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Úvod 

Tvorba optimálních rozvrhů je jednou z kritických úloh při optimalizaci 

výrobních procesů. Předmětem této diplomové práce jsou techniky analýzy rozvrhů 

(výstup rozvrhovače) a automatizace těchto technik. Pojem analýza představuje 

identifikaci slabých míst rozvrhu vzhledem k dané účelové funkci a následný návrh 

metod, jak tato slabá místa opravit, tak aby nově rozvržený rozvrh byl lepší (opravu 

slabých míst nazýváme procesem zlepšování). Nejde o to zlepšit daný rozvrh (to má 

na starosti rozvrhovač, který se snaží najít nejlepší rozvrh pro daný vstup), ale poznat 

v rozvrhu slabá místa (například přetížené zdroje, které generují zpoždění) 

a navrhnout, jak by se mělo změnit zadání, tj. rozvrhovací problém (například 

přidáním zdroje), aby rozvrhovač mohl vytvořit lepší rozvrh. Cílem analýzy je získat 

lepší rozvrh než byl původní rozvrhovačem navržený. Lepší rozvrh znamená 

například využití volné kapacity vložením výroby vhodného výrobku nebo lepší 

hodnota účelové funkce rozvrhu. Zmíněné využití volné kapacity vložením výroby 

vhodného výrobku může na druhou stranu zhoršit účelovou funkci (tzn. zhoršit 

rozvrh z pohledu účelové funkce). Z toho nám vyplývá, že je důležité definovat 

„lepší rozvrh“ pro účely zlepšování rozvrhů. V této práci lepším rozvrhem budeme 

rozumět rozvrh s nižší hodnotou účelové funkce, která reprezentuje cenu tohoto 

rozvrhu (z pohledu cen aktivit a penále za nedodržení objednávek – viz 5.4), než 

hodnota účelové funkce, která reprezentuje cenu původního rozvrhu. 

V práci budeme používat slovo analýza i v širším slova smyslu než pouze pro 

rozvrh, protože cíl analýzy může být dosažen nejen analýzou konkrétního rozvrhu, 

ale i procesů předcházejících vzniku konkrétního rozvrhu či procesů následujících – 

na tuto skutečnost vždy upozorníme. Součástí práce je softwarový prototyp, který 

implementuje navržený přístup. 

V následující kapitole se krátce zmíníme o softwaru a projektu, jehož součástí 

byl první pokus o návrh analýzy rozvrhů (Analyzer, FlowOpt a MAK€). Ve druhé 

kapitole uvedeme řešenou problematiku (Úvod do procesu výroby). Představíme zde 

pojmy jako je rozvrh, výrobní proces, získání rozvrhu, analyzování. V další kapitole 

představíme problematiku analyzování v širším smyslu a přiblížíme si námi vybraný 

směr pro analýzu (Problematika analýzy). Také uvedeme existující přístupy (Analýza 

spolehlivosti a Robustnost rozvrhu). Následující kapitolou popíšeme důležité části 

modelu, které budou zapotřebí k analýze (Neformální popis modelu). Tyto části 
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následně zavedeme i formálním způsobem (Formální popis modelu rozvrhu). Poté se 

již podíváme na konkrétní možnosti analýzy (Analýza rozvrhu) a zlepšení rozvrhů 

(Zlepšující projekty). Po navrhnutí dvou přístupů výběru portfolia z množiny všech 

zlepšujících projektů (Komplexní výběr portfolia a Inkrementální výběr portfolia) je 

porovnáme pomocí dvou příkladů, které mají ukázat situace, kdy je lepší jeden oproti 

druhému a opačně (Případ, kdy je inkrementální přístup lepší a Případ, kdy je 

komplexní přístup lepší). Na závěr uvedeme vlastnosti, pár pozorování a možné 

modifikace v přístupu k analýze (Vlastnosti, pozorování a možné modifikace). 

Při výskytu formálnějšího názvu uvedeme za tímto názvem kurzívou v závorkách anglický 

ekvivalent, který se váže na vytvořený software či rodičovský software, do kterého je vytvořený 

softwarový prototyp integrován. 
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1. Analyzer, FlowOpt a MAK€ 

Tato kapitola krátce popisuje pozadí této diplomové práce, aby měl čtenář 

pojem o souvislostech, které ovlivnily vytvářený software. První verze 

prezentovaného a vyvíjeného softaworového prototypu Analyzer je součástí 

softwarového projektu FlowOpt [7] (nebo [8] a [9]). Hlavním účelem FlowOpt 

projektu bylo poskytnout uživateli jednoduché rozhraní pro návrh výrobních plánů, 

jejich rozvrhnutí a zobrazení. Jako přidanou hodnotou měl být modul pro analýzu 

rozvrhů. 

FlowOpt projekt zahrnuje pět spolupracujících modulů: Workflow Editor 

[13], Work Order Manager pro vytváření objednávek, Optimizer pro rozvrhování 

workflow, Gantt Viewer [14], který zobrazuje rozvrhy jako Gantt diagramy 

a Analyzer modul, který má za úkol optimalizovat dané rozvrhy, resp. výrobní 

procesy (námi prezentovaná aplikace). 

Zamýšlený postup práce s programem FlowOpt: 

1. Uživatel vytvoří workflow ve Workflow Editor modulu [13]. Pomocí workflow 

uživatel popíše postup výroby konkrétního výrobku. Obsahuje všechny 

informace nezbytné k vytvoření rozvrhu, jako délky trvání aktivit a jaké zdroje 

aktivity potřebují. 

2. Objednávka je vytvořena ve Work Order Manager modulu. Objednávka je 

seznam požadovaných výrobků (tj. jejich workflow) s uvedeným množstvím a 

požadovanými časy začátku a konce realizace výroby objednávky. 

3. Optimizer modul vytvoří rozvrh pro danou objednávku. Optimizer v rozvrhu 

přiřadí přesné časy jednotlivým aktivitám a přiřadí jim konkrétní zdroje. 

Zároveň se snaží vytvořit rozvrh, který má nejmenší cenu nákladů rozvrhu. 

4. Výsledný rozvrh lze zobrazit v Gantt Viewer modulu [14], který schematicky 

zobrazuje rozvrhy pomocí Gantt diagramu. Navíc obsahuje vizualizaci z pohledu 

alokace zdrojů do času. Další funkcí tohoto modulu je možnost přímo editovat 

výsledný rozvrh v dané vizualizaci. 

5. Posledním modulem je analýza rozvrhů a návrh zlepšení, které by 

uživatel/továrna mohl(a) realizovat/zavést, aby došlo ke zlepšení výroby 

(například nákup nového zdroje). 

FlowOpt projekt byl vyvinut v rámci spolupráce s irskou společností 

ManOPT System Ltd a vedl k integraci do jejich vyvíjeného programu MAK€ [10]. 
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Program MAK€ [10] je komerčním produktem a obsahuje podobná řešení, jako 

projekt FlowOpt, kdy projekt FlowOpt měl za cíl vytvořit alternativní přístup (tj. ne 

náhradu) s důrazem na uživatelskou přívětivost a jednoduchost. ManOPT vývojáři s 

námi sdíleli jejich zkušenosti z vývoje a s problematikou modelování a rozvrhování z 

reálného světa (program MAK€ je totiž komerčním produktem). 

Modul Analyzer byl jako jediný nový a inovativní modul, který neměl 

v programu MAK€ „konkurenci“. Cílem bylo vytvořit funkční uživatelský 

softwarový prototyp, který by otevřel téma analyzování rozvrhů. Z důvodu 

rozsáhlosti problematiky a nutnosti softwarového ukotvení v projektu FlowOpt 

vznikl modul s poměrně komplikovaným uživatelským rozhraním, a tudíž byl oproti 

ostatním modulům nejslabším z uživatelského hlediska. Proto také vzniká tato práce, 

která má za úkol formálně ukotvit problematiku analyzování, aby v budoucnu mohl 

být vytvořen plnohodnotný software s přívětivým uživatelským rozhraním. 

Projekt FlowOpt byl úspěšně obhájen v červnu roku 2011. Podrobnější popis 

projektu není obsahem této diplomové práce. Pokud Vás zajímá více, neváhejte se 

podívat na přiložené DVD s dokumentací ohledně tohoto projektu. 
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2. Úvod do procesu výroby 

Úlohou rozvrhování je alokovat aktivity na zdroje a do času, čímž vznikne 

rozvrh (např. viz [1] nebo [2]). Aktivita je nejmenším prvkem rozvrhu, jenž 

představuje reálnou činnost (například řezání, sváření). Aktivitu nelze dekomponovat 

na menší části (činnosti). Každá aktivita potřebuje ke svému vykonání (tj. reálnému 

provedení činnosti, kterou aktivita představuje) čas a může vyžadovat zdroj či zdroje. 

Například v části konkrétního rozvrhu potřebujeme uříznout tyč, kde řezání je 

aktivitou, ke které potřebujeme pilu s tyčí jako zdroje a časový úsek pro řezání 

(vykonání). Rozvrh se obvykle skládá z mnoha aktivit, zdrojů a podmínek, které 

musejí být dodrženy při rozvrhování – například daná aktivita při vykonání musí 

předcházet jinou. Exaktnější definici rozvrhu a příslušných částí uvedeme v kapitole 

Neformální popis modelu a poté formálně nadefinujeme v kapitole Formální popis . 

Pro popis vzniku konkrétního rozvrhu se omezíme pouze na oblast 

průmyslového prostředí, ve kterém rozvrh popisuje výrobu konkrétního produktu 

(produktů). V následujícím textu číslo či písmenko mezi lomítky je odkaz na 

Obrázek 1, v němž obdélníky označují procesy (označeny čísly) a kosodélníky data 

(označeny písmenky), jež jsou vstupem pro proces, který přímo předcházejí a výstup 

procesu, který přímo následují. 

Výroba
(pracovní stanice)

/3/

Rozvrh
/d/

Workflow
/a/

Návrh 
workflow

/1/

Definice 
objednávek

/b/

Rozvrhovač
/2/

Zdroje
/c/

Předčasné 
dokončení

Včasné 
dokončení

Opožděné 
dokončení

 

Obrázek 1: Diagram procesu výroby 

Abychom mohli naplánovat výrobu (vytvořit rozvrh pro výrobu), 

potřebujeme znalost toho, z jakých základních úkonů, materiálů a v jakém pořadí se 

daný výrobek skládá /1/. Tento obecný výrobní postup /a/ je znám též pod pojmem 

workflow. Výroba se aktivuje na impuls zákazníka, či jiného vnějšího podnětu 

k výrobě – obecně objednávky (order) /b/. Do společnosti tedy přichází objednávka 

s informací o počtu kusů jednotlivých výrobků a data dodání (due date) celé 

objednávky. K objednávce mohou být nadefinovány penále za pozdní dodání či 
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předčasnou výrobu (uskladnění výrobků na sebe může vázat náklady). Dalším 

krokem je rozvržení /2/ co nejefektivnějšího postupu výroby do času a na zdroje /c/ 

pro danou objednávku, tak aby byl dodržen požadovaný termín dodání – což je 

výsledný rozvrh (schedule/schedule solution) /d/, který budeme v této práci analyzovat. 

Po vytvoření rozvrhu se spustí výroba /3/ dle výsledného rozvrhu. 
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3. Problematika analýzy 

Úlohou zlepšování je mít před koncem procesu výroby (tj. před výrobou) 

lepší rozvrh, a tím pádem lepší samotnou výrobu. Naše práce se bude zabývat 

analýzou rozvrhu, na jejímž základě navrhneme změny, které by měly vést k lepšímu 

rozvrhu. V různých částech výše popsaného procesu výroby (Obrázek 1, na který se 

budeme odkazovat v následujícím textu) může být také obsažena analýza (tj. nejen 

na rozvrhu) ve smyslu zlepšování, které by vedlo k lepšímu výslednému rozvrhu či 

lepší výrobě. Pod pojmem analýza si představme širší pojem (tak jak bylo napsáno 

v úvodu), tzn. hledání, evaluace a následný návrh zlepšení, tak abychom dostali lepší 

výsledky. 

V následujících podkapitolách prozkoumáme možnosti analýzy na 

jednotlivých částech procesu výroby a k nim si i ukážeme existující přístupy, které 

mají za cíl najít optimální rozvrh či optimalizovat dané části procesu výroby. 

V poslední podkapitole si popíšeme princip našeho zvoleného směru. 

3.1 Analýza rozvrhovače 

Rozvrhovač má za úkol naplánovat do času a na zdroje vstupní workflow 

(resp. objednávku). Výsledkem plánování je rozvrh, který by zároveň měl být 

optimální, tzn. takový rozvrh, který je vždy lepší (dle nadefinované účelové funkce) 

než jakýkoli jinak naplánovaný. Pokud opomeneme optimalitu, a podíváme se na 

existenci řešení, jsou z rozvrhovače možné tyto výsledky: 

(i) řešení existuje (našel řešení) 

(ii) řešení neexistuje (prošel všechny možnosti a řešení nenašel) 

(iii) neví se, zda-li řešení existuje (skončil předčasně – neprošel 

všechny možnosti) 

V případě, že řešení rozvrhovač našel, jsou možné následující výsledky: 

(i) řešení je optimální 

(ii) řešení není optimální 

(iii) neví se, zda-li je řešení optimální 

V mnoha publikacích se autoři zaměřují na zlepšování rozvrhování tak, aby 

rozvrhovač řešení našel či prohlásil, že neexistuje. Zároveň pokud by řešení našel, 

tak aby bylo optimální – to znamená, aby byl algoritmus hledání optimálního rozvrhu 

úplný a optimální. 
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3.2 Analýza tvorby workflow 

V předchozí podkapitole jsme uvedli, že řešení z rozvrhovače nemusí 

existovat. Jelikož workflow v sobě obsahuje omezení (viz kapitola 4.2.3 Omezení), 

může se stát, že tato omezení způsobí nemožnost vytvořit rozvrh nebo že nelze nikdy 

použít jeho části. Toto téma řeší diplomová práce (viz [13]), která ve svém 

softwarovém díle pro tvorbu workflow, zjišťuje po vytvoření workflow, zda-li v něm 

neexistují prvky, které zapříčiní neexistenci řešení či nedostupné části v následném 

rozvrhování. Na obrázku 2 je výřez programového modulu Workflow editor [13] 

z programu FlowOpt [7] (nebo [8] a [9]), na kterém vidíme stav po verifikaci, kde 

verifikátor zjistil, že dvě alternativy (definice v kapitole 4.2) jsou nedostupné – tzn., 

nemohou být vybrány pro rozvrh. 

 

Obrázek 2: Verifikace workflow (WF editor [13]) 

Závěrem shrneme zmíněný přístup a na obrázku 3 ho graficky znázorníme 

pomocí diagramu procesu výroby (Obrázek 1): 

i) Analýza: provádí se při vytváření workflow – kontrolou, zdali neexistuje stav, 

který by zapříčinil nemožnost rozvrhnutí či nedostupnost některých částí. 

ii) Zlepšování: po vytvoření workflow upozorněním na nekonzistentní stav ve 

workflow. 
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Obrázek 3: Charakteristika verifikace workflow 

3.3 Analýza výroby 

Nyní uvedeme přístupy, které zlepšují rozvrh v průběhu samotné výroby. 

Zároveň můžeme říct, že to jsou jedny z mála optimalizačních metod, které se 

nezaměřují pouze na rozvrhovač. 

3.3.1 Analýza spolehlivosti 

Následující informace jsou převzaty z článku [11]. Spolehlivost rozvrhů je 

definována jako procento objednávek, které byly úspěšně dokončeny v požadovaný 

den dodání či v jeho okolí (definováno tolerancí). Objednávka může být tedy dodána 

dříve či později s ohledem na požadovaný datum dodání. Tento rozdíl od 

požadovaného data dodání je nazýván jako výstupní zpoždění. Záporné zpoždění 

znázorňuje předčasnost výroby a kladný průtah. 

Spolehlivost jedné výrobní stanice či celého výrobního závodu je určena přes 

výsledné zpoždění. Vyhodnocuje se tedy zpětně pro dokončené objednávky. Na 

obrázku 4 je příklad distribuce výstupního zpoždění se spolehlivostí rozvrhu     

a průměrným výstupním zpožděním      pracovních dnů: 
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Obrázek 4: Distribuce časů spolehlivosti rozvrhu - převzato z [11] 

Vodorovná osa znázorňuje výstupní zpoždění a na svislé ose je vyneseno 

procento dokončených objednávek pro dané výstupní zpoždění. 

Otázku, kterou autoři řeší, jsou faktory ovlivňující (ne)úspěšné dokončení 

v požadovaném čase. Pro lepší ilustraci si zde stručně ukážeme jednu veličinu, díky 

níž můžeme zlepšit spolehlivost rozvrhu. Autoři veličinu nazývají Backlog (z 

angličtiny resty či nedodělávky). Což znamená, že se v čase měří, jak si na tom stojí 

výroba. Mějme pro každý pracovní den plán počtu objednávek a výsledný počet 

splněných objednávek – z toho jsme již schopni počítat kumulativně resty. Na 

obrázku 5 je znázorněný příklad takového monitoringu: 

 

Obrázek 5: Grafické znázornění nedodělků (restů) - převzato z [11] 

Čárkovanou čarou je znázorněn plánovaný kumulativní výstup v čase. Plnou 

tmavší čarou je znázorněno aktuální (ne)plnění plánu. Plnou šedou čarou jsou 

znázorněny resty. Z grafu je vidět, že v první periodě se výroba zvládá na výbornou, 

ale ve druhé periodě klesá a vznikají resty (Backlog je větší než nula). 

Nyní se dostáváme k jádru věci, jak kontrolovat výsledný Backlog. Kontrolou 

máme na mysli upravení kapacity aktuálnímu Backlogu, pokud to je nezbytné. 

Upravení kapacity může mít formu přesčasů, extra směny či využití služeb třetí 
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strany (jiné firmy). Otázkou je, kdy danou kapacitu měnit – v této souvislosti si 

zavedeme limity, při jejichž překročení se bude zvyšovat (snižovat) kapacita 

nadefinovaným způsobem. Na obrázku 6 vidíme příklad limitů a navýšení výrobní 

kapacity. 

 

Obrázek 6: Kontrola nedodělků (restů) - převzato z [11] 

V čase t0 je zpozorováno první překročení našeho limitu – v tuto chvíli byl 

spuštěn proces zvyšování kapacity. Pro vlastní zvýšení kapacity je zapotřebí reakční 

doby (např. nasmlouvat zaměstnance na extra směnu) – konec této doby a začátek 

navýšení je v čase t1. V horním grafu obrázku 6 jsou vidět dva scénáře z bodu t1 – 

v případě, kdy nedojde k navýšení kapacity (vrchní šedá část) a kdy dojde 

k požadovanému navýšení (spodní část). 

Závěrem shrneme zmíněný přístup a na obrázku 7 ho graficky znázorníme 

pomocí diagramu procesu výroby (Obrázek 1): 

i) Analýza: provádí se v procesu výroby - hlídáním kumulativního stavu výroby. 

ii) Zlepšování: za běhu zvýšením výrobní kapacity. 
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Obrázek 7: Charakteristika zlepšování spolehlivosti 

3.3.2 Robustnost rozvrhu 

V článku [12] byla navržena metoda, jak zlepšit robustnost rozvrhu. Dle 

autorů je rozvrh robustní (pro danou třídu přerušení a politiku pro přeplánování), 

pokud se hodnota objektivní funkce nezhorší pro některé z možných přerušení (za 

použití příslušné politiky pro přeplánování, která je aplikována pro opravení). 

Pro příklad uvažme, že aktivita trvá déle o    , než bylo očekáváno. 

Můžeme zkoumat dopad tohoto případu tak, že přeplánujeme původní rozvrh se 

zvětšeným časem aktivity o daných     a porovnáme s původním rozvrhem 

(objektivní funkcí). Pro grafické znázornění případu zpoždění aktivit a dopadů 

zpoždění na výsledný rozvrh autoři využívají graf ve tvaru tornáda (Tornado graph). 

Tento graf používají také pro měření a zlepšování robustnosti rozvrhu. 

Na obrázku 8 je příklad části takového grafu, kde jednotlivé řádky jsou 

aktivity. Na levé straně grafu vidíme čas, o který je každá aktivita prodloužena a na 

pravé straně vidíme důsledek (časové zpoždění celého rozvrhu) tohoto průtahu na 

rozvrh. 
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Obrázek 8: Grafické znázornění robustnosti rozvrhu - převzato z [12] 

Například aktivita „pstnBrr5“ z obrázku 8 trvá o    jednotek času déle, než 

bylo původně naplánováno (    z jejího celkového času    ) a řetězová reakce 

tohoto průtahu způsobí, že je výsledný rozvrh o    jednotek času prodloužen oproti 

původnímu. Na druhé straně rozvrh dokáže absorbovat průtah o velikosti    

časových jednotek aktivity „fill“ (druhá aktivita od spodu) bez jakéhokoli časového 

prodlení rozvrhu. Aktivity jsou seřazeny od největšího do nejmenšího dopadu na 

rozvrh (díky tomu dostává graf tvar tornáda), z čehož je zřejmé, že nejkritičtější 

aktivita bude umístěna jako první (od shora), protože její prodloužení způsobí 

rozvrhu (výrobě) největší zpoždění. Pro vyjádření robustnosti rozvrhu jako číslo 

využijeme časový dopad aktivit na rozvrh – tedy součet hodnot pravé strany grafu 

(rozvrh z příkladu na obrázku 8 má robustnost    ). 

Nyní si neformálně ukážeme metodu, jak zlepšovat robustnost rozvrhu na 

základě získaného grafu. Na obrázku Obrázek 9 je graf znázornění časových 

zpoždění jednotlivých aktivit pro alternativní rozvrh (tzn. rozvrh, který řeší stejnou 

úlohu jako rozvrh z obrázku 8). 
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Obrázek 9: Grafické znázornění robustnosti zlepšeného rozvrhu - převzato z [12] 

Z daného rozvrhu můžeme vypozorovat, že dopad časových zpoždění 

jednotlivých aktivit je až o třetinu menší než v prvním případě. Důvod pro to je, že 

nevyužitá kapacita, která se v rozvrhu přirozeně vyskytuje, je různorodě 

rozdistribuována. V případě prvního rozvrhu je koncentrována na několika místech, 

kdežto ve druhém rozvrhu je situována poblíž kritických aktivit a dokáže tudíž lépe 

absorbovat jejich případné zpoždění. 

Z tohoto pozorování vyvodíme hypotézu: identifikováním kritických aktivit 

pro dané zpoždění (tj. aktivity, které mají největší dopad na zpoždění) a následné 

změny rozvrhu tak, že se blízko těchto aktivit koncentruje nevyužitá kapacita (časová 

prodleva) dokážeme zlepšit robustnost rozvrhu. Nebudeme zde již ověřovat tuto 

hypotézu a pouze si ji zasadíme do celkového algoritmu, který říká, že opakováním 

této metody (opakováním ve smyslu získání grafu dopadu zpoždění pomocí 

plánovače; změna rozvrhu dle kritické aktivity) získáme robustnější rozvrh. Pro tyto 

účely je dobré zvolit práh, dle kterého určíme, zdali se má rozvrh pro danou kritickou 

aktivitu zlepšovat. 

Na obrázcích Obrázek 10 a Obrázek 11 vidíme příklad grafu před a po 

jednom kroku algoritmu s pěti minutovou časovou prodlevou. 
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Obrázek 10: Graf robustnosti rozvrhu s pěti minutovou prodlevou - převzato z [12] 

 

Obrázek 11: Graf robustnosti zlepšeného rozvrhu s pěti minutovou prodlevou - 

převzato z [12] 

Závěrem shrneme zmíněný přístup a na obrázku 12 ho graficky znázorníme 

pomocí diagramu procesu výroby (Obrázek 1): 

i) Analýza: provádí se po vytvoření rozvrhu – hledáním kritických aktivit (tzn. 

před výrobou). 

ii) Zlepšování: změnou rozvrhu pokud existuje kritická aktivita – aktivita 

s dostatečně velkým vlivem na zpoždění rozvrhu. 
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Obrázek 12: Charakteristika zlepšování robustnosti 

3.4 Analýza rozvrhu 

Cílem práce je získat lepší rozvrh než původní, čehož se budeme snažit 

dosáhnout analýzou rozvrhu a navržením zlepšení. Navržená zlepšení nebudou 

charakteru změn přímo prováděných na rozvrhu, protože z kapitoly 3.1 Analýza 

rozvrhovače víme, že rozvrhovač se snaží najít optimální rozvrh – tzn. nejlepší 

rozvrh (z pohledu účelové funkce). Předpokladem pro analýzu tedy je, že máme 

optimální rozvrh, jejž se snažíme zlepšit. Znamená to, že navržené změny budou 

měnit vstup rozvrhovače (tzn. to, co rozvrhovač nemůže měnit, či o tom nemá 

informace), který posléze vytvoří nový rozvrh – cílem je lepší rozvrh než původní 

analyzovaný. Jinými slovy budeme měnit zadání rozvrhovacího problému na základě 

nalezených potenciálních problémů v rozvrhu s myšlenkou toho, abychom dostali 

lepší rozvrh pro stejnou množinu objednávek. V případě, že se změny dotknou 

objednávek, je důležité, aby výsledný rozvrh reprezentoval výrobu požadovaných 

výrobků v těchto změněných objednávkách. 

 Například z analýzy vzejde, že existuje přetížený zdroj (tzn. zdroj, kvůli 

kterému je výroba opožděná) – návrh na zlepšení může být přidání nového zdroje 

stejného typu. Tato změna neovlivní podstatu původního zadání – tzn., nezmění 

výrobek. Zároveň tuto modifikaci zadání nemůže provádět sám rozvrhovač, ale musí 

s ní již počítat – tzn., je třeba změnit vstupní data rozvrhovacího problému. 

Nyní si ukážeme, co všechno můžeme analýzou ovlivnit v rozvrhovacím 

problému a zároveň to, co nemůže měnit rozvrhovač. Dále se podíváme na důsledky 

modifikace, a co daná modifikace řeší za problém v původním rozvrhu. Tyto 



17 

 

informace využijeme při návrhu analýzy, abychom věděli, na jaké problémy resp. 

slabá místa se v rozvrhu zaměřit z pohledu možných změn. V úvahu pro zlepšování, 

respektive modifikování, přichází tři oblasti: workflow, objednávka a zdroje (viz 

Obrázek 1: Diagram procesu výroby): 

workflow 

tj. analýza výrobního postupu by znamenala hledání slabých míst ve 

workflow způsobujících horší rozvrhnutí. Na druhé straně z analýzy musí 

vzejít pouze taková zlepšení (změny), která nemění povahu výrobku (aby 

nevznikl jiný výrobek než původně zamýšlený) – v tomto případě může 

neuvážená změna workflow snadno změnit povahu výrobku. 

i) alternativy: změna se může týkat nahrazení části či přidání alternativy k dané 

části workflow. Například místo části „výroba šroubů“ dosadíme „koupě 

šroubů“ – povahu výsledného výrobku to nemění (za předpokladu, že šrouby 

jsou totožné). Ke zlepšení dojde v případě, že „výroba šroubů“ by výrazně 

brzdila výrobu a tím by vznikly penále za opožděnou objednávku, oproti 

rychlé „koupi šroubů“ i když nákladnější na pořízení, ale díky rychlosti bez 

penále za objednávku. 

ii) délka aktivity: změna délky aktivity nemění povahu výrobku a i malé 

zkrácení jedné aktivity, která je ve výrobním postupu použita vícekrát, může 

zrychlit celou výrobu. Zkrácení aktivity reálně znamená například proškolení 

zaměstnanců, či nákup rychlejšího stroje. 

objednávka 

i) spojování: spojování více objednávek do jedné, například z důvodu lepší 

(větší) alokace zdrojů. Ve chvílích, kdy nejsou zdroje využity v daném 

rozvrhu, je alokujeme pro jinou objednávku, která je naplánovaná na pozdější 

termín – např. zdroj zaměstnanec se platí celých 8 hodin, proto je vhodné ho 

alokovat na celou jeho pracovní dobu. Pro dosažení této změny by musel být 

k dispozici nástroj, který má k dispozici všechny objednávky a mohl by 

rozhodovat dle vytíženosti zdrojů, které objednávky by byly potenciálně 

dobré ke spojení. 

ii) počty výrobků: objednávka v sobě obsahuje seznam workflow s počty, který 

říká jaké výrobky (workflow) a v jakém množství (počty) se mají v dané 
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objednávce vyrobit. V tomto případu může být přístup velmi podobný 

předchozímu bodu tak, že by se přidávaly do objednávky nové kusy 

existujícího výrobku v objednávce či úplně jiné. Tento způsob není tak 

náročný oproti spojování objednávek, protože můžeme přidávat pouze po 

několika málo kusech, načež přidaná celá objednávka zpravidla v sobě 

obsahuje již více kusů různých výrobků. Přidávání by se mohlo řídit pravidly 

vytíženosti zdrojů, kde by se zjišťovalo, jaký výrobek využívá největší počet 

nevyužitých zdrojů v daném workflow a navrhnout jeho přidání do 

objednávky. V podstatě to znamená, že vyrobíme produkt do zásoby, když už 

ho zrovna děláme – což se může hodit, pokud se očekává, že v budoucnu 

bude o produkt zájem. 

zdroje 

i) dostupnost: zpřístupnění zdroje například o víkendu může urychlit výrobu 

objednávky a tím i zpožděnou objednávku stihnout ve stanoveném termínu. 

Cena rozšíření časové dostupnosti zdroje, může být menší než penále 

zpožděné objednávky. Pro lepší výpočet toho, zdali je namístě navrhnout 

rozšíření kalendáře dostupnosti zdroje, musí být k dispozici znalost toho, 

kolik stojí zdroj mimo svou definovanou dostupnost. 

ii) přidání: přidání nového zdroje existujícího v rozvrhu (tj. zvětšení počtu 

existujícího zdroje) může mít za následek zlepšení rozvrhu za předpokladu, 

že by se přidal kritický zdroj (vytížený zdroj, na nějž čeká výroba). Cena 

takového zdroje může být menší než penále za zpoždění objednávky. 

iii) odstranění: naopak odstranění existujícího zdroje (tj. zmenšení počtu 

s podmínkou, že počet neklesne na nulu – předpokládáme, že neexistují 

nepotřebné zdroje) může mít v případě jeho nevyužití kladný finanční dopad 

na objednávku s velkou rezervou pro dokončení (pokud se rozvrh 

neprodlouží za datum dodání, které by vygenerovalo větší penále než 

ušetřená část). 

iv) čas změny stavu zdroje: zmenšení času potřebného pro změnu stavu zdroje 

může mít pozitivní dopad na termín dokončení objednávky (například 

neustálá výměna vrtáku u vrtačky). 
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3.4.1 Zvolený směr analýzy 

Pro rekapitulaci této kapitoly použijeme úvodní obrázek 1 popisující proces 

výroby od prvotního návrhu až po konkrétní výrobu. Rozebrali jsme analýzu částí, 

které jsme nazvali procesy, tj.: 

 tvorba workflow /1/ 

 tvorba rozvrhu /2/ (tj. rozvrhovač) 

 samotná výroba /3/ 

Tyto analýzy měly za cíl zlepšit dané procesy tak, aby výstupní data 

(workflow, rozvrh, samotná výroba) byla lepší, tj. efektivnější z finančního hlediska. 

Cílem této práce je podívat se na neprobádanou oblast ovlivňování rozvrhovacího 

problému na základě analýzy konkrétního rozvrhu a provádění změn, které nemůže 

učinit rozvrhovač – jsou to změny: 

 workflow 

 objednávky 

 zdrojů 

V této práci se budeme věnovat změnám neměnící povahu výrobku či 

objednávky – tj. změny na workflow, které vytvoří nový výrobek (např. 

kombinováním více workflow) a změny v objednávce, které mění původní obsah 

výroby (např. přidáváním/ubíráním výrobků). Dále nebudeme řešit objednávky 

s nenulovým penále za brzké dokončení. 

V následující kapitole popíšeme důležité části modelu (rozvrhu), na kterém 

budeme provádět analýzu. Tyto části následně zavedeme i formálně. 
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4. Neformální popis modelu 

V předešlé kapitole jsme uvedli obecný popis celého cyklu výroby 

a neformálně uvedli sémantiku důležitých termínů: workflow, objednávka, rozvrh, 

aktivity, zdroje, atd., které v této kapitole blíže specifikujeme. 

Některé části vychází z definic z diplomových prací [13] a [14] a jsou přizpůsobené našim 

podmínkám analýzy v této diplomové práci. Důvodem je společné softwarové začlenění do projektu 

(FlowOpt [7] nebo [8] a [9]), který pracuje se obdobným modelem rozvrhů. Více viz kapitola 

Analyzer, FlowOpt a MAK€. 

4.1 Zahnízděné temporální sítě s alternativami (Nested TNA) 

Nejdříve uvedeme obecnější strukturu výrobního postupu, která je základem 

pro námi použitý workflow a rozvrh. 

Temporální síť s alternativami (TNA = Temporal Network with Alternatives 

– viz [3]) je orientovaný acyklický graf s hranami, které vstupují a vystupují do 

vrcholů představující procesy – tj. konkrétní činnosti. Jak vstupující, tak i vystupující 

hrany mají svůj typ větvení, který je označen buď jako alternativní (ALT), či 

paralelní (PAR). Každá hrana       má přiřazena dvě čísla      , kde   je 

minimální časový úsek mezi vrcholy   a   a   je maximální časový úsek. Na 

obrázku 13 vidíme popis výroby pístu pomocí struktury TNA. 



21 

 

Collect Material

Cutting Buy Buy Cutting

Polishing

Assembly

Shipping

PAR

ALTALT

[1,∞][1,∞]

[0,0] [0,0] [0,0] [0,0]

[50,∞]

[2,∞]

[2,∞]

[5,∞]

[15,∞]

[5,∞]

 

Obrázek 13: Příklad temporální sítě s alternativami 

Omezením struktury TNA, kde větvení má své korespondující spojení, 

získáme novou strukturu zvanou zahnízděné TNA (NTNA = Nested Temporal 

Network with Alternatives – viz [4]). Pokud se na NTNA podíváme jako na 

hierarchickou strukturu úloh, uvidíme zahnízděnou strukturu. 

4.2 Nested Workflow 

Nested Workflow (dále jen workflow) je rozšíření výše zmíněné struktury 

NTNA o prvky, které jsou nezbytné pro úplný popis výrobního procesu. Je to též 

stromová struktura, ve které všechna hnízda (vnitřní vrcholy) nazveme úlohy (tasks) 

a všechny listy aktivitami (activities). Fakticky jde o to, že se ve workflow 

nepoužívají účelové uzly jako v NTNA (například uzel s větvením ALT v obrázku 

13), abychom měli správné větvení – jejich roli hrají úlohy. V této struktuře místo 

dekompozic hran dochází k dekompozici úloh, postupem od kořenové úlohy, od 

které se dojde dekompozicí k aktivitám.  

Z příkladu uvedeného na obrázku 14 je vidět, že listy dané struktury jsou 

konkrétní činnosti a vnitřní uzly pouze popisují proces, který sám o sobě jednou 

činností není. Jinými slovy se dá workflow označit za pracovní postup. 
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Obrázek 14: Příklad workflow (pomocí Workflow editoru [13]) 

 

Obrázek 15: Zobrazení hierarchické struktury workflow z obrázku 14 

Ve workflow mohou být použity tři typy dekompozic vrcholů: sériová, 

paralelní, alternativní. Slovem „vykonání“ máme na mysli vykonání dané činnosti 

(procesu), která je reprezentována daným vrcholem. 

 Sériová dekompozice vynucuje podmínku, že její přímí potomci musejí být 

vykonaní postupně (sériově). Sémanticky to znamená, že daný sériově 
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dekomponovaný vrchol má jasně daný postup, kde jednotliví potomci na sebe 

navazují. 

 Paralelní dekompozice neříká o postupu vykonání nic – vykonání jednotlivých 

přímých potomků může být současné, či v různém pořadí. Sémanticky to 

znamená, že vykonání jednotlivých činností (tj. procesů) v paralelně 

dekomponovaném vrcholu na sobě není časově závislé. 

 Alternativní dekompozice dává možnost výběru z více možností. Právě jeden 

přímý potomek musí být vykonán. Sémanticky to znamená, že alternativně 

dekomponovaný vrchol má více různých způsobů vykonání, kde pro finální 

vykonání musí být vybrán právě jeden způsob. 

Následující Obrázek 16 znázorňuje konkrétní příklad výše popsané struktury 

se všemi třemi dekompozicemi, který byl vytvořen pomocí programu Workflow 

editor [13] z projektu FlowOpt [7] (nebo [8] a [9]). 

 

Obrázek 16: Hnízděné TNA struktura pro výrobu pístu (WF editor [13]) 

Jedná se o popis výroby pístu (piston), který se skládá ze čtyř hlavních částí: 

shromáždění materiálu „Collect Materials“, vytvoření příslušných komponent „Make 

Components“, montáž komponent „Assembly“ a doprava k zákazníkovi „Shipping“. 

Tyto čtyři vrcholy jsou sériovou dekompozicí kořenového vrcholu výroby pístu 

„Manufacture a Piston“ – tzn. musejí se provádět postupně (montovat komponenty, 

pokud nejsou vyrobeny, nedává smysl). V příkladu je obsažen jeden paralelně 
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dekomponovaný vrchol „Make Components“, který popisuje nezávislou činnost 

získání trubky „Get Tube“ a získání tyče „Get Rod“. Získání tyče a trubky jsou 

alternativně dekomponované vrcholy „Get Tube“ a „Make Rod“, jež mají dvě 

možnosti, jak získat daný materiál: buď vytvořit, nebo nakoupit, ale právě jeden 

způsob bude ve finále vykonán. 

4.2.1 Aktivity 

Aktivity reprezentují základní nedělitelnou jednotku práce (pracovního 

postupu). Musí být vykonané v daném pořadí definovaném pomocí workflow. Jejich 

činnost může vyžadovat zdroje, které jsou reprezentovány výčtem zdrojů (list of 

resources). S jakými zdroji má jaká aktivita operovat, tento model workflow 

nedefinuje, ale s touto skutečností již počítá (viz 4.3). 

Aby došlo k úspěšnému vykonání celé aktivity, je zapotřebí určitého 

časového úseku, tj. délky (duration) – tuto délku má každá aktivita vlastní. Z TNA 

víme, že každá hrana       má přiřazena dvě čísla      , kde   je minimální časový 

úsek mezi vrcholy   a   a   je maximální časový úsek – ve workflow je číslo 

  představováno délkou aktivity (jelikož v TNA není délka vrcholu) a číslo   je 

nekonečno – respektive se nebere v potaz. 

Daná aktivita je klasifikována jako přerušitelná (interruptible), či 

nepřerušitelná daným příznakem, což umožňuje pozastavit ji v jejím výkonu, či 

vynutit jednu souvislou činnost. Posledním atributem je cena (cost) aktivity, která 

určuje množství peněz, které je třeba zaplatit při jejím vykonání (např.: mzda 

zaměstnance, cena spotřebované elektřiny stroje, …). 

4.2.2 Úlohy 

Úloha představuje část workflow, tj. logickou část výrobního postupu. Může 

být primitivní, tzn. činnost, kterou reprezentuje, je nadefinovaná pomocí jedné 

samostatné aktivity, která je dále nedělitelná (tzn. vytvoří se list workflow). Nebo 

úloha může být složená, tj. dekomponovaná do podúloh, které jsou potomky této 

úlohy. Druhy dekompozic se nemění od již nadefinovaných v popisu zahnízděných 

TNA (viz kapitola 4.1) a již zmíněných v popisu workflow (viz kapitola 4.2). 

Uvedeme grafický příklad všech druhů dekompozic, který je vytvořen pomocí již 

zmíněného WF editoru. Na obrázku 17 jsou vidět tři úlohy, které obsahují tři šedé 

boxy – prázdné podúlohy (z nichž se vytvoří buď primitivní, či složené úlohy). 



25 

 

V dekomponovaných úlohách je též vidět označení vstupních a výstupních portů – 

u sériového je portem malý trojúhelník, u paralelního malý AND a u alternativního 

malý OR. Poslední zajímavostí tohoto modelu je u alternativní dekompozice, ve 

které má uživatel možnost označit preferovanou cestu (preferred route) – úlohu 

alternativní dekompozice. Na obrázku 17 je zvýrazněna červenou šipkou vedoucí do 

a z dané úlohy. Nastavení preferované cesty je pro uživatele možností, jak ovlivnit 

rozvrhovač při výběru alternativní úlohy. 

 

Obrázek 17: Dekompozice úlohy (WF editor [8]) 

Úloha, která zastřešuje celý workflow (tzn. není obsažena v žádné jiné úloze) 

se nazývá kořenová úloha (root task). Jednotlivé úlohy z obrázku 17 (Sériová, 

Paralelní, Alternativní) tvoří hnízdo jejich potomků. 

4.2.3 Omezení 

Třetím a posledním objektem ve workflow jsou binární omezení. Jsou to 

speciální druhy spojení mezi dvěma prvky (úlohami, aktivitami) ve workflow za 

účelem vytvořit specifické omezení na spojených prvcích. Uvedená omezení může 

uživatel libovolně přidávat napříč celým výrobním postupem. Existuje několik 

omezení, které je možno vytvořit: 

Precedenční omezení – obecné precedenční (prioritní) pravidlo, které říká, že první 

prvek musí předcházet druhý při vykonání. 

Logická omezení: 

 Implikace – pokud je daný první prvek vykonán, musí být i druhý prvek 

vykonán. 
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 Ekvivalence – první prvek musí být vykonán právě tehdy, když je druhý prvek 

vykonán. 

 Vzájemné vyloučení (Mutex) – maximálně jeden z prvků může být vykonán. 

Synchronizační omezení – pravidlo, které říká, v jaké časové relaci by měly být 

prvky vykonány vzhledem k sobě: 

 Start-Start (SS) – oba prvky začínají ve stejném čase. 

 End-End (EE) – oba prvky končí ve stejném čase. 

 End-Start (ES) – druhý prvek začne v čase, kdy první prvek skončil. 

 Start-End (SE) – první prvek začne v čase, kdy druhý prvek skončil. 

Pro lepší představu si opět ukážeme příklad ze stejného programu jako 

předešlé příklady. Na obrázku 18 je vidět paralelní úlohu (hnízdo), která obsahuje tři 

aktivity. Zajímavé jsou aktivity „Drilling“ (vrtání) a „Painting“ (natírání), které jsou 

spojeny End-Start synchronizačním pravidlem – tzn., ve stejném čase, kdy končí 

vrtání, začíná malování.  

 

Obrázek 18: Synchronizační pravidlo typu End-Start (WF editor [13]) 

Ve skutečnosti máme více druhů omezení než výše zmíněné, protože 

jednotlivé typy dekompozic nám implicitně také dávají jistá omezení. 

4.3 Zdroje 

Nedílnou součástí většiny aktivit jsou zdroje, které potřebují ke svému 

vykonání, např. aktivita „uříznout trubku“ ke svému vykonání potřebuje zdroje: 

trubka, pila, pracovník. 
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Zdroje u aktivit mohou být sdružovány do skupin (resource dependency group), 

ve kterých jsou umístěny zdroje stejného charakteru – ve smyslu, že nezáleží, jaký 

zdroj z dané skupiny bude vybrán pro finální vykonání (jsou to alternativy). Aktivity 

mohou obsahovat několik těchto skupin. Pro vykonání musí platit, že je vybrán právě 

jeden zdroj z každé skupiny. Například pro aktivitu „uříznout trubku“ je přidružen 

jeden zdroj trubka (víme, přesně jakou trubku chceme řezat) a dvě skupiny zdrojů – 

pily a pracovníci s tím, že nezáleží jaký pracovník či jaká pila bude vybrána, ale musí 

platit, že právě jedna pila a pracovník je vybrán pro vykonání dané aktivity. 

4.4 Objednávky 

Nyní máme popsán celý model workflow a příslušné nezbytné součásti, 

pomocí kterých dokážeme modelovat výrobu v reálném světě. Od vytvoření 

kýženého rozvrhu nás dělí dva kroky, a to definice objednávky a naplánování této 

objednávky do vykonatelné podoby – rozvrhu. 

Objednávka (order) obsahuje dvě části – definici (tj. hlavička objednávky) 

a výčet workflow. Definice obsahuje důležité časové parametry – začátek výroby 

(start date) a požadovaný datum dokončení (due date). K danému datu dokončení se 

váží informace, které definují penále za případné zpoždění či předčasné dokončení 

dané objednávky (i předčasné dokončení na sebe může vázat penále, například za 

uskladnění výrobků). Jedná se o cenu (early/late cost) za daný časový krok (early/late 

step), jak pro dřívější, tak pozdější dokončení výroby. Například objednávka bude mít 

penále    korun za jednu hodinu zpoždění. 

Výčet workflow pro danou objednávku obsahuje seznam workflow a jejich 

počty – počet workflow daného typu zastupuje výrobu daného výrobku, který 

workflow představuje v zadaném množství. Například objednávka bude obsahovat 

5x workflow pro píst a 4x workflow pro dveře – tzn. objednávka definuje výrobu pěti 

pístů a čtyř dveří. 

Pokud objednávka obsahuje více workflow, jsou tyto workflow spojeny do 

jednoho pomocí nové paralelní úlohy, do níž jsou dané workflow vsazeny jako 

potomci. Pokud se požaduje vytvoření rozvrhu pro více objednávek současně, již se 

jednotlivé objednávky neslučují do jednoho workflow – tím se vytvoří seznam 

kořenových úloh (počet kořenových úloh je roven počtu objednávek v rozvrhu). 

Pokud je v dané objednávce požadován větší počet kusů jednoho konkrétního 

workflow (tj. výrobku), je tento workflow tolikrát obsažen v dané objednávce. 
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4.5 Rozvrh 

Rozvrh je hlavním a jediným produktem procesu rozvrhování pomocí 

rozvrhovače (optimizer/scheduler), který vybere z alternativních úloh podúlohy 

a naplánuje všechny ostatní a tyto vybrané úlohy (ze všech objednávek) do času a na 

zdroje s dodržením všech omezení a pravidel. Cílem rozvrhovače je vytvoření 

rozvrhu, který je realizovatelný či také přípustný (feasible) a optimální (optimal). 

Základem rozvrhu je tedy workflow, respektive pouze aktivity (tj. primitivní úlohy) 

naplánované do času a na zdroje. K rozvrhu se váže jeho cena, která je součtem cen 

obsažených aktivit a penále za brzké či pozdní dokončení jednotlivých objednávek. 

Před popisem realizovatelného rozvrhu si nadefinujeme predikát vybraný 

(selected), který je spojen s aktivitou a se zdrojem. Tento predikát se skrývá za slovem 

„vykonání“, které jsme již dříve používali ve spojení s aktivitou. Pro aktivitu říká, že 

v rozvrhu je daná aktivita vybraná pro vykonání (výrobu). Jediným zajímavým 

případem je alternativní dekompozice, kde je na výběr více úloh či aktivit, ze kterých 

musí být vybrána právě jedna. U aktivit, které mají více skupin alternativních zdrojů, 

tento predikát říká, jaký zdroj z dané skupiny je vybraný pro výrobu. 

Realizovatelnost z pohledu workflow 

Rozvrh je realizovatelný z pohledu workflow, pokud splňuje následující 

podmínky pro všechny objednávky a jejich obsažených workflow: 

 všechna omezení (popsána v kapitole 4.2.3) jsou splněna; 

 právě jeden potomek z alternativní úlohy (popsáno v kapitole 4.1) je vybrán, 

pokud je daná alternativní úloha vybraná; 

 právě jeden zdroj z každé skupiny zdrojů u dané aktivity je vybrán, právě když 

je daná aktivita vybraná (popsáno v kapitole 4.3); 

Úplná realizovatelnost 

Rozvrh je realizovatelný pokud splňuje formální definici rozvrhu v kapitole 5 

(Formální popis modelu rozvrhu). 

Optimalita 

Rozvrh je optimální (z pohledu času, resp. penále), pokud splňuje 

požadovaný datum dokončení pro každou objednávku (tj. negeneruje se penále). Co 
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nejlépe znamená, že poslední vybraná aktivita v rozvrhu je dokončena v čase, kdy je 

nejmenší penále za zpoždění či brzké dokončení. Jsou případy, kdy datum dokončení 

není možné pro danou objednávku reálně splnit – například úlohu se sériovou 

dekompozici není možné dokončit dříve, než je součet dob trvání obsažených 

potomků. Matematicky lze podmínku optimality nadefinovat přes účelovou funkci 

(objective function), jejíž hodnotu se rozvrhovač snaží minimalizovat. V dané účelové 

funkci není obsaženo pouze penále, ale i cena jednotlivých vybraných aktivit. 

Účelová funkce tedy vyjadřuje výslednou cenu rozvrhu (overall cost) – (rozvrhovač 

se snaží tuto cenu snížit na minimum). Cena rozvrhu je po rozvrhnutí přidělena 

danému rozvrhu. 

Rozvrhovač nastaví pro každou vybranou aktivitu začátek jejího vykonávání 

(start time) a jejího dokončení (end time). V případě, že aktivita není přerušitelná, je 

možné čas jejího dokončení dopočítat z jejího začátku a trvání (které má nastaveno 

již z workflow). V našem modelu budeme počítat pouze s nepřerušitelnými 

aktivitami. 

Závěrem je vhodné zmínit, že hledání optimálního rozvrhu je NP těžký 

problém ([6]), tudíž časová náročnost pro velké rozvrhy může být nezanedbatelná. 
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5. Formální popis modelu rozvrhu 

V předešlé kapitole jsme se seznámili se strukturou rozvrhu a procesem jeho 

vytvoření. V následujícím textu formálně popíšeme rozvrh (se všemi implicitními 

a explicitními omezeními), který bude předmětem analýzy v této práci. Pokud rozvrh 

splňuje všechny níže popsané podmínky, označíme ho jako realizovatelný. Opět 

bychom měli zmínit, že některé části definic modelu jsou podobné či stejné definicím 

v diplomových pracích [13] a [14] a přizpůsobeny našim podmínkám analýzy (ze 

stejného důvodu jako v předchozí kapitole). Pro pochopení následujícího formálního 

popisu se předpokládá základní znalost teorie grafů (např. viz [15]) – zakořeněný 

strom, atd. 

Z neformálního popisu rozvrhu víme, že rozvrh je Nested Workflow 

obohacený o další informace. V první části formálního popisu modelu uvedeme 

definici Nested Workflow a v závěru kapitoly rozšíříme tuto definici tak, aby 

splňovala představu rozvrhu, který bude v této práci předmětem analýzy. 

Nejdříve nadefinujeme: 

          je funkce, která označuje pro každou úlohu   rodiče vrcholu   

v hierarchické struktuře; 

 množina potomků úlohy  : 

            {  |           }; 

 kořenová úloha nemá rodiče, tedy: 

                      . 

5.1 Nested Workflow 

Nested Workflow (dále jen workflow) je množina    úloh, která je 

sjednocením čtyř disjunktních množin: Paralelní, Alternativní, Sériové a Primitivní 

(dále označována jako      ). Úlohy z množiny Paralelní, Alternativní a Sériové 

se nazývají složené úlohy, které jsou nadále dekomponovány na podúlohy, tedy: 

                                                   . 

Zatímco primitivní úlohy se nedekomponují: 

                             . 

Vybraná úloha je již definovaný pojem z kapitoly 4.5, jež především 

identifikuje podúlohu z alternativní úlohy. Množina všech vybraných úloh je 
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podmnožina:        , která obsahuje kořenovou úlohu a splňuje následující 

podmínky: 

 rodič vybrané úlohy T je vybrán, pokud T není kořenovou úlohou: 

                        , 

 všechny podúlohy vybrané úlohy   jsou vybrány, pokud   je paralelní či 

sériové dekompozice: 

                                        , 

 právě jedna podúloha je vybraná z úlohy  , pokud   je alternativní 

dekompozicí: 

                    |             |   . 

Workflow definuje časová omezení pro vybrané úlohy. Předpokládejme, že    je čas 

začátku a    je čas dokončení úlohy  . Primitivní úloha   je vyplněna aktivitou, 

která má délku trvání   , a pokud je vybraná, platí pro ni: 

                           . 

Pokud   není primitivní úlohou a je též vybraná, platí pro ni následující podmínka: 

                                         

       {  |               }  

        {  |               }. 

Z časových podmínek nám vychází, že trvání složené úlohy je definováno 

pomocí časů jejích podúloh. Toto platí do té doby, dokud je trvání úlohy definováno 

aktivitou (dokud nesejdeme v hierarchické struktuře na primitivní úlohu). Poslední 

časové omezení platí pro vybrané sériově dokomponované úlohy. Toto omezení říká, 

že podúlohy musí být časově seřazeny. Tedy pro podúlohy         vybrané sériově 

dekomponované úlohy T platí: 

                   {       }     
      

 

Struktura workflow, jak jsme ji definovali doposud, nemusí být dostatečná 

pro popis procesu z reálného světa – například výběr alternativní úlohy může ovlivnit 

výběr jiné alternativní úlohy v jiné úloze. Z tohoto důvodu existují binární omezení, 

která vnášejí do workflow větší flexibilitu. Tedy do workflow mohou být přidána 

následující omezení (mezi libovolné dvě úlohy        ), která dělíme do tří kategorií. 

Konkrétní typ omezení tvoří množinu dvojic úloh, která je podmnožinou množiny 

{       |                 }: 

 precedenční omezení: množina            
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o                              
    

 

 synchronizační omezení 

o start-start synchronizace: množina    

                      
    

 

o start-end synchronizace: množina    

                      
    

 

o end-start synchronizace: množina    

                      
    

 

o end-end synchronizace: množina    

                      
    

 

 logická omezení 

o mutex: množina     

                              

o ekvivalence: množina     

                               

o implikace: množina     

   (     )                      

5.1.1 Zdroje 

Z podobného důvodu, jako v případě binárních omezení (tj. možnost popsání 

realistického výrobního procesu), workflow obohatíme zdroji.        jsou 

v intuitivním slova smyslu prostředky, které jsou nutné pro vykonání některých 

aktivit. Například zaměstnanci (dané profese), materiál, nářadí atd. 

Pro zdroje je možné definovat stavy, ve kterých se používají. Pro 

jednoduchost předpokládejme, že každý zdroj má minimálně jeden stav a že stavy 

jsou označeny přirozenými čísly v rostoucí řadě od 1 do    (kde    je počet stavů 

zdroje  ). Pokud zdroj obsahuje více než jeden stav (tj.     ), obsahuje též matici 

časů (setup time matrix)        , která říká, jak dlouho trvá změna stavu zdroje 

z jednoho stavu do druhého. Čas změny stavu zdroje   ze stavu   do stavu   budeme 

zapisovat jako         . Matice  má na diagonále samé nuly a mimo diagonálu má 

hodnoty větší než 0: 

         {
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Každý zdroj má navíc kalendář dostupnosti (availability calendar), který 

definuje možné použití zdroje v čase. Například zdroj zaměstnanec má přesně 

definovanou pracovní dobu. Kalendář dostupnosti pro zdroj   definujeme jako 

množinu    intervalů 〈   〉, ve které se intervaly nepřekrývají a na sebe nenavazují, 

tj.: 

  〈   〉         〈   〉       〈   〉  〈   〉  〈   〉  〈   〉   . 

Zdroje jsou definovány na primitivních úlohách (tj. aktivitách). Pro každou 

primitivní úlohu   definujeme množinu množin zdrojů se stavy, ve kterých jsou 

zdroje vyžadovány: 

        {  |   {     |               }      }, 

kde   je stav, ve kterém je zdroj   vyžadován pro danou skupinu   . Navíc 

platí, že zdroj   je unikátní v rámci celé množiny množin        , tj. je unikátní 

v rámci všech podmnožin   : 

                                                 

a zároveň mezi všemi podmnožinami   : 

                                                  . 

Primitivní úloha nemusí mít definovanou množinu zdrojů se stavy, tj. tato 

množina může být i prázdná:          . Jednotlivé podmnožiny   , které obsahují 

více než jeden zdroj, jsou chápány jako alternativy v dané podmnožině. 

Čas pro změnu stavu zdroje je přidružen k danému zdroji a nezáleží tedy na 

úloze, ke které je přiřazen. Má však vliv v případě dvou primitivních úloh, které mají 

vybraný stejný zdroj, ale v jiném stavu – v takovém případě dojde k časové mezeře 

mezi těmito úlohami, protože se musí čekat na změnu stavu zdroje. 

Vybraný zdroj je již definovaný pojem z kapitoly 4.5, jež identifikuje zdroj 

z alternativní množiny zdrojů pro danou vybranou aktivitu. Množina vybraných 

zdrojů pro primitivní úlohu  , která je vybraná (viz 5.1) je množina   , která 

obsahuje dvojice zdroj a stav potřebné pro vykonání dané primitivní úlohy  : 

   ⋃   

          

 

Pro každou vybranou primitivní úlohu     a její množinu vybraných zdrojů 

   musí platit následující podmínky: 

 z každé alternativní množiny je vybrán právě jeden zdroj  :  

                   |    |   , 
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 zdroj musí být dostupný dle kalendáře dostupnosti, aby mohl být vybrán pro 

danou primitivní úlohu: 

                    〈   〉       〈     〉  〈   〉, 

 všechny vybrané primitivní úlohy mající stejný vybraný zdroj musí být od 

sebe dostatečně vzdáleny, aby měly čas na změnu stavu zdroje (pokud 

používají zdroj v jiném stavu): 

                                        
  

   
    

             
    

         . 

Z poslední podmínky též vyplývá, že zdroj může být vybrán pouze pro jednu 

vybranou primitivní úlohu v čase (tj. uvažujeme pouze unární zdroje). 

5.1.2 Realizovatelnost 

Workflow je realizovatelný, pokud: 

 lze z něho vybrat úlohy takové, že je vybraná kořenová úloha (tedy platí 

i všechny nadefinované podmínky vybrání úlohy); 

 zároveň časové proměnné    a    mohou být konkretizovány tak, že splňují 

časová omezení; 

 a každá vybraná primitivní úloha (tj. aktivita), která obsahuje zdroje, musí 

splňovat podmínky pro vybrané zdroje. 

 Není těžké si uvědomit, že pokud neexistují další omezení (precedenční, 

synchronizační a logická) a aktivity by neobsahovaly zdroje, tak každý workflow je 

realizovatelný [5]. Vybrané úlohy definují částečné uspořádání úloh, takže jejich 

časy začátku a dokončení mohou být jednoduše nastaveny zleva doprava s tím, že 

splňují popsaná omezení. 

Zdroje nám mohou vytvořit nesplnitelné podmínky, respektive pouze jejich 

kalendáře dostupnosti. Například by mohl existovat zdroj, který má prázdný kalendář 

dostupnosti a musí být vybrán pro danou aktivitu
1
, aby byl workflow realizovatelný. 

Pokud do worflow přidáme existenci binárních precedenčních, 

synchronizačních a logických omezení není realizovatelnost samozřejmostí. Problém 

rozhodnutí, zdali existuje realizovatelný workflow s těmito binárními omezeními, je 

NP úplný [6]. Důsledek je, že pokud použijeme některá binární omezení, není 

                                                 
1
 Takováto aktivita by mohla být například obsažena přímo v kořenové úloze jako jediná 

a měla by daný zdroj bez možné alternativy. 
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garance, že existuje pro každou úlohu realizovatelný workflow. Mohou existovat 

úlohy, které nemohou být obsaženy v žádném realizovatelném workflow; například 

precedenční omezení mohou přidat do workflow cyklus. 

5.2 Objednávky 

Objednávka je šestice:  

                                                    , 

kde: 

    je Nested Worfklow (viz 5.1); 

         je požadovaný termín dokončení objednávky  ; 

             je časový úsek pro předčasné dokončení objednávky, za který 

se účtuje penále          ; 

             je výše penále za jeden časový úsek           předčasného 

dokončení objednávky (záporná hodnota vyjadřuje, že čím dříve je objednávka 

dokončena, tím se snižuje cena výroby); 

            je časový úsek pro zpoždění objednávky, za který se účtuje 

penále; 

            je výše penále za jeden časový úsek          zpoždění 

objednávky; 

Pro další text budeme zápisem           označovat hodnotu          

objednávky   (stejně tak pro ostatní části definice objednávky). 

Dle neformální definice 4.4 může mít jedna objednávka požadavek na 

vytvoření více různých výrobků, tj. více Nested Workflow. V takovém případě jsou 

všechny požadované Nested Workflow sjednoceny a je k nim přidána nová paralelní 

úloha, jejíž podúlohy budou kořenové úlohy jednotlivých Nested Workflow (tj. 

jednotlivých výrobků). V případě požadavku více kusů stejného výrobku je pro 

každý požadovaný kus vložen jeden Nested Workflow. Definujme požadavek typu 

  {       |   } , což je množina dvojic, která určuje kolikrát (  ) a jaký 

konkrétní výrobek reprezentovaný Nested Workflow     požadujeme mít 

v objednávce. Výsledný Nested Workflow    pro požadavek   je pak následující 

sjednocení: 
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   ⋃ ⋃   

 

            

 { } 

kde             a  

            ⋃ ⋃{ |             }

 

            

 

5.3 Rozvrhovací problém 

Rozvrhovací problém je mezikrok mezi objednávkou (viz 4.4) a rozvrhem 

(viz 4.5). Respektive rozvrhovací problém je vstupem rozvrhovače a rozvrh je 

výstupem rozvrhovače. Rozvrhovací problém je dvojice: 

                 , 

kde: 

    je množina objednávek (viz 5.2) požadovaných k výrobě od společného 

začátku výroby          ; 

           je termín začátku výroby objednávek; 

Pro další text budeme zápisem             označovat hodnotu           

rozvrhovacího problému    (stejně tak     ). 

5.4 Rozvrh 

Rozvrh   je výstupem rozvrhovače, který na vstupu dostal rozvrhovací 

problém    (viz 5.3). Rozvrh vychází ze struktury Nested Workflow (viz 5.1), 

respektive se jedná o Nested Workflow, který obsahuje pouze vybrané úlohy   (tj. 

   ) s vybranými zdroji a který má nastavené časy začátku a konce pro každou 

úlohu (pro každý Nested Workflow daných objednávek v rozvrhovacím problému, tj. 

         a její    ). 

Čas dokončení objednávek/rozvrhu 

Pro výpočet penále musíme znát čas dokončení jednotlivých objednávek 

obsažených v rozvrhovacím problému   . Čas dokončení objednávky zjistíme 

díky nastaveným časům úloh a to podle času konce vykonání její kořenové úlohy: 

                       kde          . 

Celkový čas rozvrhu   je roven poslední dokončené objednávce: 

         {    |      } 
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Cena rozvrhu 

Díky času dokončení rozvrhu a časů dokončení jednotlivých objednávek lze 

vypočítat cenu rozvrhu, která je součtem cen aktivit (viz 4.2.1) a penále za zpoždění 

(či brzké dokončení) obsažených objednávek. Uveďme nejdříve výpočet penále pro 

objednávku. Pro výpočet použijeme proměnné nadefinované pro danou objednávku, 

které jsou early/late step a early/late cost, které určují výši penále (cost) za daný časový 

úsek (step) pro předčasně dokončenou či opožděnou objednávku. Stačí nám tedy 

zjistit časový rozdíl konce objednávky oproti požadovanému konci objednávky 

a vynásobit ho poměrem mezi cenou a časovým krokem. Penále pro objednávku   

budeme značit           a v následujícím vzorci je ukázán výpočet pro jednotlivé 

případy: 

(i) zpožděná objednávka:              : 

          ⌈
|             |

         
⌉            

(ii) předčasně dokončená objednávka:              : 

          ⌊
|             |

          
⌋             

Výpočet penále je tedy skoková funkce – na obrázku 19 je znázorněn možný průběh 

funkce           pro případ zpoždění objednávky  : 

 

Obrázek 19: Příklad skokové funkce pro výpočet penále 

Nyní můžeme nadefinovat cenu rozvrhu  , který vychází z rozvrhovacího problému 

  : 

        ∑        

                  

 ∑          

      

 

Popsanou funkci         nazveme účelovou funkcí, kterou se rozvrhovač 

snaží minimalizovat tak, aby dostal optimální rozvrh – tzn. takový, který ze všech 
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existujících možných rozvrhů má nejnižší cenu pro daná vstupní data (tj. rozvrhovací 

problém). 
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6. Analýza rozvrhu 

V úvodu této diplomové práce jsme celý proces analýzy rozdělili do dvou 

částí, a to hledání slabých míst a návrh, jak tato slabá místa „opravit“ – lépe řečeno 

inspirovat se z nalezených slabých míst a navrhnout změny (kterým budeme říkat 

zlepšující projekty) pro rozvrhovací problém, ze kterého vzešel analyzovaný rozvrh. 

Na tyto dvě části se podíváme v následujících podkapitolách. 

Cílem celé analýzy je získat lepší rozvrh pomocí navržených zlepšujících 

projektů. Množinu navržených zlepšujících projektů budeme značit    (konkrétní 

zlepšující projekty viz 6.1). Prvky množiny    jsou tedy operace, které je možné 

provést na rozvrhovacím problému, ze kterého vzešel analyzovaný rozvrh, tj. 

i množina   . V množině    jsou pouze unikátní zlepšující projekty. Je důležité si 

uvědomit, že každý zlepšující projekt na sebe váže finanční náklad své aplikace (tj. 

cena zavedení/realizace daného zlepšujícího projektu – např. koupě nového stroje). 

Náklad zlepšujícího projektu      budeme označovat jako            . 

Případnou zápornou hodnotu funkce           chápeme jako úsporu, například 

propuštění zaměstnance snižuje náklady (na druhou stranu odebrání využívaného 

zdroje může vygenerovat penále za zpoždění). 

Nyní můžeme nadefinovat, co znamená lepší rozvrh. Lepším rozvrhem 

budeme označovat rozvrh ( ̅ ), který má nižší hodnotu účelové funkce (5.4), ve 

spojení s nákladem aplikovaných zlepšení, než rozvrh  , na kterém se analýza 

zakládala: 

              ̅  ∑          

    

 

tj. cena rozvrhu  ̅  je nižší než cena rozvrhu   i přes zvýšené náklady vzniklé 

aplikováním zlepšujících projektů. Účelová funkce         sčítá penále za všechny 

objednávky z důvodu případného zpoždění (předčasného dokončení) a cenu všech 

vybraných aktivit. Pokud bude mít nový rozvrh  ̅ menší součet penále za jednotlivé 

objednávky společně s celkovou cenou vybraných aktivit rozvrhu a nákladem 

aplikovaných zlepšujících projektů, znamená to pro nás, že nový rozvrh je lepší. 

Na hledání slabých míst půjdeme přístupem, který bude vyhledávat problémy 

v rozvrhu, jež ovlivňují cenu rozvrhu tj. vyšší hodnotu objektivní funkce. Jedná se 

tedy o penále (viz 6.2) a cenu aktivit (viz 6.3). 
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Dle kapitoly 3.4.1, kde jsme definovali zvolený směr analýzy, budeme řešit 

objednávky, kterým vzniká penále pouze za zpoždění (tj. ne za brzké dokončení). 

Dále nebudeme definovat změny (zlepšující projekty), které mění povahu výrobku či 

zadané objednávky (tj. změny ve workflow či v objednávkách). Též nebudeme do 

analýzy zahrnovat, synchronizační pravidla a přerušitelné aktivity. 

Nejdříve nadefinujeme zlepšující projekty, které budou formálně popisovat 

navržená zlepšení. Dále popíšeme postup, jak identifikovat slabá místa, a jaké 

konkrétní typy zlepšujících projektů pro tato slabá místa navrhnout. 

6.1 Zlepšující projekty 

V kapitole 3.4 jsme uvedli typy operací, jaké je možné provádět na 

rozvrhovacím problému. Pro naši analýzu jsme zvolili operace (viz 3.4.1), které 

nemění povahu výrobků či definici objednávky. Ve spojení s popsanou strategií 

hledání slabých míst v rozvrhu (tj. problémy přímo ovlivňující hodnotu objektivní 

funkce) zvolíme operace, které mají vliv na čas dokončení objednávek a cenu aktivit. 

Nebereme v potaz jen operace, které nutně zkracují čas dokončení objednávek, 

protože případné dané prodloužení může být kompenzováno zápornou hodnotou 

nákladu daného zlepšujícího projektu. Například zkrácení aktivity může znamenat, 

že onu aktivitu budu vykonávat jinou a pomalejší technologií, ale na druhou stranu 

levnější. 

1. Snížení ceny aktivity 

                

Tento zlepšující projekt změní cenu primitivní úlohy   o hodnotu         

     . Cenu primitivní úlohy nezvyšujeme, protože předpokládáme, že zvýšení ceny 

aktivity je přímo úměrné k ceně zlepšujícího projektu, který zvyšuje cenu aktivity, 

tj.: 

                       . 

2. Změna délky trvání aktivity 

                

Tento zlepšující projekt změní délku trvání primitivní úlohy   o hodnotu 

         . Délku trvání můžeme též zvětšit například z důvodu, který jsme 

popsali v úvodu této podkapitoly), tj.: 
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             . 

3. Změna kalendáře dostupnosti zdroje – přidání intervalu dostupnosti 

            

Tento zlepšující projekt zajistí, že zdroj   bude dostupný v intervalu 〈   〉, 

dle kalendáře dostupnosti. To znamená, že interval 〈   〉  sloučíme s každým 

intervalem kalendáře (tj. s každým intervalem v   ), se kterým má neprázdný průnik. 

Pokud neexistuje interval s neprázdným průnikem, přidáme interval 〈   〉  do 

množiny   . Formálně budeme postupovat tak, že vytvoříme množinu intervalů, 

které mají neprázdný průnik s nově přidávaným intervalem. Do této množiny 

přidáme zároveň i nově přidávaný interval 〈   〉: 

  {〈 ̅  ̅〉|〈 ̅  ̅〉     〈 ̅  ̅〉  〈   〉   }  {〈   〉}. 

Z množiny    odebereme všechny intervaly z množiny  , aby byla splněna 

podmínka, že žádné dva intervaly v kalendáři se nepřekrývají: 

       . 

Nakonec vytvoříme nový interval, který vznikne sloučením všech intervalů 

v množině   a přidáme ho do kalendáře: 

      {〈   { ̅|〈 ̅  〉   }    { ̅|〈   ̅〉   }〉}. 

4. Odebrání zdroje 

        

Tento zlepšující projekt odebere zdroj  . Odebrat lze pouze takový zdroj, 

který má ve všech případech jeho použití alternativu (aby byla dodržena podmínka 

neprázdnosti podmnožiny množiny        , tj.: 

                                           |  |   . 

Pokud tato podmínka platí je možné zdroj odebrat z daných   , tj.:                

                       zdroj vyřadíme z dané množiny   : 

      {     }. 

Je důležité si uvědomit, že tento zlepšující projekt má smysl pouze tehdy, 

pokud náklad tohoto zlepšujícího projektu je záporný. Odebráním zdroje totiž časově 

rozvrh nezlepšíme (v nejlepším případě čas bude stejný) a tím pádem při nezáporném 

nákladu zlepšujícího projektu se nám zvedne celková cena rozvrhu. 
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5. Přidání zdroje 

          

Tento zlepšující projekt přidá   nových zdrojů stejného typu (označme je 

jako  ̅     ̅  , jako je zdroj   – tj. mají stejný kalendář dostupnosti, stejné stavy a 

stejné časy pro změnu stavů. Zlepšující projekt přidá nové zdroje jako alternativu ke 

zdroji   ve všech případech, kde se   vyskytuje:                             

   (kde    ) přidáme   nových zdrojů  ̅     ̅  ve stejném stavu do dané 

množiny   .  

      ⋃{  ̅    }

 

   

 

6. Změna času potřebného pro změnu stavu zdroje 

                            

Zlepšující projekt      změní hodnotu času změny stavu zdroje   ze stavu 

      do stavu       o hodnotu          , aby nedošlo k úplnému zrušení 

ceny, a zároveň čas změny stavu zdroje můžeme zvětšit oproti původní hodnotě), tj.: 

                                         . 

Rekapitulace 

Pro rekapitulaci zlepšujících projektů si uveďme jejich seznam v tabulce: 

 Zlepšující projekt Formální definice zlepšujícího projektu 

1. Snížení ceny aktivity                 

2. Změna délky trvání aktivity                 

3. Přidání intervalu dostupnosti             

4. Odebrání zdroje         

5. Přidání zdroje           

6. Změna času změny stavu zdroje                             

Tabulka 1: Seznam zlepšujících projektů 

Na závěr uveďme, že vstupní hodnoty zlepšujících projektů, o které se snižují 

(resp. zvyšují) jednotlivé parametry aktivit či zdrojů, je nutné inicializovat na 
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rozumnou hodnotu. Jedná se o zlepšující projekty 1, 2 a 6 z tabulky 1 a jejich 

poslední vstupní parametr        . Stejně tak je nezbytné nastavit rozumné náklady 

jednotlivých zlepšujících projektů. V tabulce 2 jsou uvedeny zlepšující projekty 

s počáteční inicializací parametru         (pokud takový parametr existuje pro 

daný zlepšující projekt) a počáteční inicializace nákladů. Počáteční náklady jsou 

určeny vzhledem k průměrné předpokládané délce aktivit (například v uvedených 

příkladech dle 8.1 a 8.2), což je cca 60 minut, tak aby náklad byl v řádech stejný 

k řádu času (viz 6.2.2 pro vysvětlení reprezentace časových parametrů). Důležité je 

dodat, že nastavení nevypovídá nic o samotné jednotce a řádu nákladů (tj., zdali 

hodnota 20 znamená 20 tisíc pro měnu Kč). 

 Zlepšující projekt                   

1. Snížení ceny aktivity          

2. Změna délky trvání aktivity 
     pro zmenšení 

     pro zvětšení 

    

     

3. Přidání intervalu dostupnosti      

4. Odebrání zdroje        

5. Přidání zdroje       

6. Změna času změny stavu zdroje 
    pro zmenšení, 

    pro zvětšení 
    

 

Tabulka 2: Inicializace parametrů zlepšujících projektů 

V softwaru by měl mít uživatel možnost měnit počáteční hodnoty, respektive 

po vygenerování zlepšujících projektů by měl mít možnost měnit i hodnotu nákladu 

pro každý konkrétní zlepšující projekt. 

6.2 Zpoždění objednávky 

V případě, že má objednávka   z rozvrhu   (dle rozvrhovacího problému 

  ), penále za zpoždění, budeme hledat místa, kde dochází k časové prodlevě. Dále 

pro tato místa navrhneme zlepšující projekty, které se budou snažit eliminovat dané 

zpoždění, a tím zmenšit čas dokončení objednávky     . Následující tři kroky 

popisují zmíněný postup: 
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(i) Prvním krokem je výběr objednávek, které mají penále za zpoždění 

(ii) Druhým krokem je výběr aktivit pro vybrané objednávky, jež mohou začít 

dříve, než ve skutečnosti začínají – tzn. mají zpoždění, kterému budeme říkat 

časová prodleva (time lag). Aktivitám, které mají časovou prodlevu, budeme 

říkat zpožděné aktivity (delayed activity). 

(iii) Posledním krokem je zjištění, co způsobuje časovou prodlevu každé 

zpožděné aktivity, tj. nalezení problémů a navržení zlepšujících projektů, 

které řeší nalezené problémy v rámci jejich časové prodlevy. 

6.2.1 Výběr objednávek 

V tomto kroku porovnáme pro každou objednávku       její 

naplánovaný čas dokončení s jejím rozvrhnutým časem dokončení (dle 

analyzovaného rozvrhu). Pokud pro danou objednávku vzniká zpoždění, zjistíme 

navíc, zdali dané zpoždění generuje penále (viz 5.4). Pro další text si označíme 

množinu zpožděných objednávek jako množinu   . 

   { |                                }. 

6.2.2 Výběr zpožděných aktivit 

Zajímavější a zároveň složitější částí je druhý krok, což je hledání 

zpožděných aktivit. Zpožděná aktivita   je taková aktivita, která může začít dříve 

oproti jejímu skutečnému začátku    (tj. v takovém čase, který je určen jejími 

předchůdci dle Nested Workflow) a zároveň její konec vykonání    je v čase, které 

generuje zpoždění – resp. blokuje požadovaný čas dokončení zpožděné objednávky. 

Pro každou úlohu   označíme možný čas začátku jako      (possible start time) 

a doporučený čas konce jako      (recomended due date). Množinu zpožděných 

aktivit budeme označovat jako   . 

Přesně se tedy jedná o následující podmínku pro zpožděnou aktivitu: 

                                       , 

kde hodnota      je definovaná jako maximum z: 

 možného začátku rodiče úlohy   –            ; 

 času dokončení přímého předchůdce aktivity   (pokud takový existuje) – 

     
, kde index   značí pořadí úlohy   v sériové dekompozici (pokud je   

v sériové dekompozici); 
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 a časů dokončení všech předchůdců aktivity   z precedenčních pravidel 

(tj. z množiny dvojic           ); 

        ({           }  {     
}  {  |                }) 

Hodnota      je definována jako minimum z: 

 doporučeného času konce rodiče úlohy   –            ; 

 doporučeného konce přímého následníka aktivity   zkráceného o délku daného 

následníka (pokud takový existuje) –        
      

, kde index   značí 

pořadí úlohy   v sériové dekompozici (pokud je   v sériové dekompozici); 

 a doporučeného konce následníka aktivity   z precedenčních pravidel 

(tj. z množiny dvojic           ) zkrácený o délku daného následníka; 

        ({           }  {        
      

 }  {         |                }) 

Pro pochopení algoritmu je nutné vědět, že algoritmus pracuje se svou vnitřní 

reprezentací časových údajů vstupního rozvrhovacího problému. Časové údaje jsou 

reprezentovány celočíselnými proměnnými představující minuty, které jsou 

odvozeny od počátečního času, tj. začátku výroby (           ). Počáteční čas je 

roven hodnotě nula – tj. nulový čas (zero time). Například kdyby byl začátek výroby 

v termínu „29. 2. 2016, 8:00“ a konec výroby „29. 2. 2016, 14:00“, znamenalo by to, 

že vnitřní reprezentace začátku výroby je rovna 0 a konce výroby roven 360 (tj. 6 

hodin po 60-ti minutách). 

Algoritmus popsaný pomocí pseudokódu 1 generuje množinu zpožděných 

aktivit   . Na začátku inicializujeme množinu úloh       (kterou budeme postupně 

zpracovávat) – vložíme do ní kořenovou úlohu každé zpožděné objednávky 

z množiny    (řádek kódu 4-13). Navíc každé kořenové úloze nastavíme     na 

hodnotu termínu požadovaného dodání objednávky (tj. termín, kdy není generováno 

penále) (řádek 8) a     na hodnotu 0 (kořenová úloha nemusí na nic čekat a může 

začít od začátku výroby) (řádek 9). Jako aktuálně zpracovávanou úlohu vybíráme 

vždy úlohu, která má maximální čas dokončení (řádek 16) (       v        značí 

čas dokončení úlohy  ; pokud        vrací více úloh, vybereme z ní jednu 

libovolnou) a odstraníme ji ze zpracovávaných úloh (řádek 17) (tj. úlohy 

zpracováváme postupně od poslední vykonané). Pokud zpracovávaná úloha není 

kořenová, spočítáme pro ni hodnoty     a     (řádky 19-22) – výpočet viz 

Pseudokód 2 a Pseudokód 3 (hodnoty pro kořenové úlohy máme již inicializované na 
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řádku 8 a 9). Na konec v případě, že právě zpracovávaná úloha není primitivní 

úlohou, vložíme její vybrané potomky do množiny úloh ke zpracování (řádky 24 

a 25) – postup viz Pseudokód 4. V případě, že zpracovávaná úloha je zpožděnou 

aktivitou (řádek 26), vložíme ji do výstupní množiny zpožděných aktivit (řádek 27). 

GENERATELATEACTIVITY 

Input: množina ZO zpožděných objednávek 

Output: množina ZA zpožděných aktivit 

1  ZA :=   
2  Queue :=   
3  

4 FOREACH O   ZO 

5   FOREACH T   OWF 
6    IF T = koren 

7     add T to Queue 

8     RDDT := dueDateO 

9     PSTT := 0 

10     break loop 

11    END IF 

12   END FOREACH  

13 END FOREACH 

14  

15 WHILE Queue    
16   T := argmax(end(T)) 

17   remove T from Queue 

18  

19   IF T   koren 
20    RDDT := COMPUTERDD(T) 

21    PSTT := COMPUTEPST(T) 

22   END IF 

23  

24   IF T   PRIMITIVNI THEN 
25    add LATECHILDTASK(T) to Queue 

26   ELSE IF RDDT < ET AND PSTT < ST THEN 

27     add T to ZA 

28    END IF 

29   END IF 

30 END WHILE 

31  

32 return ZA 

Pseudokód 1: Generování zpožděných aktivit 

Pseudokód 2 počítá pro vstupní úlohu   její možný čas začátku dle uvedené 

definice     : 

        ({           }  {     
}  {  |                }). 
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COMPUTEPST 

Input: T šetřená nekořenová úloha 

Output: PST úlohy T 

1 PST := PSTrodic(T) 

2  

3 IF PST < ET_n-1 

4    PST := ET_n-1 

5  

6 FOR EACH (predchudce,T)   Precedence 
7   IF PST < Epredchudce 

8    PST := Epredchudce 

9 END FOR EACH 

10  

11 return PST 

Pseudokód 2: Výpočet PST pro úlohu T 

Pseudokód 3 počítá pro vstupní úlohu   její doporučený čas konce dle 

uvedené definice     : 

        ({           }  {        
      

 }  {         |                }). 

COMPUTERDD 

Input: T šetřená nekořenová úloha 

Output: RDD úlohy T 

1 RDD := RDDrodic(T) 

2  

3 IF RDD < RDDT_n+1–DT_n+1 

4    RDD := RDDT_n+1–DT_n+1 

5  

6 FOR EACH (T,naslednik)   Precedence 
7   RDD_T := RDDnaslednik–Dnaslednik 

8   IF RDD_T < RDD 

9    RDD := RDD_T 

10 END FOR EACH 

11  

12 return RDD 

Pseudokód 3: Výpočet RDD pro úlohu T 

V případě pseudokódu 3 je potřeba ověřit, že máme k dispozici doporučený 

čas každého následníka. Z pseudokódu 1 víme, že úlohy zpracováváme postupně dle 

jejich časů dokončení    (řádek 16) a následně pro ně vypočítáváme jejich 

doporučený čas dokončení      (řádek 20). Jelikož každý následník úlohy   musí 

mít větší čas dokončení (podle časové podmínky pro sériovou úlohu 5.1) víme, že 

před zpracováním úlohy   jsou zpracováni všichni následníci úlohy  . 

Pseudokód 4 vezme všechny vybrané potomky vstupní úlohy   (řádek 4 a 5) 

a vloží je do množiny úloh ke zpracování (řádek 6) v případě, že konec dokončení 
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úlohy   (  ) je menší, než její doporučený (    ) (řádek 3). Tj. nemá smysl dále 

šetřit úlohy, které nesplňují druhou podmínku zpožděné aktivity (tj.        ). 

LATECHILDTASKS 

Input: T šetřená úloha 

Output: množina vybraných potomků T, pokud je T úloha, která generuje 

zpoždění 

1  Potomci :=   
2  

3  IF RDDT < ET THEN 

4   FOR EACH C   podulohy(T) 
5    IF C   P 
6     add C to Potomci 

7   END FOR EACH 

8  END IF 

9  

10 return Potomci 

Pseudokód 4: Získání vybraných potomků úlohy, která může začít dříve 

6.2.3 Hledání důvodů zpoždění a generování zlepšujících projektů 

V tomto posledním kroku budeme hledat důvody, které způsobují časovou 

prodlevu zpožděných aktivit a generovat pro ně zlepšující projekty, které mají za cíl 

danou časovou prodlevu eliminovat. Časovou prodlevou aktivity   máme namysli 

interval od možného začátku aktivity   (    ) do skutečného začátku aktivity   

(  ), tedy interval 〈       〉. 

Časové prodlevy zpožděných aktivit jsou způsobeny zdroji, které aktivity 

vyžadují ke svému vykonání. Důvodem by mohla být i blokace předcházející 

aktivitou z pohledu sériovosti, či precedenčním omezením. Tato situace ale nemůže 

nastat v námi vypočítané časové prodlevě      je čas konce nejbližšího 

předchůdce). Nedostupnost zdroje pro danou aktivitu může být zapříčiněna těmito 

důvody (problémy): 

a) zdroj využívá jiná aktivita 

b) rychlost změny stavu zdroje (setup time viz 5.1.1) 

c) kalendář dostupnosti zdroje nedovoluje zdroj použít v daném časovém 

úseku (availability calendar viz 5.1.1) 

Na obrázku 20 je schematicky znázorněn případ části rozvrhu, kde je 

zpožděná aktivita    s jejím možným časem začátku (     ), který je menší než 

skutečný čas jejího začátku vykonání (         ). V obrázku jsou znázorněny 

všechny typy problémů blokace zdrojem – tj. důvody zpoždění spojené se zdrojem 

 . Vodorovná barevná tučná čára znázorňuje časovou osu s vyznačenými druhy 
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problémů (červená část = kalendář dostupnosti neobsahuje daný časový interval; 

modrá část = zdroj využívá jiná aktivita; zelená část = změna stavu zdroje). Na 

časové ose je také vyznačena hodnota možného času začátku (     ) a času začátku 

a konce zpožděné aktivity    (   ,    ). Obrázek nám bude sloužit pro ilustraci 

v následujícím textu, kde budeme rozebírat jednotlivé případy problémů časové 

prodlevy. 

A1

A2A3A4

PSTA1 SA1 EA1

(R,1)

(R,2)(R,3)(R,3)

ST (3,2)
Rc2c1 ST (2,1)

R

časová prodleva

 

Obrázek 20: Ilustrace problémů se zdrojem R 

    je zpožděná aktivita (tj. právě zpracovávaná aktivita, pro kterou se hledá 

důvod zpoždění), která využívá zdroj   ve stavu  ; 

   ,   ,    jsou aktivity, které využívají a zároveň blokují zdroj   aktivitě   ; 

                     jsou časy potřebné pro změnu stavu zdroje  ; 

         jsou intervaly nedostupnosti zdroje   (například dovolená, pokud by 

zdroj   byl zaměstnanec); 

Problém rychlosti změny stavu zdroje je vidět mezi aktivitami   ,    (první zelený 

interval časové osy délky         ) a mezi aktivitou    a zpožděnou aktivitou    

(druhý zelený interval časové osy délky          . Problém, že zdroj využívá jiná 

aktivita, je vidět v časech, kdy se vykonávají aktivity   ,   ,    (modré intervaly 

časové osy). Poslední problém nedostupnosti zdroje   je, že kalendář dostupnosti 

nedovoluje zdroj použít v úseku         (červené intervaly časové osy). 

V jednom úseku časové prodlevy může být naakumulováno více problémů na 

více zdrojích (jeden zdroj může být v čase alokován pouze pro jednu aktivitu). Toto 

pozorování je důležité, pro případ, kdy bychom chtěli přestat hledat problémy 

v případě, že jsme již našli existující problém pro část, či celou časovou prodlevu 

zpožděné aktivity – ilustrace této situace je na obrázku 21. 
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A1

A2

A3

PSTA1 SA1 EA1

(K,1)

(K,1)

(R,1)

časová prodleva

(R,2)ST (1,2)
R

 

Obrázek 21: Dva problémy v jednom časovém úseku 

Na obrázku 21 je vidět situace, kdy zpožděná aktivita    využívá ke svému 

vykonání zdroje              . Prvním problémem je časová prodleva z důvodu 

změny stavu zdroje   mezi aktivitou        , tj. zelený interval délky         . 

Druhým problémem je časová prodleva z důvodu blokování zdroje   v aktivitě    

(modrý časový interval). 

Následující body popisují jednotlivé problémy/důvody zpoždění 

(nedostupnosti zdroje) zpožděné aktivity a postupy, jak zjistit, že se jedná o dané 

problémy s navržením zlepšujících projektů (tj. jak dané problémy eliminovat, resp. 

zmenšit). Tyto body provádíme pro každý zdroj, který zpožděná aktivita potřebuje ke 

svému vykonání (tj. dle 5.1.1:        , v případě zpožděné aktivit   ), protože 

každý zdroj může být důvodem vytvoření časové prodlevy. Pseudokód 5 ilustruje 

popsaný postup. Kde funkce na řádku 5-7 vracejí zlepšující projekty pro dané 

problémy. 

INSPECTLATEACTIVITIES 

Input: množina ZA zpožděných aktivit 

Output: množina ZP zlepšujících projektů 

1 ZP :=   
2  

3  FOR EACH A   ZA 
4   FOR EACH (R,x)   RA 
5    add USEDRESOURCEPROBLEM(A,R) to ZP 

6    add SETUPTIMEPROBLEM(A,R) to ZP 

7    add AVAILABILITYCALENDARPROBLEM(A,R) to ZP 

8   END FOR EACH 

9 END FOR EACH 

10  

11 return ZP 

Pseudokód 5: Zjišťování problémů a generování zlepšujících projektů 
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Pro zjednodušení dalších pseudokódů předpokládejme, že máme v každé 

funkci, která zjišťuje problémy pro danou aktivitu a zdroj k dispozici množinu    

(z důvodu kontroly, zdali přidávaný zlepšující projekt není již obsažen v množině 

zlepšujících projektů   ) a množinu vybraných úloh   pro daný rozvrh. 

a) zdroj využívá jiná aktivita 

Na obrázku 20 je vidět, že jeden typ zpoždění zpožděné aktivity je způsoben 

aktivitou   ,    a částečně    (jedná se o modře zvýrazněné intervaly na časové 

ose). Tyto aktivity blokují použití zdroje  , což je jeden z důvodů, proč zpožděná 

aktivita    nemůže začít dříve. 

Řešením tohoto problému je přidání nového zdroje  ̅ stejného typu, jako je 

zdroj   – tj. přidání nového zdroje jako alternativu ke zdroji  , dle 6.1 se jedná 

o zlepšující projekt          . Přidání jednoho zdroje je dostačující pro eliminaci 

problému blokování zdroje – například tím, že nově přidávaný zdroj by byl 

dedikovaný pouze pro zpožděnou aktivitu (je to jedna z možností, protože konkrétní 

přidělení zdrojů aktivitám do času určuje rozvrhovač tak, aby rozvrh měl co nejmenší 

cenu). 

Stačí nám tedy zjistit, zda existuje v intervalu časové prodlevy blokující 

aktivita, která využívá stejný zdroj jako zpožděná aktivita   . Tj. nelézt libovolnou 

primitivní úlohu  , která využívá zdroj   a má čas konce    v intervalu časové 

prodlevy (s tím, že nezáleží na požadovaném stavu zdroje v jednotlivých aktivitách). 

Zároveň musíme zkontrolovat, zdali zlepšující projekt, který navrhujeme, nebyl již 

navrhnut pro jinou zpožděnou aktivitu: 

                 

                                ⟩              , 

 přidáme zlepšující projekt           do množiny   . 

Může se stát, že bude existovat jiná zpožděná aktivita, jejíž důvod zpoždění 

bude stejný nedostupný zdroj jako v uvedeném příkladu. Jelikož ale v množině 

   máme pouze unikátní zlepšující projekty, přidání nového zdroje se již nenavrhne. 

Pro tento případ tedy navrhneme i zlepšující projekty, které přidávají pro každý počet 

blokujících aktivit příslušný počet zdrojů. Tj. pokud existují tři blokující aktivity pro 

zdroj  , přidáme celkem tři zlepšující projekty, které přidávají od jedné do tří zdrojů 

 . 
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Pseudokód 6 ilustruje identifikaci aktivity blokující zdroj   (řádek 16). 

Pomocí čítače   si pamatujeme, kolik případů blokování zdroje   jsme již našli 

(řádek 17). Dle čítače přidáme na výstup zlepšující projekt, který přidá   stejných 

zdrojů           (řádek 19) v případě, že takový zlepšující projekt již neexistuje 

v množině    (řádek 18). 

USEDRESOURCEPROBLEM  

Input: A zpožděná aktivita, šetřený zdroj R 

Output: množina ZP zlepšujících projektů pro problém blokování zdroje jinou 

aktivitou 

1  newZP :=   
2 n  := 0 

3  

4 FOR EACH T   P 
5   IF T   Primitivni AND (R,x)   RT AND ET > PSTA AND ET <= SA 
6    n := n + 1 

7    IF RESA(R,n)   ZP 
8     add RESA(R,n) to newZP 

9    END IF 

10   END IF 

11 END FOR EACH 

12  

13 return newZP 

Pseudokód 6: Zjišťování problému aktivity blokující zdroj 

b) rychlost změny stavu zdroje 

Dalším blokujícím problémem jsou časové prodlevy vzniklé změnou stavu 

zdroje mezi jednotlivými aktivitami, které využívají stejný zdroj, ale v jiném stavu – 

tj. čeká se na změnu stavu zdroje. Tento problém vidíme na obrázku 20 například 

mezi aktivitami    a   , kde zdroj   je v aktivitě    požadován ve stavu   

a v aktivitě    ve stavu   a čas potřebný pro změnu          je větší než   (interval 

znázorněný zelenou barvou na časové ose). 

Řešením tohoto problému je zmenšení času potřebného pro změnu stavu 

zdroje, nebo přidání nového zdroje stejného typu (tj. alternativy), kdy by se nemuselo 

vůbec čekat na změnu stavu zdroje. Přidání nového zdroje může být nákladnější, než 

zrychlení změny stavu, proto budeme uvažovat oba zlepšující projekty. 

Stejně jako v případě problému aktivity blokující zdroj, i zde můžeme mít 

v časové prodlevě obsažen problém rychlosti změny stavu zdroje násobně (na 

stejném zdroji mezi jinými stavy a na jiných aktivitách). Z obrázku 20 je vidět, že 

mezi aktivitou     a    je časová prodleva z důvodu změny stavu zdroje   ze stavu 

  do stavu  , která trvá čas         . V případě přidání nového zdroje jako 
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alternativu k  , bychom tyto změny stavu nemuseli řešit, ale v případě, kdy by 

přidání alternativy nebylo akceptováno (tj. nebylo by například finančně možné 

alternativní zdroj přidat), měli bychom zlepšující projekt, který by řešil pouze jednu 

změnu stavu (tu, která je spojená se zpožděnou aktivitou), proto je vhodné navrhnout 

zmenšení času změn stavů mezi všemi aktivitami, které jsou obsaženy v časové 

prodlevě. Také musíme kontrolovat, zdali zlepšující projekt není již navržen pro 

jinou zpožděnou aktivitu. Máme tedy: 

                               
           

        

 (   
         )            ⟩, 

 přidáme zlepšující projekt                , pokud navíc platí, že zlepšující 

projekt nebyl již navržen:                       ; hodnota     je 

z nadefinovaných výchozích hodnot dle tabulky 2; 

 přidáme zlepšující projekt          , pokud navíc platí, že zlepšující projekt 

nebyl navržen:              ; 

Pseudokód 7 ilustruje identifikaci změny stavu šetřeného zdroje v rámci 

časové prodlevy (řádek 7 a 8), kde v případě, že dochází ke zpoždění, přidáme 

zlepšující projekt, který zkrátí změnu stavu zdroje (řádek 10). Jako poslední 

zlepšující projekt přidání nového zdroje (řádek 19) uvažujeme pouze tehdy, pokud 

existuje problém změny stavu zdroje (pomocí příznaku na řádku 13) a daný 

zlepšující projekt není v množině zlepšujících projektů (řádek 18). 
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SETUPTIMEPROBLEM 

Input: A zpožděná aktivita, šetřený zdroj R 

Output: množina ZP zlepšujících projektů pro problém změny stavu zdroje 

1  newZP :=   
2  problemExists = FALSE 

3  

4 FOR EACH T1   P 
5   FOR EACH T2   P 
6    IF T1, T2   Primitivni AND 
7     (R,x)   RT1 AND (R,y)   RT2 AND 

8     x <> y AND (ET1 + STR(x,y))   (PSTA,SA> 
9      IF RESS(R,x,y,0.5)   ZP 
10       add RESS(R,x,y,0.5) to newZP 

11      END IF 

12  

13      problemExists = TRUE 

14    END IF 

15   END FOR EACH 

16 END FOR EACH 

17  

18  IF problemExists AND RESA(R,1)   ZP 
19   add RESA(R,1) to newZP 

20  END IF 

21  

22 return newZP 

Pseudokód 7: Zjišťování problémů z důvodu změny stavu zdroje 

c) dostupnost zdroje nedovoluje zdroj použít v daném časovém úseku 

Posledním možným důvodem zpoždění je nemožnost využít zdroj v době, 

kdy je nedostupný pro vykonání (tj. kvůli svému kalendáři dostupnosti). Z obrázku 

20 vidíme dva intervaly    a    nedostupnosti, které zasahují do časové prodlevy 

(interval znázorněný červenou barvou na časové ose). 

Pro případ, kdy interval nedostupnosti zasahuje celý do časové prodlevy 

(interval    na obrázku 20), navrhneme celkem tři zlepšující projekty. Prvním bude 

úplné zrušení intervalu nedostupnosti a dalšími budou zkrácení začátku a konce 

intervalu nedostupnosti. Pro kalendář    zdroje   a všechny jeho dvojice intervalů 

dostupnosti, které jsou vedle sebe (tj. mezi nimi neexistuje jiný interval dostupnosti): 

  〈   〉 〈   〉      〈   〉             

a platí, že jejich interval, který je mezi nimi (tj. interval nedostupnosti), je obsažen 

v časové prodlevě: 

                 

 přidáme zlepšující projekt             do množiny    (pokud již není 

obsažen:               ), který zruší interval nedostupnosti; 
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 přidáme zlepšující projekt               do množiny    (pokud již není 

obsažen:              ), který zkrátí začátek intervalu nedostupnosti o  ;  

 přidáme zlepšující projekt               do množiny    (pokud již není 

obsažen:              ), který zkrátí konec intervalu nedostupnosti o  ; 

Velikost změny intervalu nedostupnosti vyjádříme jako   ⌈    |   |⌉, kde     

je jinými slovy zkrácení intervalu nedostupnosti na polovinu. Po vygenerování 

zlepšujících projektů tohoto typu, uživateli umožníme hodnotu intervalu editovat pro 

každý jednotlivý zlepšující projekt (například z důvodu, že zkrácení o polovinu může 

být neakceptovatelné). 

V případě, že interval nedostupnosti není celý v rámci časové prodlevy 

(interval    na obrázku 20), navrhneme celkem dva zlepšující projekty, a to zrušení 

části intervalu nedostupnosti, která zasahuje do časové prodlevy, a jako druhý 

zkrácení konce intervalu nedostupnosti, který zasahuje do časové prodlevy. Pro 

kalendář    zdroje   a všechny jeho dvojice intervalů dostupnosti, které jsou vedle 

sebe (tj. mezi nimi neexistuje jiný interval dostupnosti): 

  〈   〉 〈   〉      〈   〉             

a platí, že jejich interval, který je mezi nimi (tj. interval nedostupnosti), je částečně 

obsažen v časové prodlevě: 

                            

 přidáme zlepšující projekt                 do množiny    (pokud již není 

obsažen:                   ), který zruší interval nedostupnosti v rámci 

časové prodlevy; 

 přidáme zlepšující projekt               do množiny    (pokud již není 

obsažen:                 ), který zmenší konec intervalu 

nedostupnosti o  ; 

Velikost změny intervalu nedostupnosti vyjádříme obdobně jako v případě 

generování zlepšujících projektů pro interval nedostupnosti, který je celý v časové 

prodlevě (tj. jako   ⌈    |       |⌉). 

Zlepšující projekty zkrácení začátku a konce intervalu nedostupnosti 

navrhujeme ze stejného důvodu jako u problému s časem změny stavu zdroje vs. 

přidání nového alternativního zdroje – tj. potenciální nemožnost úplně zrušit interval 



56 

 

nedostupnosti (např. zrušení dovolené) oproti potenciálně jednoduššímu zkrácení 

dovolené (např. zaměstnanec odjede na dovolenou o den později). 

Pseudokód 8 ilustruje identifikaci problému způsobeného kalendářem 

dostupnosti. Předpokládá se, že množina intervalů dostupnosti    je setříděna. 

Postupně bereme dvojice intervalů dostupnosti, které spolu sousedí (řádek kódu 3) 

a zjišťujeme, zdali interval nedostupnosti (mezi právě šetřenými intervaly 

dostupnosti) zasahuje celý do časového zpoždění (podmínka na řádku 4 a 5), anebo 

zdali zasahuje pouze ze začátku (řádek 10). 

AVAILABILITYCALENDARPROBLEM  

Input: A zpožděná aktivita, šetřený zdroj R 

Output: množina ZP zlepšujících projektů pro problém kalendáře dostupnosti 

1  newZP :=   
2  

3 FOR EACH <a,b>, <e,f>   CR 
4   IF e <= SA AND e > PSTA 

5    IF b >= PSTA 

6     delta := 0.5*(e-b) 

7     add RESC(R,b,e) to newZP 

8     add RESC(R,b,b+delta) to newZP 

9     add RESC(R,e-delta,e) to newZP 

10    ELSE 

11     add RESC(R,PSTA,e) to newZP 

12     add RESC(R,e-delta,e) to newZP 

13    END IF 

14   END IF 

15 END FOR EACH 

16  

17 return newZP 

Pseudokód 8: Zjišťování problémů z důvodu kalendáře dostupnosti 

6.3 Cena aktivit 

Cena aktivit má přímý dopad na cenu celého rozvrhu, protože cena 

jednotlivých aktivit je přímo obsažena v celkové ceně rozvrhu. Nejzajímavější 

aktivita pro tento typ problému je taková, která má největší cenu, protože 

předpokládáme, že si u ní můžeme dovolit větší snížení. 

Může se stát, že bude existovat více aktivit, které budou mít svoji cenu velmi 

blízko k nejdražší aktivitě. Proto pro tento typ problému navrhneme navíc stejné 

zlepšující projekty i pro aktivity, jejichž cena není menší než     ceny nejdražší 

aktivity. 

Nadefinujeme si maximální cenu aktivity v rámci všech vybraných aktivit: 

           {       |              }. 
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Pro všechny vybrané primitivní úlohy takové, že: 

                                     , 

 přidáme zlepšující projekt              do množiny   ; hodnota      je z 

nadefinovaných výchozích hodnot dle tabulky 2; 

Pseudokód 9 ilustruje hledání maximální ceny aktivit (řádek kódu 4 až 8) 

a pro dané množství nejdražších aktivit vytvoření zlepšujících projektů pro snížení 

ceny daných aktivit (řádek 10 až 14). 

ACTIVITYCOSTPROBLEM  

Input: a zpožděná aktivita, šetřený zdroj R 

Output: množina ZP zlepšujících projektů pro problém kalendáře dostupnosti 

1   newZP :=   
2   maxCena := 0 

3  

4 FOR EACH A   P 
5   IF A   Primitivni AND A   P AND maxCena < cena(A) 
6    maxcena := cena(A) 

7   END IF 

8 END FOR EACH 

9  

10  FOR EACH A   P 
11   IF A   Primitivni AND Cost(A) >= maxCost*0.75 
12    add ACTC(A,hodnota) to newZP 

13   END IF 

14 END FOR EACH 

15  

16 return newZP 

Pseudokód 9: Zjišťování problémů z důvodu drahých aktivit 

6.4 Rekapitulace 

V předešlých kapitolách jsme popisovali průběh analýzy vstupního rozvrhu, 

tj. hledání potenciálních problémů, na jejichž základě jsme navrhli zlepšující 

projekty pro rozvrhovací problém, ze kterého analyzovaný rozvrh vzešel. 

Pro rekapitulaci této fáze si přehledově v tabulce 3 uvedeme všechny zmíněné 

problémy a příslušné zlepšující projekty. U druhého a čtvrtého problému 

zmenšujeme čas změny stavu zdroje o polovinu a cenu aktivit o čtvrtinu dle 

počátečního nastavení z tabulky 2. Jak jsme již psali, toto nastavení by měl mít 

uživatel možnost měnit, respektive upravit po vygenerování jednotlivých zlepšujících 

projektů pro každý zlepšující projekt. 
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 Problém Zlepšující projekt 

1. Blokování jinou aktivitou Přidání nového zdroje. 

2. Blokování změnou stavu zdroje 
Zmenšení času změny stavu zdroje v každém výskytu 
o polovinu. 

3. 
Blokování nedostupností zdroje 
dle kalendáře 

Zmenšení začátku intervalu nedostupnosti o polovinu. 

Zmenšení konce intervalu nedostupnosti o polovinu. 

Zrušení intervalu nedostupnosti. 

4. Drahé aktivity Zmenšení ceny nejdražších aktivit o čtvrtinu. 

Tabulka 3: Seznam problémů a zlepšujících projektů. 
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7. Hledání portfolia 

V této fázi máme množinu zlepšujících projektů    (tzn. návrhy pro 

modifikaci rozvrhovacího problému, které by měly vytvořit nový a lepší rozvrh). 

Nemusí však platit, že aplikace všech navržených zlepšujících projektů zlepší rozvrh 

lépe, než jejich podmnožina – tzn., nemusí platit, že čím více zlepšujících projektů 

aplikujeme, tím více zlepšíme rozvrh. Například zlepšující projekty přidání jednoho 

a přidání dvou stejných zdrojů (tj. rozvrhovací problém bude mít k dispozici tři nové 

zdroje). Tyto dva zlepšující projekty nemusí být pro rozvrh současně užitečné, 

protože nemusí dojít k využití třetího přidaného zdroje. Obzvlášť, když se 

zlepšujícími projekty jsou vázány náklady (tj. zlepšující projekt rozvrh nezlepší 

a navíc má nenulové náklady). Úkolem je tedy vybrat podmnožinu zlepšujících 

projektů, která bude mít nejlepší dopad na analyzovaný rozvrh. Takové podmnožině 

budeme říkat portfolio (            ). 

Abychom dokázali zhodnotit, které zlepšující projekty jsou vhodnější pro 

výběr do portfolia, je důležité je vhodně ohodnotit. Pro část ohodnocování 

zlepšujících projektů budeme brát v potaz i zlepšující projekty, které jsme při analýze 

rozvrhu a jejich navrhování nevyužili (například zvětšení času aktivity 

               ). 

7.1 Ohodnocení zlepšujících projektů 

Jako vhodné ohodnocení zlepšujících projektů se nám nabízí aplikace 

zlepšujícího projektu na původní rozvrhovací problém a jeho rozvržení. Označme si 

 -tý zlepšující projekt jako   , kde      |  |. Aplikaci zlepšujícího projektu    

na rozvrhovací problém budeme zapisovat jako           , což znamená, že 

zlepšující projekt    aplikujeme na rozvrhovací problém, ze kterého vzešel       . 

Podobného zápisu budeme využívat i pro aplikaci více zlepšujících projektů na 

rozvrhovací problém, ze kterého vzešel daný rozvrh                 (pro   

zlepšujících projektů). Výsledkem            (resp.                ) budeme 

označovat nový rozvrh, jenž vznikne rozvrhnutím původního rozvrhovacího 

problému po aplikaci zlepšujícího projektu    (resp.        ). 

Rozdíl mezi hodnotami účelové funkce (tj. ceny rozvrhu dle 5.4) nového 

rozvrhu a původního nám dává informaci, zdali má původní rozvrh větší či menší 
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cenu aktivit a penále za zpoždění. Tuto hodnotu přiřadíme zlepšujícímu projektu 

a budeme ji říkat profit: 

                            (          ) 

kde: 

              je hodnota účelové funkce analyzovaného rozvrhu (viz 5.4); 

     (          ) je hodnota účelové funkce rozvrhu po aplikaci zlepšujícího 

projektu    na rozvrhovací problém, ze kterého vzešel       . 

Zápisem       (     ) nebo                 budeme označovat hodnotu 

profitu více zlepšujících projektů vypočítanou stejným způsobem jako v případě 

jednoho zlepšujícího projektu (v prvním případě zlepšující projekty   ,    a ve 

druhém případě zlepšující projekty    až   ). 

Nevýhodou tohoto ohodnocení zlepšujících projektů je časová náročnost, 

protože pro každý zlepšující projektu je třeba spustit rozvrhovač na rozvrhovací 

problém, jenž byl změněn daným zlepšujícím projektem (zlepšujícími projekty). Při 

větších rozvrhovacích problémech (a tím i více možných navržených zlepšujících 

projektech) má toto ohodnocování nezanedbatelnou časovou náročnost. Tuto 

časovou nevýhodu chodu programu můžeme zmenšit omezením času běhu 

rozvrhovače (například, pokud do daného časového limitu nenajde optimální rozvrh, 

vystačíme si s hodnotou zatím nalezeného). 

7.1.1 Realizovatelnost zlepšujícího projektu 

Během ohodnocování zlepšujících projektů, budeme mít informaci, zdali 

aplikace zlepšujících projektů dělá rozvrhovací problém (ne)realizovatelný (tj. jestli 

z něj (ne)lze vytvořit rozvrh viz 4.5). Uvedeme příklad jednoduchého rozvrhovacího 

problému a zlepšujícího projektu, který zapříčiní nerealizovatelnost rozvrhovacího 

problému po aplikaci daného zlepšujícího projektu. Mějme rozvrhovací problém 

s jednou objednávkou:  

    { }                   , 

                  . 

Ve workflow    máme pouze jednu primitivní úlohu  , která vyžaduje zdroj   ve 

stavu   a její délka trvání je    (tj.      ). Kalendář dostupnosti zdroje   

nadefinujeme následovně:    ⋃ 〈               〉 
   , tj. zdroj   je 

dostupný po dobu    a mezi jednotlivými dostupnostmi je nedostupnost délky   . 
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Požadovaný čas dokončení objednávky je     a čas začátku rozvrhovacího 

problému je   (viz poznámka o nulovém času 6.2.2). Není těžké nahlédnout, že 

rozvrh z tohoto rozvrhovacího problému negeneruje penále a je roven pouze ceně 

aktivity  , na obrázku 22 je schematicky znázorněn i s jednotlivými intervaly 

dostupnosti: 

A1

(R,1)

0 50 100 150 200 250 300
 

Obrázek 22: Příklad jednoduchého rozvrhu 

Červené intervaly znázorňují intervaly nedostupnosti zdroje   a černé 

intervaly dostupnosti. Aktivita   je alokována v čase 〈      〉 , tj. je splněn 

požadovaný čas dokončení objednávky (   ) a tudíž penále je nulové. Vytvořme 

nyní zlepšující projekt, který prodlouží čas vykonání aktivity       , tj.    

           a náklad tohoto zlepšujícího projektu je              . Není 

těžké nahlédnout, že po aplikaci tohoto zlepšujícího projektu na námi navržený 

rozvrhovací problém    a rozvrhnutí nebude existovat realizovatelný rozvrh. 

Neřešitelnost rozvrhovacího problému zapříčiní kalendář dostupnosti zdroje  , který 

jsme si nadefinovali tak, že maximální souvislá délka dostupnosti je   , tzn. po 

zvětšení délky aktivity na    neexistuje v kalendáři dostupnosti interval, ve kterém 

by mohla aktivita   být vykonána. 

V průběhu ohodnocování jednotlivých zlepšujících projektů získáme 

informaci z rozvrhovače, zdali zlepšující projekt je realizovatelný či nikoli, tuto 

informaci označíme:  

             {
                            

                         
 

V případě, kdy zlepšující projekt    způsobí nerealizovatelnost rozvrhovacího 

problému, nás hodnota profitu nezajímá (můžeme ji tedy nastavit na hodnotu 0). 

7.1.2 Dvojice zlepšujících projektů 

Ohodnocení jednotlivých projektů je pro výběr portfolia nedostačující, 

protože se může stát, že existuje nerealizovatelný zlepšující projekt, který ve spojení 
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s jiným zlepšujícím projektem se stává realizovatelný (přesněji, že pro rozvrhovací 

problém po aplikaci dvou zlepšujících projektů existuje rozvrh, kdežto po aplikaci 

pouze jednoho rozvrh neexistuje). Pro ilustraci budeme vycházet z již uvedeného 

rozvrhovacího problému z kapitoly 7.1.1, kde rozvrhovací problém obsahoval pouze 

jednu objednávku s jednou aktivitou a zlepšující projekt    byl zvýšení doby trvání 

dané aktivity (             ).   zapříčinil nerealizovatelnost rozvrhovacího 

problému, protože prodloužením délky trvání aktivity zapříčinil, že se kvůli 

kalendáři dostupnosti využívaného zdroje   nevešla do žádného intervalu 

dostupnosti. Jako druhý zlepšující projekt si nadefinujeme zkrácení konce prvního 

intervalu nedostupnosti (tj. intervalu 〈    〉 ) o   , tedy                 . 

Zlepšující projekt    v kombinaci se zlepšujícím projektem    zajistí, že aktivita   

délky       (nová délka díky projektu   ) bude moci být vykonána v prvním 

intervalu dostupnosti, tj. v intervalu 〈      〉  (prodloužený interval díky projektu 

  ). Díky aplikaci zlepšujícího projektu    je rozvrhovací problém se zlepšujícím 

projektem    realizovatelný. 

Abychom nepřišli o popsané zlepšující projekty, budeme ohodnocovat 

i dvojice projektů. Hodnotu profitu dvojice zlepšujících projektů vypočítáme 

podobně jako u jednoho zlepšujícího projektu, tedy: 

      (     )                   (      (     )). 

Pro dvojici zlepšujících projektů si nadefinujeme pojem dodatečný profit, 

což bude hodnota profitu, kterou získáme navíc aplikací daných dvou zlepšujících 

projektů: 

          (     )                   (  ). 

K případu (ne)realizovatelnosti rozvrhu po aplikaci dvojice zlepšujících projektů 

        budeme přistupovat stejně jako v případě aplikace samostatného projektu. 

Během ohodnocování dvojic zlepšujících projektů, budeme mít informaci, zdali 

současná aplikace zlepšujících projektů dělá rozvrhovací problém (ne)realizovatelný 

(tj. jestli z něj (ne)lze vytvořit rozvrh viz 4.5) a tuto informaci označíme: 

        (     )  {
          (     )              

          (     )           
 

V tabulce 4 je výpis všech případů, které mohou nastat z pohledu 

realizovatelnosti. Sloupec    určuje, zdali rozvrhovací problém po aplikaci 

zlepšujícího projektu    je realizovatelný, či nerealizovatelný (             ). 
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Sloupec       určuje (ne)realizovatelnost rozvrhovacího problému po současné 

aplikaci projektů         (         (     ) . V předposledním sloupci je slovní 

označení daného vztahu a v posledním sloupci význam daného vztahu. 

            Zkratka Vysvětlení 

0 0 0 

 

Tyto případy neřešíme a jednotlivé zlepšující 
projekty necháváme pro možné případy spojení 
s jinými zlepšujícími projekty, které již mohou mít 
za výsledek realizovatelnost. 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 XOR 
Zlepšující projekty mohou být aplikovány pouze 
samostatně. 

0 0 1 
EKV 

        
Oba zlepšující projekty budou aplikované, nebo 
ani jeden. 

0 1 1 
IMP 

        
Pokud bude aplikovaný projekt    potom musí být 
aplikovaný i projekt   . 

1 0 1 
IMP 

        
Pokud bude aplikovaný projekt   , potom musí být 

aplikovaný i projekt   . 

1 1 1 SUP 
Pokud jsou projekty aplikované společně, potom 
mají dodatečný profit. 

Tabulka 4: Vztahy mezi zlepšujícími projekty 

Jednotlivá ohodnocení jsou časově náročná z důvodu znovu rozvržení. Navíc 

s rostoucím počtem zlepšujících projektů roste i počet dvojic: ( 
 
)  

  

        
 

    

 
, 

tj. počet znovu rozvržení; celkově i se samostatnými zlepšujícími projekty se jedná 

o 
    

 
   rozvržení. 

7.2 Komplexní výběr portfolia 

Pojmem výběr portfolia máme na mysli výběr podmnožiny zlepšujících 

projektů z navržené množiny    s ohledem na hodnoty profitů, dodatečných profitů, 

realizovatelnosti, vztahů mezi dvojicemi a náklady zlepšujících projektů. Pro řešení 

výběru portfolia využijeme lineárního programu (funkce) a IBM ILOG Optimizer. 

Z toho vyplývá, že budeme hledat maximum funkce, která sčítá profity jednotlivých 

projektů, dodatečných profitů vůči nákladům a bude splňovat dané podmínky 

(vztahy) mezi projekty. Tomuto přístupu budeme dále říkat komplexní přístup
2
 

(complex), tj. přístup, který vybírá portfolio z předem dané a ohodnocené množiny 

zlepšujících projektů. 

                                                 
2
 Oficiální termín pro komplexní výběr portfolia je „Project Portfolio Optimization“. 
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Do funkce zahrneme navíc logický rozdíl mezi profitem a nákladem 

zlepšujícího projektu (tj. váha mezi profitem a cenou). Jelikož cenu zadává uživatel 

a profit se automaticky vypočítává dle ceny rozvrhu, může se stát, že bude nepoměr 

mezi těmito hodnotami. 

Budeme tedy maximalizovat následující lineární funkci: 

         (∑(             ∑      

 

   

)

 

   

)         ∑            

 

   

 

za následujících podmínek: 

 rozhodovací proměnné pro každý zlepšující projekt: 

       {   } 

 dodatečný profit pro dvojice zlepšujících projektů: 

       

       

            

 vztahy mezi projekty: 

 (     )               

 (     )               

 (     )               

První suma sčítá profity z vybraných zlepšujících projektů do portfolia 

a dodatečných profitů (v případě současného vybrání dvojic zlepšujících projektů). 

Druhá suma sčítá náklad vybraných zlepšujících projektů. Celkový profit pro 

portfolio je tedy součet profitů mínus celkový náklad zlepšujících projektů. Váha 

mezi profitem a cenou upravuje případné zkreslení výsledného profitu. 

Následuje slovní popis lineární funkce: 

            je profit zlepšujícího projektu   ; 

     je dodatečný profit současné aplikace projektů    a   ; 

            je náklad zlepšujícího projektu   ; 

                 váha mezi profitem a nákladem – předem dané konstanty 

splňující:                 〈   〉 a zároveň                  ; 
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   určuje počet zlepšujících projektů v množině     

    je rozhodovací proměnná (decision variable) zlepšujícího projektu  ; nabývá 

hodnoty 0, pokud zlepšující projekt   není vybrán do výsledného portfolia, 

jinak 1; 

     je rozhodovací proměnná, která nabývá hodnoty 0, pokud jsou hodnoty 

rozhodovacích proměnných    nebo    rovny 0, jinak 1; 

Nyní se podíváme na výslednou množinu zlepšujících projektů, kterou 

získáme výše popsaným komplexním přístupem. První malé pozorování je, že 

z funkce   vyplývá, že máme možnost získat více portfolií a to pro jiná nastavení 

váhy mezi profitem a cenou zlepšujících projektů. Nastavení váhy může být proto 

klíčové pro hledání portfolia, resp. pro zlepšující projekty, které jsou vybrány do 

portfolia. Následující dvě pozorování si očíslujeme, abychom na ně mohli jednoduše 

odkazovat: 

(P1) První pozorování je, že funkce   je umělá a není to vyjádření skutečného 

zlepšení, které získáme – ve smyslu, že hodnota funkce nám nedává hodnotu 

rozvrhu (cenu) při aplikaci portfolia. Důvodem je, že nemáme zachyceny 

vazby mezi více než dvojicemi projektů. 

(P2) Druhé pozorování je, že každý zlepšující projekt je navržen na základě 

jednoho stejného rozvrhu. Již dříve jsme se okrajově zmínili, že v případě 

přidání zdroje (například pro problém blokující aktivity) nemůžeme vědět, 

jakým aktivitám rozvrhovač nový zdroj přidělí, tj. nevíme, jak bude vypadat 

výsledný rozvrh. Výsledný rozvrh může mít jiné problémy než analyzovaný, 

a tím pádem ostatní navržené zlepšující projekty nemusí být tak zlepšující, 

jak předpokládáme ve spojení se zmíněným zlepšujícím projektem (či 

s libovolným jiným), protože jsou založeny na původním rozvrhu. 

Pozorování (P1) bychom byli schopni eliminovat v případě, kdybychom 

ohodnotili všechny n-tice navržených zlepšujících projektů. Měli bychom tedy 

ohodnoceny všechny prvky z potenční množiny       množiny   , kde by každý 

prvek potenční množiny měl vypočítaný profit. Dodatečný profit bychom již 

nepotřebovali, protože máme vypočítaný profit všech n-tic. S těmito vstupy bychom 

byli již schopni vybrat tu nejlepší n-tici zlepšujících projektů a nepotřebovali bychom 

ani použít komplexní metodu výběru portfolia. Výsledné portfolio by mělo největší 

cenu profitu (spojenou s nákladem jednotlivých zlepšujících projektů a váhou mezi 



66 

 

nákladem a profitem) ze všech portfolií. Nadefinujme hodnotu zlepšení rozvrhu po 

aplikaci zlepšujících projektů       , ve které se již bere v potaz náklad aplikace 

zlepšujících projektů        a váha mezi profitem a nákladem: 

                                                   ∑          

 

   

 

                je profit zlepšujících projektů       , které jsou aplikovány 

společně na rozvrhovací problém; 

            je náklad zlepšujícího projektu   ; 

                 váha mezi profitem a nákladem – předem dané konstanty 

splňující:                 〈   〉 a zároveň platí:                  ; 

Poté pro množinu portfolia           platí: 

              |                 {              |     |       } 

I při tomto přístupu stále přetrvává pozorování (P2), že výsledná nejlepší 

n-tice je založena na jednom a témž rozvrhu. Otázka, kterou si přirozeně klademe je, 

zdali existuje jiný a případně lepší přístup než komplexní a bez efektu pozorování 

(P2). 

7.3 Inkrementální výběr portfolia 

Pokud bychom měli vycházet ze zmíněných poznatků a chtěli popsané 

pozorování (P2) komplexního výběru portfolia odstranit, znamenalo by to například 

mít pouze jeden zlepšující projekt ve vybraném portfoliu. Na druhé straně prohlásit 

jeden zlepšující projekt za výsledné portfolio je nevyhovující pro rozsáhlejší rozvrhy, 

kde se předpokládá, že dojde k početnějším změnám než „pouze“ například k nákupu 

jednoho zdroje. 

Abychom získali větší počet zlepšujících projektů, nabízí se nám možnost 

opětovně provést analýzu rozvrhu, který vznikne z modifikovaného rozvrhovacího 

problému po aplikaci portfolia z aktuální analýzy (který obsahuje pouze jeden 

zlepšující projekt). Takto bychom mohli postupovat do té doby, dokud bude 

existovat zlepšující projekt s vyhovujícím efektem na rozvrh (tzn. vhodný pro 

rozšíření portfolia). Pro další text si tento přístup výběru (postupného vytváření) 

portfolia nazveme inkrementální (incremental). 
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Před rozborem inkrementálního přístupu a porovnání s komplexním 

přístupem si zodpovězme dvě základní otázky, které nám blíže specifikují popsaný 

přístup. První otázkou je: 

Jaký zlepšující projekt vybrat jako výsledek dané iterace? 

Jako nejjednodušší přístup se nabízí zvolit zlepšující projekt, jenž má nejlepší 

profit (viz 7.1). Na druhé straně musíme dbát i na náklad zlepšujícího projektu, 

abychom nevybrali zlepšující projekt, jehož náklady na realizaci převyšují získané 

zlepšení jeho aplikací. Proto v i-té iteraci vybereme projekt, který má nejlepší 

hodnotu profitu mínus nákladu při zadané váze (mezi cenou a profitem stejně jako 

v případě komplexního přístupu 7.2). Pokud bude existovat více zlepšujících 

projektů se stejným výsledným zlepšením, vybereme libovolný z nich. Formálně to 

znamená, že pro vybraný zlepšující projekt       , kde     značí množinu 

zlepšujících projektů navrhnutou v i-té iteraci, platí: 

                                    (  )  

Fázi ohodnocování dvojic zlepšujících projektů a přiřazení vztahů mezi 

dvojicemi (viz 7.1) nebudeme používat, tedy ani provádět. Důvod je zjednodušení 

výběru portfolia, a tím i zrychlení jednoho kroku inkrementálního přístupu – místo 

celkového ( 
 
)    puštění rozvrhovače ho pustíme pouze  -krát (( 

 
) je počet dvojic 

zlepšujících projektů, pro které se pouští rozvrhovač pro zjištění ceny rozvrhu pro 

dvojice zlepšujících projektů viz 7.1). 

Kdy ukončit iterace? 

Vhodné ukončení iterace je ve chvíli, kdy neexistuje zlepšující projekt, jehož 

profit je větší než cena jeho aplikace pro danou váhu – viz předchozí část textu. 
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8. Porovnání přístupů hledání portfolia 

Pro zjednodušení porovnávání komplexního a inkrementálního přístupu 

omezíme hledání problémů na hledání důvodů zpožděných objednávek, tj. na 

problémy zpožděných aktivit: 

a) rychlost změny stavu zdroje (6.2.3 a)) 

b) zdroj využívá jiná aktivita (6.2.3 b)) 

c) kalendář dostupnosti (6.2.3 c)) 

Dále předpokládejme, že váha mezi profitem a nákladem zlepšujících projektů je 

jedna ku jedné (tj.                        ) – tj. profit a náklad mají stejný 

hodnotový význam. 

8.1 Případ, kdy je inkrementální přístup lepší 

Nyní se zaměříme na to, zdali popsaný inkrementální přístup může vydat 

lepší výsledek, než komplexní přístup. Důkazem této teze bychom popsané 

pozorování (P2) klasifikovali jako nežádoucí (pro některé rozvrhy). Jako důkaz se 

budeme snažit nalézt rozvrh (rozvrhovací problém), pro který bude lepší výsledek 

(lepší portfolio) v případě inkrementálního přístupu. Tím tedy dokážeme, že existuje 

minimálně jeden případ, pro který inkrementální přístup dává lepší výsledek. 

Případ, kdy inkrementální přístup bude lepší oproti komplexnímu, nastane, 

když inkrementální přístup zahrne do portfolia zlepšující projekt na základě 

upraveného rozvrhu, jež se u původního rozvrhu nevygeneroval (tím ani nebyla 

možnost ho zahrnout do portfolia) a zároveň díky danému zlepšujícímu projektu 

bude lepší portfolio. 

Na obrázku 23 vidíme Nested Workflow, ze kterého vzejde analyzovaný 

rozvrh (modelovaný pomocí programu Workflow editor [13] z projektu FlowOpt [7] 

nebo [8] a [9]). 

 

 

Obrázek 23: Nested Workflow pro příklad inkrementálního přístupu 
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 aktivity          mají délku vykonání    minut; 

 aktivity         potřebují ke svému vykonání zdroj    – aktivita    ve stavu 

  a aktivita    ve stavu  ; změna stavu zdroje    ze stavu   do stavu   zabere 

   minut (            ); kalendář dostupnosti pro zdroj    obsahuje jeden 

interval dostupnosti 〈     〉; 

 aktivita    potřebuje ke svému vykonání zdroj   , který má pouze jeden stav 

a zároveň tři intervaly dostupnosti 〈     〉 〈       〉   〈       〉 – tj. zdroj 

je nedostupný poprvé na 45 minut a po 15 minutách dostupnosti je opět 

nedostupný na 30 minut; 

 cena aktivit   ,         je   ; 

Na obrázku 24 je graficky vyobrazen rozvrh   (pomocí programu Gantt Viewer [14] 

z projektu FlowOpt [7] nebo [8] a [9]), který vznikne po rozvrhnutí následujícího 

rozvrhovacího problému                  : 

 požadovaný začátek výroby                             ; 

 množina objednávek      obsahuje pouze jednu objednávku: 

                                                    , kde: 

-     je workflow dle zmíněného nákresu (Obrázek 23) a popisu; 

- požadovaný čas dokončení          je roven 210-ti minutám od začátku 

výroby; 

- penále za každou 1 minutu (             zpoždění je rovno 1 jednotce 

ceny (           ); 

- penále za každou 1 minutu (            ) předčasného dokončení je 

rovno 0 (            ); 

Rozvrhovací problém tedy vypadá následovně: 

    {                }                      
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Obrázek 24: Rozvrh pro příklad inkrementálního přístupu 

Na obrázku 24 je vidět, že mezi aktivitou    a    je časová prodleva o délce  

1 hodiny z důvodu změny stavu zdroje   . Dále je vidět časová prodleva mezi 

aktivitou    a   , která je způsobena kalendářem dostupnosti zdroje    v aktivitě 

   (šedá místa v řádku s aktivitou   ). Cena tohoto rozvrhu (viz 5.4) je rovna ceně 

všech aktivit (          a penále za zpoždění: 

          ⌈
|             |

         
⌉             

 ⌈
|       |

 
⌉       

Čas dokončení rozvrhu je požadován 3,5 hodin od jeho začátku, což při nynějším 

rozvrhnutí je o 60 minut později – penále je tedy rovno 60. 

                          

Hledání zpožděných aktivit 

První iterace pro komplexní a inkrementální přístup hledání portfolia je 

stejná, tzn., provede se hledání zpožděných aktivit a  zjišťování důvodů zpoždění. 

Pro lepší představu práce algoritmu pro hledání zpožděných aktivit použijeme 

pseudokód 10. Na 1. až 3. řádku kódu vidíme inicializaci množiny úloh ke 

zpracování      , která obsahuje jednu kořenovou úlohu objednávky z důvodu 

jejího zpoždění. Na dalších řádcích opakovaně vyjmeme úlohu z množiny 

zpracovávaných úloh, která má největší čas dokončení. Dále pokud není 

zpracovávaná úloha primitivní a její dokončení je větší než doporučený čas konce, 

vložíme její potomky do množiny úloh ke zpracování. Pokud je zpracovávaná úloha 

primitivní, vypočítáme pro ni možný čas začátku a doporučený čas konce. Pokud 

platí pro primitivní úlohu podmínka zpožděné aktivity (tj. její konec vykonání je 

větší než doporučený a zároveň možný čas začátku je menší než skutečný), přidáme 

ji do množiny zpožděných aktivit (   . 
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Krokování algoritmu GENERATELATEACTIVITY - viz Pseudokód 1 

1 Queue := Sériová 

2 PSTSériová := 0 

3 RDDSériová := 210 

4  

5 T := Sériová; Queue :=   
6   T   PRIMITIVNI AND RDDT < 270 => Queue := {A1, A2, A3} 
7  

8 T := A3; Queue := {A1, A2} 

9   T   PRIMITIVNI => 
10   PSTT := 180;   RDDT := 210; 

11   PSTT < 210 AND RDDT < 270 => ZA := {A3} 

12  

13 T := A2; Queue := {A1} 

14   T   PRIMITIVNI => 
15   PSTT := 60;   RDDT := 150; 

16   PSTT < 180 AND RDDT < 120 => ZA := { A3, A2} 

17  

18 T := A1; Queue := {} 

19   T   PRIMITIVNI => 
20   PSTT := 0;   RDDT := 90; 

21   PSTT < 0 AND RDDT < 90 

Pseudokód 10: Kroky algoritmu pro hledání zpožděných aktivit I 

Na obrázku 25 jsou pro lepší představu znázorněny dané hodnoty pro každou 

úlohu. Mezi jednotlivými aktivitami jsou nakresleny šipky, které znázorňují 

precedenční pravidlo v dané Sériové úloze – tzn. vykonání jednotlivých aktivit je 

vůči sobě závislé z pohledu času – tj. vykonání musí jít sériově od    do   . Pro 

vysvětlení hodnot, je znázorněná úloha T s popisem, která hodnota co znamená. 

A1 A2 A3

T

PSTT

ST ET

RDDT

0 60 120 180 210 270

21018015090 600

0

0 210

270

Sériová

 

Obrázek 25: Ilustrace nastavených hodnot pro hledání zpožděných aktivit I 

Výsledná množina zpožděných aktivit    obsahuje aktivitu    a   . 
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Generování zlepšujících projektů 

Nyní najdeme důvody zpoždění aktivit tak, že pro zpožděnou aktivitu a její 

zdroje zkontrolujeme následující situace: 

a) zdroj využívá jiná aktivita: 

Jelikož všechny aktivity jsou obsaženy v jedné sériové úloze, není možné 

jejich souběžné vykonání, a tím pádem nezáleží, zdali jiná aktivita využívá stejný 

zdroj. 

b) rychlost změny stavu zdroje: 

Jelikož změna stavu zdroje je pouze mezi aktivitou    a   , zkontrolujeme 

následující podmínku pouze pro zpožděnou aktivitu   , což je podmínka dle 

6.2.3 b): 

                               
           

        

 (   
         )            ⟩. 

Podmínka je splněna pro aktivity   ,    a pro zdroj    mezi stavy   a  , tzn. do 

množiny zlepšujících projektů vložíme dva zlepšující projekty, kterými jsou přidání 

zdroje    a zkrácení času stavu zdroje    ze stavu   do stavu   o polovinu: 

                                   

      {     }. 

c) kalendář dostupnosti: 

Jelikož kalendář dostupnosti je omezující pouze pro zdroj   , který je určen 

pro aktivitu   , zkontrolujeme následující podmínku pouze pro zpožděnou aktivitu 

  , což je podmínka dle 6.2.3 c): 

  〈   〉 〈   〉       〈   〉                              . 

Podmínka je splněna pro intervaly 〈       〉   〈       〉 . Jelikož interval 

nedostupnosti mezi těmito intervaly je celý v rámci časové prodlevy, přidáme 

zlepšující projekt, který zruší celý interval nedostupnosti v rámci časové prodlevy 

a zlepšující projekty, které zkrátí intervaly nedostupnosti zleva a zprava o polovinu 

v rámci časové prodlevy: 

                                                             

      {        }. 

Jako poslední fázi před hledáním portfolia přiřadíme hodnotu nákladu 

jednotlivým zlepšujícím projektům. Přidání nového zdroje je z pohledu rozvrhu 

nákladnější: 
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              , 

oproti zkrácení času změny stavu zdroje na polovinu: 

             . 

Náklad na přidání intervalu dostupnosti je pro zdroj    stejný nehledě na 

přidávaném intervalu: 

                                   . 

Ohodnocení zlepšujících projektů 

Díky přidání prvního zlepšujícího projektu – nový zdroj    (          ) – 

může rozvrhovač alokovat zdroj pro aktivitu    a díky tomu již aktivita    nemusí 

čekat na změnu stavu zdroje. Aktivita    se ale neposune, protože její zdroj má 

interval nedostupnosti. Profit tedy bude nulový: 

            . 

Druhý zlepšující projekt – zmenšení času změny stavu zdroje    

(                ) – je podobným případem jako přidání zdroje, tj. zkrácením času 

mezi aktivitou         se aktivita    neposune kvůli své nedostupnosti zdroje   . 

Profit tedy bude také nulový: 

            . 

Třetí zlepšující projekt – přidání intervalu dostupnosti v rámci celé časové 

prodlevy pro zdroj    (                ) – nám již zařídí, že rozvrh bude 

zkrácen o daný interval nedostupnosti – tj. o 30 minut a tím bude aktivita    

navazovat na aktivitu    bez časové prodlevy. Profit tedy bude roven velikosti 

zkrácenému intervalu nedostupnosti: 

             . 

Čtvrtý zlepšující projekt – zkrácení intervalu nedostupnosti zdroje    zleva 

(                ) – výsledný rozvrh nezkrátí, protože do nově vytvořené časové 

dostupnosti se aktivita    nevejde – tj. nevejde se do časové dostupnosti tvořené 

z nově vytvořeného intervalu dostupnosti a s již existujícím předcházejícím 

intervalem: 

            . 

Poslední zlepšující projekt – zkrácení intervalu nedostupnosti zdroje    

zprava (                  – je podobným případem jako zrušení celého intervalu, 

ale tentokrát dojde k menšímu zkrácení, a to pouze o přidávaný interval dostupnosti: 
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             . 

Aby nám společná aplikace dvojic zlepšujících projektů přinesla větší profit 

než samostatné aplikace, musí být jeden ze zlepšujících projektů zrušení intervalu 

nedostupnosti zdroje    (   , který využívá poslední aktivita   . Důvodem je, že 

ostatní zlepšující projekty nám nepomohou ke zkrácení rozvrhu, pokud nezařídíme 

posunutí poslední aktivity   . Pojit se bude dobře se zlepšujícími projekty, které 

posouvají aktivitu    (      ), protože pak aktivita    může využít interval 

dostupnosti svého zdroje, který částečně překrývá aktivita   . Profit tedy bude 

následující: 

                              . 

Ostatní dvojice budou mít profit roven maximálnímu profitu z dané dvojice, tzn., 

nepřinesou nám nic nového. Zlepšující projekty, které se budou pojit se zlepšujícím 

projektem    (úplné zrušení intervalu nedostupnosti) budou mít profit roven 30: 

                              . 

Zlepšující projekty, které se budou pojit se zlepšujícím projektem    (zkrácení 

intervalu nedostupnosti zprava) budou mít profit roven 15: 

                                            . 

Ostatní dvojice budou mít profit roven 0: 

                                           . 

Portfolio komplexního přístupu 

Při stejné váze profitu a nákladu komplexní přístup navrhne dva zlepšující 

projekty do portfolia, a to    (zkrácení času změny stavu zdroje   ) a    (úplné 

zrušení intervalu nedostupnosti   ). Důvodem výběru projektu    je jeho zlepšení, 

které je největší. Výběr zlepšujícího projektu    je, že ve spojení s    vzniká 

dodatečný profit převyšující jeho náklad. Stejný dodatečný profit vzniká i ve spojení 

s projektem    – ten ale není vybrán z důvodu velkého nákladu, který převyšuje 

získaný profit. Označme si nový rozvrh po aplikaci zlepšujících projektů jako 

        . Výsledná cena nového rozvrhu je o 45 minut menší:     (        )  

    a náklad portfolia je 20, tj. výsledné zlepšení je 25. 

          {                                 }, 

                    , 

                    . 



75 

 

Na obrázku 26 je graficky znázorněn výsledný rozvrh po aplikaci portfolia. 

V čase 10:00 hod. až 10:45 hod. je u zdroje    znázorněn interval nedostupnosti. Na 

obrázku rozvrhu je vidět, že jsme aktivitu    posunuly o 30 minut k aktivitě    

a aktivitu    jsme posunuli o 45 minut k aktivitě   . 

 

Obrázek 26: Portfolio - komplexní přístup 

Portfolio inkrementálního přístupu 

1. iterace 

Inkrementální přistup vybírá zlepšující projekt s maximálním zlepšením. 

V našem případě se jedná o zlepšující projekt    (úplné zrušení intervalu 

nedostupnosti), který má hodnotu profitu 30 a nákladu 10. Výsledný rozvrh po 

prvním kroku je tedy menší o 30:     (        )      a náklad portfolia je 10, tj. 

výsledné zlepšení je 20. 

          {                }, 

                    , 

                    . 

Na obrázku 27 je graficky znázorněn výsledný rozvrh po aplikaci portfolia. 

Díky zrušení intervalu nedostupnosti se mohla aktivita    posunout těsně k aktivitě 

  . Navíc je vidět, že kvůli aktivitě    nemohla aktivita    využít interval 

dostupnosti (čtvrt hodiny před jedenáctou hodinou). 

 

Obrázek 27: Portfolio inkrementálního přístupu - 1. iterace 

2. iterace 

Po aplikaci zlepšujícího projektu máme druhý krok iterace, a to opětovné 

zjištění zpožděných aktivit, analýza problému a generování zlepšujících projektů. 

Jelikož jsme si již ukázali podrobně celou první iteraci, zkrátíme popis druhé na 
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nejnutnější části. Při hledání zpožděných aktivit zjistíme, že zpožděná aktivita je 

pouze aktivita    (   začíná od začátku rozvrhu a aktivita    přímo následuje za 

aktivitou   . Její                     . 

Při šetření problémů zpoždění nám zůstávají totožné problémy a zlepšující 

projekty z první iterace, protože jsme je první iterací – výběrem prvního zlepšujícího 

projektu – neopravili. Jedná se o zlepšující projekt přidání nového zdroje    (  ) 

a zkrácení času změny stavu zdroje           (  ). Náklady na projekty zůstávají 

stejné: 

              ,              , 

ale profity se nám změní z důvodu, že při posunutí zpožděné aktivity    díky 

zlepšujícím projektům, dojde k odkrytí intervalu dostupnosti, který aktivita    

překrývala, a tím nemohla aktivita    začít dříve – jedná se o interval: 〈       〉. 

Profit je roven délce odkrytého intervalu dostupnosti: 

             ,              . 

Iterativní přístup zvolí jako výsledek druhé iterace zlepšující projekt   , protože 

profit je větší než jeho náklad (oproti prvnímu zlepšujícímu projektu): 

                    {                }. 

                    , 

                    . 

Na obrázku 28 je graficky znázorněn výsledný rozvrh po aplikaci portfolia po 

druhé iteraci. Díky zkrácení času změny stavu zdroje mezi aktivitou         mohlo 

dojít k posunutí aktivity   , a tím i k odkrytí intervalu dostupnosti, který využila 

aktivita   . 

 

Obrázek 28: Portfolio inkrementálního přístupu - 2. iterace 

3. iterace 

V první části hledání zpožděných aktivit analýza vrátí dvě aktivity, a to 

aktivitu   , která by mohla začít ihned po aktivitě   , ale z důvodu změny stavu 

zdroje tomu tak není. Jako druhou zpožděnou aktivitu vrátí   , která může začít 
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ihned po aktivitě   , ale nezačíná z důvodu nedostupnosti zdroje dle kalendáře 

dostupnosti.                                        . 

Pro zjednodušení rovnou vyloučíme zlepšující projekty pro zpožděnou 

aktivitu   , kde již mezi aktivitou         došlo ke zlepšení na stejném zdroji. 

Můžeme to brát jako případ, kdy by dané zlepšení bylo moc nákladné. Budeme tedy 

šetřit druhou zpožděnou aktivitu   . V úvodu 3. iterace jsme již napsali důvod 

zpoždění aktivity, kterým je nedostupnost zdroje z důvodu jeho kalendáře – jedná se 

o časovou nedostupnost mezi intervaly: 〈     〉 〈       〉. Jelikož časová prodleva 

není celá v intervalu nedostupnosti, máme pro ni následující zlepšující projekty: 

                   ,                   . 

Zlepšující projekty přidávání intervalů dostupnosti mají stále stejný náklad, tedy: 

                        . 

Profit zlepšujících projektů je roven délce přidaného nového intervalu, tj.: 

            , 

             . 

Na první pohled je tedy vidět, že výsledek třetí iterace je zlepšující projekt   , jehož 

profit převyšuje jeho náklad. 

                    {                }. 

                    , 

                    . 

Na obrázku 29 je graficky znázorněn výsledný rozvrh po aplikaci portfolia ze 

třetí iterace. Díky přidání intervalu dostupnosti pro zdroj    může aktivita    začít 

těsně za aktivitou   . 

 

Obrázek 29: Portfolio inkrementálního přístupu - 3. iterace 

4. iterace 

V této iteraci nezačne fáze hledání zpožděných aktivit, protože již neexistuje 

objednávka, která by byla zpožděná. Pro objednávku máme nastaven čas dokončení 

210, což přesně odpovídá času dokončení rozvrhu po aplikaci portfolia ze 3. iterace. 
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Rekapitulace 

Díky nalezenému rozvrhu (rozvrhovacímu problému) máme dokázáno, že 

existuje minimálně jeden případ, kdy inkrementální přístup vydá lepší výsledek než 

komplexní. Pojďme si shrnout výsledná portfolia a ceny rozvrhů pro daný rozvrh: 

 Portfolio 
Cena 
rozvrhu 

Náklad 
portfolia 

Celkové 
zlepšení 

Analyzovaný 
rozvrh 

- 240 -  

Komplexní 
přístup 

{
                 
                

} 195 25 20 

Inkrementální 
přístup 

{
                 
                 

                 
} 180 30 30 

Tabulka 5: Porovnání portfolií jednotlivých přístupů 

Pro srovnání je na následujících obrázcích postupně zobrazen původní rozvrh 

(Obrázek 30), rozvrh po aplikaci portfolia získaného komplexním přístupem 

(Obrázek 31) a  rozvrh získaný aplikací portfolia z inkrementálního přístupu 

(Obrázek 32). 

 

Obrázek 30: Původní rozvrh pro porovnání přístupů 

 

Obrázek 31: Rozvrh pro komplexní přístup 

 

Obrázek 32: Rozvrh pro inkrementální přístup 
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8.2 Případ, kdy je komplexní přístup lepší 

Nyní se pokusíme dokázat, že i komplexní přístup může být v některých 

případech lepší než inkrementální. Přistoupíme k důkazu stejným způsobem, a to 

nalezením rozvrhu (rozvrhovacího problému), který nám v případě komplexního 

přístupu vydá lepší portfolio než v inkrementálním přístupu. Pro nalezení takového 

rozvrhu budeme vycházet z toho, že v komplexním přístupu ohodnocujeme kromě 

jednotlivých zlepšujících projektů i dvojice. Komplexní přístup tedy dokáže odhalit 

přidanou hodnotu dvojic zlepšujících projektů v případě, že jednotlivé zlepšující 

projekty jsou bezvýznamné (mají nulový profit). Na obrázku 33 vidíme workflow, ze 

kterého vzejde analyzovaný rozvrh (modelovaný pomocí programu Workflow editor 

[13] z projektu FlowOpt [7] nebo [8] a [9]). 

 

Obrázek 33: Příklad Nested Workflow pro komplexní přístup 

 aktivity       mají délku vykonání 60 minut a potřebují ke svému vykonání 

zdroje      , které mají pouze jeden stav; aktivity nemají jiné alternativy ke 

zdrojům      ; 

 zdroje       mají stejný kalendář, ve kterém mají jeden interval dostupnosti 

〈     〉; 

 aktivity       jsou umístěny v paralelní úloze – tj. jejich vykonání je na sobě 

nezávislé; 

 cena aktivit       je   ; 

Na obrázku 34 je graficky vyobrazen rozvrh   (pomocí programu Gantt 

Viewer [14]), který vznikne po rozvrhnutí následujícího rozvrhovacího problému 

                 : 

 požadovaný začátek výroby je                             ; 
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 množina objednávek      obsahuje pouze jednu objednávku: 

                                                    , kde: 

-     je workflow dle zmíněného nákresu (Obrázek 33) a popisu; 

- požadovaný čas dokončení          je roven 60-ti minutám od začátku 

výroby; 

- penále za každou 1 minutu (             zpoždění je rovno 1 jednotce 

ceny (           ); 

- penále za každou 1 minutu (            ) předčasného dokončení je 

rovno 0 (            ); 

Rozvrhovací problém tedy vypadá následovně: 

    {                }                      

 

Obrázek 34: Rozvrh pro příklad komplexního přístupu 

Z obrázku rozvrhu 34 je vidět, že rozvrhovač rozvrhl aktivity sériově 

z důvodu, že obě aktivity potřebují stejné zdroje. Cena tohoto rozvrhu (viz 5.4) je 

rovna ceně všech aktivit (       a penále za zpoždění: 

          ⌈
|             |

         
⌉             

 ⌈
|      |

 
⌉       

Čas dokončení rozvrhu je požadován 1 hodinu po jeho začátku, což při nynějším 

rozvrhnutí je o 1 hodinu později – penále je tedy rovno 60. 

                       

Hledání zpožděných aktivit 

První iterace pro komplexní a inkrementální hledání portfolia je stejná, tzn., 

provede se hledání zpožděných aktivit a posléze zjišťování důvodů zpoždění. Pro 

lepší představu práce algoritmu ilustrujeme výpočet pomocí pseudokódu 11 stejně 
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jako v prvním příkladu (pro vysvětlení zápisu viz 8.1 část „Hledání zpožděných 

aktivit“). 

Krokování algoritmu GENERATELATEACTIVITY - viz Pseudokód 1 

22 Queue := Paralelní 
23 PSTParalelni := 0 

24 RDDParalelní := 60 

25  

26 T := Paralelní; Queue :=   

27   T   PRIMITIVNI AND RDDT < 120 => Queue := {A1, A2} 
28  

29 T := A2; Queue := {A1} 

30   T   PRIMITIVNI => 
31   PSTT := 0;   RDDT := 60; 

32   PSTT < 60 AND RDDT < 120 => ZA := {A2} 

33  

34 T := A1; Queue := {} 

35   T   PRIMITIVNI => 
36   PSTT := 0;   RDDT := 60; 

37   PSTT < 0 AND RDDT < 60 

Pseudokód 11: Krokování algoritmu pro hledání zpožděných aktivit II 

Na obrázku 35 jsou pro lepší představu znázorněny dané hodnoty pro každou 

úlohu (jako obrázek 25 z prvního příkladu). V obrázku již není šipka mezi aktivitou 

        z důvodu, že se jedná o paralelní dekompozici, tj. vykonání aktivit je vůči 

sobě nezávislé z pohledu času. 

A1 A2

T

PSTT

ST ET

RDDT

0 60 60 120

6060 00

0

0 60

120

Paralelní

 

Obrázek 35: Ilustrace nastavených hodnot pro hledání zpožděných aktivit II 

Výsledná množina zpožděných aktivit    obsahuje pouze jednu aktivitu, a to 

aktivitu   . 
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Generování zlepšujících projektů 

Nyní najdeme důvody zpoždění aktivity A2 tak, že pro každý zdroj, který je 

pro ni vybrán, zkontrolujeme následující situace: 

a) zdroj využívá jiná aktivita: 

Podmínka dle 6.2.3 a): 

                 

                      〈         〉              , 

je splněna pro aktivitu    a zdroj    i   , tzn. do množiny zlepšujících projektů 

vložíme dva zlepšující projekty, které jsou přidání zdroje   a zdroje   : 

      {                     }. 

b) rychlost změny stavu zdroje: 

Jelikož nedochází ke změně stavu žádného zdroje, projekt zkrácení času 

změny stavu nebude generován. 

c) kalendář dostupnosti: 

Jelikož kalendář dostupnosti obou zdrojů pokrývá celý interval rozvrhu, 

zlepšující projekty týkající se kalendáře dostupnosti také nebudou generovány. 

Jako poslední fázi před hledáním portfolia přiřadíme hodnotu nákladu 

jednotlivým zlepšujícím projektům: 

      (          )    , 

      (          )    . 

Ohodnocení zlepšujících projektů 

Rozvrh vytvořený z rozvrhovacího problému po aplikování jednotlivých 

zlepšujících projektů bude stejný, protože přidáním jednoho zdroje nezařídíme, aby 

aktivity    a    byly vykonány paralelně. Proto je profit následující: 

      (          )   , 

      (          )   . 

Společná aplikace navržených zlepšujících projektů již zařídí, aby aktivity 

byly vykonány paralelně. Na obrázku 36 vidíme zobrazen rozvrh po přidání zdrojů 

        dle zlepšujících projektů. Ve sloupečku „Resources“ vidíme pro aktivitu    

alokované nové zdroje, které vytvořily dané zlepšující projekty: 
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Obrázek 36: Rozvrh po aplikaci zlepšujících projektů 

Výsledná cena rozvrhu již neobsahuje penále za zpoždění, protože rozvrh končí 

jednu hodinu po začátku – což je požadovaný čas dokončení. Profit dvojice 

zlepšujících projektů je tedy: 

      (                     )             

Portfolio komplexního přístupu 

Při stejné váze profitu a nákladu komplexní přístup navrhne dva zlepšující 

projekty, což je přidání zdroje        . Důvodem je, že hodnota profitu dvojice je 

větší, než společný náklad (tj.   ). Označme si nový rozvrh po aplikaci zlepšujících 

projektů jako         . Výsledná cena nového rozvrhu je menší o 60: 

    (        )      a náklad je 40, tedy výsledné zlepšení je 20. 

Portfolio inkrementálního přístupu 

Inkrementální přistup vybírá zlepšující projekt s maximálním zlepšením. 

V našem případě oba zlepšující projekty mají zlepšení záporné, protože profit je 

roven nule a náklad je větší než nula. Proto inkrementální přístup skončí neúspěšně 

již v první iteraci. 

Rekapitulace 

Díky nalezenému rozvrhu (rozvrhovacímu problému) máme dokázáno, že 

existuje minimálně jeden případ, kdy komplexní přístup vydá lepší výsledek než 

inkrementální. Pojďme si shrnout výsledná portfolia a ceny rozvrhů pro daný rozvrh: 

 Portfolio 
Cena 
rozvrhu 

Náklad 
portfolia 

Celkové 
zlepšení 

Analyzovaný 
rozvrh 

- 180 -  

Komplexní 
přístup 

{                     } 60 40 20 

Inkrementální 
přístup 

  - - - 

Tabulka 6: Porovnání portfolií jednotlivých přístupů 
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Pro srovnání je na následujících obrázcích postupně zobrazen původní rozvrh 

(Obrázek 37) a rozvrh po aplikaci portfolia získaného komplexním přístupem 

(Obrázek 38). 

 

Obrázek 37: Původní rozvrh pro porovnání přístupů 

 

Obrázek 38: Rozvrh pro komplexní přístup 
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9. Vlastnosti, pozorování a možné modifikace 

V této kapitole si uvedeme vlastnosti popsaných přístupů výběru portfolia 

(9.1), dále pár obecných pozorování o navržené analýze (část 9.2) a na závěr 

možnosti modifikace analýzy (část 9.3). 

9.1 Vlastnosti přístupů pro výběr portfolia 

Algoritmus (viz 6.2.2 a Pseudokód 1) hledající zpožděné aktivity nemusí 

prohledat celý rozvrh, tj. zjišťovat problémy mezi všemi aktivitami, u kterých vzniká 

časová prodleva. V algoritmu se postupuje od konce rozvrhu – dle konce vykonání 

jednotlivých aktivit (z množiny zpracovávaných úloh se bere vždy ta s největším 

koncem vykonání). Postupuje se pouze do fáze, dokud daná úloha není ve skluzu. Ve 

skluzu myslíme případ, kdy aktivita není dostatečně vzdálená oproti termínu 

dokončení v kontextu délky všech následníků. Při postupu k začátku rozvrhu se 

doporučený čas konce zmenšuje dle délky přímých následníků (podle workflow). 

Z tohoto pozorování vyplývá, že popsaný přístup řeší pouze část rozvrhu a to 

pomyslné okno, jehož konec je konec rozvrhu a jehož začátek nemusí být od začátku 

rozvrhu. 

V obraze tohoto pozorování máme, že komplexní přístup řeší pouze dané 

pomyslné okno zpoždění. Pokud by tedy nedošlo k úplnému zlepšení všech časových 

mezer u zpožděných aktivit v daném okně, tak by nemuselo dojít k úplnému vyřešení 

penále. Slovem nemuselo máme na mysli to, že ve skutečnosti přesně nevíme, jak se 

rozvrhovač zachová k navrženým zlepšujícím projektům (například jaké aktivitě 

alokuje nový zdroj). 

Oproti tomu inkrementální přístup řeší dané okno pro každou iteraci – tj. 

vždy pro nový rozvrh po aplikaci zlepšujícího projektu z předchozí iterace. Pomyslné 

okno zpoždění se nám při každé iteraci mění dle aktuálního zpoždění. 

Inkrementální přístup – výběr zlepšujícího projektu 

Otázkou při výběru zlepšujícího projektu pro danou iteraci inkrementálního 

přístupu je, zdali je možné, že i přes použití neefektivního zlepšujícího projektu 

(jehož profit je menší než náklad aplikace – pro zadanou váhu mezi profitem 

a nákladem) se neotevřou dveře pro zlepšení v další iteraci. To znamená, že se 

vygenerují nové zlepšující projekty, které budou mít nejen dobrý efekt na 



86 

 

analyzovaný rozvrh v dané iteraci, ale i převýší neefektivní zlepšení z předcházející 

iterace. 

Je potřeba si také uvědomit, že se jedná o hladový přístup řešení 

optimalizačních úloh, který v každém kroku algoritmu vybírá lokální maximum. 

9.2 Pozorování 

Náklad zlepšujících projektů 

Není těžké nahlédnout, že hodnota nákladů zlepšujících projektů má velký 

vliv na výběr portfolia. Například ve třetí iteraci příkladu 8.1 máme: 

             ,              . 

Zde je vidět, že je tenká hranice mezi nákladem a profitem – hranice mezi vybráním, 

či nevybráním zlepšujícího projektu do portfolia. Respektive profit je především 

určení časové úspory nového rozvrhu po aplikaci zlepšujícího projektu, ke které 

dojde v rámci zpoždění objednávky. Na druhou stranu náklad je uživatelsky 

nastavená hodnota. Z popsaných důvodů přístupy výběru portfolia obsahují váhu 

mezi profitem a nákladem, aby bylo možné zvětšovat důraz na profit oproti nákladu 

(a naopak). 

Penále objednávek 

Dalším pozorováním je, že může existovat objednávka, která bude vždy 

generovat nenulové penále. Každá objednávka má minimální délku vykonání, která 

je určena jejím workflow, respektive stromovou strukturou workflow a délkou 

jednotlivých aktivit (bez zdrojů a dalších omezení). Navržená analýza pro tento druh 

objednávek nevygeneruje žádný zlepšující projekt. Pokud bychom zahrnuli zlepšující 

projekt, který by zmenšoval délky aktivit, byla by možnost docílit zlepšení i u tohoto 

typu zpožděných objednávek. Na druhou stranu by stále mohl existovat extrém, který 

by požadoval čas dokončení objednávky například 1 minutu od začátku výroby 

(například pro výrobu motoru). 

9.3 Modifikace analýzy 

V této části se podíváme na možnosti změn v přístupu k analýze. Již 

nebudeme rozebírat možné důsledky daných modifikací – ty ponecháme na případné 
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pokračování v této oblasti. Cílem této části je ukázat rozsah problematiky analýzy 

rozvrhů a možnosti k dalšímu pokračování práce v této oblasti. 

 vícenásobné spuštění komplexního přístupu; 

 ohodnocování dvojic pro iterativní přístup a vybrání zlepšujícího projektu, 

který má největší profit a dobře se pojí s ostatními zlepšujícími projekty; 

 v algoritmu hledání kritických aktivit by se bral v potaz celý rozvrh; nezajímal 

by nás tedy doporučený čas konce, ale pouze možný čas začátku; 

 v algoritmu kritických aktivit by byl možný čas začátku určený dle workflow – 

tj. součtem délek všech předcházejících aktivit; 

 ohodnocování potenční množiny zlepšujících projektů; 
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10. Závěr 

Tato diplomová práce měla za cíl více prozkoumat a především vytvořit 

formální základ pro oblast analýzy rozvrhů a popsaný přístup ilustrovat na 

softwarovém prototypu. Věříme, že jsme dokázali splnit stanovené cíle a navíc, že se 

podařilo práci rozšířit o alternativní přístup pro výběr portfolia s uvedenými příklady. 

Původní práce na Analyzeru byla součástí softwarového projektu FlowOpt, 

který byl úspěšně obhájen v červnu 2011. Celý projekt FlowOpt byl prezentován na 

několika konferencích: ICAPS 2011 System Demonstrations (http://icaps11.icaps-

conference.org/demos), TAAI 2011, ICAPS 2012 získáno „System Demonstration 

and Exhibits Award“ http://icaps12.icaps-conference.org/demo.html), ECAI 2012 

System Demo (http://www2.lirmm.fr/ecai2012/). 

Tato práce přidává důležitá rozšíření, která nebyla implementována či 

formálně ukotvena v průběhu prací na projektu FlowOpt. Jmenovitě se jedná 

o rozšíření datového modelu rozvrhu nad rámec softwaru MAK€, formální popis 

algoritmu hledání zpožděných aktivit, šetření intervalů zpoždění a generování 

zlepšujících projektů, navržení inkrementální metody pro hledání portfolia a srovnání 

s komplexním přístupem. 

V důsledku nových součástí a hlubšího prozkoumání analýzy došlo 

i ke zjednodušení uživatelské části softwarového prototypu, aby bylo možné 

jednoduše ilustrovat příklady analýzy rozvrhů. 

Pozorování a zhodnocení z kapitoly 9 nám ukazuje šířku celé oblasti analýzy 

rozvrhů. Na závěr tedy doufáme, že průzkum oblasti analýzy nekončí touto 

diplomovou prací, ale najdou se jedinci, kteří budou prozkoumávat a dále rozšiřovat 

znalosti v této oblasti s cílem vytvořit plnohodnotné softwarové dílo použitelné 

v komerčním světě. 

Možná rozšíření práce 

 rozšíření analýzy o prvky, které nebyly zahrnuty: synchronizační pravidla, 

přerušitelné aktivity; 

 rozšíření analýzy o zlepšující projekty, které nezrychlují rozvrh: vytvoření 

analýzy, která by generovala zlepšující projekty typu: odebrání zdroje, zdelšení 

časů změny stavu zdroje; 

http://icaps11.icaps-conference.org/demos
http://icaps11.icaps-conference.org/demos
http://icaps12.icaps-conference.org/demo.html
http://www2.lirmm.fr/ecai2012/
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 modifikace rozvrhovacího problému většími změnami: změny, které mění 

povahu původního výrobku a objednávky (změny workflow, změny 

v objednávce); 

 modifikace analýzy a srovnání se stávajícím přístupem: modifikovat analýzu 

dle části 9.3 a vyhodnotit důsledky modifikace oproti stávajícímu přístupu; 

 experimentální testy výběru portfolia: srovnání časů běhu a kvality portfolií 

získaných z obou přístupů výběru portfolia; experimentální srovnání 

s portfoliem získaného ohodnocením potenční množiny; 
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Seznam pseudokódů 

Pseudokód 1: Generování zpožděných aktivit 46 

Pseudokód 2: Výpočet PST pro úlohu T 47 

Pseudokód 3: Výpočet RDD pro úlohu T 47 

Pseudokód 4: Získání vybraných potomků úlohy, která může začít dříve 48 

Pseudokód 5: Zjišťování problémů a generování zlepšujících projektů 50 

Pseudokód 6: Zjišťování problému aktivity blokující zdroj 52 

Pseudokód 7: Zjišťování problémů z důvodu změny stavu zdroje 54 

Pseudokód 8: Zjišťování problémů z důvodu kalendáře dostupnosti 56 

Pseudokód 9: Zjišťování problémů z důvodu drahých aktivit 57 
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Seznam použitých zkratek 

TNA Temporal Networks with Alternatives 

- temporální stromová struktura s alternativami pro popis 

výrobního procesu 

NTNA Nested Temporal Networks with Alternatives 

- zahnízděná temporální stromová struktura s alternativami pro 

popis výrobního procesu 

WF editor Workflow editor 

- editor pro tvorbu workflow, který byl vytvořen v rámci projektu 

FlowOpt [7] (nebo [8] a [9]) 

PSTT Possible Start Time 

- možný čas začátku vykonání úlohy T (viz 6.2 část (ii)) 

RDDT Recommended Due Date 

- doporučený čas konce úlohy T (viz 6.2 část (ii)) 


