Časová doména je v modelu množina intervalů. Ta mů-
že být velmi velká, proto jsme zavedli reprezentaci šablon časových domén. Plovoucí
událost deVnuje šablonu a okno, ve kterém se doména reprezentovaná šablonou mas-
kuje. Pevnou událost opět můžeme zapsat se šablonou a oknem takovým, které od-
povídá přesně intervalu mezi začátkem a koncem události. Zároveň chceme umožnit
změnu šablony u plovoucí události. Zaznamenáme tak šablonu a čas začátku a konce
rozvrhovacího okna události, které budou reprezentovat časovou doménu v modelu.
Startovní a koncový čas zaznamenáme u události přímo. Pevná událost ho zná ze své
deVnice. U plovoucí aktivity je možné při jejím vytvoření zvolit libovolný čas z její
domény, poté je možné ho najít pomocí rozvrhovacího algoritmu. Preferovaný start
budeme chápat vždy jako aktuální startovní čas události. U pevné události je to jedi-
ný smysluplný čas. U plovoucí události jsme uvedli, že by preferovaný měl být první
čas v doméně události, ten tak můžeme při vytváření zvolit jako čas startu. Při dalším
rozvrhování událostí je ale většinou požadováno, aby se události nezměnili, proto
dává preference na aktuální start smysl. Preferovaný čas tak u události nebudeme
zaznamenávat. Událost poté deVnujeme jako osmici v následující struktuře.

DeVnice (Reprezentace události). Reprezentací události v uživatelském rozhraní osob-
ního rozvrhování deVnujeme

Event(name, tstart, tend, dmin, dmax, tscheduleStart, tscheduleEnd, T )

kde name je název události, tstart, tend je datum a čas začátku a konce události,
dmin, dmax je minimální a maximální délka události, tscheduleStart, tscheduleEnd je da-
tum a čas začátku a konce rozvrhovacího okna a T je šablona domény.

Tuto reprezentaci události jsme použili pro ukládání událostí kalendáře v databázi
a pro komunikaci mezi rozhraním a webovou aplikací. V předchozích částech uve-
dené způsoby zápisu událostí slouží snadnému vytvoření události. Překlad z těchto
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Obrázek 5.9: Obrazovka graVckého rozhraní editace události v kalendáři. Zobrazena
je editace události vytvořené pomocí pevné aktivity. Editační formulář odpovídá de-
Vnované reprezentaci události. Čas startu a konce události je prezentován v samotné
reprezentaci události v kalendáři.

zápisů do reprezentace události uvedeme v další části. Pro účely ověření těchto způ-
sobů jsme implementovali pouze vytváření událostí. Editaci událostí jsme implemen-
tovali způsobem odpovídajícím reprezentaci události. Na obrázku 5.9 je zobrazena
obrazovka editace události, vytvořené pomocí zápisu pevné události.

5.2.5 Vytváření událostí

Nyní můžeme uvést způsob překladu zápisu událostí pomocíFixedEvent aFloatingEvent
do deVnované reprezentace události. U aktivit jsme popsali výše, jak se při vytváření
přeloží na jednotlivé události. Proto zde aktivity nebudeme speciálně uvádět.

Pevná událost pojmenovaná name se časem začátku tstart a konce tend zapsaná
jako

FixedEvent(name, tstart, tend)

se přeloží do reprezentace události následovně. Čas začátku a konce události máme
přímo, minimální a maximální doba bude rovna rozdílu času konce a startu. V do-
méně události chceme právě jeden interval odpovídající zadané události. Doména
je reprezentována šablonou, která se maskuje oknem rozvrhování. Můžeme tak jako
šablonu deVnovat takovou, která obsahuje časové kontinuum a z něj oknem rozvrho-
vání vybrat požadovaný interval. Takovou šablonu vytvoříme opakováním intervalu
celého dne každý jeden den

T = Stack((⊕, RepeatedInterval(Day(1), 1.1.2000, Day(1))))

Čas startu a konce okna rozvrhování nastavíme na čas začátku a konce události.
Zadaná pevná událost je tak v reprezentaci události zapsána jako

Event(name, tstart, tend, tend − tstart, tend − tstart, tstart, tend, T )
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Plovoucí událost zapsaná strukturou

FloatingEvent(name, dmin, dmax, tscheduleStart, tscheduleEnd, T )

je v reprezentaci události deVnována následovně. Jméno, minimální a maximální čas,
okno rozvrhování i šablona domény v reprezentaci události je dána přímo ze za-
dání plovoucí události. Čas začátku nastavíme na počáteční čas prvního intervalu
T1 = [ts,1, te,1) v doméně. Ten získáme výčtem intervalů pomocí funkce Interval-
sInRange s parametrem šablony

Stack((⊕, T ), (4, Interval(tscheduleStart, tscheduleEnd)))

a rozmezím intervalů shodným s rozmezím rozvrhovacího okna události. Konec udá-
losti určíme maximální dobou trvání přičtenou k začátku události, což odpovídá pre-
ferenci maximální doby uvedené v modelu. Zadaná plovoucí událost je poté v repre-
zentaci události deVnována jako

Event(name, ts,1, ts,1 + dmax, dmin, dmax, tscheduleStart, tscheduleEnd, T )

Vytváření událostí tak probíhá následovně. Nejprve se zapíše událost nebo aktivi-
ta pomocí zápisu pevného nebo plovoucího typu události nebo aktivity. Tento zápis
se předá uživatelskému rozhraní. Pokud je zadána aktivita, vygeneruje se nejprve
množinu zápisů událostí podle typu aktivity. Pokud je zadána událost, množina bude
obsahovat přímo tu událost. Množina zápisů událostí se poté přeloží do reprezenta-
ce událostí podle výše uvedeného způsobu. Přeložené události do deVnované repre-
zentace se uloží do databáze. Uživatelské rozhraní poté vrátí seznam těchto událostí
v deVnované reprezentaci událostí.

5.3 Spouštění rozvrhovacího algoritmu

Vedle reprezentace, vytváření a ukládání událostí je hlavní funkcí uživatelského roz-
hraní zapouzdření spouštění rozvrhovacího algoritmu. Už v návrhu modelu osobního
rozvrhování jsme uvedli různé způsoby použití problému. Jinak bude vypadat např.
problém vkládání nové události a jinak problém při ručním přesunutí již existují-
cí události. Z experimentálních výsledků algoritmu jsme také zjistili, že při větším
počtu událostí a v určitých případech nedokáže nalézt nejlepší řešení. V mnoha situ-
acích je ale při rozvrhování konkrétních událostí možné z modelu vyřadit události,
které nejsou pro uživatele relevantní. Tyto situace a způsoby jak pro ně deVnovat
model předaný rozvrhovacímu algoritmu popíšeme v následujících odstavcích.

První otázkou je kdy rozvrhování událostí spouštět. V prototypu kalendářové
aplikace jsme umožnili dva módy, které jsme nazvali průběžný a plánovací. V průběž-
ném módu je rozvrhování spouštěno při každé uživatelské změně událostí: vytvoření
nové události či událostí nebo při přesunutí nějaké události. To umožňuje uživateli
bez potřeby další interakce přeplánovat současný rozvrh nebo najít čas pro novou
událost. Pokud chce ale uživatel provést více změn najednou, čekat na dokončení
rozvrhování po každé změně by bylo zdlouhavé a navíc by se tak narušovala soustře-
děnost uživatele na to, co chce udělat. Krom toho rozvržení po každé jedné změně
nemusí najít optimální řešení pro celý balík změn. Proto jsme deVnovali plánova-
cí mód, ve kterém se jednotlivé změny zaznamenávají a poté je umožněno uživateli
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všechny změny rozvrhnout najednou. Přepínání módů jsme pro rychlou přístupnost
umístili přímo na hlavní panel, který je zobrazen po celý čas práce s kalendářem.
Rozvržení balíku změn v plánovacím módu je možné provést jednoduše přepnutím
do průběžného módu, čímž jsme ušetřili potřebu dalšího ovládacího prvku.

Jak už jsme uvedli při návrhu modelu, chceme rozlišovat situace rozvržení no-
vé události a ručního přesunutí již existující události. Pro zadání typu rozvrhování
události deVnujeme strukturu

EventSolve(e,mode)

kde e je identiVkátor události a mode ∈ {Repair|Added} je mód rozvrhování udá-
losti. Repair reprezentuje událost, která byla ručně přesunuta. Added reprezentuje
nově vytvořenou událost. Množina Solve struktur EventSolve je použita pro vytvo-
ření modelu a spuštění rozvrhovacího algoritmu.

Model je pro zadanou množinu zadání rozvrhování událostí

Solve = {EventSolve(e1,mode1), . . . , EventSolve(en,moden)}

určen následovně. Pro ∀i ∈ {1, . . . , n} jsou do zadání modelu Mosobního rozvrho-
vání vytvořeny události Ei podle reprezentace události v uživatelském rozhraní

Event(ei, si, ei, d
ei
min, d

ei
max, tscheduleStart, tscheduleEnd, T )

následovně. Časová doména pro událost je získána maskováním šablony domény in-
tervalem se startovním časem buď aktuálního času v systému nebo startovního okna
události. Koncový čas maskování je koncový čas okna události. Pokud je aktuální čas
po konci okna události, událost není do modelu vložena. Takto deVnovaná doména
se přeloží do množiny intervalů T ei a použije pro model. Tím je zaručeno rozvrho-
vání událostí pouze v budoucnosti. Jako preferovaný startovní čas se zvolí aktuální
startovní čas události v její reprezentaci. Priorita preferované alokace se nastaví dle
modei na 0, resp. 2, pokud je modei rovno Added, resp. Repair.

Di = (deimin, d
ei
max, T

ei)

Ei = (ei, Di, s
e1
pref , p

eipref)

Dále jsou do modelu stejným způsobem vloženy všechny ostatní události z da-
tabáze uživatele takové, jejichž doména je obsažena v tranzitivním uzávěru domén
událostí e1, . . . , en dle relace „má neprázdný průnik.“ Takto je zajištěno, že v mo-
delu jsou obsaženy všechny události, které mohou rozvrhování zadaných událostí
ovlivnit. Zároveň v modelu nejsou zbytečně jiné události, které nejsou pro rozvržení
zadaných událostí relevantní. To jednak umožní rychlejší rozvržení, a poté obejde
snížení schopnosti algoritmu najít optimální řešení při velkém množství událostí.

Jak už jsem popsali u vytváření událostí, ty jsou nejprve vloženy do databáze a až
poté jsou předmětem procesu spouštění rozvrhování. Mají tedy deVnované všechny
údaje. Pokud je vložena aktivita (opakovaná událost), součástí zadání rozvrhování
jsou všechny výskyty událostí.

Časové údaje v reprezentaci, předávané do modelu (intervaly časových domén
a preference startovního času) se přeloží tak, že se datum a čas interpretuje v časové
zóně UTC jako počet sekund od 1. 1. 1970 00:00:00UTC bez počítání přestupných
sekund. Doby trvání již v reprezentaci událostí reprezentujeme v sekundách, převod
je tak korektní.
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Obrázek 5.10: Vizuální zpětná vazba procesu rozvrhování v prototypu kalendářové
aplikace

Takto zadaný model osobního rozvrhování se spustí v rozvrhovacím algoritmu
s časovým limitem 30 sekund. Implementovaný prototyp kalendáře během rozvrho-
vání zobrazuje obrazovku s vizuální zpětnou vazbou procesu (obrázek 5.10. Během
rozvrhování není dovoleno manipulovat s kalendářem. Pokud je uživatelské rozhra-
ní během rozvrhování ukončeno, automaticky se při novém spuštění dotáže serveru,
zda je nějaké rozvrhování aktivní nebo bylo nějaké dokončeno. Pokud je aktivní,
zobrazí ihned po spuštění zpětnou vazbu procesu.

Po dokončení rozvrhování je přečteno řešení, které nalezl rozvrhovací algorit-
mus. Událostem v uživatelské reprezentaci je nastaven počáteční a koncový čas na
čas odpovídající startu a době trvání alokace v modelu. V graVckém uživatelském
rozhraní se skryje zpětná vazba.
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6. Závěr
Cílem práce bylo vytvořit nástroj, který především podá pomocnou ruku uživateli
při rozvrhování jeho osobních aktivit a vytvořit prototyp aplikace, která bude mít
potenciál stát se široce dostupnou. Namísto snahy rozpoznat plně očekávání uživa-
tele jsme se tak zaměřili na relativně jednoduchý model problému a vytvořili jsme
kompletní uživatelské rozhraní formou webové aplikace.

Jako cíl při návrhu modelu jsme určili možnost kontroly uživatele nad rozvrho-
váním aktivit a popis aktivit jako požadavků na alokaci určitého množství času. Vy-
týčené cíle jsme do modelu dokázali zahrnout pomocí deVnice několika preferencí,
zejména pak preference zachování původní alokace události. Ta umožňuje při vložení
nové události preferovat zachování alokací původních událostí nebo naopak zacho-
vat alokaci ručně změněné události. Osobní rozvrhování jsme na základě navrženého
modelu formulovali jako optimalizační problém.

Možných rozšíření modelu je přesto několik. V modelu bychom uvítali popis dal-
ších nebo rozšíření stávajících preferencí. Např. preference seřazení událostí či Wexi-
bilnější popis ekvivalence alokací aktivit. Dalším vylepšením by bylo deVnovat objek-
tivní funkci, která by umožnila uživateli deVnovat způsob balancování mezi různými
preferencemi, namísto seřazení preferencí dle důležitosti a jejich lexikograVckého
porovnání. To by dále vyžadovalo nalézt způsob, jak jednoduše deVnovat nastavení
v jakých případech je lepší jedna a v jakých druhá preference. Např. spojení s učícím
se algoritmem by mohlo být zajímavé.

Pro řešení formulovaného optimalizačního problému jsme navrhli a implemento-
vali hladový algoritmus na bázi lokálního prohledávání. U algoritmu jsme mimo jiné
chtěli, aby dokázal efektivně pracovat s rozvrhováním aktivit s rozlišením na sekun-
dy tak, aby uživateli poskytl skutečnou volnost. Čím větší je totiž rozlišení času, tím
více je ve stejném časovém úseků možných hodnot pro výběr např. startovního času
události. To jsme díky analýze problému matematickým pohledem dokázali vyře-
šit a implementovaný model není rychlostně závislý na granularitě času v modelu.
Ukázali jsme, že při výběru alokací není potřeba projít všechny možné alokace pro
nalezení té nejvhodnější, ale pouze jejich deVnovanou podmnožinu. Ta je závislá na
počtu a rozvržení událostí a není závislá na granularitě času v modelu. Algoritmus
jsme experimentálně ověřili a prokázali jeho praktickou schopnost nalézt optimální
řešení zadaných problémů s velikostí odpovídající běžnému použití. Naproti tomu
jsme odhalili několik slabin algoritmu, které se projevují při velké velikosti problému
(1000 a více událostí) výrazným zpomalením nebo až praktickou neschopností nalézt
řešení. U nich jsme ukázali jejich příčinu a navrhli možná řešení.

Prvním možným rozšířením algoritmu je implementace všech vlastností modelu,
které algoritmus nepostihuje. Další možná rozšíření algoritmu by mohly zlepšit je-
ho rychlost nebo schopnost nalézt optimální řešení. Zajímavá by mohla být aplikace
tabu-search, která by pomohla algoritmus více cílit na zlepšování řešení. Podrobněj-
ší analýza algoritmu by mohla pomoci nalézt další způsoby jak na řešení lépe cílit.
Např. Vxování událostí, které se bude snažit zlepšit cenu po určitý počet iterací. To
by mohlo pomoci při velkém množství událostí. Zajímavé by bylo využít více paměti
pro zrychlení počítání hodnot objektivní funkce ukládáním stavu pro každou udá-
lost nebo udržováním množiny možných alokací události v paměti. Také postupné
vytváření informací o konkrétním problému, např. pomocí statistiky cen každé udá-

65



losti, by mohlo napovědět algoritmu jaké změny mají smysl a které pravděpodobně
nepřinesou zlepšení.

Implementovaný algoritmus jsme poté v druhé části použili ve vytvořeném pro-
totypu webové kalendářové aplikaci. Webovou aplikaci jsme implementovali jako 3
části. GraVcké uživatelské rozhraní jsme implementovali pomocí technologií HTML
a jazyka JavaScript jako samostatnou aplikaci, která je spuštěna ve webovém prohlí-
žeči klienta. Serverová část je implementována s pomocí frameworku Ruby on Rails
v jazyce Ruby. Ta poskytuje RESTful rozhraní, které využívá webová aplikace gra-
Vcké uživatelské rozhraní. Díky němu je také možné do budoucna rozšířit aplikaci
o klientské aplikace pro různá zařízení a platformy, zejména pak chytré telefony, kde
vidíme velký potenciál této práce. Poslední částí je samotný algoritmus a konektory,
napsaný v jazyce Java. Výzvou bylo všechny tyto 3 technologie propojit do fungují-
cího celku, což se nám podařilo.

Ve webovém kalendáři jsme implementovali experimentální zobrazení kalendáře
a času uživatele. Při jeho návrhu jsme kladli důraz na možnost zobrazit velké časové
úseky. Jako základ pro další vývoj se nám podařilo tento požadavek splnit. Uživatel
může zvolit několik režimů zobrazení, které se liší podrobností zobrazeného času.
V zobrazení s nejmenší podrobností lze zobrazit celý rok na jedné obrazovce laptopu,
na kterém uživatel může stále rozpoznat jednotlivé události. V zobrazení událostí
však vidíme prostor pro další vývoj, například shlukování míst s velkým počtem
událostí v malém časovém úseku s možností zobrazení seznamu při najetí myši nebo
jejich přiblížení, podobně jako je tomu např. u webových mapových služeb.

Druhou částí uživatelského rozhraní je zadávání událostí a spouštění řešícího al-
goritmu. Aby bylo zadávání aktivit k rozvržení pro uživatele srozumitelnější, deVno-
vali jsme 2 typy aktivit: Vxní a plovoucí. Fixní aktivita odpovídá zadávání události ve
známém čase tak, jako v běžné kalendářové aplikaci. Plovoucí aktivita popisuje situ-
aci, ve které uživatel neví kdy přesně aktivitu potřebuje, ale potřebuje ji rozvrhnout.
V té jsme strohou matematickou deVnici modelu zakryli tak, aby co nejvíce odpoví-
dala představě uživatele o čase známou z běžných kalendářových aplikací. K tomu
jsme implementovali reprezentaci množiny intervalů času (časových domén), která
je dostatečně Wexibilní a zároveň umožňuje snadné zadání uživatelem. Výzvou bylo
nalezení způsobu opakování plovoucích aktivit, kde bylo potřeba vyřešit, jak se má
opakovat časová doména. To jsme vyřešili způsobem, který je pro uživatele shodný
se zadáním opakovaní Vxní aktivity, což přispívá jednoduchosti pro uživatele.

Možná rozšíření uživatelského rozhraní mohou být zejména podpora časových
zón, kterou jsme již popsali v práci, nicméně neimplementovali. Algoritmus samotný
nemusí být pro podporu časových zón explicitně upravován. Dalším rozšířením je
pak zobrazení změněných událostí po nalezení řešení algoritmem tak, aby uživatel
věděl jaké události se s rozvrhováním změnili. V naší implementaci nerozlišujeme
blízké a vzdálené události a při každém rozvržení jsou rovnocenné. Blízké události
ale už mohou být domluvené a uživatel je nemůže změnit. Další rozšíření by tak mě-
lo uživateli umožnit nastavení toho, jak moc se mohou při přerozvrhování stávající
události měnit. Možným řešením by mohla být deVnice tří stavů pro každou událost:
„tvrdá“, rovnající se Vxní události, „poloměkká“, která by neměla být pokud možno
změněna a „měkká“, která má úplnou volnost. Podle stavu by se událostem nastavila
příslušná priorita preference původní alokace, kterou model již popisuje. Uživatelské
rozhraní by poté mohlo změnu stavů automatizovat, např. automaticky nastavovat
všem událostem do týdne dopředu tvrdý stav a do měsíce poloměkký.

66



V serverové části jsme implementovali podporu pro akce uživatelského rozhraní
a napojení na algoritmus. Rozhraní je realizováno jako RESTful API, které využívá
protokol HTTP a kódování dat pomocí JSON. Díky tomu je napojení na něj snadné na
implementaci napříč různými platformami. Serverová část poskytuje uživatelskému
rozhraní počítání intervalů domén z jejich reprezentace. Dále pak ukládání událostí
a jejich deVnic v databázi a jejich editaci či mazání. Pro vytváření událostí imple-
mentuje překlad z deVnice aktivit popsané výše do jednotlivých událostí. V proto-
typu jsme neimplementovali podporu více uživatelů, nicméně jsme s ní při návrhu
implementace počítali. Jediné, co je potřeba vyřešit je správa výpočetních zdrojů ve
spojení se spouštěním řešícího algoritmu tak, aby nedošlo k jejich vyčerpání při si-
multánních požadavcích mnoha uživatelů. Zajímavým problémem může být škálová-
ní aplikace mezi několik výpočetních zdrojů, kterou částečně podporuje framework
Ruby on Rails, spojení s knihovnou v Javě ale není standardně podporováno. Z hledis-
ka bezpečnosti osobních údajů uživatelů může být zajímavé řešení jejich autentizace
a šifrování jejich dat, jak při přenosu přes internet, tak zabezpečení dat na serverové
části.
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Tabulky

Aktivita 0 1 2 3 4 5 6 7
brig2 2, 09:00, 240m 2, 10:00, 240m 5, 13:00, 240m 3, 14:00, 240m 2, 09:00, 240m 1, 13:00, 240m 3, 14:00, 240m 5, 13:00, 240m
brig1 3, 14:00, 240m 5, 12:30, 240m 1, 13:10, 240m 4, 14:00, 240m 4, 14:00, 240m 5, 13:00, 240m 1, 13:00, 240m 2, 09:00, 240m
brig3 5, 11:30, 240m 4, 14:00, 240m 4, 07:00, 240m 5, 12:30, 240m 5, 13:00, 240m 1, 07:00, 240m 5, 12:30, 240m 1, 12:00, 240m
brig4 4, 14:00, 240m 1, 14:00, 240m 2, 09:00, 240m 1, 13:10, 240m 1, 13:00, 240m 3, 14:00, 240m 4, 14:00, 240m 4, 14:00, 240m
Vt1 5, 19:00, 420m 5, 19:00, 420m 5, 19:00, 420m 5, 19:00, 420m 5, 19:00, 420m 5, 19:00, 420m 5, 19:00, 420m 5, 19:00, 420m
spol1 6, 19:00, 180m 0, 12:30, 180m 0, 12:30, 180m 6, 19:00, 180m 6, 14:00, 180m 4, 19:00, 180m 6, 14:00, 180m 1, 16:00, 180m
spol2 1, 15:00, 240m 6, 15:00, 240m 6, 19:00, 180m 6, 12:30, 180m 6, 16:00, 180m 6, 12:30, 180m 4, 18:00, 180m 6, 12:30, 180m
spol3 6, 12:30, 240m 3, 16:00, 180m 6, 15:30, 240m 2, 17:10, 180m 4, 18:00, 180m 6, 15:30, 240m 6, 19:00, 180m 6, 19:00, 180m
Vt2 4, 18:00, 120m 2, 19:10, 120m 4, 19:50, 120m 4, 18:00, 120m 2, 20:00, 120m 2, 20:00, 120m 2, 18:00, 120m 4, 20:00, 120m
Vt3 4, 20:00, 120m 4, 18:00, 120m 4, 14:50, 180m 4, 20:00, 120m 3, 14:50, 180m 4, 14:50, 120m 2, 20:00, 120m 3, 14:50, 180m
obed1 1, 12:30, 60m 1, 12:10, 60m 1, 12:10, 60m 1, 12:00, 60m 1, 12:00, 60m 1, 12:10, 60m 1, 10:30, 60m 1, 12:10, 60m
obed2 2, 13:00, 60m 2, 13:00, 60m 2, 13:00, 60m 2, 11:00, 60m 2, 13:00, 60m 2, 10:30, 120m 2, 10:30, 120m 2, 13:00, 60m
obed3 3, 11:20, 60m 3, 11:30, 60m 3, 10:40, 60m 3, 11:20, 60m 3, 13:00, 60m 3, 13:00, 60m 3, 13:00, 60m 3, 12:30, 60m
obed4 4, 10:30, 70m 4, 10:30, 70m 4, 11:00, 60m 4, 10:30, 60m 4, 10:30, 60m 4, 10:30, 70m 4, 10:40, 60m 4, 10:40, 60m
obed5 5, 10:30, 60m 5, 10:30, 120m 5, 10:30, 120m 5, 10:30, 120m 5, 10:30, 120m 5, 10:30, 120m 5, 10:30, 120m 5, 10:30, 120m
obed6 6, 10:30, 120m 6, 10:30, 120m 6, 10:30, 120m 6, 10:30, 120m 6, 10:30, 120m 6, 10:30, 120m 6, 10:30, 120m 6, 10:30, 120m
obed0 0, 10:30, 120m 0, 10:30, 120m 0, 10:30, 120m 0, 10:30, 120m 0, 10:30, 120m 0, 10:30, 120m 0, 10:30, 120m 0, 10:30, 120m
cesta1 6, 13:30, 90m 6, 12:30, 90m 6, 07:00, 90m 6, 07:00, 90m 6, 09:00, 90m 6, 07:00, 90m 6, 09:00, 90m 6, 09:00, 90m
cesta2 0, 17:30, 90m 0, 17:30, 90m 0, 17:30, 90m 0, 17:30, 90m 0, 17:30, 90m 0, 17:30, 90m 0, 17:30, 90m 0, 17:30, 90m
beh2 2, 19:00, 120m 2, 08:00, 120m 2, 17:10, 120m 2, 09:00, 120m 2, 18:00, 120m 2, 08:30, 120m 2, 08:30, 120m 2, 17:10, 120m
beh3 3, 07:00, 120m 3, 07:00, 120m 3, 07:00, 120m 3, 07:00, 120m 3, 07:00, 120m 3, 07:00, 120m 3, 07:00, 120m 3, 07:00, 120m
beh4 4, 07:00, 120m 4, 07:00, 120m 4, 17:50, 120m 4, 07:00, 120m 4, 07:00, 120m 4, 07:00, 120m 4, 07:00, 120m 4, 18:00, 120m
beh5 5, 07:00, 120m 5, 07:00, 120m 5, 07:00, 120m 5, 07:00, 120m 5, 07:00, 120m 5, 07:00, 120m 5, 07:00, 120m 5, 07:00, 120m
beh1 1, 17:00, 120m 1, 07:00, 120m 1, 17:00, 120m 1, 17:00, 120m 1, 17:00, 120m 1, 17:00, 120m 1, 17:00, 120m 1, 07:00, 120m
beh0 0, 07:00, 120m 0, 07:00, 120m 0, 07:00, 120m 0, 07:00, 120m 0, 07:00, 120m 0, 07:00, 120m 0, 07:00, 120m 0, 07:00, 120m
beh6 6, 08:30, 120m 6, 07:00, 120m 6, 07:00, 120m 6, 08:30, 120m 6, 19:00, 120m 6, 07:00, 120m 6, 17:00, 120m 6, 07:00, 120m
Aktivita 8 9 10 11 12 13 14 15
brig2 1, 14:00, 240m 5, 13:00, 240m 2, 09:00, 240m 1, 13:00, 240m 5, 12:30, 240m 1, 13:10, 240m 3, 14:00, 240m 5, 12:30, 240m
brig1 5, 13:00, 240m 3, 14:00, 240m 4, 14:00, 240m 5, 13:00, 240m 2, 09:00, 240m 2, 09:00, 240m 4, 14:00, 240m 3, 14:00, 240m
brig3 4, 07:40, 240m 2, 10:30, 240m 3, 14:00, 240m 4, 14:00, 240m 3, 14:00, 240m 4, 14:00, 240m 5, 12:30, 240m 1, 14:00, 240m
brig4 4, 14:00, 240m 4, 14:00, 240m 5, 12:30, 240m 3, 14:00, 240m 4, 14:00, 240m 5, 13:00, 240m 2, 09:00, 240m 4, 14:00, 240m
Vt1 5, 19:00, 420m 5, 19:00, 420m 5, 19:00, 420m 5, 19:00, 420m 5, 19:00, 420m 5, 19:00, 420m 5, 19:00, 420m 5, 19:00, 420m
spol1 2, 17:10, 290m 6, 19:00, 180m 6, 19:00, 180m 6, 12:30, 180m 6, 16:00, 180m 3, 15:00, 180m 6, 14:00, 180m 6, 16:00, 180m
spol2 6, 16:00, 180m 4, 18:00, 180m 6, 19:00, 180m 1, 15:00, 240m 4, 18:00, 180m 1, 15:00, 240m 0, 19:00, 180m 6, 12:30, 240m
spol3 6, 19:00, 180m 4, 18:00, 180m 4, 18:00, 180m 6, 12:30, 180m 4, 18:00, 180m 6, 19:00, 180m 6, 12:30, 180m 6, 19:00, 180m
Vt2 3, 17:00, 120m 1, 15:00, 120m 1, 15:00, 120m 2, 08:30, 120m 4, 20:00, 120m 4, 09:00, 120m 4, 20:00, 120m 4, 18:00, 120m
Vt3 3, 14:50, 120m 2, 20:00, 120m 1, 07:00, 120m 4, 18:00, 180m 2, 20:00, 120m 1, 17:10, 120m 1, 13:10, 120m 4, 20:00, 120m
obed1 1, 12:10, 60m 1, 12:10, 60m 1, 12:00, 60m 1, 12:10, 60m 1, 12:10, 60m 1, 12:10, 60m 1, 12:10, 60m 1, 12:10, 60m
obed2 2, 13:00, 60m 2, 10:30, 60m 2, 13:00, 60m 2, 13:00, 60m 2, 10:30, 120m 2, 13:00, 60m 2, 13:00, 60m 2, 13:00, 60m
obed3 3, 10:40, 60m 3, 12:20, 60m 3, 11:30, 60m 3, 12:20, 60m 3, 11:30, 60m 3, 10:40, 60m 3, 10:40, 60m 3, 10:40, 60m
obed4 4, 13:00, 60m 4, 10:40, 60m 4, 10:40, 60m 4, 10:40, 60m 4, 10:30, 60m 4, 10:40, 60m 4, 10:30, 70m 4, 10:30, 60m
obed5 5, 10:30, 120m 5, 10:30, 120m 5, 10:30, 120m 5, 10:30, 120m 5, 10:30, 120m 5, 10:30, 120m 5, 10:30, 120m 5, 10:30, 120m
obed6 6, 10:30, 120m 6, 10:30, 120m 6, 10:30, 120m 6, 10:30, 120m 6, 10:30, 120m 6, 10:30, 120m 6, 10:30, 120m 6, 10:30, 120m
obed0 0, 10:30, 120m 0, 10:30, 120m 0, 10:30, 120m 0, 10:30, 120m 0, 10:30, 120m 0, 10:30, 120m 0, 10:30, 120m 0, 10:30, 120m
cesta1 6, 12:30, 90m 6, 07:00, 90m 6, 09:00, 90m 6, 09:00, 90m 6, 09:00, 90m 6, 07:00, 90m 6, 07:00, 90m 6, 09:00, 90m
cesta2 0, 17:30, 90m 0, 17:30, 90m 0, 17:30, 90m 0, 17:30, 90m 0, 17:30, 90m 0, 17:30, 90m 0, 17:30, 90m 0, 17:30, 90m
beh2 2, 17:10, 120m 2, 08:30, 120m 2, 08:30, 120m 2, 17:10, 120m 2, 19:00, 120m 2, 17:10, 120m 2, 19:00, 120m 2, 19:00, 120m
beh3 3, 07:00, 120m 3, 07:00, 120m 3, 07:00, 120m 3, 07:00, 120m 3, 07:00, 120m 3, 07:00, 120m 3, 07:00, 120m 3, 07:00, 120m
beh4 4, 19:00, 120m 4, 07:00, 120m 4, 07:00, 120m 4, 07:00, 120m 4, 07:00, 120m 4, 07:00, 120m 4, 07:00, 120m
beh5 5, 07:00, 120m 5, 07:00, 120m 5, 07:00, 120m 5, 07:00, 120m 5, 07:00, 120m 5, 07:00, 120m 5, 07:00, 120m 5, 07:00, 120m
beh1 1, 07:00, 120m 1, 17:00, 120m 1, 17:00, 120m 1, 07:00, 120m 1, 07:00, 120m 1, 07:00, 120m 1, 07:00, 120m 1, 07:00, 120m
beh0 0, 07:00, 120m 0, 07:00, 120m 0, 07:00, 120m 0, 07:00, 120m 0, 07:00, 120m 0, 07:00, 120m 0, 07:00, 120m 0, 07:00, 120m
beh6 6, 07:00, 120m 6, 07:00, 120m 6, 08:30, 120m 6, 07:00, 120m 6, 07:00, 120m 6, 07:00, 120m 6, 17:00, 120m 6, 08:30, 120m

Tabulka 6.1: Kompletní rozvrh problému Alice nalezený algoritmem. Sloupce jsou
jednotlivé týdny rozvrhu.
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A. Obsah přiloženého CD
Přiložené CD obsahuje následující složky a soubory:

• personal_timetabling - Složka s implementací aplikace Osobního rozvrhová-
ní

– ui - GraVckého uživatelského rozhraní, HTML.

– www - Zdrojové kódy serverové části a rozhraní RESTful.

– core - Zdrojové kódy implementace algoritmu osobního rozvrhování.

• personal_timetabling_thesis.pdf - Tato bakalářská práce.
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