Időben előrehaladó algoritmus beosztástervezési
problémák megoldására
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A munkaidő-beosztás tervezés automatizálásának nehézségét az
adja, hogy rengeteg különféle, egymásnak gyakran ellentmondó
követelmény mentén kell megkeresni a lehető legkevesebb megszegéssel
járó megoldást, ahol az állapottér nagysága a követelmények számához
képest exponenciálisan növekszik1. Az elkészítendő beosztás felé
különböző követelményeket támaszt mind a munka törvénykönyve, mind
a munkáltató és a munkavállaló. Az általános, mesterséges intelligencia
alapú módszerek – így a területen gyakran használt genetikus algoritmus
– a nagyobb állapotterek esetében már nem képes értékelhető megoldást
adni2. A probléma egyik lehetséges megoldását a heurisztikus
algoritmusok jelentik. Ezen belül is az időben előrehaladó algoritmusok
használata, amik a tervezési időszakon végighaladva készítik el a
beosztást3. A megoldás egyik kihívása, hogy hogyan lehet az igényeknek
megfelelő beosztást megtalálni azon követelmények esetében, amelyek
az éppen készülő beosztástól függenek. Cserébe viszont garanciát lehet
vállalni mind a futásidőre, mind az elkészült beosztás minőségére,
szemben a mesterséges intelligencia alapú megközelítésekkel.
Előadásomban egy időben előrehaladó algoritmust mutatok be, illetve
javaslatot teszek technikákra, melyekkel javítható az algoritmus futásideje
és pontossága.
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