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1 Inleiding

1.1 Informele prob!eemstelling

Dit afstudeeronderzoek gaat over een roosteringsprobleem dat zich voordoet op de afdeling

Service Delivery van PinkRoccade Online. Op deze afdeling worden werkzaamheden verricht

die elk op een specifiek tijdstip afgerond moeten zijn. Deze tijdstippen zijn bekend en kunnen

als 'deadlines' worden beschouwd. Voor het verrichten van deze werkzaamheden is slechis

een beperkt aantal medewerkers beschikbaar en alle werkzaamheden vereisen bepaalde kennis

om uitgevoerd te kunnen worden. Medewerkers met veel kennis kunnen daarom een groot

deel van de werkzaamheden uitvoeren, terwijl medewerkers met minder kennis relatief

weinig van de werkzaamheden voor hun rekening kunnen nemen.

Kort gesteld komt het bestudeerde probleem op het volgende neer: hoe kunnen de

werkzaamheden bet beste onder de beschikbare medewerkers worden verdeeld, zodat alle

werkzaamheden voor hun 'deadline' afgehandeld zullen zijn? Bij deze verdeling is bet niet

alleen van belang welke werkzaamheden een medewerker gaat verrichten, maar ook de

volgorde waarop de werkzaamheden verricht worden bepaalt of alle werkzaamheden op tijd

klaar zullen zijn. Er zijn voor deze verdeling zeer veel mogelijkheden, wat bet vinden van de

optimale verdeling bemoeilijkt.

1.2 Globale aanpak

Om dit probleem op te kunnen lossen is het eerst bestudeerd. Hierbij is gekeken naar het

aantal verschillende werkzaamheden dat verricht wordt door de medewerkers en welke kennis

deze werkzaamheden vereisen. Ook is onderzocht hoeveel tijd een medewerker besteedt aan

bet verrichten van deze werkzaamheden en welke werkzaamheden het meest voorkomen. Na

deze bestudenng is duidelijk geworden welke personen en werkzaamheden in dit

roosteringsprobleem een rot spelen en welke eigenschappen zij hebben. Verder is onderzocht

hoe de werkzaamheden op dit moment verdeeld worden en welke 'regels' aan deze verdeling

ten grondslag liggen.

Vervolgens is een probleemmodel gemaakt, waarbij eveneens een aantal werkzaamheden

verdeeld moet worden onder een aantal beschikbare medewerkers. Ook in het model hebben

de werkzaamheden een 'deadline' en vereisen bepaalde kennis. De vereiste kennis voor de

werkzaamheden en de kennis van de medewerkers worden beschreven op 4 niveaus. De

'regels' die bij deze verdeling gebruikt worden komen in grote mate overeen met de regels die

op de afdeling Service Delivery gebruikt worden. Een aantal regels mag in voorkomende

gevallen overschreden worden, terwiji andere regels nooit overschreden mogen worden.
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Met een zoekstrategie wordt geprobeerd de beste verdeling van de werkzaamheden te vinden,

waarbij alle werkzaamheden voor hun 'deadline' afgehandeld zullen worden. Bij bepaalde

combinaties van werkzaaniheden en beschikbare medewerkers is een dergelijke verdeling niet

mogelijk. Dan zoekt de gebruikte zoekstrategie naar een verdeling waarbij de 'deadline' voor

zo mm mogelijk werkzaamheden overschreden wordt. Hierbij wordt ook de mate waarin de

'deadline' overschreden wordt, geminimaliseerd.

1.3 Indeling verslag

Hoofdstuk 2 is relatief kort en behandelt de probleemstelling en de daaruit voortvloeiende

deelvragen. In dit hoofdstuk vindt ook de afbakening van het onderwerp plaats.

In hoofdstuk 3 wordt de afdeling Service Delivery beschreven en wordt aandacht besteed aan

de manier waarop hier gewerkt wordt. Dit is ook de plaats waar de eigenschappen van zowel

de medewerkers als de werkzaamheden beschreven worden. Bij deze beschrijving is getracht

het gebruik van vakjargon en acroniemen tot een minimum te beperken. Desondanks bevat dit

hoofdstuk enkele paragrafen die een toelichting geven op de gebruikte terminologie.

Hoofdstuk 4 behandelt algemene theoretische aspecten bij het maken van een rooster of

planning. In dit hoofdstuk wordt besproken hoe mensen roostenngsproblemen oplossen en

wat de rol van een computerprogramma kan zijn bij het oplossen van deze problemen.

De gebruikte methode voor het oplossen van het gemodelleerde probleem wordt beschreven

in hoofdstuk 5. Hier wordt aandacht besteed aan de probleemformulenng, het zoeken naar

oplossingen in het algemeen en wordt de gebruikte zoekstrategie A* gepresenteerd. Het

laatste deel van dit hoofdstuk behandeld gaat in op de complexiteit van problemen.

Al deze zaken leiden in hoofdstuk 6 tot een beschrijving van het model. De modelobjecten

'werkzaamheden' en 'medewerker' worden hier gedetailleerd beschreven. Het

roosteringsprobleem wordt hier geformuleerd in termen die het mogelijk maken met bet

zoekalgoritme A* te zoeken naar de beste oplossing. De 'regels' die bepalen of een verdeling

van de werkzaaniheden 'good' of 'slecht' is worden vertaald naar een functiestelsel dat

gebruikt wordt door de zoekstrategie bij het zoeken naar de beste verdel ing. Hier wordt ook

beschreven welke werkzaamheden een medewerker wel en niet mag uitvoeren. De gebruikte

zoekstrategie is gebaseerd op het A* zoekalgoritme, maar wijkt hiervan op een aantal punten

af. Deze wijzigingen worden beschreven en gemotiveerd.

Hoofdstuk 7 beoordeelt de gebruikte oplossingmethode, waarbij op basis van het

beoordelingsresultaat nog enkele verbeteringen worden doorgevoerd. Door enkele

probleeminstanties in het model op te lossen. worden de beoordeling en de verbeteringen

toegelicht. In dit hoofdstuk wordt het model van het roostenngsprobleem op de belangrijkste

punten vergeleken met het roosteringsprobleem op de afdeling Service Delivery van

PinkRoccade Online. Tot slot van dit hoofdstuk worden nog enkele aspecten van de manier
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van werken op de afdeling toegelicht die naar mening van de auteur in meer of mindere mate

een belemmering vormen voor het tijdig afhandelen van de werkzaamheden.

De conclusies staan in hoofdstuk 8. In dit laatste hoofdstuk worden enkele overwegingen en

suggesties gedaan aan de organisatie, zodat het maken van rooster en de athandeling van de

werkzaamheden sneller gedaan kan worden. Tot slot worden verbeteringen voor de gebruikte

zoekstrategie gesuggereerd.

De bijlagen waaraan in de verschillende hoofdstukken wordt gerefereerd zijn achter in dit

versiag opgenomen.

_____________
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2 Probleemstelling en afbakening

Dit hoofdstuk gaat in op de centrale probleemstelling en hieraan verwante vragen. Voorts

beschrijft dit hoofdstuk wat wel en wat niet tot het onderwerp van dit afstudeerverslag

behoort. Aan iedere afbakening ligt een motivatie ten grondsiag, die ook vermeld zal worden.

2.1 Probleemste!Iing en Deelvragen

Probleemstelling
1k bestudeer een deel van de werkzaamheden op de afdeling Service Delivery van

PinkRoccade Online, om te achterhalen hoe de planning van de dienstverlening tot stand

komi. Door het modelleren van een deel van het planningsdomein wil ik nagaan of het

gebruik van heuristische zoektechnieken een bijdrage kan leveren aan het maken van betere

planningen. Onder een betere planning wordt een planning verstaan die zo mm mogelijk

randvoorwaarden schendt en zoveel mogelijk voldoet aan de wensen van de planner, de

zogenaamde doelfuncties. Bovendien wil 1k nagaan of dit deel van de planning

geoptimaliseerd kan worden door deze zoektechniek. Indien er een oplossing binnen de

randvoorwaarden bestaat is een optimale oplossing een oplossing binnen de randvoorwaarden

die de doelfuncties maximaliseert. Is er geen oplossing binnen de randvoorwaarden, dan is de

optimale oplossing de oplossing die het minst de randvoorwaarden schendt en daarbij de

doelfuncties maxirnaliseert. Alle overige oplossingen zijn niet optimaal.

Deze probleemstelling kent verschillende deelvragen die beantwoord moeten worden voordat

er conclusies over de probleemstelling geformuleerd kunnen worden.

Planningsdomein
Voordat bovenstaande vragen beantwoord kunnen worden, zal eerst duidelijkheid verkregen

moeten worden over de volgende zaken: wat is een optimale planning, met andere woorden

wat is een optimale toewijzing van taken aan medewerkers? Deze vraag kan beantwoord

worden nadat is vastgesteld welke doelfuncties en randvoorwaarden aanwezig zijn in het

planningsdomein.

Dc entiteiten in het planningsdomein dienen eveneens onderzocht te worden. Vragen die

hiervoor beantwoord moeten worden zijn de volgende: wat is een taak en welke

eigenschappen hebben de verschillende taken? Welke waarden kunnen de eigenschappen van

taken hebben? Wat is een medewerker en welke eigenschappen hebben de verschillende

medewerkers? Wat zijn de waarden van de eigenschappen van een medewerker? Hoeveel

taken en medewerkers zijn er? Zijn de taken allemaal verschillend of delen zij eigenschappen

op een zeker abstractieniveau? En hoe zit dit laatste voor de medewerkers?
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Voor het beantwoorden van deze vragen is onder meer gebruik gemaakt van een vragenlijst

zoals opgenomen in Jorna & Gazendam (1996). Verder zijn enkele technieken uit de

kennisacquisitie gebruikt en is inteme documentatie binnen PinkRoccade geraadpleegd. Ook

historische gegevens afkomstig uit een databank binnen de organisatie zijn gebruikt.

Gehanteerde oplossingsmethode
Is de gebruikte oplossingsmethode geschikt voor het vinden van een oplossing van het

onderzochte planningsprobleem? Deze vraag zal beantwoord worden aan de hand van de

resultaten van het gebruikte zoekalgoritme binnen het model.

Gebruikte model
In welke mate is bet model dat in hoofdstuk 4 beschreven zal worden een afspiegeling van de

situatie bij PinkRoccade Online? Deze vraag kan beantwoord worden door de relaties en

objecten in het model te vergelijken met de relaties en objecten in de organisatie.

Omvang van het probleem
Hoe groot zijn de probleem- en de toestandsruimte van het planningsprobleem bij

PinkRoccade Online? Welke factoren bepalen deze omvang? Is de omvang van de

toestandsruimte indicatief voor de complexiteit van bet planningsprobleem?

Deelvraag vanuit PinkRoccade Online
Bij het onderzoeken van de werkzaamheden op de afdeling Service Delivery ten aanzien van

de planning, is mij gevraagd om de belangrijkste bevindingen aan de organisatie kenbaar te

maken. Hoewel het zoeken naar mogelijke organisatorische verbetering en verbetenngen in

de taakomgeving van de medewerkers op de afdeling Service Delivery niet direct deel

uitmaken van de probleemstelling, zal hier in dit verslag wel enige aandacht aan worden

besteed. In dit Iicht zijn de hoofdstukken 3 en 4 van het versiag het meest interessant, omdat

ze de praktijksituatie beschrijven en van een theoretisch perspectief voorzien. In hoofdstuk 7

worden deze aandachtspunten besproken en in hoofdstuk 8 zijn enkele aanbevelingen te

vinden.

2.2 Motivatie

PinkRoccade Online is een dienstverlenend bedrijf. De markt waarin bet bedrijf opereert

wordt gekennierkt door een competitief karakter. In het verleden hadden bedrijven in deze

sector vaak een inspanningsverplichting, tegenwoordig verlangen de afnemers een

resultaatsverplichting. Omdat deze afnemers voor hun elgen bedrijfsvoering afhankelijker zijn

geworden van moderne informatietechnologie wordt er flu contractueel een termijfl

algesproken waarbinnen de dienstverlener zijn diensten moet leveren. Zo kan de situatie

ontstaan dat een overschrijding van de leveringstermijn resulteert in een schending van de
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contractuele afspraken. Deze situatie is uiteraard ongewenst voor zowel aanbieder als amnemer

van de diensten.

Reductie van het aantal overschnjdingen van de leveringstermijn voor diensten is een

belangrijke doelstelling binnen PinkRoccade Online. Een goede planning van de

werkzaamheden zal bijdragen aan de verwezenlijking van dit doel. Als blijkt dat een goede

planning niet alleen Ieidt tot minder overschrijdingen, maar ook tot een kortere gemiddelde

leveringstermijn, kan in de contracten ook een kortere leveringstermijn worden afgesproken.

Dit is voor afnemers van diensten en PinkRoccade Online aantrekkelijk.

2.3 Afbakening Onderwerp

Gezien de aard van het de probleemstelling en de duur van het afstudeerproject is een

athakening van het onderwerp nodig. PinkRoccade is een groot bedrijf en kent veel producten

en diensten. Dc probleemstelling spitst zich toe op één onderdeel van PinkRoccade en één

specifleke verzameling diensten die het bedrijf levert. Deze afbakening zal in deze paragraaf

gemaakt en toegelicht worden.

Afbakening binnen organisatie
PinkRoccade Online is een onderdeel van PinkRoccade, en heeft meerdere vestigingen in

Nederland. De vestiging in Amsterdam is de hoofdvestiging van PinkRoccade Online. Dit

bedrijf verzorgt voor opdrachtgevers onder meer de aanschaf, de aanleg, het beheer en het

onderhoud van computernetwerken en computers en software.

Binnen PinkRoccade Online verzorgt de aldeling Front Office het contact met klanten. Dc

aldeling Service Delivery is onderdeel van het Front Office en behandelt de aanvragen voor

dienstverlening en voert een groot dccl van de dienstverlening uit.

Dc probleemstelling ncht zich op de planning van de dienstverlening op de afdeling Service

Delivery van PinkRoccade Online in Amsterdam. Dc afdeling Service Delivery en de manier

waarop de planning van de dienstverlening gemaakt wordt, worden in hoofdstuk 3 behandeld.

Daar worden ook de diensten die gepland worden gepresenteerd.

Verzameling dienstverlening
PinkRoccade Online levert een breed scala aan diensten aan verschillende opdrachtgevers. Dc

afdeling Service Delivery handelt de meest voorkomende diensten af. Deze veel

voorkomende diensten worden door verschillende opdrachtgevers afgenomen.

Opdrachtgevers maken uit deze verzameling diensten een selectie van diensten die zij af

willen nemen. Deze selectie wordt vastgelegd in een zogenaamd JTSC contract (Information

Technology Standard Contract). Hierin staat onder welke voorwaarden de geselecteerde

diensten geleverd en opgezegd worden. In een Service Level Agreement (SLA), dat onderdeel

is van het contract, wordt afgesproken hoeveel tijd er tussen de aanvraag en de levering van
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een dienst mag verstrijken. In een SLA staat ook op welke tijden en dagen de opdrachtgever

recht heeft op dienstverlening. Dc inhoud van een SLA kan per kiant verschillen.

Afspraken over de leveringstijden in een SLA hebben de volgende vorm: indien een kiant

dienst x aanvraagt dan zorgt de dienstverlener dat in 85 % van de gevallen die dienst binnen 8

uur wordt geleverd, en in 95 % binnen 40 uur. Meestal blijft een relatief klein percentage

ongespecificeerd. Bij het spreken over de SLA-tijd wordt de tijd bedoeld die in de meeste

geval len gehaald moet worden, en is in bovenstaand voorbeeld 8 uur.

Dc algesproken SLA-tijden zijn voor drie verschillende kianten onderzocht en voor een van

deze klanten zijn zij als bijiage achterin opgenomen. Om na te gaan of de diensten inderdaad

geleverd worden binnen de contractueel vastgelegde tijden, worden deze gemeten over een

langere periode.

Bij de afbakening van de te beschouwen dienstverlening is getracht een representatieve

verzameling diensten te kiezen voor de situatie bij PinkRoccade Online. Dit is gedaan aan de

hand van twee criteria. Allereerst moet de verzameling beschouwde diensten zowel veel als

weinig aangevraagde diensten bevatten. Daarnaast is getracht zowel eenvoudige als complexe

diensten te beschouwen. Voor de bepaling van de complexiteit van een dienst is de

complexiteit van het proces dat uitgevoerd moet worden om de dienst te leveren als

uitgangspunt gebruikt.

De verzameling ITSC-diensten voldoet aan de gestelde afbakeningcriteria. Er zijn zowel veel

als weinig aangevraagde diensten en ook de complexiteit deze diensten is verschillend.

Hiermee wordt deze keuze een representatieve keuze voor de standaard dienstverlening van

PinkRoccade Online geacht. De probleemstelling beperkt zich daarom tot de planning van

ITSC-diensten op afdeling Service Delivery. Bijkomende motivatie voor deze afbakening is

het voornemen van de organisatie om in de nabije toekomst een groter deel van de

dienstverlening aan te bieden via ITSC-contracten. Daarnaast mag worden verondersteld dat

de afspraken uit het JTSC-contract en het Service Level Agreement bekend zijn op de

afdeling Service Delivery en eenduidig zijn geformuleerd.

Resumerend: de probleemstelling beperkt zich tot de planning van de levering van ITSC-

diensten op de aldeling Service Delivery van PinkRoccade Online in Amsterdam.

Heuristisch zoekalgoritme: A*
Het maken van een rooster of planning zal beschouwd worden als het oplossen van een

probleem. Een probleem wordt beschreven door een begin- en doeltoestand, waarbij door het

toepassen van verschillende operatoren gezocht kan worden in de probleemruimte. Dc

begintoestand vormt het vertrekpunt bij het oplossen van het probleem en het bereiken van de

doeltoestand correspondeert met het vinden van een oplossing.
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Bij het zoeken naar een oplossing voor een probleem kan gebruik worden gemaakt van

verschillende zoektechnieken. Er is voor gekozen om gebruik te maken van het A*

zoekalgoritme. Kort gezegd onderzoekt A* veelbelovende operatoren eerst voordat de minder

belovende oplossingsnchtingen onderzocht worden. A* heeft twee belangrijke

eigenschappen. Als er een oplossing voor het probleem bestaat, dan zal het A* zoekalgoritme

deze oplossing gegarandeerd vinden. En als er meerdere oplossingen voor het probleem

bestaan, dan zal A* de beste oplossing voor het probleem vinden. Deze twee eigenschappen

maken A* een compleet en optimaal zoekalgoritme.

In hoofdstuk 5 wordt het oplossen van problemen door het beschrijven van begin- en

doeltoestand en operatoren uiteengezet. Hier wordt ook het A algoritme beschreven. De

gekozen implementatie van A* wijkt op een aantal punten af van de standaardversie van dit

zoekalgoritme. Deze afwijkingen worden besproken en gemotiveerd in de hoofdstukken 6 en

7, nadat het op te lossen probleem is beschreven. De afwijkingen hebben geen gevolg voor de

optimaliteit van A*.

Programmeertechnische afbakening
Plannings- en roosteringsproblemen komen voor in veel bedrijven. Het is daarom niet

verwonderlijk dat er een scala aan computerprogramma's verkrijgbaar is om deze problemen

op te lossen. Hoewel veel planningsproblemen op een hoger abstractieniveau overeenkomsten

vertonen, zijn de verschillende softwarepakketten niet zonder meer inzetbaar bij ieder

afzonderlijk planningsprobleem. (Jorna & Gazendam, 1996). Een ander nadeel van bestaande

roostenngs- en planningsprogrammatuur is dat de probleemoplossingsmethode in deze

programma's vaak a! vastligt.

Een zelfgeschreven programma kan volledig op het probleem worden toegespitst. Dit heeft

enkele voordelen, zoals de vrijheid bij het kiezen van de probleemoplossingsmethode. Een

ander voordeel is vrijheid in de beschrijving van de objecttypen die in het planningsprobleem

aanwezig zijn. Het belangrijkste nadeel van het zeif maken van een programma is dat er veel

tijd besteed moet worden aan het schrijven en testen van een correcte werking van het

programma.

Bij het zeif ontwikkelen van programmatuur kan tegenwoordig gebruik gemaakt worden van

zeer uitgebreide ontwikkelomgevingen. Voordelen van deze moderne ontwikkelomgevingen

zijn de gebruikersvriendelijkheid van de gebruikersinterface en de grote hoeveelheden kant en

kiare programmacode die men kan gebruiken. Nadeel van een dergelijke omgeving is de grote

en soms overvloedige hoeveelheid mogelijkheden, waarmee de gebruiker zich eerst

vertrouwd dient te maken.

Vanwege de grote vrijheid die het zeif schrijven van een programma met zich meebrengt heb

1k ervoor gekozen zeif te gaan programmeren. In eerste instantie heb ik dat gedaan in de niet
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meer zo moderne programmeertaal Borland Turbo Pascal. Een gevolg van deze keuze was dat

er veel tijd is besteed aan het schrijven en testen van diverse functies. In een andere

ontwikkelomgeving waren deze functies direct beschikbaar geweest. In de eindfase van het

programmeren is het programma overgezet naar de modernere programmeeromgeving

Borland Delphi, de opvolger van Borland Turbo Pascal. Hiervoor is voornamelijk gekozen

omdat Delphi betere mogelijkheden biedt voor het gebruik van computergeheugen. Van

andere mogelijkheden die deze moderne ontwikkelomgeving biedt is geen gebruik gemaakt.

Cognitief ergonomische aspecten
Het vakgebied cognitieve ergonomie heeft onder nicer de interactie tussen (digitale) machines

en mensen als onderwerp. De mogelijkheden en beperkingen van het menselijke

informatieverwerkingssysteem vormen hierbij belangrijke uitgangspunten. Dc nadruk ligt

hierbij op gebruikersvriendelijkheid van de interactie tussen mens en machine.

Een goed ontwerp van een computerprogramma dat door mensen gebruikt wordt, houdi

rekening met de geldende principes uit dit vakgebied. Dc probleemstelling richt zich in eerste

instantie echter op de inzet van de heuristische zoekmethode A* bij het zoeken naar

oplossingen voor een roosteringsprobleem en niet op de ontwikkeling van een direct inzetbaar

computerprogramma. Dit betekent dat de interactie tussen gebruiker en programma buiten de

probleemstelling valt, hoewel de noodzaak van een goede gebruikersinterface van een

computerprogramma wel degelijk wordt onderkend. Aan de gebruikersvriendelijkheid van de

interactie tussen het programma en de gebruiker zal daarom geen aandacht worden besteed.

Een dccl van de aandachtspunten in de hoofdstukken 7 en 8, houdt wel verband met cognitief

ergonomische aspecten maar heeft betrekking op reeds in gebruik zijnde

computerprogrammatuur.

Kennisacquisitietechnieken
Bij het inventariseren van het planningsdomein is gebruik gemaakt van enkele technieken uit

de kennisacquisitie of kennisverwerving. Steels (1992) omschrijft kennisverwerving als bet

volgende proces: "het ontdekken van de onderliggende structuren in de kennis van de expert

en het invullen van de details op basis van interactie met de expert". Het dod van

kennisverwerving is het verkrijgen van alle noodzakelijke informatie om een kennissysteem

te bouwen (Clayton, Gibson & Scott, 1991). Veel van de technieken die gebruikt worden in

de kennisacquisitie zijn afkomstig uit verschillende deelgebieden van de psychologie. In

hoofdstuk 4 zullen de gebruikte technieken toegelicht worden, evenals de motivatie voor het

gebruik van deze technieken.

Het volgende hoofdstuk beschrijft de manier van werken op de aldeling Service Delivery en

de manier waarop de werkzaamheden gepland worden.
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3 Organisatie en afdeling Service Delivery

Dit hoofdstuk beschrijft de manier van werken op de aldeling Service Delivery van

PinkRoccade Online. Paragraaf 3.1 behandelt de inrichting van het werkproces op de afdeling

en paragraaf 3.2 gaat in op de manier waarop de werkzaamheden worden gepland op de

afdeling Service Delivery. Hier worden ook enkele belangrijke eigenschappen van de

werkzaamheden en de niensen die deze werkzaamheden uitvoeren besproken. De laatste

paragraaf van dit hoofdstuk geeft een beeld van de spreiding van de aanvragen voor

dienstverlening.

3.1 Organisatie

PinkRoccade Online werkt volgens het Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

kwaliteitssysteem voor het inrichten van processen. In onderstaande paragraaf wordt dit

kwaliteitssysteem toegelicht. In paragraaf 3.1.2 wordt een bij ITIL aansluitend

computerprogramma besproken, dat gebruikt wordt voor de administratie van de

dienstverlening. Tenslotte zal in paragraaf 3.1.3. het proces dat plaatsvindt tussen het moment

van aanvraag van een dienst en de daadwerkelijke levering verduidelijkt worden.

3.1.1 Methode procesinrichting binnen PinkRoccade Online
Het proces binnen de afdeling Service Delivery van PinkRoccade Online is ingericht volgens

de zogenaamde Information Technology Infrastructure Library (ITIL). 1TIL is een uit het

Verenigd Koninkrijk afkomstig raamwerk dat door organisaties gebruikt kan worden als een

kwaliteitssysteem voor het exploiteren van een !T-infrastructuur. Door deze exploitatie

worden zogenaamde informarie-technologische' diensten geleverd. Alles wat deel uitmaakt

van de IT-infrastructuur wordt een configuratie-item genoemd. ITIL is ontstaan naar

aanleiding van een samenwerkingsverband tussen de Britse overheid en de Central

Computing and Telecom Agency. In dit samenwerkingsverband is getracht de meest

succesvolle methodes (best practices) voor het beheren van een IT-infrastructuur te

verzamelen en vast te leggen. Het dod van 1TIL is de verbetering van het functioneren van de

organisatie door het aanbrengen van een duidelijke structuur in de verschillende processen die

plaatsvinden in een organisatie.

ITIL is een beschrijving van samenhangende processen en bestaat uit diverse modules. Er zijn

modules voor het inrichten van een helpdesk, voor het kostenbeheer en voor

calamiteitenpianning, om er maar enkele te noemen. De afdeling Service Delivery gebruikt

een verzameling processen uit 1TIL. Deze processen vormen geen FFIL module, maar zijn

afzonderlijk wel in de verschillende modules terug te vinden.

10e geraadpleegde bronnen geven geen algemene definitie van een informatie-technologfe dienst, maar alleen

voorbeekien van informatie-technoogische diensten.

____________________
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ITIL richt zich voornamelijk op de kwaliteit van de dienstverlening en kent een groot belang

toe aan de toegevoegde waarde van de dienstverlening voor de afnemers. Aanvragen tot

dienstverlening worden binnen ITIL incidenten genoemd. Afspraken over te verlenen

diensten, het niveau van dienstverlening en de tijden waarop de diensten verleend worden zijn

belangrijke peilers binnen ITIL en worden vastgelegd in een Service Level Agreement. Na

onderlinge goedkeuring van de afspraken, zijn beide partijen gebonden deze na te komen.

Soms kan één van beide partijen de gemaakte afspraken niet nakomen. Er wordt

overeengekomen hoe er in dergelijke situatie gehandeld moet worden en welke afspraken er

dan van toepassing zijn.

Een voorbeeld van een informatie-technologische dienst is het beschikbaar stellen van een

computer. De verzorging van een personeelsadministratie is binnen IT1L ook een informatie-

technologische dienst. Voorbeelden van de configuratie-irems, dus van de middelen die

gebruikt worden om de diensten te leveren en behoren tot de IT-infrastructuur, zijn hardware

en software, evenals werkinstructies en procedurebeschrijvingen.

fliL is dus een beschrijving van een methode om processen in te richten en geen product of

computerprogramma dat aangeschaft kan worden. Er zijn daarentegen wet producten van

diverse leveranciers verkrijgbaar die aansluiten bij de ITIL methoden. PinkRoccade Online

gebruikt &n van deze producten: Assyst Enterprise.

3.1.2 Assyst Enterprise
Binnen Pinkroccade Online wordt gebruikt gemaakt van het computerprogramma Assyst

Enterprise om alle incidenten en configuratie-items te administreren. Assyst Enterprise

(hierna kortweg te noemen: Assyst) is zodanig opgebouwd dat het good aansluit bij processen

die volgens ITIL zijn ingericht. Geregistreerde aanvragen voor dienstverlening heten in

Assyst, net als in ITIL, incidenten. Binnen het programma heeft ieder incident een

incideninummer ter identificatie van het incident. Verder heeft ieder incident op elk moment

een status, welke open, close pending of closed kan zij n.

Incidenten met de status open zijn feitelijk nog niet in behandeling genomen aanvragen tot

dienstverlening. Bij een incident met de status close pending zijn de handelingen voor het

verlenen van een dienst uitgevoerd, maar moet de aanvrager hiervan nog op de hoogte worden

gesteld. Het informeren van een klant dat een incident is algehandeld, wordt binnen Assyst en

in de organisatie een user callback genoemd. Een incident met de status closed tenslotte staat

voor een volledig afgehandelde aanvraag tot dienstverlening.

Incidenten kunnen een aanvraag voor het leveren van een dienst zijn, maar ook een aanvraag

voor het beeindigen van een dienst. In het eerste geval is het incident een verzoek tot een
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service delivery (SD)2 in het tweede een verzoek tot service cancellation (SC). Een incident

kan ook een melding van een verstoring in de dienstverlening zijn, die nioet worden opgelost.

Deze laatstgenoemde incident vallen buiten de gemaakte afbakening.

3.1.3 De manier van werken op de afdeling Service Delivery
Nu de binnen PinkRoccade Online gebruikte terminologie is geIntroduceerd, zal beschreven

worden hoe de medewerkers op de aldeling Service Delivery incidenten aThandelen. De

situatie is schematisch weergegeven in figuur 3.1. De licht gearceerde gebieden in de figuur

zijn de delen van het totale proces waarbij de medewerkers van de afdeling Service Delivery

nauw betrokken zijn.

Aanvragen tot dienstverlening, zogenaamde Service Request Forms (SRF), komen via

verschillende kanalen bij de organisatie binnen. Een SRF is een bestelformulier waarop

aangegeven kan worden welke diensten men wenst. Per SRF kunnen meerdere diensten

aangevraagd worden. Een medewerker van de afdeling Service Delivery registreert deze

aanvragen, waardoor ze als incident terechtkomen in de database van Assyst. Dc verwerking

van een SRF kan op deze manier meerdere incidenten tot gevolg hebben. Alle incidenten

worden bij registratie direct toegewezen aan één van de verschillende afdelingen binnen

PinkRoccade Online.

2
De term Service Delivery is dus zowel de naam van een afdeting binnen PinkRoccade Online, ais een aanduiding

voor de categone waartoe een incident behoort.



Dc Assyst Monitor

Omdat in Assyst niet alleen de incidenten en configuratie-items bestemd voor de afdeling

Service Delivery opgenomen worden, biedt het computerprogramma de mogelijkheid een

speciaal venster te creëren dat een selectie uit al deze verschillende incidenten en

configuratie-items toont. Dit venster wordt in Assyst een monitor genoemd. Met behuip van

een monitor kunnen alle voor de aldeling Service Delivery relevante incidenten uit de
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onderliggende database worden getoond. Voor de aldeling Service Delivery zullen dit alle aan

deze afdeling toegewezen incidenten zijn, waarvan de status open of close pending is en die

betrekking hebben op een service delivery of een service cancellation. De getoonde

incidenten met de status close pending dienen te worden afgesloten nadat een user callback

heeft plaatsgevonden. Voor incidenten met de status open moeten de handelingen gedaan

worden die nodig zijn voor het leveren van de aangevraagde dienst. Nadat alle noodzakelijke

handelingen zijn vemcht wordt de status van het incident veranderd in close pending. Het kan

nodig zijn dat een andere afdeling nog verder werkt aan het incident. Dc status blijft in dat

geval open en het incident wordt aan een andere aldeling toegewezen. Dit gebeurt

voomamelijk als incidenten op een verkeerde manier geregistreerd zijn in Assyst, waardoor

ze bij de verkeerde afdeling terecht zijn gekomen. Aan deze foutief toegewezen incidenten zal

verder geen aandacht worden besteed.

In figuur 3.2 is een voorbeeld van een Assyst monitor afgebeeld. In de kolommen staan de bij

het incident behorende waarden. Relevante zaken zijn de status van het incident, de tijd en

datum van de registratie en de tijd die nog te gaan is voordat de SLA-tijd van dit incident

verstrijkt. De velden Priority en Seriousness zijn bij de athandeling van Service Delivery en

Service Cancellation incidenten niet van belang. Zij worden in Assyst gebruikt bij het

registreren van storingen, waarbij deze velden de prioriteit en de omvang van de gevolgen van

de storing uitdrukken. Onder de kolom Product staat beschreven welke dienst deze aanvraag

betreft. Category is een aanduiding voor de aanvraag van een dienst (Service Delivery) dan

2O
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wel het opzeggen van een dienst (Service Cancellation).

3.2 Karakterisering van de planning en objecttypen

Om inzicht te vergaren in het planningsproces is gebruik gemaakt van een door Jorna &

Gazendam (1996) opgestelde vragenhijst. Dit inzicht is van belang omdat hiermee de

planningsproblematiek gekarakteriseerd kan worden. De vragen hebben betrekking op 4

deelgebieden van de planning. Dc cerste vragen trachten het inzicht op het niveau van de

bedrijfsprocessen te vergroten, om de context waarin de planning plaatsvindt te

verduidelijken. Daarna kan een tweede serie vragen gebruikt worden om het planningsdomein

te beschrijven, waardoor duidelijk wordt wat er gepland wordt. Vervolgens worden de

methodes die door de planner gebruikt worden onderzocht. Dc laatste groep vragen kan

gebruikt worden om inzicht te krijgen in de ondersteuning die planners hebben bij het maken

van een planning.

Onderstaande paragraaf is het resultaat van de serie vraaggesprekken op basis van deze

vragenlijst met personen uit de organisatie en heeft betrekking op de context en het domein

van de planning. Dc vragen zijn gesteld aan de eindverantwoordelijke voor de planning, de

teamcoördinator van de afdeling Service Delivery, en voorts aan twee medewerkers die op de

afdeling werkzaam zijn. Beide medewerkers hebben mime ervaring met het werk op deze

afdeling, en mogen geacht worden goed op de hoogte te zijn van de dagelijkse gang van

zaken aldaar. Dc teamcoordinator handelt zelf geen incidenten af, maar is wel de aangewezen

persoon om prioriteiten ten aanzien van de dienstverlening te bepalen.

3.2.1 Karakterisering van de context en het domein
Het aantal mensen dat met enige regelmaat werkzaam is op de afdeling Service Delivery

bedraagt ongeveer 16, maar dit aantal is constant aan verandering onderhevig ten gevolge van

een behoorlijk sterk verloop onder het personeel. Dit verloop is gedeeltelijk een direct gevolg

van het gevoerde beleid binnen de organisatie. Op de afdeling Service Delivery worden

nieuwe medewerkers van PinkRoccade ingewerkt, waarna zij doorstromen naar een andere

aldeling.

Elke dag wordt geprobeerd 2 a 4 medewerkers beschikbaar te hebben voor de

werkzaamheden op de aldeling Service Delivery. Dc feitelijke dagelijkse bezetting varieert

van 1 tot 4 medewerkers, waardoor deze doelstelling niet altijd wordt gehaald. Dc afdeling

Front Office, waar de aldeling SD onderdeel van is, ervaart dan ook een tekort aan

medewerkers. Op welke dagen en dagdelen de verschillende medewerkers ingeroosterd zijn,

wordt formed vastgelegd in het personeelsrooster. Dit rooster bepaalt de beschikbare kennis

en ervaring waarover de afdeling Service Delivery beschikt op een zeker moment.

___________
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Dc teamcoördinator maakt duidelijk dat er formed geen planningsbeleid voor de afhandeling

van incidenten is vastgelegd. Dc modus operandi bij het vaststellen van een

afhandelingsvolgorde voor de incidenten wordt door de teamcoordinator als volgt

omschreven: " het belangrijkste criterium voor het bepalen van de werkzaamheden

[volgordeJ is de doorlooptijd in Assyst. incidenten waarvan de SLA-tijd bijna is verstreken,

dienen als eerste afgehandeld te worden. Incidenten waarvan deze tijd verstreken is, krijgen

voorrang boven incidenten waarvan de SLA-tijd nog niet is verstreken.

Het plannen van de athandeling van de incidenten behelst het bereiken van overeenstemming

tussen medewerkers onderling over wie op welk moment welke incidenten af gaat handelen.

Voor het bereiken van deze overeenstemming zijn geen formele procedures vastgesteld. De

teamcoordinator is eindverantwoordelijk voor het tijdig aThandelen van de incidenten, maar

laat medewerkers in de meeste gevallen vrij de incidenten naar eigen inzicht te verdelen en af

te handelen. In situaties waar SLA-tijden overschreden dreigen te worden of spoedaanvragen

binnenkomen. stuurt de teamcoordinator de medewerkers direct aan om te voorkomen dat er

SLA-tijden overschreden worden.

Dc af te handelen incidenten worden op de werkplek in onderling overleg verdeeld. Dit

overleg vindt dagelijks aan het begin van de dag plaats tussen de medewerkers en de

teamcoordinator. Bij afwezigheid van de teamcoördinator regelen de medewerkers de

planning in onderling overleg, waarbij het belangrijkste criterium de tijd ten opzichte van in

de SLA vastgelegde leveringstermijn is.

De organisatie op de afdeling Service Delivery wordt door alle betrokkenen als informed

gekaraktenseerd. Zij zeggen wel dat er onderlinge verschillen bestaan in de kennis over de

werkzaamheden, hetgeen als een hierarchische ordening kan worden opgevat. Dc invloed van

een medewerker op het overleg over de afhandeling van incidenten hangt samen met de

ervaring die de bctreffende medewerker heeft. Hoe hoger de medewerker in de

kennishiërarchie staat, hoe zwaarder hij zijn stempel op de uiteindelijke verdeling en

afhandelingsvolgorde van de incidenten kan drukken. De teamcoördinator houdt echter het

laatste woord.

Met in het overleg gemaakte afspraken wordt soepel omgegaan. Het staat medewerkers vrij

onderling incidenten te ruilen. Door het verschil in kennisniveau tussen medewerkers

onderling komen niet alle incidenten voor een dergelijke ruil in aanmerking. Sommige

medewerkers hebben een uitgesproken voorkeur voor bepaalde typen incidenten. Indien

mogelijk wordt hiermee rekening gehouden.

Dc overeengekomen verdeling van de incidenten wordt in de volgende gevallen bijgesteld: bij

onvoorziene uitval van een medewerker (bijvoorbeeld door zickte), of door een
spoedaanvraag. Spoedaanvragen zijn incidenten met een zeer korte SLA-tijd, waarvan er
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iedere dag enkele binnenkomen. Voor het bijstellen van de planning is geen formele

procedure. De teamcoördinator geeft aan dat bet inzicht van een medewerker erg belangrijk is

voor bijstellingen van de planning.

In sommige gevallen wordt de planning om andere redenen bijgesteld. Soms komt er een

verzoek of er "even jets tussendoor gedaan kan worden". Dergelijke verzoeken worden al

naar gelang de drukte op dat moment gehonoreerd. Djt gebeurt naar inzicht van de SD-

medewerker. Een minder grijpbare oorzaak van het bijstellen van de planning, is bet "tijdelijk

extra goed zorgen voor een bepaalde kiant". Het komt voor dat kianten aangeven niet

tevreden te zijn over het niveau van de dienstverlening. Dit impliceert overigens niet altijd dat

de organisatie haar contractuele afspraken niet na is gekomen. Om te trachten de perceptie

van de klant op de prestaties van de organisatie in gunstige zin te beInvloeden, wordt soms

voorrang gegeven aan deze klant. Alle betrokken vinden het moeilijk aan te geven onder

welke condities dit gebeurt.

Bij de uitkomst van het werkoverleg speeD het aantal incidenten met de status open en close

pending een rol. Deze aantallen worden geInventariseerd voor aanvang van bet overleg.

Uiteraard zijn ook de SLA-tijden van deze incidenten erg belangrijk. De afspraken voor de

verdeling van de werkzaamheden worden gemaakt op basis van de situatie op dat moment.

Afspraken gelden in principe voor 1 dag of tot het moment dat er een bijstelling van de

planning nodig of gewenst is.

Er is één groep incidenten die in de planning een aparte plaats inneemt. Zij worden

opgespaard om direct achter elkaar uitgevoerd te worden op een vast dagdeel aan het einde

van de week. Dc SLA-tijden voor deze incidenten zijn zo ruim dat ze ondanks deze manier

van werken toch op tijd afgehandeld worden. Deze planningsstrategie wordt clusteren

genoemd (Jorna & Gazendam 1996).

Jorna & Gazendam (1996) maken onderscheid tussen een continue en een periodieke

planning. Bij een continue planning wordt er voortdurend doorgegaan met plannen. Bij een

periodieke planning wordt er met regelmaat gepland. De situatie op de afdeling Service

Delivery valt bier enigszins tussen. In principe wordt er periodiek gepland, maar er kan zicb

ieder moment een situatie voordoen waardoor de planning herzien moet worden. Dc vnjheid

die de medewerkers hebben om incidenten met elkaar te ruilen draagt eveneens bij aan bet

continue karakter van de planning.

Verder maken Joma & Gazendam (1996) een onderscheid tussen een incrementele planning

en een horizonpianning. Een incrementele planning houdt in dat het bestaande rooster steeds

lets uitgebreid wordt. Bij een horizonplanning wordt er voor cen van tevoren vastgestelde

periode een planning gemaakt. Dit onderscheid is voor de planning op de aldeling Service

Delivery niet duidelijk te maken. Bij het dagelijkse overleg is de planningshorizon één dag,
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maar door het opsparen van bovengenoemde incidenten wordt er daarnaast ook een horizon

van én week aangehouden. Als er op de aldeling in korte tijd veel aanvragen binnenkomen

met een korte SLA krijgt de planning het karakter van een incrementele planning. De

medewerkers krijgen dan na onderlinge afstemming extra incidenten toegewezen. In zekere

zin draagt ook het opsparen en roosteren van taken op een vast tijdstip bij tot het incrementele

karakter van de planning, omdat het rooster voor dit vaste tijdstip in de loop van de

werkweek steeds meer incidenten zal gaan bevatten.

Een belangrijke bron van informatie over de complexiteit van een plannings- of

roosteringsprobleem is het aantal zaken dat feitelijk geroosterd wordi of bij de roostering

betrokken is. Op de afdeling Service Delivery zijn dit de aantallen medewerkers en

incidenten. Er zijn dagelijks I tot 4 medewerkers werkzaam op de afdeling, zoals eerder is

beschreven in deze paragraaf. Het totaal aantal verschillende ITSC-diensten dat aangevraagd

kan worden is ongeveer 110. ledere dag komen er tussen de 10 en 25 aanvragen voor ITSC-

dienstverlening binnen in de vorm van een Service Request Form (SRF). Eén SRF kan

meerdere incidentregistraties tot gevolg hebben. Het aantal incidenten met de status open of

close pending voor een ITSC-dienst, schommelt iedere dag tussen de 50 en 100.

De planningsomgeving heeft een onvoorspelbaar karakter omdat de SRF's op ieder moment

van de dag binnen kunnen komen. Gedurende de maand zijn er cycli van aanvragen te zien.

Deze worden veroorzaakt door externe factoren. Omstreeks de wisseling van kalendermaand

is er een piek in de aanvragen voor het creeren van netwerkaccounts3. Dc verklaring voor

deze piek is het in dienst treden van nieuwe medewerkers aan het begin van de maand. Dc

naderende eerste werkdag voor deze werknemers verklaart ook de piek in de aanvragen voor

nieuwe computers. Bijna iedere nieuwe werknemer heeft een computer nodig. Een andere

periodieke pick in die dienstverlening wordt veroorzaakt door het geven van diverse

cursussen. Voor de cursisten wordt eveneens een netwerkaccount aangemaakt. Athankelijk

van de aard van de cursus vindt daarnaast andere dienstverlening plaats, waarop hier verder

niet wordt ingegaan.

3.2.2 Beschrijvingsmethodiek voor objecten in het planningsdomein
Deze paragraaf introduceert de beschrijvingsmethode voor de objecten in het

planningsdomein. Hiervoor is het nodig enkele theoretische begrippen te introduceren. Daama

worden de domeinobjecten beschreven aan de hand van deze theorie.

3Een netwerkaccount is, koit gesteld, eon combinatie van eon gebruikersnaam en eon wachtwoord. Bede zijn nodig
am met eon computer to kunnen wefken.
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Dc beschrijving van de objecten in het domein wordt de ontologie van het domein genoemd.

(Norvig & Russell, 1995). Jorna & Gazendam (1996) spreken in dit kader over: "he: opstellen

van een doordachie, consistente en semantische class jfica:ie van het (taak)domein". Bij het

maken van een ontologie is het gebruikelijk irrelevante objecteigenschappen buiten

beschouwing te laten. Dc relevantie van de eigenschappen wordt bepaald door het dod dat

met het opstellen van de ontologie beoogd wordt.

Bij het opstellen van een ontologie voor een planningsdomein onderscheiden Jorna &

Gazendam (1996) een zevental elementaire objectzypen, te weten :ijd, personen, materialen,

producten, machines, locaties en taken. Met deze elementaire objecttypen kunnen

verschillende objecttypen beschreven worden. Elk objecttype heeft diverse eigenschappen. De

toekenning van waarden aan deze eigenschappen levert een object-instantiatie van het

objecttype op.

Het volgende voorbeeld over het porsonenautos dient ter verduidelijking van objecttypen en do instantiatie daarvan.

Ilet objecttype personenauto is van het elementaire obecttype machines. Enkele eigensthappen van eon

personenauto zijn b3jvoorbeeld het merk, het type, de Ieeftijd en do kilometerstand. Eon 10 jaar oude Peugeot van

het type 309 waarmee 165.000 kilometer Is gereden, is een specifieke personenauto on zodoende eon object-

instantiatie van het objecttype personenauto. Als eon verzekenngsmaatschappij do waardo van deze auto wil

bepalen, zal do kleur van doze auto in hot aigemeen niet relevant zijn. Eon fabrikant van personenauto's die zijn

catalogus via bet internet aan wI bieden, zai de verschillende kiouren waarin do auto geleverd ken worden wol graag

w,llen vermetden. De re4ovanfio van do eigenschap kieur verscNlt fr doze voorbeelden en daarmee 00k de noodzaak

tot opname van deze osgenschap in do ontologie.

Objecttypen in het planningsdomein van de afdeling Service Delivery zijn incidenten en

Service Delivery medewerkers. Tijd komt in het domein voor als belangrijke eigenschap van

deze objecten. Dc planning tracht een antwoord te vinden op de volgende vraag: wie (welke

SD-medewerker) doet wat (welk incident) wanneer, zodat de incidenten op tijd worden

afgehandeld? In de volgende twee paragrafen worden de objecttypen incident en Service

Delivery medewerker beschreven.

3.2.3 Domeinobject Incident

Eigenschappen

Figuur 3.3 toont het domeinobject incident. Een incident is van het elementaire objecttype

taak. Dc eigenschappen van een incident zijn in figuur 3.3 in twee groepen weergegeven. Dc

uitvoeringsduur, de vereiste kennis en de SLA-tijd zijn eigenschappen die horen bij

uitvoeringsproces van het incident. Dc andere groep bestaat uit de naam en het
incidentnummcr en deze eigenschappen worden gebruikt ter identificatie van het incident. Na

een toelichting op de betekenis van de eigenschappen, zullen de verschillende waarden die de
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eigenschappen kunnen verkrijgen, besproken worden.

Betekenis eigenschappen

Dc uitvoeringsduur van een incident komt overeen met de tijd die een medewerker bezig is

met de athandeling van het incident. Het vereiste kennisniveau geeft aan welke kennis nodig

is om het incident af te kunnen handelen. Hierdoor kan deze eigenschap ook beschouwd

worden als de "moeilijkheidsgraad" van een incident. Dc SLA-tijd van een incident bepaalt

op welk tijdstip het incident afgehandeld moet zijn. Deze tijden zijn afkomstig uit het Service

Level Agreement tussen de alnemer en PinkRoccade Online. In het contract heeft SLA-tijd de

vorm van een tijdsinterval (athandeling binnen 8 uur na de aanvraag van de dienst). Dit

interval resulteert na registratie van het incident in cen concreet tijdstip (8 uren onder werktijd

later dan nu).4 De naam van een incident komt overeen met de dienst die met de aThandeling

van het incident geleverd wordt en bet nummer van bet incident is een unieke naamgeving

voor een object-instantiatie van een incident.

Waarden die de eigenschappen kunnen verknjgen

Dc uitvoeringsduur is de tijd die een medewerker bezig is met de afhandeling van een

incident. Deze waarden zijn achtereenvolgens 3-5 minuten, 5-10, 15-20, en 20-25 minuten.

Aan de methode waarmee de waarden zijn vastgestetd wordt later aandacht besteed.

Dc niveaus die te onderscheiden zijn voor de vereiste kennis worden in belangrijke mate

bepaald door de verschillende computerprogramma's en de handelingen die de medewerker

hiermee moet verrichten om bet incident af te handelen. In tabel 3.1 zijn deze programma's

opgenomen, waarbij is aangegeven waarvoor de prograrnma's hoofdzakelijk gebruikt worden.

Tussen PinkRoccade Online en kianten worden oak atspraken geniaakt over tijden waarop dienstverlening

vedeend wordt (Bijvoorbeeld van 08.00 tot 19.00 uur.) Deze periode wodt het Service Window gerioemd. Me tijden
met betrekking tot atspraken over de SLA-tijd golden alleen blnnnen dft Service Window. Eon incident met eon SLA
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ASSYST E-MAIL ADMIN
WINDOWS

EXPORER

Administratie

en infonnatie

Communicatie

Uitvoering

dienstverlening

Uitvoering

dienstverlening

Uitvoering

dienstverlening

Tabel 3.1. Gebruikte computerprogrammatuur

Het computerprogramma Assyst is in paragraaf 3.1.3 reeds uitgebreid aan bed gekomen. Het

e-mailprogramma wordt gebruikt voor interne en externe communicatie, onder meer voor het

uitvoeren van de user-callback na athandeling een incident. Het volgende programma in de

tabel is aangeduid met Admin. Deze term is Mkomstig van de medewerkers op de afdeling om

het programma Novell Administrator aan te duiden. Dit programma wordt veelvuldig gebruikt

voor de uitvoering van de dienstverlening. Onder meer het verlenen van rechten aan

computergebruikers, het aanmaken van groepen computergebruikers, het autoriseren van

gebruikers en het beheer van gebruikersnamen gebeurt met behuip van dit programma. De

Novell Administrator vervult een centrale rol bij het verlenen van diensten. De Windows

Explorer (Windows Verkenner in Nederlandstalige versies) wordt eveneens bij de

afhandeling van de een groot aantal incidenten gebruikt.

Dc waarde voor de eigenschap vereiste kennis is een combinatie van kennis over

bovengenoemde programma's en een nog niet eerder genoemd kennisgebied; kennis over de

werking en inrichting van computernetwerken. Enkele ITSC-diensten vereisen deze kennis bij

de medewerker. Kennis over het programma Admin wordt onderverdeeld in twee niveaus. Dc

motivatie voor deze verdeling en de verschillen tussen de niveaus komen aan de orde bij de

bespreking van het domeinobject Service Delivery Medewerker in de volgende paragraaf.

Voorlopig is het voldoende hierbij te denken aan beperkte of oppervlakkige versus

uitgebreide of diepgaande kennis over dit programma. Bovenstaande uitbreiding en

onderverdeling leveren de volgende tabel op. Hiermee kan het vereiste kennisniveau van een

incident beschreven worden. Voor alle incidenten is kennis over Assyst en het e-

mailprogramma vereist, de andere waarden in de tabel zijn afhankelijk van de incident-

instantiatie.

ASSYST E-MAIL ADMIN ADMIN WINDOWS COMPUTER

BEPERKT UITGEBREID EXPLORER NETWERKEN

+ + + + + +

tijd van 8 uur dat om 17.00 uur bij de organisatie binnenkomt dient zodoende cm 14.00 uur de volgende dag
afgehandeldtezijn en dus nietom 01.00 uur 's nachts.
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I I I I I I

Tabel 3.2 Domein van waarden voor hel vereiste kennisniveau van een incident

Tabel 3.2 kent de waarden '+' en Een '+' geeft aan dat kennis is vereist, een - geeft aan dat deze kennis niet

noodzakelljk Is voor de athandeling van een incident. Om een incident at te handelen Is dus in alle gevallen kennis

over Assyst en het e-mailprogramma vereist.

De SLA-tijd, beschouwd als tijdinterval algesproken in het contract, varieert tussen de 2 en 50

uur, waarbij deze intervallen betrekking hebben op de tijden die gelden voor de meerderheid

van de binnenkomende incidenten. Indien de SLA-tijd als uiterlijk aThandelingtijdstip wordt

beschouwd, kan dit elk tijdstip gedurende een werkdag zijn.

De naam van de dienst waar het incident betrekking op heeft, bestaat meestal uit drie delen,

waarbij de soort dienst en het variantnummer van de dienst in de naamgeving zijn

opgenomen. Er zijn ongeveer 110 verschillende namen en daarmee dus een zelfde aantal

diensten. De naam ITSC AMO 001, geeft de ITSC-dienst Autorisatie MOdule aan, waarbij

001 duidt op variant I van alle mogelijke autorisatiemodules. Meer namen zijn te zien in

figuur 3.2 en een volledige 1st van namen is te vinden in bijiage HI.

De waarde van her incidentnummer is voor de planning niet interessant, omdat dit nurnmer

alleen ter identificatie van een specifieke incident-instantiatie dient.

3.2.4 Domeinobject Service Delivery Medewerker

Eigenschappen

In deze paragraaf wordt het domeinobject Service Delivery medewerker5 (SD-medewerker)

beschreven dat in figuur 3.4 is afgebeeld. Een SD-medewerker is een persoon en daarom een

objecttype van het elementaire objecttype persoon. Belangrijke eigenschappen van een

medewerker zijn de ervaring, het kennisniveau en de beschikbaarheid van de SD-

medewerker. Daarnaast heeft iedere medewerker uiteraard een naam.

Op de afdeling Service Delivery zijn zowel mannelijke als vrouwelijke medewerkers werkzaam. In voorkomende

gevallen kan medewerker dus gelezen werden als medewerkster. Evenzo kan het bezittelijke voomaamwoord zijn'

vervangen werden door haar en do persoonsvorm 'hij' door het vrouwelijke equivalent 'zij.
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Betekenis eigenschappen

De ervaring van een medewerker wordt gemeten als zijnde werkervaring en Iaat zich in tijd

uitdrukken. Er wordt een relatie verondersteld tussen de werkervaring van een medewerker en

de tijd die een medewerker bezig is met de afhandeling van een incident. Het is aannemelijk

dat een medewerker die een bepaalde taak zeer vaak heeft uitgevoerd, hiermee minder tang

bezig is dan een medewerker die minder ervaring heeft met de uitvoering van de betreffende

taak. (Deze relatie is overigens niet geImplementeerd in het later te bespreken model).

Met het kennisniveau van de medewerker wordi een verzameling van elkaar te onderscheiden

vaardigheden bedoeld. De waarde van deze eigenschap vormt een beperking voor de

incidenten die de medewerker af kan handelen. Incidenten die een hoog kennisniveau

vereisen, zullen niet door een medewerker met een lager gelegen kennisniveau algehandeld

kunnen worden. Kennis van een medewerker is onderverdeeld in procedurele en declaratieve

kennis over het programma. Dc procedurele kennis gaat over hoe bepaalde handelingen met

een programma uitgevoerd kunnen worden. Declaratieve kennis vertelt een medewerker dat

die handelingen uitgevoerd kunnen worden met het programma.

De derde belangrijke eigenschap is de beschikbaarheid van ecu medewerker. In dit

afstudeerverslag wordt alleen de beschikbaarheid gedurende één werkdag beschouwd, hoewel

deze beschikbaarheid ook voor langere periodes beschreven kan worden.

Naast deze drie eigenschappen heeft een medewerker nog andere eigenschappen, die niet

direct relevant zijn voor de planning zelf of die niet zijn onderzocht. Dc naam van de

medewerker is niet relevant de planning. Een voorbeeld van een niet onderzochte eigenschap

is de voorkeur die een medewerker kan hebben voor bepaalde incidenten. Van de niet

relevante of niet onderzochte eigenschappen is in figuur 3.3 alleen de naam van de

medewerker weergegeven.
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Waarden die de eigenschappen kunnen verkrijgen

Omdat de veronderstelde relatie tussen de uitvoenngsduur van een incident en de ervaring

van een medewerker niet in het latere model is opgenomen, is de ervaring van een

medewerker niet relevant. De eigenschap kennisniveau kent vier verschillende waarden, die ik

laag (1), midden (2), hoog (3) en expert (4) zal noemen. Deze waarden verschillen van elkaar

wat betreft de kennis en vaardigheden die een medewerker heeft over de

computerprogramma's en kennisgebieden, die beschreven zijn in de vonge paragraaf. De

indeling van de kennisniveaus is te zien in tabel 3.3.

KENNIS-

NIVEAU

KAN ZELFSTANDIG WERKEN MET EN HEEFI' (PROCEDURELE) KENNIS OVER:

ASSYST E-MAIL

ADMIN

BEPERKT

(template)

WINDOWS

EXPLORER

ADMIN

U!TGEBREID

(zonder

template)

COMPUTER

NETWERKEN

(DECLARATIEF)

ILAAG ÷ + - - - -

2MIDDEN + +
+

3 HOOG + + + + + -

4EXPERT + + + + + +

Tabel 3.3 Waarden voor de objecteigenschap kennisniveau

Een medewerker met een kennisniveau 3 (hoog) heeft procedurele kennis over alle in de tabel

genoemde computerprogramma's en kan hier zelfstandig mee werken. Zijn declaratieve

kennis over de inrichting en werking van computernetwerken is echter niet voldoende om zijn

kennisniveau te waarderen op het hoogste niveau.

Alle medewerkers hebben kennis over het programma Assyst. Zoals beschreven dient dit

programma voor de administratie van incidenten en speelt het een centrale rol in het

werkproces op de afdeling Service Delivery. Verder kunnen alle medewerkers omgaan met

het e-mailprogramma. Dit programma wordt gebruikt voor zowel interne als externe

communicatie.

Het volgende programma in de tabel is aangeduid met Admin en is besproken in een eerdere

paragraaf. Dc handelingen die met deze Novell Administrator worden verricht vallen uiteen in

twee categorieen, zoals weergegeven in tabellen 3.2 en 3.3. Voor een aantal handelingen is

een gebruiksvriendelijke interactie tussen de gebruiker en het programma beschikbaar. Hierbij

wordt de gebruiker door het programma door de verschillende programmavensters geleid. Het

programma neemt de gebruiker bij wijze van spreken bij de hand, waardoor hij geen
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uitgebreide kennis van de menustructuren en de diverse opties van het programma hoeft te

hebben om de werkzaamheden uit te voeren. Deze interactievorm, waarbij de gebruiker steeds

een kleine deeltaak van het geheel uitvoert, wordt in sommige programma's een wizard

genoernd. Een goede wizard laat de gebruiker steeds enkele keuzes zien. die zodanig

gepresenteerd worden dat de gebruiker niet in verwamng raakt. Stap voor stap wordt zo

richting een succesvolle afronding van de taak bewogen. (Tidwel, 1999). Deze interactievorm

werd door de geInterviewde medewerkers een template genoemd.

Bij andere handelingen die met dit programma uitgevoerd worden, vindt de interactie tussen

gebruiker en programma niet plaats met behuip van wizards of templates. De gebruiker moet

hier weten welke handelingen verricht moeten worden. Hij moet ook weten op welke plaats in

het programma de relevante gegevens ingevuld moeten worden. Hij dient kennis te hebben

over de menukeuze waarmee deze plaats bereikt kan worden en welke gegevens relevant zijn.

In veel gevallen is de volgorde waarin de gegevens ingevoerd worden in het programma van

belang voor de taakuitvoering. Hij moet dus ook op de hoogte zijn van de volgorde die

gehanteerd moet worden bij de invoer van de gegevens.

Het mag duidelijk zijn dat deze Iaatste vorm van interactie tussen gebruiker en programma

meer kennis van de gebruiker vergt over wat er gedaan moet worden en hoe de handelingen

uitgevoerd moeten worden. Er wordt hierbij een groter beroep op de declaratieve en

procedurele kennis van de gebruiker gedaan. Een deel van de procedurele kennis is vastgelegd

in werkinstructies voor de medewerkers.

De tabellen 3.1 tot en met 3.3 vermelden het programma Windows Explorer. Voor

afhandeling van de meeste incidenten is kennis over dit programma een vereiste. De meest

rechter kolom in tabel 3.3 geeft de kennis van de medewerker aan over computernetwerken.

Het gaat hier om algemene, doch in zekere zin ook specialistische kennis, over de inrichting

en werking van computernetwerken. Enkele ITSC-diensten vereisen deze kennis bij de

medewerker die deze dienst zal gaan verlenen.

3.3 Verdeling van waarden van de objecteigenschappen over incidenten

Alle incidenten worden, zoals eerder beschreven, bij PinkRoccade Online in Assyst

geregistreerd en bewaard. Dit maakt Assyst een bron voor historische informatie7 over

incidenten. Onderstaande informatie is afkomstig uit Assyst en heeft betrekking op een

periode van 4 aaneengesloten maanden van dienstverlening. Hierbij zijn alleen incidenten

6 Een medewerker van kennisniveau 2 heeft kennis over het programma 'Windows Explorer', maar niet alle

incidenten op dit niveau vereisen doze kennis.
7Omcjat incidenten soms op niet gehoel correcte wqze gelogd worden, geven do percentages in do tabel 3.5 en 3.6

slechts eon globale indruk van do verdeling. In werkelijkheid kunnen doze lets afwijken van do vermelde
percentages.
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opgenomen die betrekking hebben op een Service Delivery, de Service Cancellation

incidenten zijn beschouwing gelaten.

3.3.1 Incidenten verdeeld naar kennisniveau
Na inventarisatie van de kennisniveaus van de incidenten is een overzicht gemaakt van de

verdeling van deze kennisniveaus over de totale hoeveelheid geregistreerde incidenten.

Kennisniveau Deel van totaal aantal incidenten dat dit kennisniveau vereist:

Laag(1) 12%

Midden (2) 15 %

Hoog(3) 62%

Expert(4) 11%

Tabel 3.5 Verdeling van de incidenten over de kennisniveaus

Uit tabel 3.5 wordt duidelijk dat de incidenten met de 2 laagste waarden voor de eigenschap

kennisniveau tezamen goed zijn voor ongeveer 27 % van het totaal aantal incidenten. Het

merendeel van de incidenten, 62 %, vereist kennis zoals beschreven voor niveau 3. Ruim 10

% van het totaal aantal incidenten kan niet worden afgehandeld zonder inzicht in de werking

en inrichting van computernetwerken en vereist dus kennis zoals beschreven in kennisniveau

4 (expert).

3.3.2 Incidenten verdeeld naar uitvoeringsduur
Dc waarden8 voor de eigenschap uitvoeringsduur zijn verdeeld over de geregistreerde

incidenten volgens tabel 3.6. Dc uitvoeringsduur in de tabel is gebaseerd op schattingen van

twee zeer ervaren Service Delivery medewerkers.

Uitvoenngsduur Deel van het totaal aantal aangevraagde incidenten dat deze uitvoeringsduur heeft:

3—5minuten 12%

5—lOminuten 15%

15—2ominuten 44%

20—25 minuten 29 %

Tabel 3.6. Verdeling incidenten naar uitvoeringsduur.

De eigenschap uitvoeringsduur kent 4 mogelijke waarden. Incidenten met uitvoeringsduur 3-5

minuten en 5-10 minuten blijken te corresponderen met de kennisniveaus laag (1) en midden

(2). Dc incidenten met een uitvoeringsduur van 15-20 minuten kunnen van zowel

kennisniveau hoog (3) als van het kennisniveau expert (4) zijn. Dit laatste geldt ook voor

incidenten met een uitvoeringsduur van 20-25 minuten.

'Over de vaststelling van de In de tabet genoemde waarden wordt in hoofdstuk 7 nader ingegaan. Belangrijk hier is

het aantal verschillende waarden dat de eigenschap aan kan nemen.

________ _____________
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Gevolgen van deze verdeling

Na inventarisatie van de kennisniveaus, de uitvoeringsduur en het aantal aanvragen voor

incidenten blijkt, globaal gesproken, dat de incidenten met een korte uitvoeringsduur bij de

lagere kennisniveaus horen en incidenten met een langere uitvoeringsduur bij de hogere

kennisniveaus. Hierdoor is de behoefte aan beschikbaarheid van medewerkers met een hoog

kennisniveau groot. Omdat incidenten die een laag kennisniveau vereisen relatief weinig

voorkomen en de uitvoeringsduur van deze incidenten kort is, is de inzetbaarheid van

medewerkers met kennis op niveau 1 en 2 relatief laag. Van de totale tijd die gemoeid is met

de afhandeling van alle incidenten, kunnen zij ongeveer 10 % voor hun rekening nemen.

Uitgedrukt in tijd is de behoefte ann medewerkers met kennisniveau hoog (3) het grootst,

ongeveer 75 %. De overige 15 % van de tijd die gewerkt moet worden vereist kennis van

kennisniveau expert (4).

Bijiage ifi biedt een overzicht van alle ITSC-diensten en de corresponderende waarden op de

verschillende eigenschappen. Dit overzicht is tot stand gekomen na gebruik van de technieken

die paragraaf 4.4 besproken zullen worden. Het blijkt dat de totale verzameling van 110

verschillende ITSC-diensten in groepen van incidenten kan worden verdeeld, waarbij

incidenten in een groep dezelfde waarden op de eigenschappen hebben.

3.4 Tot slot

De afdeling Service Delivery van PinkRoccade Online in Amsterdam handelt aanvragen voor

ITSC-dienstverlening van klanten af en verleent deze diensten ook. ledere dienst moet

geleverd worden binnen een bepaalde periode die contractueel is overeengekomen, de SLA-

tijd. De aanvragen voor dienstverlening staan binnen de organisatie bekend als incidenten. In

het computerprogramma Assyst wordt de administratie van de incidenten gedaan en dit

programma is tevens de belangrijkste informatiebron bij het plannen. leder incident heeft een

vereist kennisniveau en een uitvoeringsduur. Dc bij de afhandeling van het incident gebruikte

computerprogramma's en de handelingen die hiermee vemcht moeten worden, bepalen het

vereiste kennisniveau van een incident. Dc uitvoeringsduur van het incident wordt in

belangrijke mate bepaald door de complexiteit van het proces dat bij de ITSC-dienst behoort.

Een lang vereist kennisniveau en een korte uitvoeringsduur voor een incident gaan vaak

samen in dit planningsdomein. Omgekeerd geldt dat incidenten met een lange uitvoeringsduur

vaak een hoog kennisniveau vereisen. De Service Delivery medewerkers zijn ingedeeld in 4

kennisniveaus. Een kennisniveau beschrijft met welke programmatuur de medewerker

zelfstandig kan werken en welke handelingen hij uit kan voeren. Dit kennisniveau is

zodoende bepalend voor de incidenten die hij af kan handelen.
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Nu aan de belangrijkste zaken op de afdeling Service Delivery van PinkRoccade Online

aandacht is besteed, zal het volgende hoofdstuk nader ingaan op de theoretische aspecten van

plannen en roosteren.

__ ______
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4 Theoretische achtergronden bij plannen en roosteren

Dit hoofdstuk is grotendeels theoretisch van aard. Allereerst zal het verschil tussen plannen en

roosteren wordt worden toegelicht. Ook zal aandacht worden besteed aan de karakterisering

van plannings- en roostenngsproblemen. Bij het maken van een rooster kunnen verschillende

fases onderscheiden worden en verschillende strategieen worden gebruikt. Deze fases,

strategieen en de verschillende gradaties van computerondersteuning hierbij komen in ook dit

hoofdstuk aan bod. Het vakgebied Operations Research heeft roosterings- en

planningsproblemen als onderwerp en wordt kort besproken. Plannen of roosteren kan ook

beschouwd worden als een vorm van probleemoplossen en omdat dit een onderwerp is van

Artificiële Intelligentie, zal ook dit vakgebied aan bod komen. Tot slot behandelt dit

hoofdstuk een aantal kennisacquisitietechnieken dat gebruikt is bij het vaststellen van

domeinobjecten en de eigenschappen en waarden daarvan.

4.1 Wat is plannen en roosteren?

Roosterings- en planningsproblemen doen zich op veel plaatsen in de maatschappij voor en

verschillen•de vakgebieden bestuderen deze problemen. Een gevolg van deze brede

belangstelling is een grote hoeveelheid verschillende definities van plannen en roosteren. Een

aantal auteurs waagt zich aan een definitie, terwiji anderen meer heil zien in een

classificatiesysteem van roostenngs- en planningsproblemen.

De definitie van Joma & Gazendam (1996) beperkt zich niet tot één specifiek soort

roosterings- of planningsprobleem en luidt als volgt: plannen of roosteren is het afstemmen

van instantiaties van Iwee of meer objectrypen op elkaar. Er is sprake van een rooster of een

planning als er gegeven randvoorwaarden en doelfuncties tenminste iwee elementaire

object ypen op elkaar afgestemd moeten worden, waarbij voor tenminste een van de

objectiypen geldt dat het aantal objectinstantiaties beperkt is (p. 77)

De objecttypen zoals bedoeld in bovenstaande definitie zijn in hoofdstuk 3 besproken. Een

instantiatie van een objecttype is een objecttype waarvan de eigenschappen van een waarde

zijn voorzien. Randvoorwaarden zijn de voorwaarden die bij het maken van een rooster of

planning niet overschreden kunnen of mogen worden. De randvoorwaarden worden in

sommige gevallen bepaald door fysieke eigenschappen van objecten, in andere gevallen zijn

ze een gevolg van afspraken met een al dan niet dwingend karakter. Doelfuncties zijn op te

vauen als wensen waaraan men bij het maken van een rooster of planning tracht te voldoen.

De mate waarin een rooster of planning aan de doelfuncties voldoet geeft aan hoe goed of
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slecht een gemaakt rooster of planning is, en is daarmee bepalend voor de kwaliteit van het

rooster of de planning.

Het is niet altijd mogelijk een rooster of planning binnen de geldende randvoorwaarden te

maken. De randvoorwaarde wordt in dat geval omgezet in een doelfunctie waaraan men bij

het maken van het rooster of de planning zo goed mogelijk tracht te voldoen.

Als het aantal objectinstantiaties van een objecttype niet beperkt is, dan is er geen sprake van

een roosterings- of planningsprobleem omdat dan iedere afstemming tussen de objecttypen

binnen de randvoorwaarden en doelfuncties zal zijn.

4.1.2 Plannen versus Roosteren
Het onderscheid tussen plannen en roosteren schuilt naar de mening van Joma & Gazendam

(1996) in het meetniveau dat gebruikt wordt voor het objecttype tijd. Is dit meetniveau

nominaal of ordinaal dan spreken zij over plannen, terwijl ze bij de meetniveaus interval en

ratio de term roosteren gebruiken. Een meetniveau is nominaal indien er alleen

gecategoriseerd wordt op een bepaald onderscheid. Een indeling van een groep personen op

basis van hun geslacht, man of vrouw, is een indeling op nominaal niveau. Een meetniveau

hoger ligt het ordinale niveau. Hier is naast een primair onderscheid ook een ordening aan te

brengen. Voorbeeld van een indeling op ordinaal niveau zijn de rangen zoals die in het leger

gebruikt worden. Het volgende meetniveau is het interval niveau. Naast onderscheid en

ordening is hier ook sprake van gelijke verschillen tussen de categorieen. Een meting van de

temperatuur in graden Celsius is een meting op intervalniveau. Het nulpunt van dit

meetniveau is arbitrair. Het hoogste meetniveau tenslotte wordt gevormd door het rationiveau.

Dit niveau omvat alle onderliggende niveaus waarbij er tevens sprake is van gelijke

verhoudingen tussen de verschillende categorieen. Inkomens van personen worden op dit

niveau gemeten. Het rationiveau heeft in tegenstelling tot bet intervalniveau wet een absoluut

nulpunt.

Volgens de eerder genoemde definitie van Jorna & Gazendam (1996) is het probleem zoals

beschreven in dit afstudeerverslag een roosteringsprobleem. De voor een planning

karakteristieke meetniveaus nominaal en ordinaal zijn niet toereikend om de waarden van

eigenschappen van de objecttypen te beschrijven. De belangrijkste afstemming tussen de

objectinstantiaties vindt plaats op interval of rationiveau. Dit at naar gelang men bet uiterste

athandelingstijdstip afkomstig uit de SLA afspraken als absoluut nulpunt wenst te

beschouwen. Jorna & Gazendam maken het onderscheid tussen plannen en roosteren wet,

maar merken daarbij op dat dit onderscheid niet van belang is voor de werkwijze van de

persoon die het rooster of de planning maakt.

_____________________________________________
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Russell & Norvig (1995) maken het onderscheid tussen plannen en roosteren niet. Zij

beschouwen het maken van zowel een planning als een rooster als een speciale vorm van bet

oplossen van een probleem. Jorna & Gazendam (1996) besteden hier ook aandacht aan. Deze

manier van probleemoplossen is gebruikt voor het zoeken naar een oplossing voor het

roosteringsprobleem bij PinkRoccade Online. Hoofdstuk 5 behandelt deze vorm van

probleemoplossen, waarbij door het toepassen van verschillende operatoren een pad gezocht

wordt dat leidt van de initiële toestand naar de doeltoestand.

4.2 Hoe kan een planningsprob!eem gekarakteriseerd worden?

Vanwege het veelvuldig voorkomen van plannings- en roosteringsproblemen in de dagelijkse

wereld, is er door verschillende auteurs getracht onderscheid te maken tussen de vormen

waarin deze problemen zich kunnen manifesteren. Dc verschillende vormen zijn vaak een

indicatie voor de complexiteit van bet probleem.

Op basis van een inventarisatie van veel voorkomende combinaties van elementaire

objecitypen, concluderen Jorna & Gazendam (1996) dat er 3 clusters van vaak samengaande

elementaire objecttypen zijn. Deze clusters corresponderen met een transportplanning, een

personeelsplanning en een productieplanning.

Voor alle duidelijkheid wordt hier gesteld dat het roosteringsprobleem op de afdeling Service

Delivery van PinkRoccade Online waarover dit afstudeerverslag handelt, een

productieplanningsprobleem en geen personeelsplanningsprobleem is. Het bestudeerde

probleem handelt over het toewijzen van incidenten aan medewerkers en niet over de

vaststelling van de dagen waarop de medewerkers zullen gaan werken. Dit laatste wordt

bepaald door de personeelsplanning. Het resultaat van de personeelsplanning heeft echter wel

beperkingen voor de productieplanning tot gevolg, omdat de beschikbaarheid van

medewerkers wordt bepaald door de personeelsplanning.

Graves (1981) beschnjft een in de Operations Research9 veel gebruikte classificatiemethode

voor planningsproblemen bij productieprocessen, waarbij hij 5 dimensies onderscheidt

waarop problemen van elkaar kunnen verschillen: requirement generation, de complexiteit

van het productieproces, roosterings- of planningscriteria, variabiliteit van de parameters en

de roosterings- ofplanningsomgeving.

De requirement generation geeft aan of er uit voorraad geleverd kan worden of dat eerst

geproduceerd moet worden voordat levering plaats kan vinden. Dit staat ook bekend als het

°Operations Research zal besproken worden in paragraat 4.3.2.
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onderscheid tussen een Closed Shop (levering uit voorraad) en een Open Shop (levering na

productie).

De complexiteit van het productieproces is aThankelijk van het aantal productieplaatsen en

productiestappen. In toenemende mate van complexiteit zijn dit achtereenvolgens: één reeks

productiestappen op één productieplaats, één reeks van productiestappen op meerdere

productieplaatsen, meerdere reeksen productiestappen op één productieplaats en tenslotte

meerdere reeksen productiestappen op meerdere productieplaatsen. De twee laatst genoemde

gevallen worden in de literatuur aangeduid met respectievelijk een Flow Shop en Job Shop'°

probleem.

Dc roosterings- of planningscriteria geven aan welke doelfuncties er gelden in het

planningsprobleem. Hierbij onderscheidt Graves de kosten en de prestatie die de opgestelde

planning tot gevolg heeft. Dc kosten kunnen bestaan uit bijvoorbeeld kosten voor het

veranderen van instellingen aan een productiemachine, wat tijd in beslag zal nemen. Voor het

meten van de prestatie van de planning zijn meerdere criteria aanwezig, die soms tegenstrijdig

aan elkaar zijn. Veelgebruikte criteria in de Operations Research zijn onder nicer:

minimalisatie van het aantal overschrijdingen van de levertijd, maximalisatie van het gebruik

van de beschikbare productiemiddelen of maximalisatie van de productiehoeveelheid. Voor

meer voorbeelden van deze criteria wordt verwezen naar Jones & Rabelo (1998).

De variabiliteit van de parameters zorgt voor een onderscheid tussen een deterministisch en

een stochastisch planningsprobleem. De uitvoeringsduur voor een bepaalde handeling kan

van tevoren bekend zijn (deterministisch), maar het is ook mogelijk dat deze beschreven met

een random waarde die volgens een bepaalde kansverdeling is verdeeld (stochastisch).

Bij het karaktenseren van de planningsomgeving maakt Graves onderscheid tussen een

statische en dynamische omgeving op basis van het al dan niet volledig bekend zijn van

toekomstige vereisten. In een statische omgeving zijn alle vereisten (requirements) volledig

bekend en komen er geen nieuwe vereisten bij. Evenmin veranderen de vereisten in een

statische planningsomgeving. Hiertegenover staat de dynamische planningsomgeving waarbij

de vereisten ook bekend zijn, maar deze kunnen in de loop der tijd aan verandering

onderhevig zijn en er kunnen nieuwe vereisten bij komen.

Bij de karakterisering van een productieplanning wordt vaak aangegeven of het toegestaan is

een taak te onderbreken, om vervolgens verder te gaan met een andere taak. In een later

stadium kan de afgebroken taak dan hervat worden. Als deze onderbrekingen toegestaan zijn,

'° In eon FIOWShOP probleem bestaat elke taak uit deeltaken die ieder door afzondeilijke resources ultgevoerd
worden. Voor eon taak Iigt vast welke afzonderlijke resources erblj betrokken zljn. Me taken worden ks dezetfde
volgorde afgehande4d. Oh eon Jobshop probleern kan per taak voor alle deehtaken gekozen worden ult eon set van

verschillende resources en kan do uitvoeflngsvo4gorde van de deeltaken verschillen (Graves, 1981).
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wordt het probleem een preemptive roosteringsprobleem genoemd. (Pinedo, 1995).

Tegenhanger hiervan is een non-preemptive probleem, waar onderbrekingen niet zijn

toegestaan. De complexiteit van beide typen verschilt omdat het aantal verschillende situaties

toeneemt als onderbrekingen worden toegestaan.

Dc complexiteit van een planningsprobleem kan verder voor een dccl worden algemeten aan

de hoeveciheid verschillende objecttypen en het aantal objectinstantiaties dat er is. (Jorna &

Gazendam, 1996). Op de complexiteit van problemen in het algemeen wordt nader ingegaan

hoofdstuk 5. In hoofdstuk 7 zal aandacht besteed worden aan de complexiteit van het

roosteringsprobleem waarvoor een oplossing wordt gezocht.

In deze paragraaf is beschreven hoe de plannings- en roosteringsproblemen gekarakteriseerd

en gedefinieerd kunnen worden. Omdat de definitie van Jorna & Gazendam toepasbaar is op

het roosteringsprobleem op de afdeling Service Delivery zal deze definitie worden

aangehouden. Dc oplossingmethode voor dit probleem zal in de hoofdstukken 5 en 6 aan bod

komen. De volgende paragraal gaat over het vinden van oplossingen voor plannings- en

roostenngsproblemen.

4.3 Het maken van een rooster of planning

Bij het maken van een rooster of planning kan de taakuétvoerder al dan niet gebruik maken

van computerondersteuning. Deze paragraaf behandelt eerst bet probleemoplossingsproces

waarbij de taakuitvoerder geen computerondersteuning gebruikt. Strategieen die de

taakuitvoerder hierbij kan volgen komen aan bod. Vervolgens worden enkele vakgebieden en

methoden beschreven die gebruikt worden voor bet vinden van een oplossing voor een

planningsprobleem met behuip van of geheel door een computer. Tenslotte zal het raamwerk

dat deze zaken op een conceptueler niveau beschrijft kort besproken worden.

I
9 I 10 I

I 1 I 6 14 181
I 2 I 5 Ill 3 I

10 2!5

Figuur 4.0 Voorbeeld van een GanU Chwt (Analoog aan Pinedo(1995))

Een kiassieke manier om roosters af te beelden is met behuip van een zogenaamde Gantt

chart, bedacht door Henry Laurence Gantt in 1917. Dc tijd wordt hierin weegegeven op de

horizontale as en op de verticale as staan de resources, taken of bestellingen afgebeeld.

Individuele toewijzingen worden aangeduid met horizontale balken in de afbeelding, waarbij

duidelijk is af te lezen wanneer de acties die bij de toewijzing horen beginnen en eindigen.
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Een belangrijk kenmerk van een Gantt chart is dat de lengte van de objecten overeenkomt met

de tijd die ze in beslag nemen. Er zijn vele variaties mogelijk op de Gantt chart, waarbij het

mogelijk is om additionele informatie af te beelden. In figuur 4.0 is een eenvoudige Gantt

chart afgebeeld, waarbij 10 objecten toegewezen zijn aan 3 entiteiten. Dc nummering van de

objecten is in deze afbeelding niet relevant.

4.3.1 Menselijke planner
Mensen die een rooster of planning maken zijn bezig met bet oplossen van een probleem.

Mietus (1994) komt op basis van onderzoek naar de personeelplanning in een ziekenhuis tot

de conclusie dat hierbij 3 fasen kunnen worden onderscheiden: administreren,

probleenwplossen en evalueren.

Vumsu.kn oCcttyp.n en aanN.n o*ctj1
Admn st Carlo Door rnvoor.n yen hin..iUr onh,tahn

mIstinhal.. nut iihsdhe.

AI.I.mmhlg zo.k.n union ift,taAttatI.s van
Problaimoplossen obg.ctlyp.v V.rnchólond. ,traI.gI.ie am

_________________

oplo.uig Il b.tiuE.n.

Nagialt 000,1Mg un dii hInd VIII
Evalueren rand,00rws.rdan an doMtuacttis. IndMn nodig

____________________

probl..m op1Muv bKNken.

Figuur 4.1 Fasen by he: maken van een rooster
(Mietus 1994)

Administreren

Voordat er met het eigenlijke oplossen van het probleem begonnen kan worden, dient een

inventarisatie van de object-instantiaties plaats te vinden. Mietus (1994) en Jorna &

Gazendam (1996) noemen dit de administratiefase bij het maken van een rooster. Tijdens

deze fase worden ook de randvoorwaarden die gelden voor het rooster concreet. Het is van

belang dat in deze fase alle voor het planningsprobleem relevante informatie wordt verzameld

en dat de informatie betrouwbaar is. Fouten gemaakt in de administratiefase zullen in de

latere fases veel tijd kosten. Deze fase bestaat bij op de afdeling Service Delivery uit

inventarisatie van incidenten met de status open en close pending. Verder vindt er een

inventarisatie plaats van de SLA-tijden voor deze incidenten en wordt bekeken welke

medewerkers er die dag aanwezig zijn en over welke kennis zij beschikken.

Probleemoplossen

Zodra het aantal objecttypen en het aantal instantiaties daarvan met bijbehorende kenmerken

en waarden vast zijn gesteld en de randvoorwaarden en doelfuncties bekend zijn, kan

begonnen worden met het opstellen van een rooster of plan. Hierbij kan een menselijke

____ ___
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taakuitvoerder verschillende strategieen gebruiken, die hieronder kort zullen worden

toegelicht.

Opdelen in sub-problemen

Bij het oplossen van een ongestructureerd probleem, waartoe het maken van een rooster

gerekend kan worden, is het opdelen van het probleem in kleinere deelproblemen een veel

gevolgde strategie. Als deze opdeling resulteert in een aantal deelproblemen die in een vaste

volgorde afgehandeld moeten worden is er sprake van een hiërarchische probleemstructuur

die een hiërarchische planningsstrategie tot gevoig heeft. Er wordt eerst een hoofddoel

geformuleerd dat vervolgens onderverdeeld wordt in subdoelen. Het bereiken van een subdoel

wordt zodoende het oplossen van een deelprobleem. Als de deelproblemen in de

noodzakelijke volgorde opgelost worden, wordt daarmee een oplossing voor het

planningsprobleem gevonden.

Opportunistisch plannen

Bij een opportunistische planningsstrategie ontbreekt een vaste volgorde waarin de

verschillende deelproblemen worden opgelost. Een onderliggend plan is niet aanwezig, maar

mogelijke acties en omschrijvingen van mogelijke onderdelen van een plan worden uitgebreid

bijgehouden. Een groot deel van de planning op de afdeling Service Delivery binnen

PinkRoccade Online vindt op deze manier plaats.

Script based plannen

Dc derde strategie die in de Iiteratuur regelmatig wordt genoemd (Jorna & Gazendam 1996,

Mietus 1994) is de zogenaamde script based planning. Uitgangspunt hierbij is dat er voor

ieder probleem een oplossingsrecept in het geheugen ligt opgeslagen. Dit recept (script) bevat

de stappen die uitgevoerd moeten worden om het (deel)probleem op te lossen. Bij deze

strategie zijn het classificeren van het probleem en het opzoeken van het bijbehorende script

de belangrijkste onderdelen van probleemoplossen.

Jorna & Gazendam (1996) noemen daamaast ook nog het clusteren van instantiaties van

objecttypen. Deze kunnen worden dan als een geheel worden geroosterd. Tegenhanger van

deze strategie is het stuksgewijs plannen van object-instantiaties. Clustering wordt ook als

strategie gebruikt binnen de afdeling Service Delivery zoals beschreven is in hoofdstuk 3,

omdat sommige incidenten op een vast tijdstip in de werkweek worden algehandeld.
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Evalueren

Nadat een mogelijke oplossing voor het probleem is gevonden, kan deze worden beoordeeld

op het voldoen aan de gestelde randvoorwaarden. Een oplossing is gevonden als geheel aan

de randvoorwaarden is voldaan. Tijdens de evaluatiefase wordt ook nagegaan in hoeverre de

oplossing de doelfuncties realiseert. Als naar het idee van de planner niet (voldoende) aan de

doelfuncties wordt voldaan, dan zal hij de gevonden oplossing niet als definitief beschouwen

en een andere (aangepaste) oplossing zoeken. Hierbij zal hij doorgaans eerst proberen de

algekeurde oplossing met minimale wijzigingen te veranderen in een acceptabele oplossing

die wel in voldoende mate voldoet aan de doelfuncties. In sommige gevallen lukt het de

planner niet om een oplossing binnen de randvoorwaarden te vinden. Dit kan zijn omdat er

geen oplossing binnen de randvoorwaarden bestaat of omdat deze oplossing erg moeilijk te

vinden is. Uiteindelijk zal de planner dan een oplossing kiezen die de randvoorwaarden op

een aantal punten overschrijdt. Daarbij zal hij proberen het aantal overschnjdingen en de mate

van overschrijding van de randvoorwaarden zo beperkt mogelijk te houden. De overschreden

randvoorwaarde krijgt zodoende het karakter van een doelfunctie.

Indi'viduele verschlllen tussen probleemoplossers

Verschillende menselijke probleemoplossers kunnen komen tot verschillende oplossingen

voor dezelfde probleeminstantie (Mietus, 1994). Er zijn twee factoren die de verschillen in

oplossingen kunnen verklaren: de domeinkennis van de probleemoplosser en de strategie die

gevolgd wordt bij het oplossen van de probleeminstantie.

Mietus (1994) concludeert dat de declaratieve kennis die een probleemoplosser heeft over het

domein van invloed is op de efficiëntie waarmee een probleem opgelost wordt. Ervaren

taakuitvoerders (experts) hebben niet alleen meer kennis over het domein, maar zij hebben

hun kennis ook op een zinvollere manier gerangschikt dan onervaren taakuitvoerders. Dit

komt de sneiheid waarmee het probleem wordt opgelost ten goede.

Verschillende personen gebruiken voor het oplossen van hetzelfde probleem soms

verschillende strategieen die zijn beschreven in deze paragraaf. De gebruikte

oplossingstrategie is van invloed op de oplossingen die gevonden worden voor het probleem.

Hierdoor kunnen verschillende probleemoplossers komen tot verschillende oplossingen voor

hetzelfde probleem.

4.3.2 Vakgebieden bij het oplossen van planningsproblemen
Met het toenemen van het aantal productieprocessen aan het begin van de vorige eeuw, werd

de roep om een goede planning van deze processen steeds groter. Dit heeft tot het ontstaan

van het vakgebied Operations Research geleid, dat planningsproblemen in het

productieproces bestudeert en probeert op te lossen. In de jaren '50 van de vorige eeuw is hier

___________________________________________________
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een ander vakgebied, de Artificiële Intelligentie, bijgekomen, dat zich onder meer ncht op het

oplossen van problemen in meer algemene zin. Beide vakgebieden en de vragen waarmee zij

zich bezighouden worden in deze paragraal geIntroduceerd. De probleemoplossingsmethodes

uit deze vakgebieden lenen zich vaak goed voor implementatie in een computerprogramma.

Operations Research

Operations Research (OR) bestudeert de processen die in organisaties plaatsvinden en tracht

deze efficiënter te maken door het ontwikkelen van wiskundige modellen en andere

analytische modelleermethoden. Door de gebruikte methodiek Iigt de nadruk op
kwantificeerbare aspecten van de organisatie. Er wordt nauwelijks rekening gehouden met

kwalitatieve of overige zaken, zoals menselijke interactie. Na classificatie van het probleem",

bijvoorbeeld met behuip van de classificatie-methode van Graves, beschreven in paragraaf

4.2, wordt een oplossingsmethode voor dit type probleem gekozen. In het beginstadium van

Operations Research, dat toen nog Scientific Management heette, werd getracht de optimale

oplossing voor een planningsprobleem te vinden. Bij zeer complexe problemen is dit echter

ondoenlijk en volstaat men met het vinden van een acceptabele oplossing. Deze benadenng is

dus vooral geschikt voor problemen met veel kwantitatieve aspecten en wordt vooral gebruikt

voor industriële productieplanning. Een gevonden oplossing kan vaak niet door de gebruiker

gewijzigd worden. De aanpak is daarmee in eerste instantie gericht op het oplossen van het

planningsprobleem en niet op ondersteuning van de probleemoplosser bij zijn taakuitvoering.

Vanwege de analytische aanpak met nadruk op kwantitatieve aspecten van het probleem lenen

de modellen zich goed voor implementatie in een computerprogramma.

Een Decision Support System (DSS) biedt de probleemoplosser we! enige vorm van

ondersteuning. Deze ondersteuning schuilt in de mogelijkheden die DSS de gebruiker biedt

om informatie te structuren. Vaak kan de gebruiker de uiteindelijke oplossing voor het

probleem nog op diverse manieren aanpassen. Een uitgebreid DSS bevat

oplossingsalgontmen die sterk Iijken op de algoritmen aflcomstig uit de Operation Research

en hebben zodoende eveneens een sterk kwantitatief karakter.

Artificiële Intelligentie

Artificiële Intelligentie (Al) is een relatief nieuw multidisciplinair vakgebied dat zijn

oorsprong vindt in de jaren '50 van de vorige eeuw. Al heeft overlappingen met onder meer

filosofie, psychologie, wiskunde, taalwetenschappen en informatica. Al kent verschillende

definities, die verschillen op twee dimensies. De eerste dimensie is denken of redeneren
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versus zich gedragen of acties uitvoeren. Men kan een schaakmachine bouwen die zeer

slimme zetten kan bedenken of een schaakmachine bouwen die zelf niet denkt maar wel de

schaakstukken op het bord kan verplaatsen. De tweede dimensie waarop de definities van Al

verschillen is menselijk versus rationeel. Met menselijk wordt in dit verband 'op gelijke wijze

als een mens' bedoeld. Rationeel duidt hier op 'optimaal of ideaal'. Een rationeel systeem is

als een systeem dat de juiste beslissing neemt of de juiste handeling uitvoert in een gegeven

situatie. Deze handeling of beslissing hoeft niet noodzakelijkerwijs overeen te stemmen met

de beslissing van handeling van een mens in die situatie.

Om van het gedrag of het denken. zij het rationeel of menselijk, gebruik te kunnen maken

worden systemen gebouwd die kunnen denken dan we! acties uit kunnen voeren. Er zijn dus

systemen die: denken a!s een mens, zich gedragen als een mens12, denken op een rationele

manier en tenslotte systemen die zich gedragen op een rationele manier.

Russell & Norvig (1995) verkiezen de rationele benaderingswijze boven de menselijke en

beschouwen Al als het vakgebied dat als onderwerp de bestudering en de bouw van rationele

systemen heeft. Voor een verdere introductie wordt verwezen Rich & Knight (1991) en

Russell & Norvig (1995).

Bij het nastreven van de doelen van Al worden verschillende methodes en technieken

gebruikt. Bij de manier waarop een planningproblemen wordt opgelost, kan ook onderscheid

gemaakt worden tussen de menselijke en rationele methodes en technieken.

Kennis- en expertsystemen

Indien het doe! is een systeem is te bouwen dat zich gedraagt als een menselijke expert, Iigt de

bouw van een expertsysteem 13 voor de hand. Tijdens het oplossen van een probleem kan dit

systeem zich, in samenwerking met een menselijke taakuitvoerder, gedragen als een

menselijke expert. Een kennissysteem wordt gebruikt voor het beschikbaar maken van kennis

over een bepaa!d domein, welke is opgenomen in een kennisbank. Steels (1991) onderscheidt

een expertsysteem van een kennissysteem op basis van de afkomst van de kennis die in het

systeem is vastgelegd. Als de kennis hoofdzakelijk afkomstig van een menselijke expert,

bijvoorbeeld van een arts, dan wordt het systeem een expertsysteem genoemd. In de andere

gevallen is het een kennissysteem.

Eon plannings- of roostenngsprobloem wordt in de Operations Research vaak eon scheduling problem genoemd
en roosteren en plannen staan bekend als scheduling.
12 Hot begnp 'mens' kan in een aantal gevaUen ook vervangen worden door levend organisme'. Dit is bijvoorbeold
hot gevai bij hot bouwen van robots die zich zeffstandig door do wereld kunnen voortbewogen. Eon recent voorbeeld

van eon dergolijke robot die niet near do mens is gemodolleerd is do spoelgoedrobot AIBO van Sony, waarvoor hot

godrag van eon hond model heeft gestaan.

Een expertsysteem wordt soms ock aangeduid als eon kennissysteem of eon kennis-georienteerd systeem.
(Steels, 1991).

_____
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Over het doel en het gedrag van een van dergelijke systemen meldt Steels (1991): ze

assisteren mensen bij redeneerprocessen, waarbij deze assistentie is gemodelleerd naar de

assistentie die van een menselijke expert verkregen zou worden. Een belangrijk deel van de

kracht van kennissystemen ligt in het feit dat ze de gebruiker duidelijk kunnen maken waarom

een bepaalde beslissing genomen wordt. Een zorgvuldig opgezet kennissysteem is

uitbreidbaar, hetgeen betekent dat nieuwe beslissingsregels aan het redeneermechanisme

kunnen worden toegevoegd en er nieuwe kennis in de kennisbank kan worden opgenomen.

De beslissingsregels voor het redeneermechanisme en de kennis voor de kennisbank worden

achterhaald met technieken uit de kennisacquisitie. De gebruikte kennisacquisitietechnieken

zullen in paragraaf 4.4 kort aan bod komen.

In deze benadering staat de kennis van een menselijke probleemoplosser centraal. Bij een

kennissysteem is de kwaliteit van de voorgestelde oplossing daarom sterk afhankelijk van de

kennis van de geraadpleegde experts en de zorgvuldigheid en uitgebreidheid waarmee de

kennis in kaart is gebracht en is vastgelegd.

Zoeken in probleemruimten met zoekalgoritmes

Een andere belangrijke methode die gebruikt kan worden om problemen op te lossen is door

het zoeken naar een oplossing in een probleemruimte. Om oplossingen te vinden in het

roosteringprobleem bij PinkRoccade Online is gekozen om gebruik te maken van deze

methode. Dit vereist een specifieke manier van probleemformulering die in hoofdstuk 5 zal

worden beschreven. Ook de methode waarop met een zoekalgoritme naar een oplossing in de

probleemruimte kan worden gezocht komt in dat hoofdstuk aan de orde, waarbij aan het A*

zoekalgoritme de meeste aandacht zal worden besteed.

Op deze plek kan opgemerkt worden dat deze methode van probleemoplossen niet lijkt op de

manier waarop mensen problemen oplossen. De gekozen methode van probleemoplossen is

een rationele methode.

Nu zal verder gegaan worden met de introductie van enkele aspecten uit een conceptueel

raamwerk dat verschillende niveaus in de mate van computerondersteuning bij het maken van

een planning onderscheidt. Een belangrijk uitgangspunt vormt daarbij de erkenning van de rol

die menselijke cognitie speelt bij het oplossen van planningsproblemen.

4.3.3 SEC: Scheduling Expertise Concept
Het Scheduling Expertise Concept (SEC) van van Wezel, Jorna & Mietus (1996) onderscheidt

3 groepen planningsproblemen op basis van het voorkomen van combinaties van elementaire

objecttypen in het planningsprobleem. Dit zijn transportplanning, personeelsplanning en

productieplanning. Daamaast wordt een onderscheid gemaakt tussen het maken van een
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planning door een computer(programma) en het maken van een planning met behuip van een

computer(programma). In het eerste geval draagt een computer zelfstandig een oplossing aan

die is gevonden door gebruik te maken van een zeker oplossingsalgoritme. Wordt het

probleem opgelost met behuip van een computerprogramma, dan dient dit programma ter

ondersteuning van de taak die de menselijke probleemoplosser uitvoert. Dc ondersteuning die

de planner krijgt is onder te verdelen in 4 gradaties van computerondersteuning die

respectievelijk informarie-ediror, conrroleur, evaluator, en generator worden genoemd

(Jorna & Gazendam, 1996).

Een informatie-editor biedt de taalwitvoerder ondersteuning op het laagste niveau bij het

opvragen en manipuleren van relevante informatie. Deze ondersteuning is hoofdzakelijk

gericht op het faciliteren van de werkzaamheden die in de administratiefase van het

probleemoplossen uitgevoerd worden.

Meer ondersteuning voor de taakuitvoerder wordt verkregen als het programma daarnaast in

staat is de gevonden oplossing te controleren. Bij de controle wordt nagegaan of de oplossing

aan de gestelde randvoorwaarden voldoet. Dc ondersteuning van de taakuitvoerder is hiermee

ondersteuning in de fase van probleemoplossen..

Als het programma daamaast ook evalueert in welke mate de oplossing aan de gestelde

doelfuncties voldoet, dus aangeeft in hoeverre de maximalisatie of minimalisatie van de

doelfuncties is geslaagd, wordt het derde niveau, de evaluator, verkregen. Hiermee wordt de

taakuitvoerder ondersteund in de evaluatiefase van het probleemoplossen.

Het hoogste en meest uitgebreide niveau van ondersteuning wordt bereikt als het programma

naast de eerder genoemde gradaties van ondersteuning in staat is zeif oplossingen voor het

probleem te genereren. In zekere zin wordt de taakuitvoerder niet meer ondersteund, maar

wordt de uitvoering van het oplossen van het probleem overgenomen door het

computerprogramma. Voor de generatie van oplossingen van het probleem maakt het

computerprogramma gebruik van een oplossingsalgoritme.

Kenmerkend in dit raamwerk is de ondersteuning van de planner en de erkenning van de

cognitieve taakaspecten die een rot spelen bij het maken van een rooster of planning. Dc

nadruk wordt gelegd op het vergemakkelijken van de taakuitvoering en niet op het overnemen

van de taken die uitgevoerd worden bij het maken van een planning. Door inventarisatie van

de deeltaken die de taakuitvoerder verricht bij het maken van een planning, kan inzicht

worden verkregen bij welke deeltaken ondersteuning zinvol is.

Aansluitend bij de in paragraaf 4.3.1 genocmde fasen van probleemoplossen (administreren,

probleemoplossen en evalueren) spelen bij het maken van een planning 6 deeltaken een rol

(Joma & Gazendam 1996); adminisrreren, tellen, afstemmen, aanpassen, waarderen en

onderhandelen. Zonder op deze plaats at te diep in te gaan op deze deeltaken, zal 1k kort

aangeven tijdens welke fasen de deeltaken een belangrijke rot vervullen. Administreren en

46



tellen vinden plaats gedurende de administratiefase. Bij de fase van probleemoplossen wordt

voornamelijk afgeste,nd waarbij de strategieen die in paragraaf 4.3.1 genoemd zijn gebruikt

kunnen worden. De deeltaken aanpassen en waarderen vinden vooral plaats gedurende de

evaluatiefase waarin de gevonden oplossing beoordeeld en eventueel aangepast wordt.

Onderhandelen neemt een aparte plaats in, omdat dit in alle fasen van het maken van een

rooster of plan plants kan vinden. Voor een uitgebreidere behandeling van deze deeltaken

raadplege men Jorna & Gazendam (1996), voor concrete voorbeelden bij het maken van een

personeelsplanning wordt verwezen naar (Mietus, 1994).

Tot zover de theoretische beschouwing van de totstandkoming van roosters en planningen. In

de volgende paragraaf worden de gebruikte kennisacquisitietechnieken besproken. Daarna zal

in een volgend hoofdstuk de beschrijvingsmethode voor problemen geIntroduceerd worden.

4.4 Kennisacquisitietechnieken

Voordat begonnen kan worden met het maken van een model, dienen de objecten die in het

model opgenomen zullen worden vastgesteld te worden. Relevante objecten, hun

eigenschappen en de mogelijke waarden voor die eigenschappen kunnen in kaart gebracht

worden door het gebruik van kennisacquisitietechnieken. Hetzelfde geldt voor de

beslissingsregels die in het te onderzoeken domein gelden. Het doe! van kennisacquisitie is

het verkrijgen van een gestructureerd overzicht en inzicht in het onderzochte domein.

De meeste kennisacquisitietechnieken vinden hun oorsprong in deelgebieden van de

psychologie, zoals psychologische gesprekstechnieken en methoden voor

persoonlijkheidsonderzoek. Het in kaart brengen van het domein met behuip van deze

technieken is vaak een langdung proces, waarbij het meestal noodzakelijk is meerdere

technieken te gebruiken.

Een aantal technieken levert gestructureerde informatie over het domein op. andere

technieken structureren de informatie niet, maar leveren een beeld van mogelijk relevante

zaken in het domein. Als de expert zijn kennis onder woorden kan brengen, kunnen direct

structurerende technieken worden gebruikt. Het kan zelfs voor een expert lastig zijn om onder

woorden te brengen hoe het domein precies in elkaar steekt. In dat geval bieden indirect

structurerende kennisacquisitietechnieken uitkomst. Met deze technieken kunnen de objecten

in het domein worden geclassificeerd. De technieken die gebmikt zijn bij de kennisacquisitie

tijdens dit afstudeerproject zullen nu worden toegelicht.
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4.4.1 Ongestructureerde en gestructureerde interviews
Bij een gestructureerd interview heeft de interviewer bij aanvang van het interview een

overzicht van de vragen die tijdens het vraaggesprek aan de orde zullen komen, vaak wordt

met een vragenhijst gewerkt.

De vragenhijst uit Jorna & Gazendam (1996) is gebruikt bij gestructureerde interviews met 4

personen uit de organisatie. Deze vragen zijn gesteld aan de teamcoordinator van de afdeling

Service Delivery en 2 zeer ervaren Service Delivery medewerkers. Een aantal vragen uit deze

lijst is gesteld aan de medewerker die de personeelplanning maakt. Daarnaast is voor

vervolginterviews gebruik gemaakt van een eigen Iijst met vragen met als doel duidelijkheid

te verkrijgen over specifieke zaken die niet (voldoende) aan bod waren gekomen in de eerste

gesprekken.

Een ongestructureerd interview is een losser vraaggesprek, waarbij de te bespreken

onderwerpen van tevoren in mindere mate vast staan. Het gesprek kan hierdoor onverwachte

wendingen nemen die, voor de persoon die de kennis in kaart brengt, aanwijzingen over

objecten en relaties in het domein op kunnen leveren.

De ongestructureerde vraaggesprekken hebben met dezelfde personen plaatsgevonden als de

gestructureerde interviews. Ook met enkele andere personen binnen PinkRoccade Online zijn

ongestructureerde interviews gehouden, maar de resultaten hiervan waren niet relevant voor

de planning van de afhandeling van incidenten op de afdeling Service Delivery.

4.4.2 Indirect structurerende technieken
Onderstaande indirect structurerende technieken richten zich specifiek op het classificeren

van objecten in het domein (van der Werf, 1992) en zijn voor dii dod ingezet.

De card-sort techniek (Burton & Shadbold, 1987) kan worden gebruiki om overeenkomsten

en verschillen tussen objecten in het domein vast te stellen. Bij deze techniek wordt gewerkt

met een aantal kaartjes, waarop de naam van een domeinobject is vermeld. De expert krijgt

deze kaarten op een stapel aangereikt en wordt gevraagd de kaarten in te delen in

verschillende groepen. Hierbij mag door de expert zelf een relevant geacht criterium gebruikt

worden. Het aantal verschillende groepen mag de expert ook zelf kiezen. Dit proces wordt

herhaald totdat de expert geen zinnige nieuwe verdelingen van de kaarten kan maken.

De card-sort techniek is gebruikt met twee experts, de twee ervaren Service Delivery

medewerkers. De namen van objecten de kaartjes zijn bepaald nadat er gestructureerde en

ongestructureerde interviews met deze personen hadden plaatsgevonden. Met iedere expert is

twee maal een card-sort sessie gedaan. Eerst met kaartjes voor Service Delivery incidenten,

vervolgens met dezelfde kaartjes voor Service Cancellation incidenten.

Repertory grid Analysis (Boose, 1986) maakt eveneens gebruik van kaartjes met namen van

domeinobjecten. De expert krijgt deze steeds in drietallen aangeboden en wordt gevraagd het
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minst in dit drietal passende kaartje apart te leggen en de reden hiervan te melden. Deze

techniek dwingt de expert een onderscheid te maken op basis van verschillen danwel

overeenkomsten tussen de gepresenteerde objecten. Deze techniek is gebruikt met dezelfde

experts als de cart-sort techniek en hierbij zijn er per expert eveneens twee sessies gedaan,

eenmaal voor Service Delivery incidenten en eenmaal voor Service Cancellation incidenten.

Het dod van deze sessies was voornamelijk de opheldenng over een aantal zaken dat met de

card-sort techniek niet helemaal duidelijk was geworden.

Dc gebruikte technieken hebben een overzicht van het planningdomein opgeleverd. De

interviews waren hoofdzakelijk nuuig voor de bepaling van de werkwijze op de afdeling

Service Delivery en de manier waarop de incidenten gepland worden. De card-sort techniek

en de Repertory grid Analysis hebben geholpen bij de vaststelling van mogelijke waarden

voor de objecteigenschappen van het objecttype incident. Dc gebruikte kaartjes voor deze

laatste technieken zijn opgenomen in bijlage II.

4.5 Tot slot

In dit hoofdstuk is beschreven dat het onderscheid tussen roosteren en plannen schuilt in het

meetniveau van de objecteigenschappen en niet van direct belang is bij het maken van een

rooster of een planning. Het maken van een rooster of planning kan beschouwd worden als

het oplossen van een probleem, waarbij de taakuitvoerder verschillende strategieen kan

volgen en al dan niet gebruik kan maken van computerondersteuning. Er zijn meerdere

vakgebieden die het oplossen van plannings- en roostenngsproblemen als onderwerp hebben.

Operations Research richt zich daarbij vooral op productieplanningsproblemen, waarbij de

nadruk wordt gelegd op de kwantitatieve aspecten van het probleem. Artificiële Intelligentie

maakt bij het probleemoplossen een onderscheid tussen menselijke en rationele methoden.

Een expertsysteem kan een voorbeeld van een menselijke methode worden genoemd en de

bespreking van een meer rationele methode volgt in het volgende hoofdstuk.

Planningsproblemen kunnen ook beschouwd worden vanuit het perspectief van de

probleemoplosser, die in verschillende mate ondersteund kan worden bij zijn taakuitvoering.

Jorna & Gazendam spreken in dit verband over 4 verschillende gradaties van

computerondersteuning; informatie-editor, controleur, evaluator en generator. Een

computerprogramma met een generator kan zelfstandig een oplossing voor een

roosteringsprobleem vinden door gebruik te maken van een oplossingsalgoritme.

Het volgende hoofdstuk handelt grotendeels over een binnen de Artificiële Intelligentie

gangbare methode voor probleemformulering en over zoekmethodes om het geformuleerde

probleem op te lossen. Dc theorie in het volgende hoofdstuk zal, samen met de zaken die in

dit hoofdstuk besproken zijn, als uitgangspunt dienen bij de implementatie van het model en

de zoekmethode die in hoofdstuk 6 zullen worden behandeld.
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5 Problemen en zoeken naar een oplossing

Dit hoofdstuk handelt grotendeels over theorie en terminologie in de Artificiële Intelligentie.

Allereerst wordt de methode van probleemformulenng beschreven en toegelicht aan de hand

van enkele eenvoudige voorbeelden. Vervolgens zal aandacht worden besteed aan

zoekbomen, die weliswaar conceptueel van aard zijn, maar een belangrijke rol spelen bij het

zoeken naar oplossingen van geformuleerde problemen. Na een beschrijving van algemene

zoekstrategieen wordt het A* zoekalgoritme uitgebreider besproken. Dit algoritme is ook

geImplementeerd om oplossingen te zoeken in het probleemmodel. Constraint Satisfaction

Search is een andere veelgebruikte oplossingsmethode en zal in dit hoofdstuk eveneens

besproken worden. Het laatste deel van dit hoofdstuk gaat in op de complexiteit van

algoritmen en problemen in het algemeen.

5.1 Probleemformulering

Een probleem kan beschreven worden door het te formuleren in toestanden en operatoren.

(Russell & Norvig, 1995). Een toestand is een beschrijving van een situatie in de wereld'4. De

initiële toestand is de beschrijving van de situatie die geldt bij het begin van het oplossen van

een probleem. Een doeltoestand is een beschrijving van een situatie waarin het probleem is

opgelost. Door het uitvoeren van een actie kan de situatie veranderen. Een actie die

uitgevoerd wordt om de situatie te veranderen is een operator. Door het toepassen van een

operator verandert de situatie, en daarmee ook de toestand. Als alle beschikbare operatoren

slechts eenmaal op de huidige toestand worden toegepast, verkrijgt men de verzameling

toestanden die vanuit de huidige toestand bereikbaar is. Deze verzameling bereikbare

toestanden wordt de verzameling successors van een toestand genoemd. Dc toestandsruimte

is de verzameling van alle verschillende toestanden die bereikt kunnen worden door het

uitvoeren van acties. Het is van belang de operatoren zodanig te kiezen dat door het uitvoeren

van een reeks operatoren ook alle toestanden in de toestandsruimte bereikt kunnen worden.

Een pad in de toestandsruimte verbindt twee verschillende toestanden met elkaar, waarbij

aangeven wordt hoe door toepassing van operatoren van de ene toestand naar de andere

toestand bewogen kan worden. De lengte van een pad is gelijk aan het aantal operatoren dat

toegepast moet worden om van de ene in de andere toestand te komen.

Bovenstaande kan verduidelijkt worden aan de hand van eon voorbeeld over het schaakspel. Een toestand in eon

schaakspel is eon uitputtende beschnjving hat aantal en do positie van do stukken op het schaakbord. Do lnItëte

toestand wordt dan gevormd door gebruikelijke opstolling van stukken san het begin van hot spel. Eon operator is in

14
Doze beschrijving boperkt zich tot het die zaken in do wereld die relevant geacht rden ten aanzien van het

probleeni dat men op wI lossen. Bij eon schaakprobleem bijvoorbeeld, voldoet eon beschdjvlng van do situatie op
het schaakbord en van het schaakbord zeif. Do tafel waarop hot schaakbord staat is niet relevant en wordt bulten do
boschrijving gelaten.

______________________________________-
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dit voorbeold eOn van do geldige zetten in een schaakspol. Het naar voren schuiven van eon pion naar eon beg

vakje is eon voorbeeld van eon operator. Do verzameling successors van do inibOle toostand wordt gevormd door hot

aantal verschillende openingszetten dat do partij die met wit spoolt kan doen en telt in dit vootheeld 20 toestanden.

Do toestaridsruimte is in dit voorboeld gelijk aan alle mogelijke verschillende spelsituaties die de stukken In kunnon

nemen door actitereenvolgens eon willekeung aantal geldige zetten te doen. Eon pad is in dit voorboold do reeks van

zetten do afwsselend door beido partijon is gedaan om te konien tot do huidige spolsituatie. Do lengte van hot pad

correspondeert hier met hot totaal aantal zetten dat in doze partij Is gedaan.

Van iedere toestand kan nagegaan worden of het een oplossing is voor het probleem. Dit

gebeurt door het uitvoeren van een doeltest. In sommige gevallen zijn alle mogelijke

doeltoestanden bekend en bestaat de doeltest uit het vergelijken van de huidige toestand met

de mogelijke doeltoestanden. Als een van de mogelijke doeltoestanden overeenkomt met de

huidige toestand, slaagt de doeltest en is een oplossing voor het probleem gevonden. In andere

gevallen is een uitputtende lijst van doeltoestanden niet voor handen, maar zijn de

voorwaarden bekend waaraan een toestand moet voldoen om een doeltoestand te zijn. Hier

wordt een oplossing gevonden voor het probleem als de huidige toestand voldoet aan de

voorwaarden van een doeltoestand.

Terugkorend naar hot schaakspel kan do dooltoestand beschreven worden als hot schaakmar hebben van do

tegenstander. On, to controleren of dit hot goval is, kan men niet kijkon op eon lijst waarop able schaakmatposities

zijn opgosomd. Het schaakmat is bereikt abs aan de voorwaarde is voldaan dat 'de koning van de tegenstandor do

volgendo zet geslagen kan worden en do tegonstandor dit op geen enkele wijze moor kan voorkomen'. Do dooltest

bestaat dus uit een voorwaarde. (Dit voorbeeld is ontleend san Russell & Norvig, 1995).

Aan het toepassen van een operator zijn altijd kosten verbonden'5. Omdat een pad gevormd

wordt door een reeks operatoren, kunnen aan een pad in de zoekboom ook kosten worden

toegekend. Deze padkosten worden berekend door de kosten van de operatoren die het pad

vormen te sommeren. Het is gebruikelijk de padkosten aan te duiden met de letter g.

Wederom zal hot vootheold van hot schaakspol wordon gebruikt om bovenstaando toe te lichten. Abs san iedere

operator, dus aan elke zet in hot spel, kosten K(oporator) — 1 wordt toegekend, zijn do padkosten gelijk san hot

aantal operatoren dat hot pad telt. Omdat hot totaal aantal operatoren in eon pad gelijk is san do padbengte, zijn do

padkosten in dit voorbeold gelijk aan do lengte van dit pad.

Bij sommige problemen zijn de padkosten nauw verbonden met een fysiek meetbare

grootheid. Bijvoorbeeld een computerprogramma, dat de kortste route bepaalt van plaats A

naar plaats B, kan de afstand tussen de verschillende plaatsen gebruiken bij het bepalen van

de padkosten, waarbij een korte afstand overeenkomt met lage padkosten en vice versa. De

15
Do kosten voor hot toopassen van eon operator worden bepaald door eon kostenfunctio. Deze kostenfunctie kan

voor hot toopassen van eon operator oak kosten ter grootte van 0 opboveren, waarmee or dus per saldo geen koston
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route van A naar B met de Iaagste padkosten zal zodoende overeenkomen met de kortste route

van A naar B.

6,' 0 AB=8
..- D AC.S

10 BE=12
C E

Figuur 5.0 Een kaart met afstanden

In figuur 5.0 zijn 5 steden aangegeven, A tim E. Ge afstand tusson enkele steden onderling kornt overeen met do

getallen langs de pijien in do flguur. Stel: men is In stad A en wil naar stad E. Een operator is in dlt voorbeeld één

ache die zegt naar welke stad men gaat vanuit de huidige stad. Ge kosten van eon operator komen in dit voorbeeld

overeen met de afstand die door het kiezen van de operator wordt afgelegd. Vanuit stad A zijn er 2 operatoren die

respectievelijk naar stad B en naar shad C leiden. Do kosten bedragen in beide gevallen 8, omdat dit do afstand

tussen do steden Is. Vanuit stad C is er eon operator direct naar stad E (doel) beschikbaar met do kosten 10. Vanuit

stad B Is doze ook beschikbaar, maar de kosten van deze operator bedragen 12. Ge padkosten om van A naar E to

gaan via stad C bedragen hior 8 + 10 = 18, terwijl kosten van de route via stad B 8 + 12 = 20 zijn. Ge route van A

naar E via C is dus hot voordeligst in dit voorbeeld, omdat do padkosten hot Iaagst zijn.

Niet bij alle problemen is de relatie tussen een werkelijk bestaande grootheid en de padkosten

zo evident als in het bovenstaande voorbeeld. De kostenfunctie voor een operator kan bij

andere problemen op een andere manier zijn gedefinieerd, zoals beschreven zal worden in het

volgende hoofdstuk.

5.2 Zoekbomen

De vorige paragraaf heeft de toestanden, de toestandsruimte, doeltoestanden, operatoren,

paden en padkosten behandeld. Het oplossen van een probleem is het vinden van een reeks

operatoren die de huidige toestand kan veranderen in een doeltoestand

Het zoeken naar een oplossing van een probleem kan weergegeven worden als het bouwen

van een zoekboom, waarvan een voorbeeld is afgebeeld in figuur 5.1. Een zoekboom heeft een

gelaagde structuur en bestaat uit nodes. Elke node in de zoekboom correspondeert met een

toestand en bevindt zich op een zekere Iaag in de zoekboom. De lagen hebben een nummer en

dit nummer komt overeen met de diepte van de Iaag in de zoekboom. De node van die de

initiële toestand representeert wordt de root 16 van de zoekboom genoemd en Iigt op diepte 0.

Door van deze toestand de verzameling successors te bepalen, verkrijgt men nieuwe nodes

van de zoekboom. Deze nieuwe nodes worden in de zoekboom geplaatst op diepte 1. AIle

aan eon operator verbonden zijn. Daamaast kan do kostenfunctie aan iedere operator evenveel kosten toekennen,

zodat hot aantai toegepaste operatoren bepalend Is voor do totale padkosten.
16

nedeilandstalige equivalent van doze bonaming Is "worteI. Zoekbomen ontlenen hun naam aan do gelljkenis

met echte bomen, omdat zij ondersteboven afgebeeld doen donkon aan eon boom met vole vertakkingen.
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successors van de nodes op diepte 1 liggen vervolgens op diepte 2 in de zoekboom, etc. Alle

nodes in de zoekboom, met uitzondering van de node op diepte 0, hebben een parentnode. Dc

parentnode van een node Iigt altijd precies 1 Iaag minder diep in de zoekboom dan de node

zeif. De parentnode komt overeen met de toestand voorafgaand aan de toestand van de node

zeif.

Succsasors(nod. bi)
dI.pt. • 3

To do: 2

Figuur 5.1 Gedeelteljjke zoekboom

In tlguur 5.1 zijn van do initlélo node op diopte 0 alIe successors weergegeven, dit zljn de nodes al t/m a13. Vanaf

diopte 2 is do zoekboom slechts gedeeltelijk atgebeeld. In doze zoelcboom zijn 4 oplosslngen afgebeefd, dit zljn aile

atgobeelde nodes op diepte 5. Hot pad dat do root van do boom verbndt met bijvoorbeeld do doeltoestand die door

node e3 wordt gerepresenteerd, gaat door de nodes al, bi • ci • dl om to oindigen bij node 03.

Bij sommige problemen is het mogelijk dat er meerdere paden naar dezelfde toestand Ieiden'7.

Bij deze problemen spreekt men strikt genomen niet meer over zoekbomen, maar over

search-graphs. Bij het zoeken in een search-graph is het noodzakelijk om voor iedere nieuw

gecreeerde toestand na te gaan of deze niet reeds in een eerder stadium gemaakt is. Er mogen

geen identieke nodes in de zoekboom voorkomen. Deze restrictie is van belang omdat

identieke nodes in de zoekboom dezelfde successors zullen hebben, die dan ook allemaal

dubbel in de zoekboom zullen verschijnen. Als aan deze eis niet wordt voldaan zal de omvang

van de zoekboom onnodig op exponentiele wijze toenemen hetgeen bet zoeken naar een

oplossing in het gunstigste geval ernstig bemoeilijkt, danwel praktisch onmogelijk maakt.

Datatype node en datastructuur zoekboom.

Zoals vermeld bestaat eon zoekboorn uit nodes. Eon node kan gedefinieerd worden als eon datatype bestaande ult

minimaai 5 onderdolen. Do node heeft eon verwijzing naar do toestand in do toestandsruimte die hij representeert. In

do node wordt vermeld welke operator is gebruikt om doze node to genereren. Er Is eon verjzing naar do
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parentnode van deze node in do zoekbooni. De padkosten van de initiêle node naar doze node wordon oak in het

datatype voor oen node opgonomen. Tenslotte is van iedere node bekend op welke diepte doze zich bevindt in do

zoekboorn. Naast doze ondordelen kan men nog andore ondordelen aan hot datatype node toovoegen, zoals eon

uniek nummor voor iodero node.

Eon zookboorn is eon datastructuur waann do e4ernenten do nodes zijn. Voor do datastructuur van eon zoekboom

kan gekozen worden uit verschillende olementaire en moor geavanceerdo datastructuren'8, zoais eon Iljst, eon queue

of eon golaagde datastructuur.

Zoekbomen kunnen een enorme omvang aannemen voordat er een oplossing wordt gevonden.

Het is mogelijk om een zoekboom op een 'slimme' manier te bouwen, zodat er een relatief

kleine zoekboom nodig is om een oplossing voor het probleem te vinden. Hiervoor zijn

verschillende manieren beschikbaar, die zoekstrategieen genoemd worden.

5.3 Zoekstrategieen

Zoeken naar een oplossing voor een probleem is het vinden van een doeltoestand door vanuit

de initiële toestand te zoeken naar een pad van operatoren. Uitgangspunt hierbij is dat de

doeltoestand die via het pad met de Iaagste padkosten bereikt wordt de beste oplossing voor

het probleem is. Zodoende kan het oplossen van een probleem ook beschouwd worden als het

vinden van het 'goedkoopste pad' naar een doeltoestand.

Er zijn verschillende zoekstrategieen'9 mogelijk bij het zoeken naar een oplossing. Bij de

beoordeling een zoekstrategie spelen vier aspecten een rot: compleetheid, optimaliteit,

tijdscomplexiteit en de ruimiecomplexiteit van de zoekstrategie. Een complete zoekstrategie

vindt gegarandeerd een oplossing voor een probleem, mits er voor dit probleem een oplossing

bestaat. Als de strategie optimaal is, wordt daarbij ook nog de beste oplossing gevonden. De

tijdcomplexiteit van een zoekstrategie geeft aan hoe tang het relatief duurt voordat een

oplossing gevonden wordt. De ruimtecomplexiteit geeft tenslotte aan hoe veel

geheugenruimie de strategie relatief vereist bij het zoeken naar een oplossing.

Een gebruikelijk onderscheid tussen verschillende zoekstrategieen wordt gemaakt op basis

van de manier waarop de zoekboom opgebouwd wordt en de daarbij gebruikte informatie.

Blinde of niet-geInformeerde strategieen hebben geen informatie over het aantal operatoren

dat toegepast moet worden voordat een oplossing gevonden kan worden. Zij gebruiken

evenmin informatie over de padkosten van de huidige toestand naar een doeltoestand en

kennen alleen het onderscheid tussen een toestand en een doeltoestand.

17
Bij hot schaakspel bijvoorbeeld, kunnon verschillende roeksen zetten uitosndolijk leiden tot identieko spelsituaties.

Do gevolgen van hot kiezen voor eon bepaaldo datastructuur komon in hoofdstuk 6 en 7 kort aan bad. Do diverse
datastructuren worden uitgobreid behandeld in ondermeer Aho, Hopcroft & UlIman (1983) en in Sodgewick (1988).
19Voorbeelden en kenmorken van doze strategleOn worden boschreven in Russell & Norvig (1995) en Rich & Knight
(1991).



Heuristische of geInformeerde zoekstrategieen gebruiken bij het bouwen van een zoekboom

wet informatie over het aantal operatoren of de padkosten. Zij bouwen de gedeelten van de

zoekboom waar ze een doeltoestand verwachten als eerste op, zodat het waarschijnhijk is dat

de doeltoestand snel gevonden wordt. Het zoekalgontme A* in de volgende paragraaf is een

heuristische zoekstrategie.

5.3.1 Zoekalgontme A*
Bij het zoeken naar een oplossing voor het roosteringsprobleem op de afdeling Service

Delivery bij PinkRoccade Online is gebruik gemaakt van een optimale en complete

zoekstrategie, door te zoeken met het A* zoekalgoritme2° (Hart, Nillson & Raphael, 1968). In

deze paragraaf zal de werking van dit zoekalgoritme uiteengezet worden. Daartoe wordt

wederom een aantal begrippen geIntroduceerd. Het A* zoekalgoritme zal hierna kortweg

aangeduid worden met A*.

Laat n een willekeurige node in de zoekboom zijn. Zoals beschreven heeft iedere node n in de

zoekboom padkosten, die worden aangeduid met g(n).

g(n) = de padkosten g van node n (1.0)

A* wordt een heuristisch zoekalgoritme genoemd omdat het bij iedere node n een schatting

h(n) maakt van de kosten van het goedkoopste pad van node n naar de oplossing.

h(n)=schatting h van kosten van het goedkoopste pad van node n naar het doel. (1.1)

De functie h(n) is een heuristische functie. Een belangrijke eis die aan deze functie wordt

gesteld, is dat de nog te maken padkosten nooit overschat worden. Als aan deze eis voldaan

wordt, is de functie h(n) een admissible heuristiek. Dit houdt in dat de functie h(n) als het

ware 'optimistisch' van aard is. Dc functie schat de nog te maken padkosten consequent lager

dan of gelijk aan de werketijk te maken kosten. Deze eis is erg betangrijk, omdat het

zoekalgoritme onder meer op basis van deze schatting besluit van welke node nu als eerste de

successors gemaakt zullen worden. Als de schattingsfunctie de nog te maken padkosten te

hoog schat, zal het zoekalgoritme pas in laat stadium van het zoekproces de successors van

deze veelbelovende node creëren.

Als de functies g(n) en h(n) gecombineerd worden, wordt een schatting verkregen van de

kosten van het goedkoopste pad naar een optossing via node n. Immers g(n) geeft de reeds

gemaakte padkosten van de root van de zoekboom naar node n weer, en h(n) geeft de nog te

verwachten kosten aan voor het bereiken van een oplossing vanuit node n via het goedkoopste
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pad. Dc combinatie van de functies g(n) en h(n) wordt aangeduid met fin) en is zeif ook een

functie.

fln)=g(n) + h(n) (1.2).

fln)= schatting van de kosten van de goedkoopste oplossing via node n.

De waarde van de functiefln) speelt een centrale rol in het zoekalgoritme A*.

Voor iedere node in de zoekboom kan fin) berekend worden, waarbij er twee uitzonderlijke

gevallen zijn te onderscheiden. De root van de zoekboom heeft geen padkosten (of padkosten

ter grootte van g(root)=O), daarvoor geldt dusflroot) = 0 + h(root). Het andere uitzonderlijke

geval wordt gevormd door de nodes die corresponderen met de doeltoestanden. Voor al deze

nodes geldt: fln)=g(n) + 0. Dit laatste is een gevolg van de gebruikte heuristische functie die

de nog te maken padkosten nimmer mag overschatten. Immers als de schattingsfunctie geen

admissible heuristiek zou zijn, dan wordt de waardefln) van nodes die met een doeltoestand

corresponderen ten onrechte hoger dan de gemaakte padkosten g(n). Dc bijdrage van h(n) aan

de waarde van fin) zou in dat geval groter zijn dan 0, terwijl deze node een doeltoestand

representeert en er geen padkosten meer gemaakt hoeven te worden. Deze ongewenste situatie

kan voorkomen worden door de functie h(n) de nog te maken padkosten nimmer te laten

overschatten.

Omdat de padkosten aan het begin van het oplossingsproces nihil zijn, g(root)=O, en daarna

alleen kunnen toenemen met een positieve waarde ten gevolge van het toepassen van een

operator, zal g(n) niet negatief kunnen zijn. Dc garantie op een toename met alleen positieve

waarden, wordt verkregen door een de kosten voor het toepassen van een operator altijd

positief te laten zijn. Als daarbij de gebruikte heuristische functie h(n) een admissible

heuristiek is, neemt de waarde van fin) = g(n) + h(n) nooit af langs een pad vanaf de initiële

toestand naar een andere tocstand in de zoekboom. Dc functie fin) wordt dan tnonotoon

genoemd.

A* maakt gebruik van een successorfunctie. Deze successorfunctie creeert van ccii node n alle

successors die zich, zoals gezegd, én laag diepcr in de zoekboom bevinden. Dc zoekboom is

flu op te delen in twee verzamcling nodes; de nodes waar de successorfunctie op is toegepast

en de nodes waarop nog geen successorfunctie is tocgepast. Dcze verzamelingen nodes

worden respectievelijk CLOSED en OPEN genoemd. Het algoritme is in figuur 5.2 in pseudo-

20oo een bewijs van de compleetheid en de optimaliteit van A* wordt verwezen near Russefl & NoMg (1995)

_________________________
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code weergegeven, waarbij enkele uitzonderingsituaties die in het bestudeerde probleem niet

van toepassing zijn, zij n weggelaten21.

Preconditios: OPEN = 0

CLOSED =0

1. Creeer do node n die do initielo toestand roprosenteert. Voor doze node goldt: f(n) = h(n).

Voeg doze node toe aan do verzamoling OPEN.

2. Doe onderstaando stappen, totdat er eon oplossing is gevonden of totdat geldt: OPEN =0

2.1 Solectoer do beste node n uit do verzamoling OPEN (dit is do node n uit do vorzameling open

met do Iaagsto waarde 1(n).

2.2 Voor do doeltest op doze nodo n ult. Doze slaagt of faalt.

2.2.1 AIs do doeltest slaagt:

2.2.1.1 dan is do beste oplossing voor het probloem gevondon STOP mot zoekon.

2.2.2 AIs do doeftost faatt:

2.2.2.1 Maak van doze node n allo successors on

2.2.2.1.1 •vorplaats node n van do vorzamoling OPEN naar de
verzameling CLOSED.

2.2.2.1.2 — doe per successor

2.2.2.1.2.1 AIs successor E OPEN doe dan

2.2.2.1.2.1.1 Als f(successo,) <f(old) doe
2.2.2.1.2.1.1.1 Verwtjdor node old uit

OPEN

2.2.2.1.2.1.1.2 Voeg successor toe aan

OPEN

2.2.2.1.2.1.2 En anders f(suocesso,) � f(old) doe
2.2.2.1.2.1.2.1 Vomietig successor

2.2.2.1.2.2 En andors (successors OPEN) doe dan

2.2.2.1.2.2.1 AIs successor CLOSED dan

2.2.2.1.2.2.1.1 Voeg successor toe aan
OPEN

2.2.2.1.2.2.2 AIs successor a CLOSED dan

2.2.2.1.2.2.2.1 Vemietig successor.

2.2.2.1.2.2.3 Voeg successor toe aan OPEN

2.2.2.1.3 -ga verdor met stap 2.

Figuur 5.2 Zoekalgoritme AC

In bovenstaand aigontme wordt begonnen met lege vorzamotingen OPEN en CLOSED. Na creatie van eon initi1e

node die toegevoegd wordt aan do verzamehng OPEN, telt deze vorzameling precios 1 element. Do root van do

zoekboom is nu gemaakt en er kan begonnen worden met zoeken. Daaitoe wordt uit do vorzameling OPEN do node

met do laagsto waardo voor f(n) geselocteerd. Als doze node voor do doeftest slaagt, dan is do beste oplossing voor

het geformuloerde probleem gevonden en ken gestopt wordon met zoekon. Als do dooltest niet slaagt worden van

doze node aile successors gemaakt. Do successors wordon toegevoegd aan do vorzameling OPEN als or nog goon

identieke nodes in do verzameling OPEN aanwezig zijn. Zljn or wel identieko nodes aanwozig in do vorzamoling

OPEN, dan wordt do node met do Iaagste waarde voor f(n) in OPEN opgenomen en do andere node vernletigd.

een uitgobredore bohandeling van do implemontatie van hot A zoekalgontme wordt verwozen naar Rich &



Nodes waarvan successors gecreeixi zijn worden verplaatst van de verzameling OPEN naar de verzameling

CLOSED. Het algoritnie stopt met zoeken in twee gevailen. Ais een opfossing is gevonden of als de verzame4ing

OPEN geen nodes meer bevat. In dit Iaatste geval is er geen opiossing voor het probleem aanwezig.

Heuristische functie h(n)

De heuristische functie h(n) is zoals gezegd een schatting (zie ook 1.1). Een schatting levert

over het algemeen een schattingsfout, welke het verschil is tussen de waarde van de schatting

zeif en de werkelijke waarde van hetgeen geschat is. Omdat er aan de functie h(n) de eis

wordt gesteld dat de werkelijke waarde nooit wordt overschat, is de schattingsfout eenzijdig.

Dc functie h(n) schat de kosten tot een oplossing dus altijd kleiner of gelijk aan de werkelijke

kosten. Hoe kleiner de schattingsfout van de heuristische functie is, des te beter deze functie

genoemd kan worden. Dc kwaliteit van de heunstische functie h(n) is bepalend voor het

aantal nodes dat het zoekalgoritme A* genereert bij het zoeken naar een oplossing. Hoe beter

de functie h(n) hoe kleiner het aantal gegenereerde nodes zal zijn. Dc relatie tussen de functie

h(n) en de prestatie van het A* zoekalgoritme wordt toegelicht in Russell & Norvig (1995).

Resumerend: een probleem kan worden beschreven met behulp van toestanden, operatoren,

een doeltest en een padkostenfunctie. Een reeks operatoren die de initiële toestand in een

doeltoestand transformeert kan gevonden worden door een zoekboom op te bouwen. Het

bouwen van een zoekboom gebeurt door het inzetten van een zoekstrategie, waarbij er

bijvoorbeeld gebruik kan worden gemaakt van de optimale en complete zoekstrategie A*. Bij

het zoeken naar een oplossing met A* speelt de functieftn) = g(n) + h(n) een belangrijke rol.

Dc functie g(n) is de padkostenfunctie en h(n) is een schattingsfunctie die aan de eis van een

admissible heuristiek moet voldoen. In hoofdstuk 6 zal uitgebreid stil worden gestaan bij de

functies g(n) en h(n) die zijn gebruikt voor het zoeken naar een oplossing met het A*

algoritme.

53.2 Constraint Satisfaction Search
Sommige problemen kunnen op een andere manier opgelost worden. Het gaat dan om

problemen waarbij er waarden uit een domein aan een set variabelen toegekend mocten

worden. Bij de toekenning van die waarden moet worden voldaan aan bepaalde eisen, de

constraints22. Een planningsprobleem kan dan zodanig geformuleerd worden, dat middels

Constraint Satisfaction Programming gezocht kan worden naar een oplossing voor het

planningsprobleem. (Nuijten( 1994); Jorna & Gazendam (1996)).

Knight (1991).
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Een oplossing voor een constraint satisfaction probleem is een zodanige toekenning van

waarden aan de variabelen zodat er geen constraints geschonden worden en alle variabelen

van een waarde zijn voorzien.

Elke variabele V(i) waaraan een waarde toegekend moet worden heeft een domein D(i), dat de

mogelijke waarden voor de variabele bevat. Enkelvoudige (unai'y) constraints hebben

betrekking op de beperkingen die gelden voor een enkelvoudige variabele. Tweevoudige

(binary) constraints geven aan welke combinaties van waarden uit beide domeinen nog

beschikbaar zijn binnen de gestelde constraints. Evenzo zijn er meervoudige constraints die

hetzelfde doen voor combinaties van waarden voor variabelen uit meer dan twee

verschillende domeinen.

Zoeken naar een oplossing voor een Constraint Satisfaction Probleem

Een Constraint Satisfaction Probleem (CS probleem) kan eveneens beschreven worden met

behuip van een toestanden, operatoren en doeltesten. Dc initiële toestand van een CS

probleem is een beschrijving van de situatie waarin er nog geen waarden aan de variabelen

zijn toegekend. Een operator kent in deze probleembeschrijving een waarde aan een variabele

toe, waarbij de waarde uiteraard afkomstig is uit het domein voor deze variabele. Dc doeltest

voor een CS probleem gaat na of aan alle variabelen een waarde uit hun domein is toegekend

en of er door deze toekenning geen constraints geschonden worden. De successorfunctie in

een CS probleem is doorgaans een functie die aan één specifieke variabele alle mogelijke

waarden toekent.

Zoekstrategieën bij het oplossen van een CS probleem

Omdat het oplossen van een CS probleem het toekennen van waarden aan een verzameling

variabelen is, zijn er twee belangrijke aspecten bij het oplossingsproces: het vaststellen van

een variabele waaraan een waarde wordt toegekend, en het bepalen van de toe te kennen

waarde uit het domein aan de betreffende variabele.

Selecteren van een variabele

Bij het kiezen van een variabele waaraan een waarde zal worden toegekend kunnen

verschillende strategieen gebruikt worden. De most-constrained-variable heuristiek voorziet

eerst de vanabele met het kleinste aantal elementen in zijn domein van een waarde. (Russell

& Norvig, 1995). Op deze manier blijft het aantal successors relatief beperkt. Er kan ook voor

de variabele gekozen worden die in de meeste constraints betrokken is, hetgeen de most-

Er kan eon onderscheid gernaakt worden tussen absolute constraints, die in goon geval geschonden mogen
rden, en zogenaamde schendbare voorkeursconstraints (Russell & N0Mg, 1995). Moon de eerstegenoemde
worden hier besproken, daar dit de belangrijkste beperkingen zijn.
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constraining-variable heuristiek wordt genoemd. Hiermee wordt het domein voor de andere

variabelen snel kleiner, waardoor de omvang van de diepere lagen van de zoekboom beperkt

bi ijft.

Toekennen waarde aan de geselecteerde variabele

Nadat er is vastgesteld aan welke vanabele een waarde zal worden toegekend, moet er voor

een waarde uit het domein van de betreffende variabele gekozen worden. Doorgaans wordt

hierbij gekozen voor de kleinste of grootste waarde uit het domein van deze variabele (Jorna

& Gazendam. 1996). De least-constraining-value heuristiek (Russell & Norvig, 1995) kiest

de waarde die het minst van invloed is op de domeinen van andere variabelen. Bij dit laatste

wordt getracht de toekomstige keuzevrijheid bij het kiezen van waarden voor andere

variabelen zo groot mogelijk te houden.

Constraint afhandeling

Omdat de constraints op meerdere variabelen betrekking kunnen hebben, zal na iedere

toekenning van een waarde aan een variabele gecontroleerd moeten worden of er nog aan alle

constraints wordi voldaan. Waarden in de domeinen die niet consistent zijn met de geldende

constraints dienen uit het domein verwijderd te worden. Deze controle en eventuele

verwijdering van inconsistente domeinwaarden wordt constraint propagation genoemd. Een

gevolg hiervan kan zijn dat het domein op een zeker moment geen waarden meet bevat. Uit

een leeg domein kunnen geen waarden toegekend worden aan een vanabele. Dit is in strijd

met de doeltest, die onder meer vereist dat aan alle variabelen een waarde wordt toegewezen.

Een toewijzing die een leeg domein voor een andere variabele tot gevolg heeft, kan zodoende

niet tot een oplossing voor het probleem leiden.

5.4 Complexiteit van algoritmen en problemen

Veel planning- en roosteringsproblemen kennen een zeer grote toestandsruimte. Deze omvang

van de toestandsruimte is een gevolg van de explosie van combinatorische mogelijkheden en

is van invloed op de complexiteit van een probleem. Voor een aantal problemen heeft dit tot

gevoig dat er geen efficiënte manier is om de optimale oplossing voor het probleem te vinden.

Er is een kiasse van problemen bekend, de NP-complete problemen, waarvoor nog geen

efficiënte manier is gevonden om te komen tot een optimale oplossing. Veel plannings- en

roosteringsproblemen behoren tot deze klasse (Jorna & Gazendam, 1996). Deze paragraaf

biedt, zonder volledigheid na te streven, een introductie tot de hieraan verwante

asymptotische analyse en de analyse van de complexiteit van problemen.
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5.4.1 Asymptotische analyse en de tijdscomplexiteit
De asymptotische analyse heeft als doel een algemeen geldende uitspraak te doen over de

efficiëntie van een algoritme. Hiertoe wordt het aantal rekenstappen dat het algoritme venicht

gemeten en vergeleken met de omvang van de taak, waarbij de omvang van de taak toeneemt

tot een oneindige grootte. Uitgangspunt bij deze analyse is dat iedere rekenstap evenveel tijd

in beslag neemt. Dc verhouding tussen het aantal rekenstappen en de omvang van de taak

wordt aangeduid met 0(f(n)) en wordt de tijdscomplexiteit van het algoritme genoemd.

0(fin)) is een orde aanduiding waarbij de constante factoren weggelaten worden, evenals de

lagere orde termen indien er meerdere termen aanwezig zijn. Met andere woorden: als de

exacte verhouding tussen het aantal rekenstappen van het algoritme en de omvang van de

invoer berekend is als fin) = 34(n"2) + 12 n — 8 wordt dit aangeduid met 0(n"2). Bij het

toenemen van n naar oneindig zal dit de term zijn die bet sneist toeneemt. Aan de hand van de

resultaten van een asymptotische analyse kunnen verschillende algoritmen met elkaar

vergeleken worden. Indien n toeneemt tot oneindig, dan is cen algoritme met een

tijdscomplexiteit van 0(n) duidelijk sneller dan een algoritme met 0(n"2), wat op zijn beurt

weer sneller is dan een algoritme met 0(n"lOO). Dikwijls wordt bij een asymptotische analyse

onderscheid gemaakt tussen een gemiddelde tijdscomplexiteit die in de meeste gevallen een

representatief beeld geeft (average case analysis) en een tijdscomplexiteit in de gevallen dat

het algoritme de meeste rekenstappen moet maken (worst case analysis).

Een groot aantal veelgebruikte algoritmen is reeds onderworpen aan een asymptotische

analyse. Resultaten hiervan zijn onder meer te vinden in Aho, Hopcroft & UlIman (1983) en

in Sedgewick (1988).

Dc asymptotische analyse met bijbehorende 0(fin)) notatie duidt zoals hierboven beschreven

de efficiëntie van een algoritme aan. Een antwoord op de vraag of er een beter algoritme

mogelijk is voor het oplossen van een bepaald probleem geeft deze analyse echter niet.

Hiervoor is een analyse van de complexiteit van dit probleem nodig, waarover de volgende

paragraaf handelt.

5.4.2 Complexiteit van een probleem
Bij de analyse van de complexiteit van problemen wordt onderscheidt gemaakt tussen twee

klassen problemen: P en NP. Dc problemen die behoren tot de klasse P zijn oplosbaar in

polynomiale tijd. Een probleem is oplosbaar in polynomiale tijd als er een algoritme voor dit

probleem bekend is waarvan de tijdscomplexiteit niet groter is dan 0(n"k), waarbij k een

constante is. Dc kiasse van NP-problemen is de klasse van non-detenninistische problemen.

Een probleem behoort tot de klasse NP als er een oplossing gegokt kan wordt en in

polynomiale tijd beslist kan worden of deze oplossing correct is. Deze problemen kunnen filet

____________
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in polynomiale tijd worden opgelost, omdat bij toenemende n de oplostijd voor het probleem

exponentieel toeneemt. Dc relatie tussen n en de oplostijd heeft dan de vorm O(k'tn).

Dc meeste deskundigen in het wetenschapsgebied dat zich over dit probleem buigt zijn van

mening dat de kiassen P en NP niet gelijk aan elkaar zijn. Als deze mening correct is,

betekent dit feitelijk dat NP-problemen inherent lastiger zijn op te lossen dan problemen uit

de P klasse. Binnen de kiasse van NP-problemen wordt subklasse van NP-complete

problemen onderscheiden waarin de moeilijkst oplosbare NP-problemen zijn opgenomen. Een

NP-probleem behoort tot de klasse van NP-complete problemen als het probleem ten minste

even moeilijk oplosbaar is als de overige problemen uit de kiasse van NP-problemen. Voor

NP-complete problemen is tot op heden nog geen oplossingsalgoritme gevonden met een

polynomiale tijdscomplexiteit.

Van een groot aantal veelbestudeerde problemen is bekend tot welke Masse zij behoren. Het

onderscheid tussen de kiassen Pen NP is in dejaren '70 bedacht door Cook (1971). Voor een

uitgebreidere behandeling van deze kiassen wordt naar hem verwezen. Een beknopt overzicht

van verschillende definities van klassen is te vinden in Nuijten (1994). Dc belangrijkste

boodschap van deze paragraaf is: problemen die behoren tot de Masse NP.-compleet zijn niet

oplosbaar in polynomiale tijd.

Nuijten (1994) bewijst dat het door hem geformuleerde roosteringsprobleem, dat

gemodelleerd wordt als een Constraint Satisfaction Probleem, een NP-compleet probleem is.

Bij dit probleem moeten er objecten geroosterd worden die alien een due-date hebben. Voor

ieder te roosteren object is daarbij keuze uit een aantal resources waaraan het object

toegewezen kan worden. De probleemformulering die in het volgende hoofdstuk gemaakt zal

worden van het roosteringsprobleem op de afdeling Service Delivery van PinkRoccade

Online komt in essentie overeen met de probleemformulering van Nuijten (1994). Het in het

volgende hoofdstuk geformuleerde probleem wordt verondersteld NP-compleet te zijn op

basis van de overeenkomsten met het door Nuijten geformuleerde probleem, waarvan de NP-

compleetheid is bewezen. Deze veronderstelling zal hier niet worden bewezen. Jorna &

Gazendam (1996) vermelden echter ook dat NP-compleetheid voor veel

roosteringsproblemen kenmerkend is.

Nu de verschillende methoden en begrippen bij probleemoplossen zijn toegelicht zal in het

volgende hoofdstuk het roosteringsprobleem op de aldeling Service Delivery van

PinkRoccade Online zodanig worden geformuleerd dat het A* algoritme een oplossing voor

Orn aan to tonen dat eon probleeni it minstens zo moek oposbear is als een ander probleem x, rdt gebruik
gemaakt van polynorniale reduceerbaartieid. Ais probleem cpoIynomiaaI reduceerbaar is naar probleem it' dan is
probleem it ten minste even moeilijk als probleem it. Moor ultieg over do reducoerbaarho3d van eon prob4emen is te
vinden in Nuijten(1 994).
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dit probleem kan gaan zoeken. Dit betekent onder meer dat er toestanden, operatoren,

doeltoestand en een padkostenfunctie beschreven zullen moeten worden.
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6 Probleemformulering, zoekalgoritme en implementatie

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het probleem op een zodanige manier dat met het A*

zoekalgoritme naar de beste oplossing voor een probleeminstantie gezocht kan worden.

Daarvoor is het nodig de toestanden en operatoren te beschrijven volgens de methode uit het

vorige hoofdstuk. Omdat de toestandsbeschrijving voor een groot deel bestaat uit instantiaties

van modelobjecten, worden de modelobjecten in paragraaf 6.2 geIntroduceerd. Nadat deze

zaken besproken zijn, worden de padkostenfunctie en de doeltest beschreven. Dc

padkostenfunctie vereist een kostenfunctie voor het toepassen van een operator. Aan deze

kostenfunctie zal in dit hoofdstuk veel aandacht worden besteed. Na definitie van deze functie

en de formulering van de doeltest, is de probleemformulering gereed.

Om met het A* zoekalgoritme naar een oplossing te zoeken voor het geformuleerde probleem

dient een functie gedefinieerd te worden: de schattingsfunctie h(n). Dit gebeurt in paragraaf

6.5. Hierna wordt het gebruikte zoekalgoritme beschreven, dat op enkele punten afwijkt van

A*. Deze afwijkingen komen aan de orde in paragraaI 6.7. Tot slot behandelt paragraaf 6.8

nog enkele punten die van belang zijn bij het zoeken naar een oplossing in dit

probleemmodel.

6.1 Toestand

Een toestand is, zoals beschreven in hoofdstuk 5, een beschrijving van een situatie. Dc

toestanden in dit model worden gevormd door combinaties van incidenten en medewerkers.

Ledere probleeminstantie heeft een aantal incidenten en een aantal medewerkers. Binnen de

probleeminstantie zijn deze aantallen constant.

In een toestand geldt voor een incident altijd één van de volgende twee uitspraken: een

incident is toegewezen aan een medewerker of een incident is nog niet toegewezen aan een

medewerker. In het laatste geval is het incident nog niet geroosterd.

Medewerkers hebben daarom al naar gelang de beschreven toestand wel of geen incidenten

toegewezen gekregen. In figuur 6.1 is een voorbeeld van een initiële toestand afgebeeld. In

het bovenste dccl van de toestandsafbeelding zijn de nog niet toegewezen incidenten

weergegeven, in dit voorbeeld zijn dat er 5 (de nummering dient hier ter identificatie van de

incidenten). In het onderste deel van de toestandsafl,eelding zijn de medewerkers Ml, M2,

M3 en M4 weergegeven. Het maximum aantal medewerkers in een toestand wordt gesteld op

vier, waarbij de kennisniveaus van deze medewerkers onderling verschillen. Ml duidt een

medewerker aan die op de eigenschap kennisniveau de waarde 1 (Iaag) heeft. Voor M2, M3

en M4 zijn dit respectievelijk 2 (midden), 3 (hoog) en 4 (expert).

Het onderste dccl van de toestandbeschrijving in fig. 6.1 is te beschouwen als een Gantt

Chart, zij het dat deze een kwartslag gedraaid is. Dc tijd wordt hierdoor op de verticale as
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afgebeeld. In deze afbeelding heeft nog geen van de medewerkers een incident toegewezen

gekregen. Op de eigenschappen van de modelobjecten incident en medewerker wordt in

paragraaf 6.2 ingegaan.

4 Nog 1 rOOStIrIn Incidintin

'EDE11

MI M2 U M4

Figuur 6.1 Voorbeeld van een (initiële) toestand

Een meer formele definitie van een toestand is te lezen na de introductie van de

modelobjecten aan het einde van paragraaf 6.2. Nu zullen eerst de modelobjecten incident en

medewerker worden beschreven.

6.2 Detailbeschrijving modelobjecten

De objecten in het model representeren de in hoofdstuk 3 beschreven objecten incident en

Service Delivery medewerker. Er zijn ook hier twee objecttypen, incident en medewerker, die

elk specifieke eigenschappen hebben. Een groot deel van deze eigenschappen komt overeen

met de beschrijving in hoofdstuk 3, hoewel enkele eigenschappen weggelaten en toegevoegd.

De volgende twee paragrafen geven een gedetailleerde beschrijving van modelobjecten

incident en medewerker.

6.2.1 Modelobject Incident
Het modelobject incident representeert het in hoofdstuk 3 besproken objecttype incident. De

eigenschappen van het modelobject komen grotendeels overeen met de eigenschappen van dit

objecttype. Een incident in bet model heeft analoog aan het objecttype incident de

eigenschappen uitvoeringsduur, vereist kennisniveau en SLA-tijd. Ook heeft ieder incident

binnen het model een incidentnummer. Dc naam van het incident is niet opgenomen in het

model. Naast deze overeenkomstige eigenschappen heeft het modelobject incident extra

eigenschappen, die pas een waarde krijgen bij toewijzing van het incident aan een

medewerker. Deze toewijzing vindt plaats door een van de operatoren, die in paragraaf 6.3

geIntroduceerd worden. Voorlopig is het voldoende om te weten dat de operator OP(x,y) bet

incident met incidentnummer x toewijst aan medewerker y.
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De eigenschappen van het modelobject incident zijn de volgende:

IPt(x): Incident processingtime. De incident processingtime is de uitvoeringsduur van een

incident, zoals besproken is in hoofdstuk 3. De incident processingtime is een

tijdsduur en is bepalend voor de Iengte van het blokje zoals weergegeven in figuur

6.2.

IDt(x): Incident Due-date. De due-date van een incident is het uiterlijke athandelingstijdstip

van een incident. Deze wordt bepaald door in de SLA gemaakte afspraken en het

moment waarop de aanvraag van het incident bij de organisatie binnenkomt. Dc

incident due-date is na instantiatie van het object incident een concreet tijdstip.

ILSt(x): Incident laatste starttijds:ip. Het Iaatst mogelijke tijdstip waarop aan de afhandeling

van een incident kan worden begonnen, zonder de due-date van het incident te

overschrijden. Dit tijdstip is eenvoudig vast te stetlen met de volgende uitdrukking:

ILSt(x) = IDt(x) — IPt(x).

ISt(x)(OPX).)): Incident starttijds:ip. Het tijdstip waarop medewerker y aanvangt met het

athandelen van incidentnummer x (incident x is aan medewerker y

toegewezen door operator OP(x,y)).

IKt(x)(op(XV)): Incident klaartijdstip. Het tijdstip waarop medewerker y klaar is met de

afbandeling van incidentnummer x (incident x is aan medewerker y

toegewezen door operator OP(x,y)).

101(5) = 12

10

• 101(5) 12: due_date incident.
KNI • KN1, kennisnivsau van incident
(5) . (5): unisk numm.r voor incident.

• IPt(5) — 5 uitvoerungsduor incident

Figuur 6.2 Een incident

Hot in flguur 6.2 afgoboelde incident is aan do Iinkerzijde voorzien van een tijdsas ter verduidelijking. In do flguurIs

hot incidentnummer(5) opgenornen, evenais do uitvoenngsduur van hot incident (IPt(5)=5). De due-date voor het

incident is langs do tijdsas afgebeeld ( IDt(5) =12) en is tovens weergegeven bovenaan in hot blokjo". Het vereiste

kennisniveau voor athandeling van dit incident wordt aangeduid door KN1, hetgeen inhoudt dat dit incident van het

Iaagste onderscheiden kennisniveau is.

Merk op dat IDt(x), IPt(x) en ILSt(x) volledig onathankelijk zijn van de medewerker waaraan

het incident wordt toegewezen. Zij zijn inherent aan incident x en bestaan uit een tijdstip of

tijdsduur. Voor incidentnummer(5) in figuur 6.2 zijn de waarden voor deze van de
medewerker onathankelijke variabelen: IDt(5)=12, IPt(5)=5 en IISt(5)= 7.



ISt(X)(opy)) en !Kt(x)(opy,)) daarentegen verkrijgen pas een waarde na het toepassen van een

operator OP(x,y), waardoor het incident aan een medewerker wordt toegewezen. Hierbij

wordt ervan uitgegaan dat de medewerker waaraan dit incident wordt toegewezen met de

afhandeling van dit incident begint direct nadat hij klaar is met de afhandeling van eerder aan

hem toegewezen incidenten. Er zitten dus geen pauzes tussen de athandeling van de

incidenten.

6.2.2 Modelobject Medewerker
Het modelobject medewerker representeert het in hoofdstuk 3 beschreven domeinobject

Service Delivery medewerker. Ook de eigenschappen van dit modelobject komen grotendeels

overeen met de eigenschappen van het objecttype medewerker. Van de in hoofdstuk 3

beschreven eigenschappen is de ervaring van de medewerker niet in het model opgenomen,

omdat de veronderstelde relatie tussen de uitvoeringsduur van een incident en de ervaring van

een medewerker niet is geImplementeerd. De twee andere eigenschappen, kennisniveau en

beschikbaarheid, zijn wel opgenomen in het model. Per onderscheiden kennisniveau is

maximaal één medewerker in het model opgenomen. Dit betekent dat er maximaal vier

medewerkers in een toestandsbeschrijving opgenomen kunnen zijn, met ieder een

verschillend kennisniveau.

t t

t. — *1 —

ts.314(t.-ts) — ts.3l4(t.-ts) —

ts.112(ti-ts) — t..l!2(t..ts) — MNax(Nl)

Li
NI M2 M3 M4 NI

Figuur 6.3a en 6.3b. Medewerkers en beschikbaarheid

In figuur 6.3 (a) zijn do vier medewerkers weergegeven, waarbij do beschikbaarheid van do medewerkers in aile

gevallen verschilt.

De beschikbaarheid van de medewerkers Ml t/m M4 is in figuur 6.3a als volgt. De periode

dat een medewerker beschikbaar zou kunnen zijn in deze figuur wordt gegeven door het

interval [ts, te]. Medewerker Ml is gedurende deze hele periode beschikbaar. Medewerker

M2 is minder lang beschikbaar, namelijk gedurende de periode die beschreven wordt door het

interval [ts, ts+3/4(te-ts)]. Medewerker M3 is alleen gedurende de eerste heift van het interval
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[ts, te] beschikbaar, terwiji medewerker M4 juist beschikbaar is in de Iaatste helft van het

interval [ts, te].

Per medewerker y kan de beschikbaarheid op de volgende manier uitgedrukt worden, zoals

aangegeven in figuur 6.3 (b) voor medewerker Ml.

Mmax(y): Mmax(y) geeft aan hoeveel uur een medewerker beschikbaar is en welke uren

dit zijn. Mmax(y) is een interval (ts(y), te(y)J, waarbij te(y) het tijdstip

aangeeft waarop de werkdag voor deze medewerker begint en te(y) het

tijdstip waarop de werkdag voor deze medewerker eindigt. In figuur 6.3a is

dit voor Mit/rn M4 respectievelijk: [ts, te], [ts, ts + ¾(te—ts)], [ts, ts + 1/2(te-

ts)J en [ts + l/2(te—ts) , tel.

Mass(y): Totale bezette tijd van een medewerker. Mass(y) is aitijd een gedeelte van

Mmax(y) en wordt bepaald door de som van de uitvoeringsduren van de

incidenten die aan medewerker y zijn toegewezen. In figuur 6.3a heeft geen

enkele medewerker een taak toegewezen gekregen, dus geldt: Mass(M1) =

Mass(M2) = Mass(M3) = Mass(M4) = 0. In figuur 6.3b is het interval

Mass(y) voor MI gearceerd weergegeven. In deze figuur zijn er dus al wel

incidenten aan Ml toegewezen.

Mfree(y): Dc tijd waarvoor er voor de medewerker nog geen incidenten toegewezen

zijn. Deze komt overeen met het verschil tussen beschikbaarheid van de

medewerken en de totale tijd van aan deze medewerker toegewezen

incidenten. In figuur 6.3b is te zien dat het interval Mfree gelijk is aan het

verschil tussen de intervallen Mmax(y) en Mass(y).

6.2.3 Nogmaals een toestand
Nu de relevante eigenschappen van de modelobjecten beschreven zijn, kan worden

toegewerkt naar een preciezere definitie van de toestanden in het model.

Een toestand is een beschrijving van een aantal (n) incidenten en 4 medewerkers, waarbij

voor ieder incident (x) in de probleeminstantiatie de volgende eigenschappen geInstantieerd

zijn: IDt(x), lPt(x) en !LSt(x). Dc eigenschappen JSt(x)(op)) en IKt(x)(op,)) van de incidenten

zijn, afhankelijk van de toestand die men beschrijft, a! dan niet geInstantieerd. In iedere

toestand zijn de waarden van Mfree(y), Mmax(y) en Mass(y) beschreven voor elke

medewerker.

Toestanden verschillen van elkaar in het aantal incidenten en de nummers van de incidenten

waarvoor de eigenschappen ISt(x)(onx)) en IKt(X)(op)) geInstantieerd zijn. Dc waarden van

ISt(X)(opy)) en IKt(x)(opy)) zijn eveneens bepalend voor bet onderscheid tussen verschillende
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toestanden. Omdat de waarden voor Mfree(y) en Mass(y) afhankelijk zijn van deze

instantiaties, zullen deze ook per toestand kunnen verschillen.

Een toestandverandering is het gevoig van de toepassing van een operator. De operatoren die

in deze probleemformulering een toestandverandering kunnen bewerkstelligen, worden

gepresenteerd in de volgende paragraaf..

6.3 Operatoren en successorfunctie

63.1 Operatoren
Een operator wijst in deze probleemformulering een ongeroosterd incident toe aan een

medewerker. Hierbij wordt het incident altijd direct achter de eventuele andere incidenten, die

reeds aan de betreffende medewerker zijn toegewezen, geplaatst. Een operator die incident x

op deze wijze toekent aan medewerker y, wordt aangeduid met OP(x,y).

Beschikbare operatoren in de probleemformulering

Omdat in het model maximaal 4 medewerkers beschikbaar zijn (met elk een eigen

kennisniveau), zijn er 4 operatoren; OP(x,Ml), OP(x,M2), OP(x,M3) en OP(x,M4). Deze

operatoren wijzen incidentnummer(x) toe aan respectievelijk de medewerkers Ml t/m M4.

Deze totale verzameling operatoren kan worden aangeduid met TOP (T(otale

verzameling)OP) en heeft 4 elementen.

/,E\

Ml M2 U3 Ml M2 MS M4

figa hg.b

Figuur 6.4a en 6.4b. Operatoren in de probleemformulering

TOP = {OP(x,M1), OP(x,M2), OP(x,M3), OP(x,M4)}

In figuur 6.4a is de verzameling TOP weergegeven. Figuur 6.4b geeft de situatie weer na

toepassing van operator OP(x,M3), waardoor incident x aan medewerker M3 is toegewezen.



Mogelljke operatoren voor toewijzing van een incident

Niet iedere operator kan op ieder incident worden toegepast. Het vereiste kennisniveau (KN)

van een incident is bepalend voor de operatoren die op het incident kunnen worden toegepast.

Een incident kan alleen toegewezen worden aan een medewerker met een kennisniveau dat

hoger dan of gelijk is aan het voor afhandeling van het incident vereiste kennisniveau.

Er zijn vier kennisniveaus te onderscheiden die van Iaag naar hoog aangeduid kunnen worden

met KNI t/m KN4.

Per incident is nu een deelverzameling operatoren uit de verzameling TOP beschikbaar,

athankelijk van het kennisniveau (KN) van het incident(x). De verzameling mogelijke

operatoren voor een incident(x) wordt beschreven door MOP(). ( M(ogelijke)OP).

V(x) (vereist kennisniveau (x) = KN1) MOP(X) = TOP

V(x) : (vereist kennisniveau (x) = KN2) = MOP(X) = {OP(x,M2), OP(x,M3), OP(x,M4)}

V(x) (vereist kennisniveau (x) = KN3) = MOP(X) = (OP(x,M3), OP(x,M4))

V(x) : (vereist kennisniveau (x) = KN4) MOP()= {OP(x,M4)}

Dit betekent dat er voor incidenten met het laagste kennisniveau, KN 1, de meeste operatoren

beschikbaar zijn, namelijk alle gedefinieerde operatoren TOP. Voor incidenten met een

kennisniveau KN2 is één operator minder beschikbaar, en blijven er nog drie over. Voor

incidenten van kennisniveau KN3 zijn twee operatoren gedefinieerd, waardoor dew

incidenten aan M3 en aan M4 toegewezen kunnen worden. Incidenten met het hoogste

vereiste kennisniveau tenslotte, kunnen alleen aan M4 toegewezen worden, omdat er voor

dew groep slechts één operator is.

Nu de verschillende operatoren beschreven zijn kan de successorfunctie van een toestand

bepaald worden.

6.3.2 Successorfunctie
De successorfunctie levert alte toestanden die vanuit de huidige toestand bereikbaar zijn door

toepassing van een operator. Dit aantal verschillende toestanden is in principe gelijk aan het

aantal operatoren dat in de huidige toestand toegepast kan worden24. leder ongeroosterd

incident in een toestand heeft een verzameling mogelijke operatoren MOP(Z). Indien dew

afzonderlijke verzamelingen worden samengevoegd, wordt de verzameling successors van de

toestand verkregen.

24
Het aantal nieuwe toestanden dat door hot toepassen van do successorfunctie gecreéen rdt kan minder zijn

ala óén van do nieuwe toestancien reeds eerder is gecreOerd, waardoor do toestand niet in do verzameling OPEN

mag worden opgenomen. Ook ala eon van do operatoren eon incident toewjst aan eon medewerker die niet in
voldoende mate beschikbaar is, is hot aantal verschillende toestanden dat bereikbaar Is vanuit do huidige toestand
niet gelijk aan hot aantal toepasbare operatoren.
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Indien de uitvoeringsduur IPt(x) groter is dan Mfree(y) kan een incident x niet aan

medewerker y toegewezen worden. Hierdoor zou de medewerker zijn werktijd overschrijden,

hetgeen binnen het model niet is toegestaan. Het is in het model evenmin toegestaan dat een

medewerker de afhandeling van een incident onderbreekt om aan de athandeling van een

ander incident te beginnen. Met deze laatste beperking wordt het probleem een non-pre-

emptive roosteringsprobeem, waardoor de complexiteit van het probleem wordt beperkt.

De toepassing van een operator OP(x,y) zal een toestandsverandering tot gevolg hebben. De

precieze toestandsverandering wordt in hieronder besproken.

6.3.2 Toestandsveranderingen ten gevolge van een operator OP(x,y)
Door toepassing van operator OP(x,y) worden ISt(x)(opy)) en 1Kt(x)(op.)) van incident x

geInstantieerd. Tevens zullen Mfree(y) en Mass(y) van waarde veranderen ten gevolge van de

uitvoeringsduur IPt(x) van incident x. Incident x is na toepassing van operator OP(x,y) een

geroosterd incident behoort daarom niet meer tot de ongeroosterde incidenten in de toestand.

Het tijdstip waarop medewerker y zal beginnen met de athandeling van incident x,

ISt(X)(0p.y)), wordt volledig bepaald door Mass(y). Het eindtijdstip van het interval Mass(y),

wordt het begintijdstip ISt(x)(op(.y)) voor incident x. Dit betekent dat medewerker y zal

beginnen met de athandeling van incident x, zodra hij klaar is met de afhandeling van reeds

eerder aan hem toegewezen incidenten.

Het incident x zal afgehandeld zijn door medewerker y op tijdstip JKt(x)(opV)). Dit tijdstip

valt flu eenvoudig te bepalen door vanaf het tijdstip 1St(x)(op(.y)) verder te rekenen met de

uitvoeringsduur IPt(x) van incident x.

Zoals gezegd veranderen de waarden voor Mass(y) en Mfree(y) door het toepassen van

operator OP(x,y). Het interval Mass(y) neemt in omvang toe met de uitvoeringsduur van

incident x. Als het oude interval Mass(y) beschreven werd door het interval [oudbegin(t),

oudeinde(t)] dan wordt het nieuwe interval Mass(y) beschreven door [oudbegin(t),

(oudeinde(t) + IPt(x))]. Op een soortgelijke manier is de nieuwe omvang van het interval

Mfree(y) te berekenen. Als het oude interval Mfree(y) beschreven werd door interval

[oudbegin(t), oudeinde(t)], dan wordt het nieuwe interval Mfree(y) beschreven door

[(oudbegin(t) + IPt(x)), oudeinde(t)].

Resumerend: door de toekenning van incident x aan medewerker y als gevoig van operator

OP(x,y) neemt de omvang van het interval Mass(y) toe, en de omvang van het interval

Mfree(y) af, waarbij het verschil in omvang gegeven wordt door de uitvoeringsduur IPt(x) van

incident x. Door de toepassing van operator OP(x,y) worden begin- en eindtijdstip,

ISt(x)(Oprx,)) en IKt(x)(op)), voor de afhandeling van incident x geInstantieerd, waarbij de

______________________
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oude waarde van het einde van het interval Mass(y) en de uitvoeringsduur !Pt(x) bepalend

zijn.

Nu de operatoren en de toestandsverandering die zij teweegbrengen beschreven zijn, zal in de

volgende paragraaf de kostenfunctie voor het toepassen van een operator OP(x,y) beschreven

worden.

6.4 De padkostenfunct!e g(n)
De padkostenfunctie g(n) geeft de som van de kosten van de gebruikte operatoren in het pad

weer, zoals uiteengezet is in hoofdstuk 5. In de padkostenfunctie zullen de randvoorwaarden

en doelfuncties die een rol spelen bij het oplossen van het probleem een plaats moeten

krijgen, zodat een oplossing met lage padkosten overeenstemt met een goede oplossing voor

het probleem. Omdat de padkostenfunctie bestaat uit de sommatie van de kosten van de

operatoren die het pad vormen, zal eerst de kostenfunctie voor het toepassen van operator

OP(x,y) gedefinieerd moeten worden. Deze kostenfunctie bestaat uit verschillende

deelfuncties die stuk voor stuk zullen worden beschreven. De hiermee uiteindelijk verkregen

kostenfunctie K(OP(x,y)) is algebeeld in figuur 6.12 verderop in dit hoofdstuk.

6.4.1 Kostenfunctie K(OP(x,y))
Bij het bepalen van de kosten voor het toepassen van een operator OP(x,y) worden twee

gevallen onderscheiden. Hierdoor zijn er ook twee functies die de kosten van een operator

bepalen. De eerste functie geeft de kosten weer als door toepassing van de OP(x,y) het

incident x op tijd afgehandeld zal worden door medewerker y. In dat geval worth de

randvoorwaarde dat alle incidenten voor hun SLA-tijd afgehandeld moeten worden niet

overschreden door de toepassing van deze operator. De tweede functie voor bepaling van de

kosten van de OP(x,y) dient om de kosten te berekenen van een toewijzing waarbij de SLA-

tijd van het incident wel overschreden wordt. De kosten voor een operator die incidenten

toewijst zodat het incident op tijd algehandeld wordt zullen altijd lager moeten zijn dan de

kosten van een operator die een overschrijding van de due-date tot gevoig heeft.

Om dit onderscheid toe te lichten zal een nieuwe eigenschap van het incident worden

geIntroduceerd, die ovengens direct afleidbaar is uit de reeds beschreven eigenschappen.

leder incident x heeft de eigenschappen uitvoeringsduur lPt(x) en due-date IDt(x), welke

geInstantieerd zijn op het tijdstip dat de planning wordt gemaakt. Laat tp(t) dit tijdstip

weergegeven. Het tijdsinterval [tp(t), tp(t) + IDt(x)] geeft dan aan hoeveel tijd er nog rest

______________________________
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voordat de due-date van incident x verstrijkt. Nu kan de verhouding tussen de

uitvoeringsduur IPt(x) en deze hoeveelheid tijd bepaald worden. Deze verhouding wordt

vanaf flu aangeduid met R(x) en gedefinieerd als:

R(x) = IPt(x) / [tp(t), tp(t) + IDt(x)] (6.0)

Merk op dat indien R(x) � 1 het incident in alle gevallen nog op tijd kan worden afgehandeld

als er direct met de afhandeling zou worden begonnen. Indien daarentegen geldt: R(x)> 1,

dan kan het incident in geen enkel geval meer voor zijn due-date volledig worden

afgehandeld. Voor het incident dat is afgebeeld in figuur 6.2 geldt: R(x) = 5 /12 = 0,41667.

Op soortgelijke wijze kan de verhouding tussen de uitvoeringsduur en de nog beschikbare tijd

die een medewerker heeft voor athandeling van het incident worden berekend. In deze

berekening vormt de uitvoeringsduur weer de teller van het quotient en de noemer wordt

gevormd door de periode die ligt tussen het einde van bet interval Mass(y) en de due-date

JDt(x). Laat het tijdstip te(Mass(y)) bet einde weergeven van het interval Mass(y) van

medewerker y. De verhouding tussen de uitvoeringsduur van incident x en de tijd die

medewerker y heeft voor athandeling van dit incident wordt vanal nu aangeduid met

Ra(OP(x,y)) en gedefinieerd als:

Ra(OP(x,y)) = JPt(x) / ([te(Mass(y), IDt(x)]) (6.1)

Uit de waarde van Ra(OP(x,y)) kan worden algeleid of incident x door medewerker y op tijd

kan worden afgehandeld. Als geldt dat Ra(OP(x,y)) � 1 dan heeft medewerker y voldoende

tijd voor de athandeling van incident x voordat de due-date van het incident verstrijkt. Is de

waarde van Ra(OP(x,y))> I, dan leidt de toewijzing van incident x aan medewerker y door

het toepassen van operator OP(x,y) tot een onvermijdelijke overschrijding van de due-date

van incident x.

Dc berekening voor de waarde van Ra(OP(x,y)) wordt in afbeeldingen 6.5(a) en (b)

toegelicht. Het incident in figuur 6.5 heeft dezelfde eigenschappen als het in figuur 6.2

algebeelde incident, dus de due-date van dit incident is het tijdstip t =12.

Hiethij wordt er van uitgegaan dat do due-date IDt(x) van incident x nog net Is verstreken op hot tijdstip tp(t)
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in tlguur 6.5 wordt voor 12 waarden van

Mass(y) (a t/m j) van een medewerler y de

berekening van Ra(OP(x,y)) grafisch

toegelicht. De iengte van Mass(y) is in ieder

vooibeeid anders, wat zoals beschreven van

invtoed is op de waarde die Ra(OP(x,y)) zal

verknjgen. In atbeelding (a) geldt: Mass(y) =

0. De waarde van Ra(OP(x,y)) rdt in dit

geval: 5 / 12 = 0,41667. in afbeeiding (1)

geldt: Mass(y) = 5. De waarde van

Ra(OP(x,y)) is hier wederom de verhodng

tussen de uitvoeringsduur van het incident x

en de beschikbare tijd van de medewerker

tot de due-date van het incident. Hier gekft

dus: Aa(OP(x.y)) =5/7 = 0,714. Albeelding

(h) toont het de situatie van een grensgeval,

waarbij de waarde van Ra(OP(x,y)) geiijk is

aan 1. Hier kan het incident nog precies

afgetiandeld werden zonder de due-date te

overschnjden. in de situaties zoals afgebeeld

in (i) en (j) werdt de kritieke waarde van

Ra(OP(x,y)) overschreden. Deze zIjn hier

respeclieveiijk 5/4=1,25 en 5/3=1,667. Beide

waarden zijn groter dan 1 en de due-date van

het incident wordt overschreden.

Ra(OP(x,y))( 1

Ra(OP(x,y))> I

= incident x wordt voor de due-date afgehandeld door medewerker y

ten gevolge van toewijzing door OP(x,y).

= incident x wordt na de due-date algehandeld door medewerker y

ten gevolge van toewijzing door OP(x,y).

waarop de planning wordt gemaakt.
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De waarden voor Ra(OP(x,y)) zijn voor de gevallen a t/m j uit figuur 6.5 a weergegeven in

figuur 6.5 b. Hier is duidelijk te zien dat situatie (h) het grensgeval vormt, waarbij

Ra(OP(x,y)) = I.

Resumerend: bij een toewijzing van een incident x aan een medewerker y wordt onderscheid

gemaakt tussen een toewijzing waarbij het incident op tijd zal worden afgehandeld en een

toewijzing die een overschrijding van de due-date van het incident tot gevoig zal hebben. Dit

onderscheid kan gemaakt worden aan de hand van de waarde van Ra(OP(x,y)), waarbij geldt:



De kosten van een operator OP(x,y) zullen van de waarde Ra(OP(x,y)) afhankelijk gemaakt

worden. De relatie tussen deze kosten en de waarde van Ra(OP(x,y)) wordt besproken in de

volgende paragrafen, waarbij onderscheid gemaakt zal worden tussen de kostenfunctie voor

de waarden van Ra(OP(x,y)) kleiner of gelijk aan I en de waarden groter dan 1. Belangrijk

hierbij is de eis dat de kosten in het eerste geval alnjd lager zullen zijn dan de kosten in het

tweede geval waarbij de due-date van het incident overschreden wordt.

6.4.2 Kostenfunctie K(Ra(OP(x,y))) voor Ra(OP(x,y)) 1

Deze paragraaf behandelt de kosten van een operator die een incident toewijst aan een

medewerker zodat het incident op tijd afgehandeld zal worden. Zoals beschreven is de waarde

van Ra(OP(x,y)) in at deze gevallen kleiner of gelijk aan 1.

De waarde van Ra(OP(x,y)) komt tot stand bij toewijzing van een incident aan een

medewerker en kan beschouwd worden als een prioriteit die aangeeft hoe dringend bet is om

te beginnen met de athandeling van een incident. Hoe dichter deze waarde bij de grenswaarde

I ligt, hoe minder tijd er relatief is voor de athandeling van het incident, dus hoe hoger de

prioriteit van het incident is. Dc prioriteit van bet incident stijgt naarmate het incident later

wordt afgehandeld door een medewerker, zoals te zien is in figuur 6.5.

Bij de beschouwing van de mogelijke toewijzingen van een willekeurig incident kan het

volgende worden opgemerkt: een toewijzing die een hoge waarde voor Ra(OP(x,y)) tot

gevolg heeft is een toewijzing waarbij er relatief weinig tijd zit tussen het moment waarop het

incident is afgehandeld en de due-date van het incident. Een toewijzing die daarentegen een

lage waarde voor Ra(OP(x,y)) tot gevoig heeft, is een toewijzing waarbij er relatief veel tijd

zit tussen de het moment waarop het incident zal zijn afgehandeld en de due-date van het

incident. In het eerste gevat is de dreiging van een overschrijding van de due-date van het

incident duidelijk groter dan in het tweede geval. Als een due-date wordt overschreden door

het toepassen van een operator, dan zullen de kosten van deze overschrijding van deze due-

date zeer hoog zijn, zoals later besproken zal worden. Dc hoge kosten van een operator die

een overschrijding van een due-date tot gevolg heeft weerspiegelen in zekere zin de kosten

voor de organisatie die het te laat afhandelen van een incident met zich meebrengt. Dc

toewijzing die een lage waarde voor Ra(OP(x,y)) tot gevolg heeft, verdient daarom de

voorkeur boven een toewijzing die leidt tot een hoge waarde voor Ra(OP(x,y)).

Deze voorkeur kan worden bewerkstelligd door de kostenfunctie voor bet toewijzen van

incidenten zodanig te kiezen, dat de toewijzing van incidenten met een lage waarde voor

Ra(OP(x,y)) relatief goedkoop is. Toewijzingen die een hoge waarde voor Ra(OP(x,y)) tot

gevoig hebben zullen daarentegen een relatief duur gemaakt worden.

Als de maximale kosten van K(Ra(OP(x,y))) gesteld worden op Kmax en de minimate kosten

op Kmin, dan kan dit middels figuur 6.6. verduidelijkt worden. In deze figuur is duidelijk te

_________
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zien dat de kosten van een operator hoger zijn naarmate de operator een hogere waarde voor

Ra(OP(x,y)) tot gevoig heeft. Het verband tussen Ra(OP(x,y)) en de kosten K(Ra(OP(x,y))) is

hier evenredig.

K(Ra(O(x,y))) I

1

Ra(O(x,y))

Figuur 6.6 Kostenfunctie K(Ra(OP(x,y))) voor een operator die een tydige afhandeling
van hel incident tot gevoig heeft

Nu het idee achter de kostenberekening van de operatoren die een incident toewijzen zodat dit

tijdig wordt algehandeld is besproken, zal verder gegaan worden met de introductie van de

andere belangrijke kostenfunctie: de kostenfunctie voor operatoren die een incident aan een

medewerker toewijzen zodat het niet tijdig wordt afgehandeld.

6.4.3 Kostenfunctie K(OP(x,y)) voor Ra(OP(x,y))> 1
Deze paragraaf behandelt de kosten voor operatoren OP(x,y) die een incident x toewijzen aan

een medewerker y zodat het incident niet voor de due-date afgehandeld wordt door

medewerker y. Voor al deze operatoren geldt: Ra(OP(x,y)) > 1. Dc belangrijkste

randvoorwaarde die stelt dat incidenten voor hun SLA-tijd afgehandeld moeten worden,

wordt hier overschreden. Deze randvoorwaarde krijgt daarom het karakter van een

doelfunctie, hetgeen inhoudt dat de mate van overschrijding geminimaliseerd moet worden.

Omdat in a! deze gevallen de due-date van het incident overschreden wordt, kan voor de

bepaling van de kosten van de operatoren de mate van overschnjding van de due-date

gebruikt worden. Hierbij is een kleine overschrijding van de due-date minder erg dan een

ruime overschrijding van de due-date. Het Iigt daarom in de rede de kosten van een operator

die een grote overschrijding van de due-date tot gevoig heeft hoger te laten zijn dan de kosten

van een operator die slechts een kleine overschrijding hiervan veroorzaakt. Dc kosten kunnen

evenredig gemaakt worden aan de overschnjding van de due-date van het incident.

Om aan de eis te voldoen dat de kosten voor een operator die een overschrijding van een due-

date tot gevolg heeft altijd hoger zullen zijn dan elke operator die geen overschrijding van een

due-date tot gevoig heeft, zullen de kosten van deze operator altijd hoger moeten zijn dan

Kmax voor een operator die een incident toewijst zodat het op tijd afgehandeld wordt. Dit

betekent dat de kosten voor deze operator minimaal Kmax moeten bedragen uit figuur 6.6.

_____________________________
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Een functie die aan bovenstaande omschrijving voldoet is afgebeeld in figuur 6.7. Merk op

dat het functieargument flu niet meer de waarde van Ra(OP(x,y)) is, maar de mate van

overschrijding van de due-date en daarmee het karakter van een tijdsinterval heeft. In figuur

6.7 is de relatie tussen de kosten en de mate van overschrijding van de SLA-tijd weergegeven

door de relatie a(t). Het punt Ra(OP(x,y)) = 1 valt in alle gevallen samen met de due-date van

incident x en is daarmee geen onderdeel van de functie algebeeld in fig. 6.7.

K(OP(x.y))

K(oP.attt+const.nt11

K • constant,

Kmax
Constant. Km.,

Kmin

RaI.O
Ra(OP(x.y))

Figuur 6.7 Kostenfunctie voor een operatoren die een overschrzjding van
een due-date tot gevoig heeft

De waarden Kmin en Kmax in figuur 6.7 komen overeen met de in figuur 6.6 afgebeelde waarden Kmin en Kmax

Resumerend: bij het vaststellen van de kosten voor operator OP(x,y) wordt één van de twee

bovenbesproken functies gebruikt. De keuze voor de betreffende functie wordt gemaakt op

basis van de waarde van Ra(OP(x,y)). Is de waarde hiervan kleiner of gelijk aan 1, dan

worden de kosten voor de operator berekend volgens K(Ra(OP(x,y)). Toepassing van de

operator leidt in dat geval niet tot schending van de randvoorwaarde die stelt dat incidenten

voor hun SLA-tijd afgehandeld moeten worden. In alle andere gevallen is Ra(OP(x,y)) groter

dan 1 en zijn de kosten voor de operator afhankelijk van de mate van overschrijding van de

due-date van het incident. Hierbij wordt deze randvoorwaarde wel geschonden en verkrijgt

daarmee het karakter van een doelfunctie die de mate van overschrijding minimaliseert.

Bovenstaande kostenfuncties voor de operatoren hebben als doel de voornaamste

randvoorwaarde in het planningsdomein te bewerkstelligen, namelijk dat elk incident voor de

SLA-tijd afgehandeld wordt. Merk op dat voor het bepalen van de operator OP(x,y) uit

verzameling MOP(S) van een bepaald incident vooraisnog geen expliciete voorkeur in het

model is opgenomen. Voor iedere operator OP(x,y) E MOP() worden de kosten op gelijke

wijze bepaald, waarbij alleen de beschrijving van de medewerker van invloed is op de

uiteindelijke kosten die voor deze operator gelden. Met andere woorden; er wordt bij de keuze

voor een operator geen voorkeur uitgesproken over het kennisniveau van de medewerkers die

het incident kunnen athandelen. Er zijn verschillende redenen waarom het zinnig is deze
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voorkeur in het model op te nemen. De volgende paragraaf bespreekt deze redenen en
beschrijft een kostenfunctie die deze voorkeur wel realiseert.

6.4.4 Kostenfunctie K(KN(OP(x,y))) ten gevolge van verschillen in kennisniveau.
Bij nadere beschouwing van de opatoren vanuit het perspectief van de medewerkers kan het

volgende worden opgemerkt. Medewerkers met een bepaald kennisniveau kunnen alleen

incidenten van hetzelfde of een lager kennisniveau toegewezen krijgen. Dit betekent dat een

medewerker met kennisniveau KN1 (laag) alleen incidenten met dit kennisniveau toegewezen

kan krijgen. Deze incidenten kunnen echter ook aan alle andere medewerkers toegewezen

worden. Een medewerker met kennisniveau KN4 (expert) kan alle soorten incidenten
afhandelen, maar hij moer alle incidenten van het hoogste kennisniveau aThandelen want hij is

de enige met het hiervoor vereiste kennisniveau.

Door incidenten zoveel mogelijk toe te wijzen aan medewerkers met een corresponderend

kennisniveau, wordt in zekere zin de "vrijheid" van het rooster gemaximaliseerd. Met deze

vrijheid worden de mogelijkheden bedoeld die er zijn om een extra binnenkomend incident

aan het rooster toe te voegen, zonder de reeds geroosterde incidenten aan andere medewerkers

toe te wijzen. Het maximaliseren van de overeenstemming van de kennisniveaus zorgt ervoor

dat deze mogelijkheden optimaal benut kunnen worden.

Naast dit voordeel is er nog een andere reden om deze functie op te nemen in het model. Dc

werkzaamheden voor de medewerkers met het hoogste kennisniveau worden zodoende

geminimaliseerd. Daardoor kan deze medewerker, die door zijn hoge kennisniveau breed
inzetbaar is in de organisatie, desgewenst andere werkzaamheden binnen de organisatie
verrichten.

De volgende kostenfunctie heeft als dod de kennisniveaus van de medewerkers en de
incidenten zoveel mogelijk met elkaar overeen te laten stemmen. Deze functie heeft het
karakter van een doelfunctie. Merk op dat dit dod zeer eenvoudig te realiseren is door de

verzameling MOP(X) voor de verschillende kennisniveaus aan te passen zodat incidenten
alleen aan medewerkers met een precies overeenstemmend kennisniveau toe te wijzen zijn.
Het evidente nadeel van deze keuze is een alname van de flexibiliteit van bet model. Dc
voorkeur voor een bepaalde operator voor een incident kan tot uitdrukking worden gebracht

in de kostenfunctie voor deze operator, waarbij de flexibiliteit bij de toewijzing van

incidenten gehandhaafd blijft.

Immers bij te veel incidenten van bijvoorbeeld kennisniveau KN1 kan medewerker Ml doze niot aHemaal
athandelen binnen do beschikbare tijd, maar ze kunnen door doze beperkjng van de verzameling MOP(KN1,y)
operator niet meer aan eon andere medewerker toegewezen worden. Evenmin kan eon dreiging van eon
overschrijding van do SLA-tijd voor dit incident afgewend worden door hot incident aan eon andere medewerker toe
to wijzen.
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De bijdrage van de kosten voor een operator om deze doelfunctie te realiseren is als volgt: als

de kennisniveaus van het incident en de medewerker precies met elkaar overeenstemmen,

worden er geen extra kosten aan deze operator toegevoegd. Naarmate het verschil tussen de

kennisniveaus toeneemt, worden er meer kosten aan de betreffende operator toegevoegd.

Deze bijdrage aan de kosten van een operator OP(x,y) e MOP(X) voor het toewijzen van

incident x aan medewerker y kan zodoende worden uitgedrukt als het verschil in

kennisniveaus van de medewerker en het incident.

K(KN(OP(x,y))) = kennisniveau medewerker — kennisniveau incident.

Deze functie K(KN(OP(x,y))) is voor alle in het model toegestane operatoren in onderstaande

tabel weergegeven.

Incident (x) = KN1 Incident (x) = KN2 Incident (x) = KN3 incident (x) = KN4

V = Ml
K(KN(OP(KN1 Ml ))) = OP(x,y) MOP OP(x,y) MOP OP(x.y) MOP

V = M2
K(KN(OP(KN1 ,M2))) =

1

K(KN(OP(KN2,M2))) =
OP(x,y) MOP OP(x,y) MOP

V = M3
K(KN(OP(KN1,M3))) =

2

K(KN(OP(KN2,M3))) =

1

K(KN(OP(KN3,M3))) =
OP(x,y) MOP

K(KN(OP(KN1,M4))) =

3

K(KN(OP(KN2,M4))) =

2

K(KN(OP(KN3,M4))) =

1

K(KN(OP(KN4,M4))) =

0

Tabel 6.1 Kostenb:jdrage K(KN(OP(x,y))) door een verschil in kennisniveaus aan K(OP(x,y))

Deze extra functie voor de berekening van de kosten van een operator heeft gevolgen voor de

eerder besproken functies. Een belangrijke eis daarbij was dat een verdeling van de incidenten

waarbij een SLA-tijd wordt overschreden, al:ijd duurder is dan een verdeling waarbij deze

randvoorwaarde niet wordt geschonden. Dc kosten voor een verdeling waarbij de

randvoorwaarden niet geschonden worden nemen in de meeste gevallen toe door de functie

K(KN(OP(x,y))). Deze toename is aan een maximum Kmax(KN(OP(x,y))) gebonden, dat per

probleeminstantiatie te berekenen is. Door voor ieder te roosteren incident de hoogste waarde

voor de functie K(KN(OP(x,y))) te bepalen en deze waarden te sommeren wordt

Kmax(KN(OP(x,y)) verkregen".

Om na toevoeging van de functie K(KN(OP(x,y))) nog aan genoemde eis te kunnen voldoen,

dient de kostenfunctie K(OP(x,y)) aangepast te worden voor operatoren die de

randvoorwaarde. Aan deze eis wordt in alle gevallen voldaan als bij de eerder gedefinieerde

functie de waarde van Kmax(KN(OP(x,y))) wordt opgeteld. De aldus verkregen kostenfunctie

27Dit manmum ken eenvoudig berekend rden door aVe inckienten aan M4 toe te wijzen en dan per toewqzrng do

bijdrage van K(KN(OP(x,y))) te bepalen. Het maximum is dan gelijk aan do scm van deze bijdragas.
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voor operatoren die een overschrijding van de due-date van een incident tot gevoig hebben is

hieronder weergegeven in figuur 6.8.

K(OP(x.y))

K

a(t):tant.+K:15(KN(OP(xY)

Kmas(KN(OP(x.y)) ——

— — — —
— — K a(t) + constant.

Kmax
Constants , Kmax

Kmin I

Ra—1 0 RaIOtx.vtt

Figuur 6.8. Aangepastefunctie K(OP(x,y)) voor
Ra(OP(x,y)) >1.

De in figuur 6.8 atgebeelde functie Is een getransleerde versie van de functie die In figuur 6.7 is afgebeeld. De

translatievector is daarbij (0, Kmax(KN(OP(x,y)))), wat overeenkomt met een verhoging van de tunctiewaarden zoals

beschreven in deze paragraaf.

De opname van de functie K(KN(OP(x,y))) in de kostenfunctie K(OP(x,y)) bewerkstelligt het

volgende gedrag: incidenten worden altijd toegewezen aan medewerkers met een

corresponderend kennisniveau, behalve in twee uitzonderingsgevallen.

Dc eerste uitzondering is de situatie waarbij toewijzing van het incident aan een medewerker

met een corresponderend kennisniveau leidt tot overschrijding van de SLA-tijd. In dat geval

wordt het incident, in eerste instantie, toegewezen aan een medewerker met een kennisniveau

dat één niveau hoger is dan het vereiste kennisniveau van het incident. Leidt deze toewijzing

ook tot een overschrijding van de SLA-tijd, dan wordt het incident toegewezen aan een

medewerker met een kennisniveau dat nog één niveau hoger Iigt. Dit proces kan herhaald

worden totdat het incident toegewezen is aan de medewerker met het hoogst mogelijke

kennisniveau. Voor incidenten die het hoogste kennisniveau vereisen, is maar één

medewerker beschikbaar en daarom kiinnen deze incidenten nooit aan een medewerker met

een hoger kennisniveau worden toegewezen.

Dc tweede uitzondering is de situatie waarbij het incident niet aan een medewerker met een

corresponderend kennisniveau toegewezen kan worden, omdat de beschikbaarheid van die
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L

-1
— I

-1

Figuur 6.9 Kosten K(OP(x,y)) voor toepassing operator OP(x,y)

ook de medewerker met kennis op één niveau hoger wordt geprobeerd. Als deze toewijzing

evenmin binnen de randvoorwaarden beschikbaarheid en SLA-tijd valt, wordt indien

mogelijk, nogmaals geprobeerd het incident toe te wijzen aan de medewerker met een

kennisniveau dat één niveau hoger ligt.

In figuur 6.9 is het onderscheid tussen de kosten voor een operator die een incident binnen de SLA-randvoorwaarde

toewijst en een operator waardoor deze overschreden wo-dt, duidelijk zichthaar. Uit de flguur biijkt tevens dat de

kosten K(OP(x,y)) in het eerste geval lager zijn dan bij overschiijding van de due-date van het incident. De diagonale

geshppelde Iijnen links in de figuur geven de posilieve waarden (1,2 Ct 3) ten gevolge van K(KN(OP(x,y)). De

______________________________ ___________
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medewerker niet voldoende is. De uitvoeringsduur van het incident is in dat geval groter dan

de tijd die de medewerker nog beschikbaar is. Toewijzing van dit incident aan deze

medewerker zou de randvoorwaarde van de beschikbaarheid van de medewerker

overschrijden. Deze randvoorwaarde heeft in het model een onschendbaar karakter. Daarom

wordt hier het incident aan een andere medewerker toegewezen, waarbij in eerste instantie

K(OP(x,y)))
K (OP(x,y) • a(t) + constante +

Kmax(KN(OP(x,y)))

constante >=
Kmax(Ra(OP(x,y)})

Kmax(KN(OP(x.y)))

Kmax(Ra(OP(x,y))

Kmin(Ra(OP(x,y))

Ra1.0

Ra(OP(x,y)) <= 1.0

K(OP(x,y)) • K(Ra(OP(x,y)) + K(KN(OP(x,y))

Ra(OP(xy)) > 1.0

K (OP(x,y)) a(t) + Kmax(Ra(OP(x,y)) +
Kmax(KN(OP(x.y)))



onderste ononderbroken Iijn is hot functieresultaat van do kosten van een operator OP(x,y) waarblj de kennisniveaus

van de medewerker en het incidenten in overeenstemming met elkaar zijn.

Do rechter helft van do flguur geeft do kostenfunctie K(OP(x,y)) waarbij do SLA-randvoorwaarde overschrodon wordt.

Deze functio is afhankelijk van (t), waarbij (t) staat voor do mate van overschrijding van do duo-date van hot incident.

Do term Kmax(Ra(OP(x,y)) + Kmax(KN(OP(x,y)) is in eon probloeminstantie constant.

Samenvattend: bij het vaststellen van de kosten K(OP(x,y)) is de waarde van Ra(OP(x,y))

bepalend. waarbij:

K(OP(x,y)) = K(Ra(OP(x,y))) + K(KN(OP(x,y))) als Ra(OP(x,y)) S 1 en

K(OP(x,y) = a(t) + Kmax(Ra(OP(x,y))) + Kmax(KN(OP(x,y)))

als Ra(OP(x,y))> 1.

Met de beschrijving van de kostenfuncties voor het toepassen van een operator OP(x,y) is de

padkostenfunctie g(n) impliciet beschreven. Dc padkostenfunctie g(n) is gelijk aan de som

van de kosten van de operatoren die het pad vormen.

Aan de probleemformulering ontbreekt flu nog één onderdeel: de doeltest. Deze wordt

beschreven in onderstaande paragraaf.

6.5 Doe/test

Dc doeltest geeft aan wanneer er een oplossing is gevonden voor het probleem en diem tevens

als stopconditie voor het zoekalgoritme. Dc doeltest is in dit model geen uitputtende lijst van

oplossingsituaties, maar een voorwaarde waaraan een toestand moet voldoen om een
oplossing voor de probleeminstantie te zijn.

Dc voorwaarde stelt dat alle te roosteren incidenten aan een medewerker moeten zijn

toegewezen. Als cen toestand aan deze voorwaarde voldoet, dan slaagt de doeltest en is ecu

oplossing gevonden. Er kunnen op deze toestanden geen operatoren meer toegepast worden.

Hiermec is iedere toestand waarin alle incidenten geroosterd zijn ecu doeltoestand.

Deze formulering van de doeltest heeft tot gevolg dat per probleeminstantie van tevoren

bekend is op welke diepte in de zoekboom de oplossingen voor het roosteringsprobleem zich

bevinden. Dcze diepte is gelijk aan het aantal te roosteren incidenten in de probleeminstantie.

Omdat er geen incidenten meer geroosterd kunnen worden in toestanden op deze diepte in de

zoekboom, zijn er geen operatoren toepasbaar op deze toestanden.

Er zijn ook probleeminstantanties mogelijk, waarbij niet alle incidenten aan medewerkers

toegewezen kunnen worden wegens een gebrek aan beschikbare medewerkers ten opzichte

van de totale uitvoeringsduur van de te roosteren incidenten. Er is dan op ecn dag meer werk

te doen dan de beschikbare medewerkers in die tijd kunnen verrichten. Voor deze
probleeminstanties bestaat, binnen de randvoorwaarde van de bcschikbaarhcid van de

82



medewerkers en de kennisniveaus, geen opiossing mogelijk waarbij alle incidenten

toegewezen worden. Het zoekalgoritme zal na tang zoeken stoppen zonder een opiossing

gevonden te hebben voor de probleeminstantie. Het zoekalgoritme stopt omdat er geen

toestanden meer in de zoekboom aanwezig zijn, waarop nog operatoren toegepast kunnen

worden zonder dat hierdoor de randvoorwaarde van de beschikbaarheid van medewerkers

wordt overschreden. De in de zoekboom aanwezige toestanden falen alien voor de doeltest.

6.5.1 Optimaliteit van een oplossing
Dc oplossing van het roosteringsprobieem is de toewijzing van alle in de probleeminstantie

aanwezige incidenten aan de beschikbare medewerkers. Dc padlengte van een pad dat naar

een opiossing ieidt is van tevoren bekend, omdat het aantal te roosteren incidenten vaststaat.

Dc Iengte van dit pad is gelijk aan het aantal operatoren dat toegepast moet worden om alle

incidenten te roosteren, omdat per operator slechts één incident toegewezen wordt aan één

medewerker.

Van alle mogelijke paden met deze padlengte is het pad met de Iaagste padkosten de optimale

opiossing voor de probleeminstantie. Dit pad kan gevonden worden door de incidenten zo

goedkoop mogelijk toe te wijzen aan de medewerkers, waarbij de kosten voor het toepassen

van een operator bepaald worden door de functie K(OP(x,y)) die is beschreven in voorgaande

paragrafen. De goedkoopst mogeiijke reeks van toewijzingen van incidenten aan

medewerkers is de reeks waarbij er zo mm mogelijk due-dates worden overschreden en

iedereen zo veel mogelijk incidenten van het eigen kennisniveau afhandeit. De mate van

overschrijding van de due-date is ook van belang voor bepaling van de kosten. Kleine

overschrijdingen zijn goedkoper dan grote overschrijdingen.

Als incidenten ongeacht de gekozen afhandelingsvolgorde voor de due-date afgehandeid

kunnen worden, dan is de reeks toewijzingen die de incidenten in de volgorde zet zodat

incidenten met een hoge prioriteit vóór incidenten met een lagere prioriteit afgehandeid

worden een goedkope reeks. Deze prioriteit is niet alleen aThankeiijk van de kenmerken van

het incident, maar ook van de bezetting van de medewerkers, zoals is beschreven bij de

berekening van K(Ra(OP(x,y))).

Nu de padkostenfunctie en de doeltest beschreven zijn zal de schattingsfunctie h(n)

beschreven worden. Dc schattingsfunctie h(n) vormt in combinatie met de padkostenfunctie

g(n) de functiefln), die een centraie rot speelt bij bet zoeken met het A* zoekalgoritme.
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6.6 Heuristische functie h(n)

Het A* zoekalgoritme gebruikt naast de padkostenfunctie g(n) een heuristische functie h(n)

om de nog te maken kosten te schatten, zoals uiteen is gezet in hoofdstuk 5. Een belangrijke

eis aan deze functie is dat de werkelijke kosten nooit overschat mogen worden. Als we kijken

naar de functie K(OP(x,y)) dan is duidelijk te zien in figuur 6.9 dat deze niinimaal Kmin per

operator bedragen. Laat Ks(OP(x,y)) de schatting van de kosten K(OP(x,y)) van OP(x,y) zijn.

Als de geschatte kosten Ks(OP(x,y)) gelijk worden gesteld aan Kmin zullen de werkelijke

kosten K(OP(x,y)) nooit overschat worden.

Ks(OP(x,y)) = Kmin.

Dc schattingsfunctie Ks(OP(x,y)) schat de kosten de operatoren, waarbij deze ter voorkoming

van een overschauing altijd geschat worden op Kmin. Dc heuristische schattingsfunctie h(n)

schat de nog te maken kosten vanaf node n naar cen doeltoestand. Omdat er per toestand

bekend is hoeveel incidenten er nog geroosterd moeten worden en de minimale kosten voor

het toepassen van een operator altijd Kmin bedragen, wordt h(n) gedefinieerd als het aantal

nog te roosteren incidenten vermenigvuldigd met de minimaal te maken kosten per operator

Kmin:

h(n) = (aantal flog re roosteren incidenren in (n)) * Kmin

Zoals uiteen is gezet in een eerder hoofdstuk is de schattingsfout eenzijdig ten gevolge van de

eis dat nooit overschat mag worden. Als de schattingsfout wordt aangeduid met Ke(OP(x,y))

dan is deze het verschil tussen de werkelijke kosten K(OP(x,y)) en de geschatte kosten

Ks(OP(x,y)). In dit geval is de schattingsfout Ke(OP(x,y)) dus:

Ke(OP(x,y)) = K(OP(x,y)) - Ks(OP(x,y)) = K(OP(x,y)) — Kmin.

In het vorige hoofdstuk is kort ingegaan op de relatie tussen de schattingsfout en de prestatie

van het zoekalgoritme A*, met als voornaamste conclusie dat een heuristische functie met een

kleine schattingsfout beter voldoet dan een heuristische functie met een grote schattingsfout.

Dc schattingsfout kan op twee manieren verkleind worden; ofwel door verhoging van

Ks(OP(x,y)) danwel door verlaging van K(OP(x,y)). Dc eerste mogelijkheid Iijkt af te vallen



vanwege de eis dat nooit overschat mag worden. De tweede mogelijkheid blijft hierdoor nog

over, hetgeen inhoud dat de functie K(OP(x,y)) aangepast moet worden.

Bij aanpassing van de functie K(OP(x,y)) is het van belang de motivatie voor de eerder

gemaakte keuzes bij de bepaling van deze functie vast te houden. Dc functie K(OP(x,y)) zal

alleen aangepast worden voor operatoren die geen overschrijding van de due-date van een

incideit tot gevoig hebben. De aanpassingen beperken zich dus tot de gevallen waarvoor

geldt: Ra(OP(x,y)) < 1.

De functie K(Ra(OP(x,y))) had een evenredig verband met de waarde van Ra(OP(x,y)) als

Ra(OP(x,y)) < I. Dc gedachte hierachter was dat naarmate de toepassing van een operator de

waarde van Ra(OP(x,y)) verhoogt, de kosten het toepassen van deze operator stijgen. Deze

functie kan gewijzigd worden zonder dit uitgangspunt geweld aan te doen. Het monotoon

stijgende verband tussen de waarde van Ra(OP(x,y)) en de kosten van de operator blijft

daarbij gehandhaafd, maar de evenredigheid van het verband wordt opgegeven. Dc wijziging

wordt hieronder beschreven en bewerkstelligt een reductie van de schattingsfout Ks(OP(x,y)).

De schattingsfout neemt af omdat de werkelijke kosten voor het toepassen van een operator

alnemen terwiji de schatting van deze kosten gelijk blijft.

De oude en nieuwe functie zijn hieronder weergegeven, waarbij de bijdrage van

K(KN(OP(x,y))) aan K(OP(x,y)) buiten beschouwing is gelaten.

schaflingiOut Ke(OP(x.y)) voor
K(OP(x.y))

ospassan opsrator OP(x,y)
K(Ra(OP(x,y))) K.(OP(xy))K(Ra(OP(xy))) . Kmax

k$(OP(x,y))

__________________

• k.(OP(x,y)) voor aile
Ra(OP(x,y)) 1.

_____________________

Kmin

Ra(OP(x.y))

Figuur 6.10 Vermindering schauingsfout

1.0

,

I

Px,y

sch.ttingslout K.(OP(x,y)) voor
to.pausn opscstor OP(x,y):
Ka(OP(x.y)).K(Ri(OP(x,y))).

Ks(OP(x,y))

I

Ks(OP(x,y)) voor all.
'— Ra(OP(x,yfl 1.

ks(OP(x.y))

I

Rs(OP(x.y))l.0

Figuur 6.10 toont links de in paragraaf 6.4 beschreven functie. De rechterheltt van de figuur toont eon aanpassing

van K(Ra(OP(x,y))), waardoor de schathngsfout afneemt. Er is eon tweedegraads tunctie gemntroduceerd orn deze

atname te bewerkstelligen. Het tunctievoorschrift van doze tunctie is 1 + ((Ra)A2).

Dc waarde van Ra(OP(x,y)) is te zien als een prioriteitswaarde voor een incident. Een relatief

hoge waarde, dicht bij 1, geeft een hoge prioriteit weer. Een relatief lage waarde, dicht bij 0,

duidt op een minder grote prioriteit voor het direct aThandelen van het incident. Merk op dat

deze opmerkingen gemaakt worden over waarden van Ra(OP(x,y)) tussen 0 en 1. Het

281n paragraaf 7.2 wordt een schattutgsfunclie besproken die door eon betere schatting van do te maken kosten do

schattingstout reduceert.
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functieverloop van K(Ra(OP(x,y)) in figuur 6. lOb (rechts) kan verkregen worden door een

tweedegraads functie. Hierbij worden de constanten Kmin en Kmax als volgt verondersteld:

Kmax- Kmin= 1, bijvoorbeeld Kmax =2en Kmin= I.

Beschouw de term (1 ÷ (Ra)) die ten grondsiag ligt aan de functie K(Ra(OP(x,y)) in figuur

6.lOa (links) in het domein Ra S 1. De functie getekend in figuur 6.10(b) komt overeen met (1

+ (Ra)2). Dc term (Ra) wordt gekwadrateerd. Dit betekent dat toewijzingen van incidenten

die een hoge prioriteit (Ra = 1) tot gevoig hebben, hoge operatorkosten hebben. Omgekeerd

geldt toewijzingen die een lage prioriteit (Ra ligt dicht bij 0) tot gevolg hebben, relatief

goedkoop zijn. Immers de bijdrage van de term (Ra) is hier relatief gering, en werkt door in

het kwadraat van deze term, en daarmee in de kosten voor het toepassen van de operator. Dc

functie is in figuur 6.11 weergegeven waarbij Kmax = 2 en Kmin = 1. Deze waarden zijn in

overeenstemming met de geImplementeerde waarden voor Kmin en Kmax in het

probleemmodel.

Figuur 6.11 toont de geimplementeerde

functie K(Ra(OP(x,y))) = 1 +

((Ra(OP(x,y)))A2) die deel uitmaakt van

de functie K(OP(x,y)) ter bepaling van

de kosten van het toepassen van

operator OP(x,y) cm incident x aan

medewerker y toe te w,jzen. Bij de

implementatie zlJn Kmax en Kmin als

volgt gesteld: Kmax 2 en Kmin = 1.

Het domein voor deze functie Is heeft

als (theoretische)3° cndergrens 0 en als

praktische bovengrens 1.

Dc functie K(OP(x,y)) in figuur 6.9 verandert uiteraard ook ten gevolge van deze aanpassing

in K(Ra(OP(x,y))). Figuur 6.12 geeft de geImplementeerde functie K(OP(x,y)) weer.

Om verwaning met de aanduiding voor de voetnoten te voorkomen Is in de figuren en de toelichting daarop bet

kwadraat aangeven door ((Ra)A2). De aanduiding 2 ' betekent dear verheven tot de macht 2
Zie ook de opmerking in dit verband onderaan flguur 6.12.

Ra(OPx.y))

Figuur 6.11. Aangepastefunclie K(Ra(OP(x,y)))



K(OP(x,y))) I

I K (OP(x,y) a(t) + constante +
Kmax(KN(OP(x,y)))

5 .
constante >=

1 Kmax(Ra(OP(x.y))'I

:
IIIi_;;;I

:::::.:::

HO
Ra(OP(x,y)) < 1.0 Aa(OP(x.y)) > 1.0

K(OP(x,y)) = 1 + (Ra(OP(x,y))A2) +
K'KN'OP'x K (OP(x,y)) — a(t) + Kmax(Ra(OP(xy))) +

Kmax(KN(OP(x,y)))

Figuur 6.12 De geimplementeerde kostenfunctie K(OP(x,y))

Figuur 6.12 konit in grote Iijnen overeen met do eerder besproken kostenfunctie die in figuur 6.9 is afgebeeld. In

flguur 6.12 zijn de aanpassingen van de functie K(Ra(OP(x,y))) ter vermindenng van do schattingsfout verwerkt. Do

functie tar bepaling van K(OP(x,y)) die in daze figuur is afgebeeld is de functie die is geimplementeerd, waarbij Krnin

= 1 en Kmax =2. Do gestippelde Iijnen in de figuur zijn de bijdragen aan K(OP(x,y)) ten gevolge van K(KN(OP(x,y))).

Bij do ononderbroken Iijnen Is do bijdrage van K(KN(OP(x,y))) aan K(OP(x,y)) nul, omdat do kennisniveaus van do

medewerker en hat incident hier ovoreenstemmen.

NB: Do waarden voor Ra=O zijn wel in do flguur afgeboeld, maar zullen in de praktijk fiat voodomen. leder incident

heeft immers eon uitvoenngsduur die grotet' is dan 0, waardoor do waarde Ra=O theoretisch van aard is. In do

praktijk zal or eon minimumwaarde voor Ra aanwezig zijn die in do buurt van hat nulpunt Iigt.

Resumerend: de kostenfunctie K(OP(x,y)) is samengesteld uit meerdere functies en is

algebeeld in figuur 6.12. Ter vermindering van de schattingsfout is de functie K(Ra(OP(x,y)))

aangepast voor de gevallen waarin Ra(OP(x,y)) ( 1.
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Nu de operatoren, de toestanden, de doeltest en de functies g(n) en h(n) beschreven zijn, is de

probleemformulering compleet. Hieronder wordt verder gegaan met de bespreking van A*.

6.7 A * algoritme: aanpassingen en implementatie

Deze paragraaf bespreekt het gebruikte zoekalgoritme. Uitgangspunt vormt het A*

zoekalgoritme, zoals besproken is in hoofdstuk 5. Dc implementatie van het algoritme wijkt

op een aantal punten af van de door Rich & Knight (1991) beschreven versie. De verschillen

worden in deze paragraaf toegelicht en gemotiveerd. Zij hebben betrekking op het moment

waarop de dod test wordt uitgevoerd en op het aantal verzamelingen dat gebruikt wordt om de

nodes van de zoekboom in te bewaren. Vervolgens zal de gebruikte successorfunctie worden

beschreven.

6.7.1 Gevolgen van het doeltestmoment in A*
A* voert de doeltest uit op de node uit de verzameling OPEN met de Iaagste waarde voorfin).

A* stopt met zoeken als de node met de Iaagste waarde voor fin) uit de verzameling OPEN

slaagt voor de doeltest en daarmee een doeltoestand is. Deze toestand is dan tevens de

oplossingstoestand die de Iaagste padkosten heeft, waardoor de optimale oplossing voor het

probleem is gevonden.

Ter illustratie van een belangrijk gevoig van het doeltestmoment in A* de volgende situatie:

op een zeker moment in het zoekproces is er een zoekboom. Alle nog te onderzoeken nodes

bevinden zich in de verzameling OPEN en alle reeds onderzochte nodes in de verzameling

CLOSED. Alle nodes in de verzameling OPEN hebben een waarde fin). Op de node met de

laagste waarde op fin) uit de verzameling OPEN wordt door A* een doeltest gedaan en

daarvan worden de successors gemaakt en toegevoegd aan de verzameling OPEN. Dc

parentnode van deze successors wordt vervolgens verplaatst naar de verzameling CLOSED

Stel dat één van deze successors een oplossingstoestand representeert en dat voor deze

successor geldtfin) =fisolution). Deze node met fisolution) wordt toegevoegd aan OPEN. AC

zal op deze node pas een doeltest uitvoeren als fisolution) de Iaagste fin) waarde is in de

verzameling OPEN. Over de ovenge nodes in de verzameling OPEN kan bet volgende

opgemerkt worden: alle nodes waarvoor geldt: fin) > fisolution) zullen gegarandeerd niet

leiden tot een betere oplossing dan de oplossing die de node met fisolunon) weergeeft. Met

andere woorden, zodra de node met fisolution) in de verzameling OPEN aanwezig is, zijn alle

nodes waarvoor geldt fin) > fisolution) overbodig3' in de verzameling OPEN. AC gebruikt

deze informatie echter niet, omdat de doettest alleen uitgevoerd wordt op de node uit de

verzameling OPEN met de Iaagste waarde voorfin). Van de node oplossingsnode met waarde

31
Tenminste als het doel het vinden van de beste oplossing is. Wordt sen overzicht van alle oplossingen

nagestreefd dan kan niet van overbodigheid van nodes gesproken worden.

_______________________________________________________

88



f(solution) is nog niet bekend dat deze node een oplossing is. Dc informatie dat deze node een

oplossingstoestand representeert is waardevol!e informatie, omdat hiermee de omvang van de

verzamehng OPEN gereduceerd kan worden, zonder daarmee de garantie van optirnaliteit van

het zoekalgoritme te verliezen.

Resumerend: indien gezocht wordi naar de beste oplossing voor de probleeminstantie en niet

naar alle oplossingen, dan kan een dee! van de nodes uit de verzameling OPEN worden

verwijderd, zodra een willekeurige oplossing gevonden is. Een willekeurige opiossing wordt

sneller gevonden door de doeltest van het zoekalgoritme op een eerder moment ult te voeren,

namelijk voor het toevoegen van de successomode aan de verzameling OPEN. Bij iedere

betere oplossing die daarna gevonden wordt kunnen wederom nodes verwijderd worden.

Voordeel van deze strategic is dat er tijdens het zoekproces minder nodes in de verzameling

OPEN aanwezig zijn, waardoor er sneller gezocht kan worden32.

Dc volgende paragraaf behandelt de wijze waarop dit inzicht is geImplementeerd in het

zoekalgoritme dat is gebruikt voor het vinden van oplossingen.

6.7.2 Implementatie doeltestmoment
De standaardversie van A* kent twee verzamelingen nodes, te weten OPEN en CLOSED.

Deze bevatten respectievelijk de nodes waar wel en geen successors van gemaakt zijn. Het

geImplementeerde zoekalgoritme maakt gebruik van drie verzamelingen om nodes te

bewaren, OPEN, CLOSED en SOLUTION.

Dc verzame!ing OPEN bevat de nog te onderzoeken nodes, waarvan bekend is dat zij geen

doeltoestand representeren. Dc verzame!ing CLOSED bevat de nodes waarvan de successors

gemaakt zijn. De verzameling SOLUTION bevat de nodes die corresponderen met een

doeltoestand.

Direct na de creatie van successornodes en voordat deze worden toegevoegd ann één van de

drie verzamelingen33, wordt op deze nodes de doeltest uitgevoerd. Als de doeltest faa!t,

worden de successornodes ann de verzame!ing OPEN toegevoegd en de parentnode wordt

naar de verzameling CLOSED verplaatst. Als de doeltest slaagt, wordt de successornode aan

de verzameling SOLUTION toegevoegd. Er is nu één oplossing voor het probleem gevonden,

die ovengens niet optimaal hoeft te zijn. Laatfisolution) de waarde van deze node weergeven.

Uit de verzameling OPEN worden nu a!Ie nodes waarvoor geldtftn) >fisolution) verwijderd.

Door het monotoon stijgende karakter van de functie fin) zul!en deze nodes gegarandeerd

niet !eiden tot een betere oplossing dan de oplossing met de waardefisolution).

Deze sneIhedstoename wordt verkIaa, in paragraaf 6.8.

De eis dat een verzameling nodes geen identieke nodes mag bevatten blijft golden.
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Uit de verzameling OPEN wordt vervolgens de node met de Iaagste waarde voor fin)

geselecteerd, waarvan de successors worden gecreeerd. Ook op deze successors vindt direct

een doeltest plaats. Als de doeltest voor deze successors faalt dan worden zij alleen

toegevoegd aan de verzameling OPEN indien de waarde van fin) van deze successors kleiner

is de eerder bepaalde fisolution). Is de waarde van fin) van de successors groter dan

fisolution) dan worden zijn niet opgenomen in de verzameling OPEN, omdat ze nimmer

zullen leiden tot een betere oplossing voor de probleeminstantie. Slaagt de doeltest voor een

successor dan worden er twee gevallen onderscheiden. In het eerste geval is fisuccessor)

groter dan fisolution), waarmee deze nieuwe oplossing een minder goede oplossing is voor

het probleem dan de eerder gevonden oplossing. In het geval datfisuccessor) kleiner is dan de

eerder gevonden fisolution), is de nieuwe oplossing een betere oplossing dan de bestaande

oplossing. De maximaal toegestane waarde fin) voor nodes in de verzameling OPEN kan

daarom worden verlaagd. Hierna kunnen opnieuw nodes uit de verzameling OPEN verwijderd

kunnen worden, zonder de garantie op het vinden van de optimale oplossing te verliezen.

Het zoekalgoritme stopt als de verzameling OPEN leeg is. Dc beste oplossing bevindt zich

dan in de verzameling SOLUTION. Dit is de node uit deze verzameling met de laagste

waarde voorfin). Deze oplossing is gelijk aan de oplossing die de standaardversie van A* zou

vinden.

6.7.3 Implementatie successorfunctie
Deze paragraaf beschrijft de volgorde waarin successors van een node worden bepaald en

gecreeerd. Alle toestanden, behalve de doeltoestanden, bevatten nog te roosteren incidenten.

Deze incidenten worden in een node in een gesorteerde Iijst bewaard. De incidenten zijn

daarbij gesorteerd op de waarde R(x), die besproken is in paragraaf 6.4. Incidenten met een

hoge waarde voor R(x) staan in de Iijst vooraan.

Stel dat deze lust de incidentnummers 1,2 en 3 bevat, met respectievelijk de kennisniveaus

KN 1, KN2 en KN3. Stel verder dat zij ook in deze volgorde in de Iijst zijn opgenomen op

basis van de waarden voor R(x). Voor incidentnummer 1 met kennisniveau KNI telt de

verzameling MOP(S) vier operatoren. Deze worden toegepast op de toestand waardoor er 4

successors worden gecreeerd. Vervolgens wordt op dezelfde wijze voor incidentnummer 2 de

verzameling MOP() bepaald en worden de bijbehorende successors, in dit geval 3, gecreëerd.

Tenslotte worden de mogelijke operatoren voor incident 3 op de huidige toestand toegepast en

worden de laatste successors gemaakt. Er zijn in dit voorbeeld 9 successorsnodes gemaakt,

waarvan alleen de unieke nodes aan de verzameling OPEN zullen worden toegevoegd. Nodes

die een toestand representeren die al eerder is gemaakt, worden vernietigd.

______________________

90



Figuur 6.13 Zoekalgoritme, variant op A *

Het algoritme in flguur 6.13 stopt met zoeken ais de verzameling OPEN geen nodes meer bevat. Als er een

op4ossing is gevonden, is rdt de opossingstoestand gerepresenteerd door do node met do Iaagste waarde voor

f(n) tilt do verzameling SOLUTION. Als do verzamelingen SOLUTION en OPEN bode geen nodes bevatten bestaat

er geen oplossing voor doze probleeminstantie binnen de randvoorwaarden die niet overschreden mogen worden.

Resumerend: het belangrijkste verschil tussen de standaardversie van A* en de

geImplementeerde variant op dit zoekalgoritme is het moment waarop de doeltest plaatsvindt.

Door de doeltest eerder uit te voeren tijdens het zoekproces kunnen nodes uit de verzameling

OPEN verwijderd worden, hetgeen de zoeksnelheid van het algoritme ten goede komt. Als er

een oplossing bestaat voor de probleeminstantie dan wordt die nog steeds gevonden in de

aangepaste versie. De optimaliteit van het zoekalgoritme blijft gehandhaafd. Dc aangepaste

versie van het zoekalgoritme is door het verwijderen van nodes uit de verzameling OPEN niet

in staat om alle oplossingen voor de probleeminstantie te vinden. Dc compleetheid van het
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Precondities: OPEN =0

CLOSED =0
SOLUTION =0

Creeer de node n die do initiele toestand representeert. Voor doze node gektt: f(n) = h(n).

Voeg deze node toe aan de verzameling OPEN.

2. Doe onderstaande stappen totdat geldt: OPEN =0

2.3 Selecteer de beste node n uit de verzameling OPEN (dit is de node n uft do verzameling

open met de Iaagste waarde f(n). Noem deze node(huidige) en verwijder deze uft OPEN.

2.4 Maak van deze node alle successors en doe voor iedere successor de doeltest en het
volgende

2.4.1 AIs de doeltest (successornode) slaagt:

2.4.1.1 dan is een opossing voor het probleem gevonden: voeg doze toe aan

SOLUTION. Noern deze successor solutionnode. Verwtjder ult do
verzameling OPEN alle nodes met f(n) > f(solutionnode).

2.4.2 Als de doeltest (successomode) taaft:

2.4.2.1 AIs successomode E CLOSED vemietig successomode.
2.4.2.2 Als successomode CLOSED doe

2.4.2.2.1 AIs successornode E OPEN

2.4.2.2.1.1 Bewaar successomode in OPEN als

f(successomode) <= f(identiekenode) en

vemietig identieke node.
2.4.2.2.1.2 Bewaar identieke node in OPEN als

f(successornode) > f(identiekenode) en

vemietig successornode.

2.4.2.2.2 Als successomode OPEN voeg node toe aan OPEN
2.5 Voeg node(huidige) toe aan de verzameling CLOSED.

2.6 Ga verder met stap 2.



standaard A* algoritme wordt tenietgedaan door de wijzigingen. Dit is geen bezwaar omdat er

zeer veel mogelijke oplossingen voor een probleeminstantie zijn en de interesse uitgaat naar

de beste oplossing. Een berekeningsmethode voor het vaststellen van het aantal mogelijke

oplossingen voor een probleeminstantie wordt gepresenteerd bij de behandeling van de

complexiteit van een probleeminstantie in het volgende hoofdstuk.

6.8 Overige aspecten in het probleemmodel en de zoekmethode

Tot slot van dit hoofdstuk worden nog enkele zaken besproken die van belang zijn bij het op

deze wijze zoeken naar een oplossing. Allereerst wordt de tijdscomplexiteit van de algoritmes

die gebuikt zijn voor het bijhouden van de verzamelingen nodes besproken. Deze

tijdscompkxiteit is van belang omdat er veel operaties op de verzamelingen nodes

plaatsvinden tijdens het zoekproces. Dc tijdscomplexiteit van deze algoritmes is zodoende van

invloed op de snelheid waarmee de zoekmethode de optimale oplossing voor een

probleeminstantie vindt. Daarna zal aandacht besteed worden aan de sorteercriteria die

gebruikt zijn bij het sorteren van de nodes in de verzamelingen. Met name de sortering van de

verzameling OPEN is van belang, omdat deze directe gevolgen heeft voor de volgorde waarin

de zoekboom wordt opgebouwd. Tot slot wordt nog kort stilgestaan bij de controle op het

voorkomen van nodes die een identieke toestand representeren in de zoekboom.

6.8.1 Tijdcomplexiteit van operaties op de verzamelingen nodes
Dc verzamelingen OPEN, CLOSED en SOLUTION bevatten nodes en representeren de

zoekboom. Er zijn verschillende acties die veelvuldig met deze verzamelingen gedaan moeten

worden. Ten eerste dient er gecontroleerd te worden of een bepaalde node in de verzameling

aanwezig is. Een tweede actie die veelvuldig uitgevoerd wordt is de bepaling van de node met

de laagstefin) in een verzameling nodes. Door de elementen in de verzameling te sorteren van

laag naar hoog op de waarde fin), is het eerste element altijd het element met de laagste

waarde. Het is mogelijk een gesorteerde verzameling nodes gesorteerd te houden door nieuwe

elementen precies op de juiste plaats aan de verzameling toe te voegen. Een gesorteerde

verzameling heeft als bijkomend voordeel dat ook de controle op het reeds aanwezig zijn van

een element in de verzameling relatief snel kan gebeuren. Dc tijd die het zoeken van deze

plek en het daadwerkelijk invoegen van het element in beslag neemt, is altijd aThankelijk van

het aantal elementen in de verzameling. Hoe groter de verzameling, hoe meer tijd het zoeken

kost. Dc relatie tussen de omvang van de verzameling en de tijd die algoritme nodig heeft

voor deze operaties, wordt gegeven door de tijdscomplexiteit van het algoritme.

De gebruikte datastructuur voor de verzamelingen waarin de nodes worden bewaard, legt

beperkingen op aan de algontmes die gebruikt kunnen worden op deze verzamelingen.

Afhankelijk van de gekozen datastructuur zijn voor het uitvoeren van operaties algoritmen



met een kleine tijdcomplexiteit mogelijk of algoritmen met een grotere tijdscomplexiteit

onvermijdbaar. In het algemeen verdient het aanbeveling te kiezen voor een datastructuur

waarop "snelle" algoritmen mogelijk zijn, zodat de tijdscomplexiteit van het programma laag

gehouden kan worden.

Bij de implementatie van de verzameling nodes is gebruik gemaakt van arraysTM. In deze

datastmctuur kan op een binaire manier gezocht worden. Binair zoeken is een snelle

zoekmethode, maar vereist dat de elementen in de verzameling zijn gesorteerd. Dc

tijdscomplexiteit van binair zoeken in een verzameling van n gesorteerde elementen is van de

orde 0(logn). Het voordeel van een array als datastructuur is de geringe tijdscomplexiteit van

het algoritme dat een element in de verzameling opzoekt.

Dc andere veelvuldig voorkomende operatie is bet invoegen van een element in de

gesorteerde verzameling op de juiste plek. Een invoegoperatie bestaat uit twee delen: eerst

moet de juiste plek bepaald worden en daarna moet bet element op die plek ingevoegd

worden. Het bepalen van de juiste plek om bet element in te voegen kan door binair zoeken,

met een tijdscomplexiteit in de orde van 0(logn). Voordat in een array een element ingevoegd

kan worden, moeten eerst alle elenienten die na bet in te voegen element in de gesorteerde

verzameling zouden staan, een plaats opgeschoven worden. Hiervoor lijkt geen andere manier

te zijn dan al deze elementen stuk voor stuk op een plek op te schuiven. Dc tijdcomplexiteit

van deze "opschuifoperatie" is in de orde van 0(n). Dc tijdscomplexiteit van het bepalen van

de juiste plek om bet element in te voegen en de daaropvolgende invoegoperatie is daarom

van de orde 0(n). Deze orde is relatief hoog, waardoor het uitvoeren van de invoegoperatie

met dit algoritme relatief veel tijd in beslag neemt.

6.8.2 Sorteercriteria voor verzamelingen bij implementatie
Dc verzamelingen nodes zijn van laag naar hoog gesorteerd op de waarde van fin). Soms zijn

er meerdere nodes met dezelfde waarde voor fin), waardoor er een tweede sorteercriterium

nodig is. Hiervoor wordt de diepte van een node een node gebruikt. Als de diepte van de

nodes met gelijke waarden voor fin) in de zoekboom verschilt, dan zal de node met de

grootste diepte voor de andere node in de verzameling worden opgenomen, zodat van deze

node eerder de successors zullen worden gemaakt. Dc gedachte achter deze keuze is dat een

node dieper in de zoekboom correspondeert met een toestand waarin meer incidenten

geroosterd zijn. Met andere woorden: deze node representeert een toestand waaruit door

toepassing van minder operatoren een doeltoestand bereikt kan worden. Het snel vinden van

een oplossing tijdens het zoekproces is voordelig, zoals is gemotiveerd in paragraafô.6.

De gebruikte datastructuur is egenlijk eon dynamisch array, waarblj de lengte van het array afhankelijk is van hot

aantal te bewaren elementen. Bij eon norrnaai array is dit niet hot geval, waardoor van tevoren eon maximale array-

Iengte moot worden bepaald.
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In theorie kan zich nog een andere situatie voordoen, namelijk twee verschillende nodes met

gelijke waarden voor fin) en een gelijke diepte in de zoekboom. In dat geval is het lastig om

nog een zinnig onderscheid te maken. Bij de implementatie is ervoor gekozen de eerst

gecreeerde node voor de later gecreeerde node te plaatsten. Dit is mogelijk omdat iedere node

in de zoekboom bij zijn creatie van een uniek nummer wordt voorzien.

Resumerend: de nodes in de verzameling OPEN zijn van Iaag naar hoog gesorteerd op hun

fin) waarde. Bij gelijke fin) waarden worden deze van diep naar minder diep gesorteerd. Dc

dieper in de zoekboom gelegen node Iigt dichter bij een doeltoestand. Als defin) waarde en

de diepte van twee nodes overeenkomen terwiji de nodes toch verschillende toestanden

representeren, staan de nodes van Iaag naar hoog gesorteerd op nodenummer.

6.83 Controle op dubbele nodes
Er dient altijd voorkomen te worden dat er zich meerdere nodes in de zoekboom bevinden die

dezelfde toestand representeren. Identieke toestanden in de zoekboom veroorzaken een

onnodige combinatorische explosie van mogelijkheden. Daarom is het noodzakelijk een

controle uit te voeren voordat een node aan een verzameling wordt toegevoegd.

In de gebruikte probleemformulenng van het roosteringsprobleem zullen nodes die identieke

toestanden representeren dezelfde waarde voorfin) hebben. Het valt echter niet uit te sluiten

dat twee nodes in de zoekboom met een identieke waarde voor fin), twee verschillende

toestanden representeren. De constatering dat nodes dezelfde waarde voorfin) bezitten, is niet

voldoende om met zekerheid te concluderen dat de nodes dezelfde toestand representeren.

Om deze conclusie te mogen trekken is het daarom noodzakelijk de nodes met gelijke

waarden voorfin) ook op andere punten de vergelijken. Hiervoor kan in eerste instantie de

diepte van de node gebruikt worden. Nodes met een verschillende diepte kunnen nooit

dezelfde toestand representeren. Als de diepte van de nodes ook overeenkomt, is het nodig de

aan de medewerkers toegewezen incidenten de controleren. Als dezelfde incidenten aan

dezelfde medewerkers in dezelfde volgorde zijn toegewezen, dan zijn de nodes identiek.

Als geen van de aanwezige nodes in een verzameling een waarde voorfin) heeft die identiek

is aan de fin) waarde van de in te voegen node, kan geconcludeerd worden dat deze node

uniek is. De unieke toestand die deze node representeert wordt niet gerepresenteerd door een

node die in de verzameling aanwezig is. De node kan daarom zonder bezwaar aan de

verzameling worden toegevoegd.

Dc zoekboom bestaat in de standaardversie van A* uit de verzameling OPEN en CLOSED.

Bij toevoeging van een node aan de zoekboom door toevoeging aan de verzameling OPEN,

dient dus ook gecontroleerd te worden of er geen identieke toestand wordt gerepresenteerd

__________________________________
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door een node in de verzameling CLOSED. Als toestand die deze node representeert

voorkomt in de verzameling CLOSED, dan zijn de successors van deze toestand eerder

gecreeerd en mag de node niet in de verzameling OPEN worden opgenomen. Dc noodzaak

van deze controle is ook aanwezig in de aangepaste versie van A* en daarom is de controle

geImplementeerd.

6.9 Tot slot

In dit hoofdstuk is het bestudeerde roosteringsprobleem op de afdeling Service Delivery

zodanig als probleem geformuleerd, dat er met het A* zoekalgoritme naar de optimale

oplossing gezocht kan worden. Dc toestanden en operatoren zijn beschreven en daarmee

impliciet ook de successorfunctie. Dc beschrijving van de padkostenfunctie g(n) vormt een

belangrijk onderdeel van de probleemformulering. Dc padkostenfunctie wordt gevormd door

de gebruikte kostenfunctie K(OP(x,y)). Aan de totstandkoming. van de uiteindelijke

kostenfunctie die ten grondsiag ligt aan de padkostenfunctie g(n) is veel aandacht besteed in

paragraaf 6.4. Dc kostenfunctie K(OP(x,y.)) is samengesteld uit afzonderlijke kostenfuncties,

welke allemaal zijn besproken en gemotiveerd. Deze samengestelde kostenfunctie is

afgebeeld in figuur 6.12.

Het gebruikte zoekalgoritme is gebaseerd op het A* zoekalgoritme en verschilt hiervan op

een aantal punten. Het belangrijkste verschil is het moment waarop de doeltest uitgevoerd

wordt op nodes in de zoekboom. Door dit moment te vervroegen, wordt sneller een oplossing

gevonden, waardoor er vroegtijdig nodes uit de zoekboom verwijderd kiinnen worden.

Hierdoor kan het zoekalgoritme sneller de optimale oplossing vinden. Dit heeft geen gevolgen

voor de optimaliteit van het zoekalgoritme, de beste oplossing wordt nog steeds gevonden. De

compleetheid van A* gaat door deze wijziging verloren, waardoor het gebruikte

zoekalgorimte niet alle oplossingen kan vinden. Omdat de interesse naar de optimale

oplossing uitgaat, en er zeer vcel mogelijke oplossingen zijn, wordt dit niet als nadelig

beschouwd.

Het volgende hoofdstuk richt zich op de bcoordeling van de probleemformulering en het

zoekalgoritme. Hier zal ook de manier waarop de roostering flu plaatsvindt op de aldeling

Service Delivery van PinkRoccade Online bcoordeeld worden.
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7 Beoordeling

Dit hoofdstuk beoordeelt het model en het zoekalgoritme zoals deze beschreven zijn in het

vorige hoofdstuk. Allereerst worden het model en het zoekalgoritme zeif besproken.

Vervolgens zal gekeken worden in welke mate de beschreven zaken in overeenstemming zijn

met de situatie bij PinkRoccade Online. Tot slot zal een aantal constateringen die relevant zijn

voor de manier waarop de incidenten worden geroosterd en afgehandeld bespoken worden.

7.1 Beoordeling probleemformulering en complexiteit

Het beschreven model is zoals ieder model een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Deze

paragraaf beschrijft de randvoorwaarden en doelfuncties die in het model zijn opgenomen. De

zaken die niet in het model opgenomen zijn, worden besproken in paragraaI 7.3. Dc

complexiteit van een probleeminstantie zal worden uitgedrukt in het totaal aantal

verschillende toestanden in de zoekboom op de diepte waarop de oplossingen zich bevinden.

Een methode om dit aantal te berekenen wordt aan het eind van de paragraaf beschrcven.

7.1.1 Randvoorwaarden en doelfuncties
Dc belangrijkste randvoorwaarde op de afdeling Service Delivery is de randvoorwaarde die

stelt dat incidenten voor hun due-date moeten worden afgehandeld. Dit is tevens de

belangrijkste randvoorwaarde in het geformuleerde probleemmodel. Bij sommige

probleeminstanties is het onvermijdbaar dat deze randvoorwaarde overschreden wordt. Door

het aantal overschrijdingen en de mate van overschrijding zo gering mogelijk te houden

verkrijgt de randvoorwaarde het karakter van een doelfunctie. Deze randvoorwaarde is direct

terug te zien in de kostenfunctie voor het toepassen van een operator OP(x,y). Hierbij worden

twee gevallen onderscheiden: toewijzingen van incidenten aan rnedewerkers waardoor de

due-date van een incident niet overschreden wordt en toewijzingen waarbij dit wel het geval

is.

In het eerste geval wordt de randvoorwaarde niet overschreden en is de doelfunctie om de

incidenten zo vroeg mogelijk af te handelen. Deze doelfunctie komt tot uiting in de definitie

van de functie K(Ra(OP(x,y)) waarbij Ra 1. Hoe minder tijd er (relatief ten opzichte van de

uitvoeringsduur) zit tussen het tijdstip waarop het incident zal zijn algehandeld en de due-

date, hoe duurder een toewijzing is.

Als de belangrijkste randvoorwaarde wel overschreden wordt, is de functie K(Ra(OP(x,y))

waarbij Ra > 1 bepalend voor de kosten van de toewijzing van een incident aan een

medewerker. Dc overschrijding van deze randvoorwaarde brengt altijd hogere kosten met zich

mee dan een toewijzing binnen de randvoorwaarde. Naast een minimum waarde voor deze

extra kosten, die per probleeminstantie verschilt, is de mate van overschrijding van de due-

____________________________________
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date bepalend voor de kosten. De minimale kosten voor het overschrijden van de due-date

bedragen altijd Kmax(Ra(OP(x,y))) + Kmax(KN(OP(x,y))). De bijdrage aan de kosten ten

gevolge van de mate van overschrijding worden bepaald door de functie a(t), waarbij I het

aantal tijdseenheden is waarmee de due-date overschreden wordt. Pinedo (1995) heeft het in

dit verband over een due-dare related penalty function. Figuur 6.12 toont de gebruikte

kostenfunctie voor het toepassen van een operator. Als voor een of meerdere incidenten de

due-date overschreden moet worden bij toewijzing van het incident aan een medewerker, dan

is de doelstelling binnen het model het aantal overschrijdingen te minimaliseren. Dit betekent

dat er een voorkeur is voor slechts één overschrijding35.

In het probleemniodel is verder een doelfunctie opgenomen die tracht de kennisniveaus van

medewerkers en incidenten op elkaar af te stemmen. Dit gebeurt alleen bij toewijzingen

waarbij de incidenten voor de due-date worden afgehandeld. Bij toewijzing die een

overschrijding van de due-date tot gevoig heeft krijgt de medewerker die het incident het

vroegst af kan handelen en een voldoende hoog kennisniveau heeft, het incident toegewezen.

Deze doelfunctie heeft een eenzijdig karakter. Medewerkers kunnen in het model geen

incidenten toegewezen krijgen met kennisniveau dat hoger is dan hun eigen kennisniveau. Het

is wel mogelijk dat medewerkers incidenten met een lager kennisniveau toegewezen krijgen.

Dit Iaatste wordt echter zoveel mogelijk voorkomen door het toepassen van de functie

K(KN(OP(x,y))) bij het bepalen van de kosten K(OP(x,y)) voor een operator. In het laatste

hoofdstuk zal kort aandacht worden besteed aan de mogelijkheid om medewerkers ook

incidenten boven hun eigen kennisniveau af te laten handelen.

Tot slot is er een randvoorwaarde met betrekking tot de beschikbaarheid van de medewerkers.

Deze randvoorwaarde kan in bet model in geen enkel geval overschreden worden. Er kan

geen operator worden toegepast waardoor een medewerker mod 'overwerken' om incidenten

al te handelen. Deze randvoorwaarde krijgt dus niet het karakter van een doelfunctie.

7.1.2 Complexiteit van het geformuleerde probleem
De complexiteit van de probleeminstanties in het model zal worden beschreven aan de hand

van bet aantal verschillende toestanden in de toestandsruimte waarbij alle incidenten

toegewezen zijn. Dii aantal kan men zich voorstellen als de onderste laag van een zoekboom,

waarbij de gehele probleemruimte uitputtend is doorzocht en dus tevens als het aantal

mogelijke oplossingen voor een probleeminstantie.

Daze voorkeur geldt binnen zekere grenzen, zolang de bljdrage van a(t) aan K(OP(x.y)) niet te groot is ten

opzichte van Kmax(Ra(OP(x,y))) + Kmax(KN(OP(x,y))). Bij één hale forse overschnjding van de due-date kan hat op

een gegeven moment goedkoper worden de due-date van twee incidenten in mindere mate te overschrijden. Als
deze situatie als ongewenst wordt beschouwd, dient bij de kostenfunctie voor Ra> 1 een constante met eon zeer
hoge waarde te worden opgeteld. Hierdoor wordt hat overschnjden van een due-date duurder.
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Het aantal mogelijke oplossingen voor een probleeminstantie is afhankelijk van drie factoren:

het aantal te roosteren incidenten, het aantal beschikbare medewerkers en het vereiste

kennisniveau van de te roosteren incidenten. Uitgangspunt bij onderstaande berekening vormt

een dusdanig mime beschikbaarheid van de medewerkers Ml t/m M4, zodat er geen

operatoren 'afvallen' uit de verzameling MOP() omdat een medewerker niet beschikbaar is .

De berekeningsmethode voor aantal mogelijke oplossingen zal aan de hand van de volgende

analogie worden toegelicht.

Stel er zijn 4 verschillende stapels en er is één verzameling elementen. Het aantal elementen

in deze verzameling wordt weergegeven door N. leder element behoort tot precies één van de

volgende categorieen: categorie 1, categorie 2, categorie 3 of categorie 4. Athankelijk van de

categorie waartoe het element behoort, mag het op een aantal stapels geplaatst worden. Deze

indeling is als volgt:

Toegestane stapels voor elementen uit categorie 1: stapel 1, stapel 2, stapel 3, stapel 4.

Toegestane stapels voor elementen uit categorie 2: stapel 2, stapel 3, stapel 4.

Toegestane stapels voor elementen uit categone 3: stapel 3, stapel 4.

Toegestane stapels voor elementen uit categone 4: stapel 4.

Het mag duidelijk zijn dat de stapels overeenkomen met de medewerkers Mit/rn M4 in het

model en de verschillende categorieen voor de elementen met het kennisniveau van de

incidenten.

De vraag is flu hoeveel verschillende configuraties er mogelijk zijn voor het stapelen van alle

elementen, gegeven het aantal en elementen en de categorie waartoe een element behoort.

Deze vraag kan op een recursieve wijze worden opgelost. Laat T (a, b, c, d) het aantal

verschillende configuraties zijn dat gevorrnd kan worden, waarbij a het aantal elementen uit

categone I is, b het aantal elementen uit categorie 2 , c en d respectievelijk het aantal

elementen uit de categorieen 3 en 4. Het totaal aantal elementen N is gelijk aan a+b+c+d.

Neem een situatie waarbij alle elementen uit N op één element na zijn toegewezen. Laat het

overgebleven element tot categorie 1 behoren. Dit element kan aan alle vier de stapels

toegevoegd worden. Het toevoegen van een element aan een stapel van x elementen op een

willekeurige plaats kan op x+i verschillende manieren. Het toevoegen van een element op

een willekeurige plaats in een van de 4 stapels kan op y+4 manieren, waarbij y het totaal

aantal elementen is dat reeds gestapeld is. Het totaal aantal reeds gestapelde elementen voor

stapeling van het laatste element bedraagt: (a-i) +b+c+d. Het aantal mogelijkheden voor

In zekere zin wordt hier dus de manmaie complexiteit van een probleerninstantie berekend.
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het toevoegen van het laatste element is daarom: (a-i) +b+c+d+4. Dit komt overeen met:

a+b+c+d+3 mogelijkheden om het laatste element te plaatsen op een willekeurige plek in of

op één van de 4 stapels elementen.

Het laatste element kan gegeven de verdeling van de elementen (a—i) +b+c+d dus op

a+b+c+d+3 plaatsen geplaatst worden. Echter de elementen (a-i) +b+c+d kunnen zeif

ook weer op een aantal manieren gestapeld zijn, namelijk op T (a-i,b, c, d) manieren.

Zodoende geldt:

T(a, b, c, d)=(a + b + c + d + 3) * T(a-1, b, c, d) (7.0)

Hierbij kan T (a-i, b, c, d)op een analoge wijze berekend worden.

Deze procedure kan a maal herhaald worden en leidt tot een reeks. Hiermee kan doorgegaan

worden totdat de term (a-i) in T (a—i, b, c, d) gelijk is aan nul. Dit leidt tot de volgende

vergelijking:

T(a, b, C, d)= (a + b + c + d + 3)! * T(O, b, c, d) (7.1)

(b + c + d + 3)

Het aantal mogelijke stapelingen voor T (0 ,b, c, d) kan op een zelfde manier berekend

worden. Merk OP dat voor de elementen uit categorie 2 slechts 3 stapels beschikbaar zijn.

T(O, b, c, d) = (b + c + d + 2) * T (0, b-i, c, d) (7.2)

Dit laat zich analoog aan (7.1) herschrijven als:

(b + c + d +2)!

T(O, b, c, d) = (C + d + 2)! * T(O, 0, c, d) (7.3)

OpeenzelfdewijzekunnenT(0,0,c,d) enT(0,0,0,d) berekendworden.

T(0, 0, c, d) = (C + d + i) !
* T(0, 0, 0, d) (7.4)

(d + 1)!

T(0, 0, 0, d) = d! (7.5)

Het totaal aantal verschillende verdelingen van de elementen over de stapels is dus als volgt:
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T(a,b,c,d)= (a+b+c+d+3) ! (b+c+d+2) ! (c+d+1) ! d! (7.6)

(b+c+d+3) ! (c+d+2)! (d+1)!

Dit aantal verdelingen neemt enorm snel toe bij een toename van het aantal elementen, zoals

voor een aantal gevallen is weergeven in tabel 7.1. Dit wordt een combinatorische explosie

van mogelijkheden genoemd.

Om bovenstaande toe te Iichten het volgende eenvoudige voorbeeld. Er zijn 2 elementen,

waarvan de een behoort tot categorie 3 en de ander tot categorie 4. Dc vraag is nu hoe groot

T (0, 0, 1, 1) is. Het antwoord op deze vraag kan gevonden worden door vergelijking 7.6 in

te vullen, maar zal eerst beredeneerd worden. Er zijn twee elementen. Eén daarvan kan slechts

aan een stapel worden toegevoegd, de ander aan twee stapels. Beide elementen kunnen aan

dezelfde stapel worden toegevoegd, waarvoor 2 verschillende mogelijkheden zijn. De andere

mogelijkheid is om de incidenten aan verschillende stapels toe te wijzen, daarvoor is precies 1

mogelijkheid. Totaal levert dit 3 verschillende verdelingen op voor de 2 elementen. Dit komt

overeen met de uitkomst van vergelijking (7.6) als deze wordt berekend voor T (0, 0, 1, 1).

T(0,0,1,1) = (0+0+1+1+3)! (0+1+1+2)! (1+1+1)! d!
(0+1+1+3) ! (1+1+2) ! (1+1)

= 5! * 4! * 3! * 1!

5 * 4! * 2

= 3 mogelijkheden.

De complexiteit van een probleeminstantie binnen het model isdus niet alleen afhankelijk van

het aantal incidenten en het aantal beschikbare medewerkers, maar voor een belangrijk dccl

ook van het vereiste kennisniveau van de incidenten. Voor ecn gegeven aantal incidenten is

de complexiteit van het roosteringsprobleem het grootst als al deze incidenten het Iaagste

kennisniveau vereisen. De complexiteit van het roosteringsprobleem is het minst als deze

incidenten en hoog kennisniveau vereisen, omdat het aantal mogelijke operatoren dan beperkt

is. Onderstaande tabel Iaat de resultaten van (7.6) zien voor een aantal probleeminstanties,

waarbij N het totaal aantal te roosteren incidenten is en a, b, c, en d weergeven hoe deze

incidenten zijn verdeeld over de kennisniveaus.

______
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N=a+b+c+d

Totaal aantal Incidenten a b c d T(a,b,c,d)

a 1 1 4

b 1 1 3

c 1 1 2

d 1 1 1

e 2 1 1 3

I 4 1 1 1 1 105

g 8 2 2 2 2 246400

h 8 6 2 3991680i 6 3 1 1 1 7560

j 8 8 6652800

k 8 8 40320

I 10 10 1037836800

rn 10 10 3628800

n 10 4 4 2 172972800

o 11 11 — 14529715200

Tabel 7.1 Grootte van de loestandsruimte voor verschillende waarden van N

Do meest rechter kotom in tabel 7.1 in geeft hot aantal verschillonde stapelingen weer voor onkole

probleeminstanties. Do waarden in do meest rechter kolom van de tabol zljn verkregen met vergelijking (7.6).

Duidelijk is dat do omvang van do toestandsruimte enorm snot toeneemt bij eon toename van hot aantai incidenten.

Bij hot roosteren van 8 incidenten van kennisniveau KN4 (hoog) blijtt de toestandsruimto op oplosslngsniveau

beperkt tot ruim 40.000 verschillende toestanden, terwtjl doze toeneomt tot bijna 7 miljoen verschillonde toostandon

ais doze 8 incidenten eon kennisniveau KN1 hebben (de sltualles j en k in do tabel).

Resumerend: de complexiteit van een probleeminstantie is aThankelijk van het aantal

beschikbare medewerkers, het aantal te roosteren incidenten en het vereiste kennisniveau van

deze incidenten. Bij een toename van het aantal te roosteren incidenten wordt de complexiteit

van de probleeminstantie zeer snel groter ten gevolge van een combinatorische explosie van

mogelijkheden, hetgeen kenmerkend is voor veel plannings- en roosteringsproblemen. Bij de

beoordeling van de prestaties van bet zoekalgoritme wordt onderscheid gemaakt tussen twee

soorten probleeminstanties: probleeminstanties waarbij alle incidenten geroosterd kunnen

worden zonder dat er due-dates overschreden worden en probleeminstanties waarbij er geen

oplossing binnen deze belangrijkste voorwaarde mogelijk is.
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7.2 Beoordeling Zoekalgoritme

Deze paragraaf bespreekt de prestaties van het geImplementeerde zoekalgoritme. Allereerst

behandelt paragraaf 7.2.1 de beoordelingscriteria die hierbij gebruikt worden. Vervolgens

zullen 4 verschillende probleeminstanties opgelost worden en zullen de resultaten hiervan

besproken worden. De gebruikte schattingsfunctie h(n) wordt eveneens verbeterd en de

resultaten van deze verbetering zullen worden aangetoond.

7.2.1 Beoordelingscriteria
Zoekalgoritnies worden beoordeeld aan de hand van nieerdere criteria: optimaliteit,

compleetheid, tijdscomplexiteit en de ruimtecomplexiteit. Daarnaast kan bij de vergelijking

van twee zoekalgoritmen gekeken worden naar het gedeelte van de toestandsruimte dat het

algoritme onderzoekt, voordat de optimale oplossing gevonden wordt. Van praktisch belang is

hoeveel tijd het oplossingsproces in beslag neemt en hoeveel geheugen benodigd is.

Bij de beoordeling van het zoekalgoritme op optimaliteit en compleetheid wordi niet lang

stilgestaan. Het zoekalgoritme vindt de optimale oplossing en voldoet daarmee aan het

criterium van optimaliteit. Het gebruikte zoekalgoritme voldoet niet aan het criterium van

compleetheid en is dus niet in staat alle oplossingen van een probleeminstantie te vinden.

Omdat er zeer veel goede en slechte oplossingen bestaan voor een probleeminstantie en de

aandacht vooral uitgaat naar de beste oplossing, wordt dit niet als nadelig beschouwd.

Dc tijdscomplexiteit van het zoekalgoritme als geheel wordt bepaald door de tijdscomplexiteit

van de verschillende handelingen die binnen het zoekalgoritme worden uitgevoerd. Hierbij

kan een onderscheid gemaakt worden tussen de creatie van een node en het toevoegen van de

node aan een verzameling nodes.

Dc hoeveelheid nodes die het zoekalgoritme gedurende het zoekproces in de verzamelingen

nodes bewaart, is bepalend voor ruimtecomplexiteit van het zoekalgoritme. Deze

ruimtecomplexiteit is altijd van invloed op de tijd die het kost om een node toe te voegen aan

een verzameling nodes.

Het gedeelte van de toestandsruimte dat het zoekalgoritme doorzoekt, is afhankelijk van de

gebruikte schattingsfunctie h(n). Een zoekalgoritme dat gebruik mania van een betere

schattingsfunctie h(n) doorzoekt een minder groot gedeelte van de toestandsruimte, voordat

de optimale oplossing gevonden wordt. Dc schattingsfunctie h(n) heeft, net als andere

functies, een tijdscomplexiteit.

Dc tijdcomplexiteit van de alzonderlijke functies binnen het zoekalgoritme bepalen hoelang

het zoekalgoritme erover doet om de oplossing voor een probleeminstantie te vinden.
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7.2.2 Probleeminstantie I: oplossing binnen randvoorwaarde SLA-tijd
Deze paragraaf beschrijft de manier waarop incidenten aan een medewerker worden

toegewezen als deze toewijzing geen overschrijding van due-dates tot gevoig heeft. Daarvoor

wordt een kleine probleeminstantie gebruikt, waarbij alle incidenten hetzelfde vereiste

kennisniveau hebben.

Dc kostenfunctie K(OP(x,y)) bestaat uit verschillende functies, waarbij de functie

K(Ra(OP(x,y))) een zeer belangrijke rol vervult. Deze functie heeft een monotoon stijgend

karakter voor Ra < 1. Dit stijgende functieverloop zorgt ervoor dat naarmate er meer tijd

(relatief ten opzichte van de uitvoenngsduur) zit tussen het tijdstip waarop het incident zal

zijn afgehandeld en de due-date, de toewijzing goedkoper is.

Om dit te illustreren wordt de volgende (zeer eenvoudige) probleeminstantie gebruikt. Deze

probleeminstantie heeft volgens (7.6) 120 verschillende oplossingen.

Incidentnummer Uitvoenngsduur R(x) Vereist kennisniveau Due-date

1 1 0.17 4 6

2 1 0.20 4 5

3 1 0.25 4 4

4 1 0.33 4 3

5 1 0.5 4 2

Tabel 7.2 Probleeminstantie I

Bij bet oplossen van probleeminstantie I is de volgende schathngsfunctie gebruikt:

h(n) = (aantal nog to roosteren inCklenten) * Kmin

Er is één oplossing waarbij alle incidenten zodanig geroosterd worden dat tussen het moment

waarop het incident afgehandeld is en de due-date van het incident precies één tijdseenheid

zit. Dit is de opt ossing waarbij medewerker M4 de incidenten afhandelt in de volgorde: 5, 4,

3, 2, 1. Dit is tevens de enige oplossing waarbij een vertraging in de aThandeling van een van

de incidenten niet automatisch leidt tot een overschrijding van een due-date. leder incident

wordt toegewezen door een operator waarbij Ra(OP(x,y)) = 0,5. De kosten K(OP(x,y)) voor

iedere operator bedragen dus (1 + (0,5)2) = 1,25. De padkosten g(n) naar deze oplossing zijn

daarom 5 * 1,25 = 6,25. Deze oplossing wordt door het zoekalgoritme gevonden als de

optimale oplossing voor dew probleeminstantie. Bij alle andere oplossingen voor dew

probleeminstantie valt voor minimaal één incident de due-date samen met het tijdstip waarop

het incident is algehandeld.
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7.2.3 Beoordeling en verbetering schattingsfunctie h(n)
Dc schattingsfunctie h(n) is van invloed op het gedeelte van de toestandsruimte dat het

zoekalgoritme onderzoekt. Russell & Norvig (1995) stellen dat een betere heuristische

schattingsfunctie verkregen wordt naarmate de schattingsfunctie de werkelijk te maken kosten

hoger schat, zonder deze te overschatten. Een verkleining van de schattingsfout van de functie

h(n) is daarom een verbetering. Hieronder wordt uiteengezet op welke punten de

schattingsfunctie verbeterd kan worden. Een deel van de voorgestelde verbeteringen zal

worden doorgevoerd, waarna de resultaten van deze verbetering op de prestatie van het

zoekalgoritme besproken en verklaard zullen worden.

Dc schatting die de huidige schattingsfunctie h(n) maakt is altijd te laag, waardoor cen grote

schattingsfout gemaakt wordt. Deze functie telt het aantal nog te roosteren incidenten en schat

voor ieder incident de te verwachten kosten op Kmin. Echter in bijna alle gevallen zullen de

kosten van een operator die een incident toewijst aan een medewerker binnen de

randvoorwaarden hoger liggen dan Kmin. Zij zullen doorgaans tussen Kmin en Kmax liggen,

en worden eventueel nog vermeerderd met een bijdrage van K(KN(OP(x,y))). Deze

constatenng kan gebruikt worden ter verbetering van de schattingsfunctie, zoals hieronder zal

worden toegelicht aan de hand van het volgende voorbeeld.

Beschouw een willekeurige node in de zoekboom, waarbij nog 3 incidenten geroosterd

moeten worden. Voor deze 3 incidenten in de node is een aantal operatoren beschikbaar. Dit

aantal toepasbare operatoren is in principe bekend. Van elke van deze operatoren kunnen de

kosten K(OP(x,y)) berekend worden, zonder de successors van deze node daadwerkelijk te

creëren. Veronderstel dat deze node 6 successors heeft, en er dus 6 operatoren met ieder de

kosten K(OP(x,y)) zijn. Dc kosten voor het toepassen van de goedkoopste operator zullen

bijna altijd hoger zijn dan Kmin. Dc schattingsfout kan flu verkleind worden door uit de 6

operatoren de kosten K(OP(x,y)) van de goedkoopste operator (aan te duiden met Kgk

OP(x ,y)) op te nemen in de schattingsfunctie. Met andere woorden; de waarde van h(n) wordt

nu bepaald door de kosten van de goedkoopst mogelijke operator, vermeerderd met (2 *

Kmin). Dcze waarde zal nooit lager, soms gelijk, maar bijna altijd hoger zijn dan de oude

schatting van h(n) = 3 * Kmin. Door deze verhoging neemt de schattingsfout af, terwijl aan de

eis van een admissible heuristiek nog steeds voldaan wordt. Dit maakt de hier voorgestelde

schattingsfunctie een betere schattingsfunctie.

Omdat het later athandelen van een incident altijd duurder is dan bet direct aThandelen van

een incident, kari deze verbetering voor het schatten van de nog te maken padkosten

uitgebreid worden. In een toestand kan per te roosteren incident de goedkoopste operator

worden bepaald, zoals hierboven is beschreven. Door kosten van deze goedkoopste

operatoren te sommeren, wordt de schattingsfout nog verder verkleind. Dc functie h(n) blijft
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hierdoor we! een admissible heuristiek en zal dus nimmer overschatten. Als er in een toestand

nog n = (1, ..., i) incidenten geroosterd moeten worden, en de kosten van de goedkoopst

mogelijk toepasbare operator voor een incident (x ) wordt aangeduid met Kgj.t OP(x ,y)

dan is de nieuwe schauingsfunctie gedefinieerd als:

i=n

h(n)= XK1OP(x,y) (7.8)

Om aan te tonen dat deze verbeterde schattingsfunctie een kleinere zoekboom oplevert wordt

probleeminstantie nummer I twee maal opgelost. Deze probleeminstantie is niet erg complex,

maar wel geschikt om de reductie van de zoekboom aan te tonen. In beide gevallen stopt het

zoekproces zodra zeker is dat optimale oplossing is gevonden.

Bij het gebruik van de eenvoudige schattingsfunctie, waarbij de kosten voor een te roosteren

incident altijd geschat worden op Kmin, is de omvang van de zoekboom aan het eind van het

zoekproces 182 nodes. Dc node met het nodenummer 144 is de optimale oplossing.

Bij het gebruik van de verbeterde schattingsfunctie (7.8), waarbij de kosten voor het roosteren

van een incident geschat worden op de kosten van de goedkoopst mogelijke operator om dit te

doen. is de omvang van de zoekboom aan het eind van het zoekproces slechts 16 nodes. De

node met nodenummer 16 is de optimale oplossing. Deze oplossing verschilt verder in geen

enkel opzicht van de oplossing die in het eerste geval gevonden werd. Dc padkosten zijn voor

beide oplossingen dus ook gelijk.

Het verbeteren van de schattingsfunctie heeft dus tot gevoig dat de omvang van de zoekboom

drastisch afneemt. Dit is in overeenstemming met hetgeen in hoofdstuk 5 is beschreven. Deze

verbeterde schattingsftinctie heeft een belangrijk kenmerk dat hierna beschreven zal worden.

7.2.4 Vaststelling maximale waardef(n) voor een oplossing
De verbeterde schattingsfunctie schat de kosten voor het toewijzen van incidenten aan een

medewerker in een aantal gevallen perfect. Als bekend is in welke situaties de

schattingsfunctie de nog te maken kosten niet te laag maar exact schat, kan deze informatie

worden gebruikt voor het bepalen van een maximum waarde voor fin). Zoals eerder in

paragraaf 6.7 beschreven is bij de bespreking van het doeltestmoment, leidt het vroegtijdig

vasistellen van een maximum waarde f,,.(n) tot een reductie van de omvang van de

zoekboom. Zodraf,,..(n) is vastgesteld, kunnen alle nodes met een hogere waarde voorfin) uit

de zoekboom worden verwijderd, zonder de garantie op het vinden van de optimale oplossing

te verliezen.

Laat de node op diepte(oplossingsdiepte — 1) een willekeurige node in de zoekboom zijn op

de diepte direct boven de oplossingsdiepte. Deze node heeft nog precies één te roosteren

incident en een waarde h(n) volgens (7.8). Deze schattingsfunctie heeft de waarde van de
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kosten van de goedkoopste toepasbare operator. Dit betekent dat de waarde g(n) van de

successor die met de goedkoopste operator wordt gecreeerd (en een oplossing is), precies

gelijk is aan de waardefin) van deze node op diepte(oplossingsdiepte — 1). Noem deze waarde

f,,,(n). Dit betekent dat er in ieder geval een oplossing bestaat met de waarde fin) = f,Jn).
Dit heeft als gevoig dat er een maximum gesteld kan worden aan de waarde van fin) zodra er

een node is gecreeerd op diepte=(oplossingsdiepte — 1).

Belangrijk is dat de bepaling van de waarde van f,,0jn) meerdere malen in het zoekproces kan

worden gedaan. Zodra voor de eerste maal een node op het op één na diepste niveau in de

zoekboom is gecreeerd, kan een maximale waarde worden bepaald en kunnen alle nodes

waarvoor geldt: fin) > f.Jn) verwijderd worden uit de zoekboom. Nieuwe nodes waarvoor

geldt fin) > f,,,.Jn) hoeven flu helemaal niet meer in de zoekboom opgenomen te worden.

Zodra er nogmaals nodes op deze diepte in de zoekboom opgenomen worden, geldt voor deze

nodes: fin) Sj,.Jn). Dit betekent dat de maximaal toegestane wederom verlaagd kan worden

zodat de omvang van de zoekboom nog verder gereduceerd kan worden. Op het moment dat

de parentnode van de beste oplossing gevonden wordt is de waarde van f,,,(n) definitief

vastgesteld. Deze is gelijk aan de fin) waarde van de optimale oplossing voor de

probleeminstantie.

Mogelijkheden en beperkingen om maximale waardef(n) eerder vast te stellen

De schattingsfout van de heuristische functie (7.8) is, zoals beschreven, nihil voor alle nodes

op het op één na diepste niveau in de zoekboom. In bepaalde gevallen is ook de schauingsfout

voor nodes op nog een niveau hoger in de zoekboom nihil, waardoor een waarde voorf..Jn)

nog eerder tijdens het zoekproces bepaald kan worden. Omdat deze waarde gebruikt wordt

om de zoekboom te beperken, mag hij alleen worden gebruikt als met absolute zekerheid kan

worden vastgesteld dat de bijdrage van h(n) aan f,,,Jn) niet te laag is, dus de schatting moet

perfect zijn. Dit laatste is alleen het geval als de nog te roosteren incidenten elk door hun

goedkoopste operator aan een verschillende medewerker worden toegewezen. Als de laag van

de zoekboom waarop de oplossingen zich bevinden met diepte(oplossingsdiepte) wordt

aangegeven, en de laag daarboven met diepte(oplossingsdiepte — 1) en zo verder, dan kan het

volgende worden gesteld: Een exacte schatting van de nog te maken padkosten is altijd

mogelijk voor nodes op diepte(oplossingsdiepte — 1). Eén niveau hoger in de zoekboom, op

diepte(oplossingsdiepte — 2) is in sommige gevallen ook een perfecte schatting mogelijk. Dit

is alleen het geval als de 2 nog te roosteren incidenten door hun goedkoopste operatoren aan

verschillende medewerkers worden toegewezen. Tot slot kan er in sommige gevallen ook

voor de nodes op de dieptes diepte(oplossingsdiepte —3) en diepte(oplossingsdiepte — 4) een

perfecte schatting van de nog te maken padkosten worden gemaakt, zodatf,,,Jn) kan worden

vastgesteld. Dit is eveneens alleen mogelijk als de nog te roosteren incidenten door toepassing

______
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van de goedkoopste operatoren voor deze incidenten aan verschillende medewerkers worden

toegewezen.

Bovenstaande strategie om vroegtijdig in het zoekproces een maximale waarde f,,.(n) vast te

stellen is gedeeltelijk geImplementeerd. De waarde voor f,,mjn) wordt daarbij voor het eerst

vastgesteld als er een node gemaakt wordt op diepte(oplossingsniveau —1), dus op de op één

na diepste Iaag in de zoekboom. Onderstaande paragraaf bespreekt de invloed die deze

wijziging heeft op de prestatie van het zoekalgoritme.

7.2.5 Resultaat van vroegtijdige vastelling maximale waardef(n) op zoekproces
Deze paragraaf vergelijkt de karakteristieken van twee zoekprocessen voor een

probleeminstantie. Beide zoekprocessen verlagen de waarde van f(n) in principe meerdere

malen en maken gebruik van dezelfde schattingsfunctie (7.8).

Het eerste zoekproces verlaagt de waarde van f,,(n) zodra een oplossing voor de

probleeminstantie is gevonden, zoals is beschreven in paragraaf 6.7.1, bij de bespreking van

het doeltestmoment. Omdat de schattingsfout van de nog te maken padkosten voor de

parentnode van deze oplossing nul is, deze schatting is perfect, is de eerstgevonden oplossing

tevens de optimale oplossing. Dc zoekstrategie is wel gericht op het verlagen van def,.,(n),

maar op het moment dat dit voor het eerst kan gebeuren is de optimale oplossing al gevonden.

Het tweede zoekproces bepaalt de waarde van f,(n) op basis van de parentnode van een

oplossing. Dit is toegestaan omdat de schattingsfout voor de toepassing van nog precies één

operator altijd gelijk is aan nul. Zodra het zoekproces nodes maakt die zich één niveau hoger

dan de oplossingen in de zoekboom bevinden, kan de waarde van f,jn) voor de eerste maal

worden vastgesteld. Nu kunnen nodes uit de verzameling OPEN worden verwijderd en

nieuwe nodes waarvoor geldt: fin) >f,.,(n) worden niet meer in de verzameling opgenomen.

In onderstaande tekst en figuren worden de beide zoekstrategieen met elkaar vergeleken. Van

belang is hoeveel nodes er gecreeerd worden voordat de optimale oplossing is gevonden. Ook

de omvang van de verzamelingen OPEN en CLOSED is van belang, omdat dit een indicatie is

voor de ruimtecomplexiteit van het zoekproces.

Hierbij is onderstaande probleeminstantie gebruikt, waarbij 10 incidenten geroosterd moeten

worden:

Incidentnummer Uitvoeringsduur R(x) VereEst kennisniveau Due-date

1 1 0.5 1 2

2 2 0.33 1 6

3 1 0.25 1 4

4 1 0.33 2 3

5 1 0.5 3 2

6 1 0.33 3 3

7 8 0.57 2 14
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Tabel 7.3 Probleeminstantie II

De tabel toont een prob4eeminstantie waarbij 10 incidenten geroosterd moeten worden. In deze probleerninstantie

waren de medewerkers Mit/rn M4 in gelijke (ruime) mate beschikbaar, in dit geval van tijdstip 0 tot tijdstip 60. Het

aantal mogelijke oplossingen voor deze probleeminstantie is gelijk aan T(3, 5, 2, 0). Dit komt volgens (7.6) overeen

met 155.675.520 verschillende roostenngsmogelijkheden voor deze 10 incidenten.

Over deze probleeminstantie en de versehillende oplossingen vail een aantal zaken te zeggen.

De waarde van Kmax(KN(OP(x,y))) is voor deze probleeminstantie eenvoudig te berekenen en wordt verkregen door

alle incidenten aan M4 toe te wijzen. Er zijn 3 incidenten van KN1, die ieder voor eon bijdrage van 3 zorgen, de 5

incidenten van KN2 zorgen elk voor eon bijdrage van 2 en de 2 incidenten van KN3 iecler voor eon bijdrage van 1.

Kmax(KN(OP(x,y)) is in dit geval dus gelijk aan: (3 * 3) + (5*2) + (2 1) = 21.

Hieruit volgt dat bij alle oplossingen waarvan de waarde van 1(n) hoger is dan 21 + i OKMax, minimaal eOn due-date

van een incident overschreden wordt. Omdat Kmax gesteld is op 2. voldoen oplossingen met een f(n) >41 noolt aan

de randvoorwaarde dat alle incidenten afgehandold moeten zijn voor hun SLA-tijd.

Een oplossing waarbij precies Oén SLA-tijd overschreden wordt heoft eon minimale waarde37 voor 1(n) van 1 OKmin

+ i + Kmax(KN(OP(x,y))), wat in dit geval overeenkomt met 10 + 1 + 21 = 32. Hieruit ken geconcludeerd worden dat

bij alle oplossingen met 1(n) <32 geen SLA-tijden overschreden worden.

Om de resultaten die hier gepresenteerd worden enigszins van een perspectief te voorzien de

volgende opmerking. Veronderstel dat voor deze probleeminstantie de optimale oplossing

gezocht wordt en de volgende zeer simplistische zoekstrategie gebruikt wordt: genereer alle

mogelijke oplossingen en kies hieruit vervolgens de beste oplossing. Als deze strategie

gebruikt wordt en men is in staat om 25.000 verschillende oplossingen per seconde te

genereren en te waarderen, dan is de beste oplossing na ongeveer 1 uur en 40 minuten vast te

stellen. Na deze periode zijn alle ruim 155 miljoen mogelijke oplossingen voor deze

probleeminstantie gemaakt.

Dc oplossingen die verkregen werden door met beide zoekalgoritmen te zoeken zijn in figuur

7.1 afgebeeld. Figuur 7.1(a) is het resultant van zoekproces waarbij de maximale waarde

f,(n) gebaseerd wordt op de eerst gevonden node die voor de doeltest slaagt. Deze waarde

kan bepaald worden op het moment dat nodenummer 81765 gemaakt is. Deze node wordt

door successoraanroep 8905 gecreeerd. Dit is tegelijk de optimale oplossing voor de

probleeminstantie. Figuur 7.1(b) is het resultant van het zoekproces waarbij het maximum

f,Jn) bepaald wordt op basis van de waarde van f,Jn) van een node die één niveau hoger in

de zoekboom ligt. Deze waarde ken vroeger in het zoekproces bepaald worden, namelijk op

In dit geval worden 9 incidenten toegewezen met operatoren waarvan do kosten Kmin bedragen. Hot incident dat

zijn due-date overschnjdt wordt toegewezen aan eon medewerker met eon correspondorend kennisniveau en do
mate van overschrijding van do due-date is precies 1 tijdseenheid. Verder wordt verondersteld dat do lunctie a(t) eon
zo is gekozen dat d(a(t))/dt = 1. met andere woorden iedere tiidseenheid waarmee do due-date wordt overschreden

zorgt voor 1 extra kosteneenheid.
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het moment dat de parentnode van de beste oplossing gemaakt is. Dit is nodenummer 8653 en

deze werd gemaakt met successoraanroep 591. Dit is mogelijk omdat voor nodenummer 8653

de schattingsfout gegarandeerd nul is. Merk op dat de gevonden oplossingen niet van elkaar

verschillen wat betreft de wijze waarop de incidenten aan de medewerker toegewezen zijn.

Figuur 7.1 (a) en (b) Gevonden optimale oplossing voor probleeminstantie 11. In (a) is f(n)
bepaald op basis van de waarde van eerstgevonden node op de oplossingsdiepte (diepe = 10) van
de zoekboom. In (b) is f,(n) bepaald op basis van de eerstgevonden node één niveau minder
diep (diepte =9) en daarna in voorkomende gevailen naar beneden bjjgestekL

In tlguur 7.1(a) is de node atgebeeld die overeenkomt met de optimale doeltoestand. Boven aan de flguur zljn enkele

kenmerken van deze node te zien, zoals de diepte, de waarden van f(n), g(n) en h(n). de Iaatst gebruikte operator,

het nummer van de node, enkele kenmerken van de parentnode en tot slot de Iijst met no te roosteren incidenten,

die hier uiteraard leeg is. Daaronder zijn de beschnjvingen van de medewerkers Ml t/m M4 weergegeven.

Medewerker Ml heeft do incidenten 1. 3 en 2 en voert deze volgens deze toewsjzing 00k k deze volgorde uit.

Medewerker M2 handeft zodoende achtereenvolgens de incidenten 4, 10 en 8 at, en medeweiker M3 doet incidenten

5, 6,7 en 9. Medewerker M4 heeft in deze oplossing geen incidenten at te handelen.

Alle medewerkers handelen incidenten op hun eigen kennisniveau at, behalve medewerker M3. Hij neemt

incidentnummers 7 en 9 over van medewerker M2, omdat er voor medewerker M2 goon athandelingsvolgorde voor

de incidenten van kennisniveau KN2 is om aIle vijl incidenten met dii kennisnsveau zo at te handelen dat er goon

SLA-tijd overschreden wordt.
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depth: 10

f : 16.15666666666666630000

g : 16.15666666666666630000

h : 0.00000000000000000000
operator: 2

gemaakt door successoraanroepnr: 8905

nodenumber: 81765

has got parent: yes, parentnr: 8653

parent door successoraanroep: 561

node. to_do_list:

EMPTY

depth: 10

f : 16.15666666666666630000

g : 16.15666666666666630000

h : 0.00000000000000000000

operator: 2

gemaakt door successoraanroepnr:

nodenumber: 14126

has got parent: yes, parentnr: 8653

parent door successoraanroep: 561

node. to_do_list:

EMPTY

Ml: Mmax: 60 Mfree: 56 Mass: 4

8761

jobnr proctime ratio kennisniv duedate

Ml: Mmax: 60

jobnr proctime

1 1.0

3 1.0

2 2.0

M2: Mnax: 60

jobnr proctirne

4 1.0

10 4.0

8 7.0

M3: Mnax: 60

jobnr proctime

5 1.0

6 1.0

7 8.0

9 20.0

M4: Minax: 60

1 2

1 4

Mfree: 56 Mass: 4

ratio kennisniv duedate

0.50 1 2

0.25 1 4

0.33 1 6

Mfree: 48 Mass: 12

ratio kennisniv duedate

0.33 2 3

0.80 2 5

0.47 2 15

Mfree: 30 Mass: 30

ratio kennisniv duedate

0.50 3 2

0.33 3 3

0.57 2 14

0.67 2 30

Mfree: 60 Mass: 0

1 1.0

3 1.0

2 2.0
M2: Mmax: 60

jobnr proctine

4 1.0

10 4.0

8 7.0

M3: Mmax: 60

jobrir proctime

5 1.0

6 1.0
7 8.0

9 20.0
M4: Mmax: 60

0.50

0.25

0.33

Mt ree:
ratio
0.33

0.80

0.47

Mfree:

ratio

0.50

0.33

0.57

0.67

Mt ree:

1 6

48 Mass: 12

kermisniv duedate

2 3

2 5

2 15

30 Mass: 30

kennisniv duedate

3 2

3 3

2 14

2 30

60 Mass: 0

EMPTY EMPTY



In de tabel 7.3 en in figuur 7.2 zijn enkele belangrijke resultaten van de beide zoekprocessen

weergegeven die niet vermeld staan in figuur 7.1. Zij geven een indicatie van de prestatie van

het zoekalgontme bij het oplossen van de eerder genoemde probleeminstantie II.

(7.1 a) (7.1 b)

Successor aanroep voor bepaling

fmax(n):
8905 561

Omvang van verzameling OPEN op

dat moment:
> 70.000 nodes 7298 nodes

Zoeksnelheid in aanroepen

successorfunctie per seconde op dat

moment

< 40 aanroepen per seconde > 600 aanroepen per seconde

Totaal aantal gecreOerde nodes 81765 nodes 14126 nodes

Totale zoektijd > 10 minuten <12 seconden

Tabel 7.3 Resultaten zoekproces voor probkeminstantie II

Tabel 7.3 vermeldt de belangrijke resultaten van beide zoekalgontmen. Het tijdstip waarop do eerste oplossing wordt

gevonden is van belang omdat hierna nodes uit de verzameling OPEN verwijderd kunnen worden. Zoais eerder

vermeld is do omvang van do verzameling nodes van in sterke mate bepalend voor do snelheid waarmee het

algontme kan zoeken. Dit komt omdat het toevoegen van nodes of het controleren van het reeds voorkomen van

nodes in de verzameling, Iangzamer gaat naarmate de omvang van de verzameling groter is. Het verschil in omvang

van do verzameling OPEN is de belangrijkste verklanng voor het snelheidsverschil tussen do beide zoekstrategioOn.

Figuur 7.2 (a) toont het verschil In

goheugen dat beide zoekstrategien

gobruiken tijdens hot zoekproces. Do

onderbroken curve geeft do omvang van do

verzameling OPEN aan als do waarde voor

f.(n) bepaald wordt op oplosslngsdiepte.

Do onderste ononderbroken curve toont do

omvang van do verzameling OPEN als do

waarde voor f.(n) bepaaid wordt op eon

nlveau minder diep in do zoekboom. Dit kan

omdat do schattingsfout nihil is.
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Figuur 7.2 (b) toont hot verschil in

zoeksnelheid tussen beide

zoekstrategieèn. Do zoeksnelheid neemt

voor beide strategien snel at ten gevoig

______________________________

van eon toename van do omvang van do

verzameling OPEN. Uit hot verloop van

do ononderbroken curve blijkt dat zodra

or eon maximum voor de waarde van f(n)

is bepaald, do omvang van OPEN

drastisch beperkt wordt (zle 7.2 (a))

Hierdoor stijgt do zoeksnelheld weer

enige tijd. Do atname van do

zoeksnelheid later in hot zoekproces kan

verklaard worden door do toenanie van

do omvang van do verzameling CLOSED.

7.2.6 Verklaring verschil in omvang zoekboom en zoektijd
De vroegtijdige bepaling van f,(n) heeft gevolgen voor het totaal aantal maal dat een

zoekstrategie de successorfunctie gebruikt en voor het aantal nodes dat met deze aanroepen

wordt gecreeerd. Zoekstrategie(I), die de waarde van f,,,Jn) bepaalt op diepte waarop de

oplossingen zich bevinden, creëert in totaal meer nodes dan de zoekstrategie(fl), die de

waarde van f,.dn) bepaalt op één niveau minder diep in de zoekboom. Strategie (I) heeft voor

het vinden van de optimale oplossing ruim 80.000 nodes gebruikt. Strategie (II) daarentegen

heeft hiervoor slechts ruim 14.000 nodes gebruikt. Beide strategieen maken ongeveer even

vaak maal gebruik van de successorfunctie bij het oplossen van deze probleeminstantie.

Desondanks duurt het oplossen van probleeminstantie(ll) met strategie(I) ruim 10 minuten,

terwijl zoekstrategie(ll) reeds na 11 seconden de optimale oplossing heeft gevonden.

Omdat strategie (II) al in een vroeg stadium van het zoekproces de waarde f,.Jn) vindt,

kunnen veel nodes, die door de aanroep van een successorfunctie gemaakt worden, direct

worden vernietigd omdat hun waarde voorf(n) hoger is danf,,,Jn). Hierdoor blijft de omvang

van de verzameling OPEN zeer beperkt. Daardoor hoeft bij strategie(H) minder vaak een node

te worden toegevoegd aan de verzameling OPEN, hetgeen voor tijdswinst zorgt. Het invoegen

van een node aan de verzameling is een proces dat tijd vergt, en hoe meer nodes er in de

verzameling aanwezig zijn, hoe langer dit proces duurt. Omdat de omvang van de

verzameling beperkt blijft, gaat het invoegen van de nodes in de verzameling sneller.

Strategie (I) vindt pas in een laat stadium van het zoekproces een waarde voorf_(n). Zolang

deze waarde nog niet is gevonden, moeten alle nieuwe unieke nodes in de verzameling OPEN

worden opgenomen. Dit is duidelijk te zien in figuur 7.2(a). De omvang van de verzameling

neemt lange tijd sterk toe. Hierdoor kost, naarmate het zoekproces vordert, het toevoegen van

een node aan de verzameling OPEN steeds meer tijd. Uit figuur 7.2(b) blijkt duidelijk dat de

zoeksnelheid van deze strategie sterk daalt, naarmate het zoekproces vordert.

_______________________
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In beide gevallen is eerstgevonden node die voor de doeltest slaagt, tevens de optimale

oplossing van de probleeminstantie. Dit hoeft echter niet voor alle probleeminstanties het

geval te zijn. Beide zoekstrategieen zijn wet optimaal, dus vinden uiteindelijk de beste

oplossing.

Dc gevonden oplossingen zijn identiek en hebben daarom ook een identieke waarde fin) =

16,5667. Deze waarde ligt ruim onder de kritische waarde van 32 die voor deze

probleeminstantie is berekend, waaruit de conclusie getrokken kan worden dat alle incidenten

binnen de SLA-tijd algehandeld zullen worden.

Samenvattend kan worden gesteld dat een vroegtijdige bepaling van f,(n) zorgt voor een

sterke afname van de ruimtecomplexiteit van de zoekstrategie. Er worden minder nodes

opgeslagen in de verzameling OPEN. Hoe lager de waarde van f,,,Jn) is en hoe eerder deze

gevonden wordt, hoe sterker de beperking op de groei van de omvang van de verzameling

OPEN zal zijn. Dc omvang van deze verzameling is van invloed op de zoeksnelheid van het

zoekalgoritme. Hoe dichter de gevonden waarde vanf,Jn) Iigt bij de waardefin) die bij de

optimale oplossing hoort, hoe minder vaak het zoekalgoritme de successorsfunctie zal

gebruiken. Hoe groter de omvang hoe langer het duurt om een node aan de verzameling toe

te voegen. De relatie tussen de omvang van de verzameling OPEN en de tijd die benodigd is

om een node aan deze verzameling toe te voegen wordt besproken in de volgende paragraaf.

7.2.7 Probleeminstanties zonder oplossingen binnen de SLA-tijd
Er bestaan probleeminstanties die geen oplossing hebben waarbij alle incidenten voor hun

due-date afgehandeld kunnen worden. Het zoekalgoritme zoekt dan naar een oplossing

waarbij zo weinig mogelijk incidenten hun due-date overschrijden en de mate van

overschrijding zo beperkt mogelijk is.

Een kenmerk van deze probleeminstanties is dat de waarde van fin) van de beste oplossing

erg hoog zal zijn. Veronderstel dat er sprake is van een overschrijding van precies één due-

date, waarbij de due-date ook precies één tijdseenheid wordt overschreden. Bij minder

overschrijdingen, of een kleinere overschrijding, worden er geen due-dates meer

overschreden. Dc oplossingen voor deze probleeminstantie hebben allemaal een hoge waarde

voor fin). Deze waarden liggen boven zekere minimumwaarde, die per probleeminstantie te

berekenen is.

Deze waarde f,,.(oplossing) zal in deze gevallen bestaan uit twee delen: de kosten van de

operatoren die de incidenten hebben toegewezen waarvoor geen due-date overschreden wordt,

vermeerderd met de relatief zeer hoge operatorkosten die gemaakt zijn om het incident

waarvoor de due-date wordt overschreden toe te wijzen. Dc eerstgenoemde operatorkosten

__________________________
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bedragen per incident minimaal Kmin. Dc Iaatst genoemde operatorkosten zijn bij een

overschrijding van de due-date van precies één tijdseenheid gelijk aan: Kmax(K(OP(x,y)) +

Kmax(K(KN(OP(x,y)))) + 1. De waarde fmjn(oplossing) van alle oplossingen is dus zeer hoog

en minimaal:

fnwi(oplossing) = (((aantal incidenten — 1 )*Kmin) +

(Kmax(K(OP(x,y)) + Kmax(K(KN(OP(x,y)))) + 1) (7.9)

De hoge waarde f,(op1ossing) van de beste oplossing levert problemen op tijdens het

zoekproces. In een vorige paragraaf is uiteengezet hoe door de bepaling van de ruimte-

en tijdcomplexiteit van het zoekproces beperkt konden worden. Daarbij waren twee factoren

van belang: bet moment waarop de waarde vanf.dn) bepaald werd, en de waarde van f,,1Jn)

zeif. Hoe lager deze waarde is, hoe meer nodes er uit de verzameling OPEN mogen worden

verwijderd gedurende het zoekproces. Deze verwijdering van nodes had geen gevolgen voor

de optimaliteit van het zoekalgoritme.

Omdat voor deze probleeminstanties, waarbij alle oplossingen minimaal één overschrijding

van een due-date tot gevoig hebben en de oplossing altijd een hoge waarde van minimaal

fnun(optossing) heeft, kan de omvang van de verzameling nodes in veel mindere mate beperki

worden door een bepaling van f,,,Jn). Hierdoor moet tijdens het zoekproces een veel groter

deel van de toestandsruimte doorzocht worden, waarbij dit onderzochte gedeelte ook nog in

veel sterkere mate in de verzanieling OPEN en CLOSED bewaard moet worden. Dit maakt

bet oplossen van deze probleeminstanties aanzienlijk lastiger en tijdrovender dan het oplossen

van probleeminstanties waarbij er wél oplossingen bestaan die geen overschrijdingen van

due-date tot gevoig hebben.

Ter illustratie van bovenstaande worden twee probleeminstanties opgelost. Voor de eerste

probleeminstantie bestaat wel een oplossing waarbij alle incidenten voor hun due-date

algehandeld worden, voor de tweede probleeminstantie niet. Het aantal mogelijke oplossingen

is voor beide probleeminstanties gelijk, evenals bet aantal beschikbare medewerkers, bet

aantal incidenten en de vereiste kennisniveaus van deze incidenten. Het verschil in de

probleeminstantie betreft alleen de uitvoenngsduur van incidentnummer 3. Beide

probleeminstanties zullen worden opgelost met bet zoekalgoritme dat gebruik maakt van de

schattingsfunctie h(n), zoals beschreven in (7.8) in paragraaf 7.2.3. Dc waarde voor f,,.(n)

wordt vastgesteld op diepte (oplossingsdiepte — 1).
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Inc. nr Uitv. duur R(x) KN Due-date

1 4 0.5 1 4

2 3 0.33 1 7

3 5 0.25 1 6

4 1 0.33 1 1

5 2 0.5 3 2

6 3 0.33 1 3

Inc. nr Uitv. duur R(x) KN Due-date

1 4 0.5 1 4

2 3 0.33 1 7

3 6 0.25 1 6

4 1 0.33 1 1

5 2 0.5 3 2

6 3 0.33 1 3

Tabel 7.4(a) Probleeminstantie III Tabel 7.4(b) Probleeminstantie IV

Probleeminstantie IH is oplosbaar zonder een due-date te overschrijden. Probleeminstantie IV

daarentegen kan alleen opgelost worden door een due-date te overschrijden. Dc gevonden

oplossingen voor deze probleeminstanties zijn afgebeeld in figuur 7.3.

Beide probleeminstanties hebben een gelijk aantal mogelijke oplossingen, dat volgens (7.6)

gelijk is aan T(5,0,I,0) = 45360. Dc omvang van de toestandsruimte is bij deze

probleeminstanties gelijk en relatief gering.

Voor probleeminstantie ifi wordt na het toepassen van 1547 maal de successorfunctie de

optimale oplossing gevonden. Het nodenummer van de oplossing is 8681.

Voor het oplossen van probleeminstantie IV zijn meer aanroepen van de successorfunctie

benodigd, de oplossing wordt gevonden nadat 12022 maat de successorfunctie is

aangeroepen. Het nodenummer van de oplossing is eveneens hoger: 18397.

De omvang van de verzameling OPEN was voor het oplossen van probleeminstantie IV

gedurende het zoekproces hoger dan de omvang van de verzameling OPEN bij het

oplossingsproces voor probleeminstantie Ill. Met andere woorden, het oplossingsproces voor

probleeminstantie VI heeft een grotere ruimtecomplexiteit. Omdat tijdens dit

oplossingsproces ook vaker de successorfunctie wordt gebruikt is ook de tijdscomplexiteit

voor het oplossen van deze probleeminstantie groter.

Duidelijk is te zien dat de overschrijding van de due-date bij de gevonden oplossing voor

probleeminstantie IV Ieidt tot een hoge waarde voor f(n). Dc oplossing voor

probleeminstantie ifi heeft geen overschrijdingen van een due-date tot gevoig en dit resulteert

in een aanzienlijk lagere waardef(n) voor de gevonden optimale oplossing.
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Figuur 7.3 (a) en (b). Gevonden optimale oplossing voor probleeminstantie III en IV.
Probleeminstantie III (fig7.3(a)) toont de beste oplossing voor deze probleeminstantie. Er worden
geen due-dates overschreden. Probleeminstantie IV (fig. 7.3(b)) kan niet worden opgelost zonder
een due-date te overchrljden. De overschrjjding vindi plaats voor incidentnummer 3, die
toegewezen is aan MI.

Concluderend kan het volgende worden gesteld: het verbeteren van de schattingsfunctie h(n)

heeft de verwachte alname van de ruimtecomplexiteit en tijdscomplexiteit tot gevoig. Een

vroegtijdige vaststelling van een maximale waardef,,,(n) zorgt voor een verdere alname van

de ruimtecomplexiteit van het zoekalgoritme. Dit effect is het grootst voor probleeminstanties

die oplossingen hebben binnen de randvoorwaarde van de SLA-tijd. Het zoekalgoritme

presteert beter voor het vinden van oplossingen voor deze probleeminstanties, dan voor

probleeminstanties waarbij alle oplossingen een overschrijding van een SLA-tijd tot gevoig

hebben. De oorzaak hiervan is de hoge waarde fin) die de oplossingen van deze

probleeminstanties kenmerken, waardoor de schattingsfunctie h(n) een grote schattingsfout

heeft. Deze schattingsfout zorgt ervoor dat er een groot deel van de zoekboom wordt

opgebouwd, voordat uiteindelijk een maximale waarde f,,.,Jn) wordt vastgesteld en de beste

oplossing wordt gevonden.
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depth: 6

f : 17.35999999999999940000

g : 17.35999999999999940000

h : 0.00000000000000000000

operator: 4

gemaakt door

1547

successoraanroepnr:

nodenumber: 8681

has got parent: yes, parentnr: 8428

parent door successoraanroepnr: 695

node. to_do_i ist:

EMPTY

depth: 6
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5 2.0

2 3.0

M3: Mmax: 60
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1 4.0
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6 3.0
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1.00 1 4

Mfree: 57 Mass: 3

ratio kennisniv duedate
1.00 1 3



7.2.8 Implementatie datastructuur en operaties
Dc sterke alname van de zoeksnelheid naarmate de omvang van de verzameling OPEN

toeneemt, wordt veroorzaakt door de grote tijdscomplexiteit van de algoritmes de operaties op

de verzameling nodes uitvoeren. Dit is een consequentie van de gebruikte datastructuur

waarin de nodes worden opgeslagen. Indien er voor een andere datastructuur gekozen zou

worden, zijn er algoritmes met een k!einere tijdscomplexiteit beschikbaar voor het bijhouden

van de verzamelingen nodes.

De sneiheid van het zoekalgoritme is voor een aanzienlijk dee! aThankelijk van de algoritmen

die gebruikt kunnen worden voor het bijhouden van de verzamelingen OPEN en CLOSED. In

deze verzame!ingen bevinden zich de nodes van de zoekboom. De belangrijkste operaties die

op de verzamelingen uit moeten worden gevoerd zijn het controleren op aanwezigheid van

een bepaalde node in de verzameling en het op de juiste plek invoegen van een nieuwe node.

De datastructuur die gebruikt wordt voor het bewaren van elementen uit een verzameling legt

beperkingen op aan de sneiheid waarmee de operaties op deze verzameling uitgevoerd kunnen

worden, waarbij de sneiheid opgevat moet worden als de tijdscomp!exiteit van het algoritme

dat de operatic uitvoert. Zoeken naar het wel of niet voorkomen van een element en een

gesorteerd array bijvoorbeeld kan met behulp van een binair zoekalgoritme (binairy search)

dat een tijdscomplexiteit in de orde van O(logn) heeft. Dit is een relatief lage

tijdscomplexiteit. Een invoegoperatie in een array kost veel tijd, omdat alle elementen na het

ingevoegde element een plaats in het array opgeschoven moeten worden. Gemidde!d betekent

dit een tijdscomplexiteit van 0(n) voor een invoegoperatie in een gesorteerd array.

Door te kiezen voor een andere datastructuur is het mogelijk snellere invoega!goritmes te

gebruiken. Zeer snelle datastructuren in dit opzicht zijn de zogenaamde Red-Black trees of

AVL-trees (Aho, Hopcroft & Ullman, 1983). De exacte structuur en werking van deze

datastructuren vallen buiten het bestek van dit verslag, maar het punt hier is dat de

tijdscomplexiteit van algoritmes die op deze datastructuur gebruikt kunnen worden

aanzienlijk minder is dan de tijdscomplexiteit van de algoritmes die zijn geImp!ementeerd.

Indien gekozen wordt deze datastructuur met bijbehorende algoritmen, wordt een

zoekalgoritme verkregen, dat door een minder grote tijdscomplexiteit voor het bijhouden van

de verzamelingen nodes, een hogere zoeksnelheid in nodes per seconde zal hebben. Dc

zoeksnelheid is in dat geva! in veel minder sterke mate aThankelijk van de omvang van de

verzamelingen nodes. Een toename van de ruimtecomplexiteit zorgt in dat geval daarom voor

een vee! geringere afname van de zoeksnelheid in vergelijking met de huidige afname.

Naast deze theoretische relatie tussen de ruimtecomplexiteit en de zoeksnelheid van het

zoekalgoritme, is er een praktisch verband tussen het benodigde geheugen en de snelheid

waarmee het zoekalgoritme een oplossing vindt. Dit wordt hiema toegelicht.

____________________________
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Ruimtecomplexiteit en geheugensnelheden van een computer
Het zoekprogramma maakt bij het bewaren van de nodes gebruik van het interne en snelle

geheugen van de computer. Dit geheugen wordt het RAM geheugen genoemd. Dc

hoeveelheid intern geheugen van een computer is voor sommige probleeminstanties niet

voldoende. In dat geval gaat de computer een dee! van het vaste geheugen (harde schijf)

gebruiken om gegevens op te slaan. Dc toegangstijd tot de gegevens in beide soorten

geheugens verschilt enorm. RAM geheugen kent een snelle toegang, terwiji de toegang tot de

gegevens op de harde schijf langer in beslag neemt. In sommige gevallen verschilt deze

toegangstijd met een factor 1000. Dit betekent dat de snelheid, uitgedrukt in nodes per

seconde, van het zoekprogramma enorm zal amnemen als het RAM geheugen van de computer

volledig gebruikt is en de nodes op de harde schijf van de computer moeten worden

opgeslagen.

Resumerend: de zoeksnelheid van de geImplementeerde zoekstrategie neemt sterk af

naarmate de omvang van de verzamelingen nodes toeneemt. De snelheid van het

zoekalgontme kan worden verhoogd door het kiezen van een andere datastructuur voor de

verzame!ingen nodes, waardoor er snellere algontmen gebruikt kunnen worden voor het

opzoeken en invoegen van nodes in de verzamelingen. Als de omvang van de verzameling

nodes zo groot wordt dat deze niet meer in het RAM geheugen van de computer opgeslagen

kan worden, neemt de zoeksnelheid drastisch af.

7.3 Overeenkomsten en verschilen model en praktijk

Deze paragraaf behandelt de be!angrijkste overeenkomsten en verschi!len tussen het model en

het gemode!leerde. A!lereerst zal daarbij gekeken worden naar de objecttypen en aantallen

objecttypen, waarbij ook de eigenschappen van belang zijn. Vervolgens komen de

randvoorwaarden en doelfuncties binnen het model en het gemodelleerde aan bod.

7.3.1 Objecttypen incident en medewerker
Zowel bij de planning als in het model is er sprake van 2 objecttypen, incidenten en

medewerkers. Het elementaire objecttype tijd speelt een belangrijke ml als eigenschap van

deze objecttypen.

Incidenten

Een van de belangrijkste objecttypen is het objecttype incident. Dc relevante eigenschappen

voor de incidenten die afgehandeld worden bij PinkRoccade Online zijn in hoofdstuk 3

uitgebreid aan bod gekomen. Hoofdstuk 5 heeft de eigenschappen van het modelobject

incident toegelicht. Bij de vastste!ling van de waarden voor de objecteigenschap

uitvoeringsduur is getracht deze een tijdje te meten. Medewerkers werd gevraagd op een lijst
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bij te houden hoeveel tijd zij per incident besteedden. De resultaten van de lijsten waren niet

bruikbaar omdat de medewerkers niet in alle gevallen de lijsten consequent in hadden gevuld.

Verder duurde de athandeting van een incident af en toe erg lang volgens de lijst omdat er

allerlei andere zaken tussen kwamen. Soms werd gewoonweg vergeten de tijden per incident

bij te houden. Dc gebruikte uitvoeringsduur van de incidenten is nu gebaseerd op de

schattingen van twee ervaren Service Delivery medewerkers. De veronderstelde relatie tussen

de uitvoeringsduur van een incident en de ervaring van een medewerker is niet opgenomen in

het model. Het model zou aan nauwkeurigheid winnen indien per medewerker de gemiddelde

uitvoeringsduur per incidenttype bekend zou zijn. Deze uitvoeringsduur zou, eventueet

geautomatiseerd, over een langere periode gemeten kunnen worden om zodoende

betrouwbare waarden te verkrijgen.

Medewerkers

Ook het objecttype medewerker is besproken in de hoofdstukken 3 en 5. De in hoofdstuk 3

genoemde eigenschap ervaring en de relatie die verondersteld wordt tussen de ervaring van

een medewerker en de uitvoeringsduur van een incident zijn niet opgenomen in het

uiteindelijke model.

Dc beschikbaarheid van medewerkers is in het model niet in alle gevallen weer te geven. Er

wordt vanuit gegaan dat medewerkers in ieder geval een aaneengesloten periode werken. Dit

heeft als gevoig dat vrije ochtenden of middagen wel in de toestandsbeschrijving kunnen

worden opgenomen, maar een lange pauze onder werktijd niet. Dc afwezigheid van een

medewerker gedurende het begin van de werkdag, wordt geImplementeerd door een 'dummy'

incident aan deze medewerker toe te wijzen, waarbij de uitvoeringsduur van dit incident

overeenkomt met de periode dat de medewerker niet beschikbaar is. Afwezigheid van een

medewerker aan het eind van een werkdag kan geImplementeerd worden door een kleinere

waarde voor Mmax(y) te kiezen.

In het model hebben de beschikbare medewerkers allemaal een verschillend kennisniveau. In

de praktijk kan het voorkomen dat er bijvoorbeeld 2 medewerkers werkzaam zijn die beiden

hetzelfde kennisniveau hebben. In de huidige versie van het programma kan dit niet
gemodelleerd worden. Er lijken echter geen fundamentele obstakels te zijn het progranima

zodanig uit te breiden dat er ook medewerkers met hetzelfde kennisniveau in opgenomen

kunnen worden. Belangrijke grens bij deze uitbreiding is echter wet dat het totaat aantal

beschikbare medewerkers in een probleeminstantie niet zo groot wordt dat de probleemruimte

te groot wordt, waardoor het zoekalgoritme niet langer binnen een redetijke zoekperiode een

optossing kan vinden. Bij de huidige bezetting op de afdeling waar flu dagelijks 1 a 4
medewerkers werkzaam lijkt dit geen problemen op te leveren.

______________________________________________
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7.3.2 Niet opgenomen aspecten en verschillen
In paragraaf 7.1.1 is aandacht besteed aan de randvoorwaarden en doelfuncties die wel in het

probleemmodel zijn opgenomen. Een aantal zaken speelt bij op de aldeling Service Delivery

van PinkRoccade Online wel een rol, maar heeft geen plek gekregen in het probleemmodel.

De belangrijkste hiervan worden besproken in deze paragraaf..

Kennisontwikkeling bij medewerkers

De in de organisatie aanwezige doelfunctie voor de kennisontwikkeling van medewerkers

heeft geen plaats gekregen in het model. Hoewel dit een doelstelling is die binnen de afdeling

wordt nagestreefd, lijkt dit geen aspect waarop een rooster met een relatief korte

roosteringshorizon beoordeeld kan worden. Dc beoordeling of in voldoende mate aan de

doelstelling van kennisontwikkeling is voldaan, kan pas na een langere termijn.

Bovendien is het voor de kennisontwikkeling van medewerkers nodig dat zij incidenten met

een hoger kennisniveau toegewezen krijgen. De operatoren die voor een dergelijke toewijzing

zorgen, behoren niet tot de verzameling mogelijke operatoren voor een incident. Deze

doelfunctie is dus niet in het probleemmodel opgenomen.

Voorkeuren van medewerkers voor afhandeling incidenten

In de organisatie wordt rekening gehouden met de voorkeur die medewerkers hebben voor de

athandeling van bepaalde incidenten. Deze voorkeuren zijn niet in het model opgenomen,

mede omdat deze doelfunctie strijdig kan zijn met de randvoorwaarde die stelt dat alle

incidenten binnen de SLA-tijd algehandeld moeten worden. De voorkeur van een medewerker

voor afhandeling van bepaalde incidenten is een eigenschap van het objecttype SD-

medewerker. Deze eigenschap van een SD-medewerker is geen eigenschap van het

modelobject medewerker. Daarnaast iou voor opname van deze eigenschap per medewerker

een inventarisatie van zijn voorkeuren plaats moeten vinden, hetgeen binnen het bestek van

deze opdracht teveel tijd in beslag zou nemen.

Andere werkzaamheden en externe factoren

De afdeling Service Delivery doet meer werkzaamheden dan het uitvoeren van JTSC-

diensten. Deze andere werkzaamheden hebben geen plaats in het model gekregen, maar

dienen wel uitgevoerd te worden. Het is dus niet juist te veronderstellen dat een SD-

medewerker die een gehele werkdag beschikbaar is, al deze tijd kan besteden aan de

afhandeling van 1TSC incidenten.

Exteme factoren die invloed hebben op de beschikbaarheid van een medewerker zijn evenmin

in het model opgenomen. Een voorbeeld hiervan is het aannemen van een telefoongesprek
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door een medewerker. Een medewerker die een telefoongesprek voert kan op dat moment

geen incidenten athandelen, waardoor zijn reële beschikbaarheid afneemt.

Assyst

Voordat de kennisacquisitie begon was het uitgangspunt dat de incidenten foutloos in Assyst

geregistreerd zouden staan. Een foutloze en consistente registratie van incidenten in Assyst

maakt het mogelijk automatisch een probleeminstantie te creëren door de te roosteren

incidenten uit Assyst in te lezen. Dit automatisch instantiëren van incidenten door waarden

van de eigenschappen uit Assyst te halen, behoorde niet direct tot de probleemstelling van de

opdracht, maar heeft wel een rol gespeeld op de achtergrond.

Zoals later besproken zal worden wordt de registratie van incidenten in Assyst niet altijd

conform de eisen die ann de registratie worden gesteld uitgevoerd, wat het automatisch

instantieren van incidenten in het zoekprogramma bemoeilijkt.

SLA-tijden

In het contract tussen een afnemer en de organisatie bestaat een SLA-tijd uit meerdere

percentages en tijdsintervallen. In het model is er slechts sprake van één tijdsinterval,

waarbinnen het incident afgehandeld dient te worden. Dit is het interval dat ook door de

organisatie wordt aangehouden bij de afhandeling van de incidenten en geldt voor het

merendeel van de aanvragen tot dienstverlening. In werkelijkheid kan een klein deel van de

incidenten na dit tijdsinterval worden afgehandeld zonder dat daardoor de contractuele

aispraken geschonden worden. In dit opzicht is het probleem in het model dus strikter dan het

probleem in de organisatie, omdat alle overschrijdingen ongewenst zijn en er geen sprake is

van meerdere tijdsintervallen voor verschillende percentages incidenten.

De SLA-tijden zijn in de organisatie niet eenduidig geformuleerd voor alle incidenten, maar

worden in het probleemmodel als bekend verondersteld.

Roosteringshorizon

Bij het overleg tussen de medewerkers waarin algesproken wordt wie welke incidenten af

gaat handelen, is de roosteringshorizon ongeveer een dag. In het gepresenteerde programma is

de roosteringshorizon theoretisch ook een dag, maar het programma kan slechts een beperkte

probleeminstantie aan, waardoor deze periode niet geheel gevuld kan worden met incidenten.

De grens van de huidige implementatie van het programma ligt op ongeveer 10 incidenten.

De gezamenhijke uitvoeringsduur van dit aantal incidenten is minder dan 1 dag, waardoor het

programma in de huidige vorm een relatief korte roosteringshorizon heeft. De lengte van de
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roosteringshorizon binnen het zoekprogramma is afhankelijk van de gezamenhijke

uitvoeringsduur van de te roosteren incidenten. Als de uitvoeringsduur van de incidenten met

gemiddeld een factor 10 zou toenemen, neemt de lengte van de roosteringshorizon ook met

deze factor toe.

Samenvattend: het model bevat de objecten en eigenschappen daarvan om op de belangrijkste

randvoorwaarden en doelfuncties bij het maken van een rooster met een relatief korte

roosteringshorizon te kunnen optimaliseren. Het model houdt geen rekening met storende

externe factoren op de aldeling en evenmin met de andere werkzaamheden die door de

medewerkers op de afdeling worden verricht.

7.4 Model in termen van SEC

Deze paragraaf gaat na in hoeverre de geschetste oplossingsmethode binnen het conceptuele

SEC model valt zoals beschreven is in hoofdstuk 4. Het SEC model maakt onderscheid in de

verschillende niveaus van ondersteuning aan de planner. Deze niveaus zijn in toenemende

mate informatie-editor, controleur, evaluator en generator genoemd. Per niveau zal

aangegeven worden of en zo ja in hoeverre deze ondersteuning opgenomen is.

De implementatie van de probleemoplossingsmethode die beschreven is in dit verslag, biedt

niet al deze niveaus van ondersteuning aan de planner. Het is gericht op het zelfstandig vinden

van een oplossing voor een instantie van een roostenngsprobleem, waarbij de objecten

geInstantieerd zijn en is daarmee niet expliciet gericht op de ondersteuning van de

taakuitvoering van een planner.

Het opvragen en presenteren van informatie kan niet gedaan worden met het

geImplementeerde programma, waarmee bet niveau van ondersteuning bij informatie-editing

niet geboden wordt. Bij dit ondersteuningsniveau lijkt een grafische gebruikersinterface

onontbeerlijk en bij het ontwerp van deze interface zal rekening gehouden moeten worden

met de bevindingen uit het vakgebied cognitieve ergonomie. Het invoeren van de waarden

van de verschillende eigenschappen voor de objecttypen, zodat deze geInstantieerd worden,

zou plaats kunnen vinden middels een gebruikersinterface. Deze interface is niet gemaakt, de

instantiatie van objecten gebeurt nu in de broncode van het programma. Dit is een zeer

gebruikersonvriendelijke methode. Het is mogelijk hiervoor een gebruiksvriendelijke

interface te maken, die eventueel gekoppeld kan worden aan de database van Assyst,

waardoor gegevens slechts éénmaal ingevoerd hoeven te worden.

Het tweede niveau van ondersteuning, de controle van de randvoorwaarden, biedt het

prograrnma in zekere zin wel. Als het programma zelfstandig een oplossing gaat zoeken

Doze grens wordt mode bepaald door hot kennisniveau van do to roosteren incidenten, omdat dit naast hot aantal
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vanuit een initiële toestand, zal gezocht worden naar de optimale oplossing. Uit de waarde

van de padkosten van een oplossing fin) valt af te leiden of de randvoorwaarde met

betrekking tot de SLA-tijd is overschreden. Hierbij wordt wel opgemerkt dat het

onwaarschijnlijk is dat de waarde van fin) gemakkelijk door een menselijke planner

geInterpreteerd kan worden. Het vereist een grote mate van vertrouwdheid met de

oplossingsmethode om uit deze waarde zinnige conclusies te kunnen trekken. Per

probleeminstantie is echter wel een maximumwaarde voor fin) te berekenen, waarbij een

overschnjding van deze waarde duidt op een overschrijding van één of meerdere due-dates

van incidenten. Tevens geeft de waarde van fin) een indicatie van de overeenstemming tussen

de kennisniveaus van de medewerkers en de incidenten. Ook de interpretatie hiervan vergt

een grote bekendheid met de gebruikte oplossingsmethode van de menselijke taakuitvoerder.

Het programma kan uitgebreid worden met een onderdeel dat op basis van de lastig te
interpreteren waarde van fin) gemakkelijk te interpreteren informatie aan de gebruiker

verschaft over de kwaliteit van de gevonden oplossing.

Het evalueren doelfuncties dod het programma eveneens op een impliciete wijze. Er lijkt wel

een uitbreiding mogelijk waardoor er specifiekere informatie over een aantal doelfuncties aan

de gebruiker aangeboden kan worden in voor hem begrijpelijke termen. Hierbij valt

bijvoorbeeld te denken aan het percentage incidenten dat binnen de SLA-tijd zal worden

afgehandeld bij dit rooster, danwel de mate van overschrijding die het rooster tot gevolg heeft.

Evenzo kan aangegeven worden in hoeverre de kennisniveaus van de incidenten en
medewerkers bij dit rooster in overeenstemming zijn. Alle hier genoemde functionaliteit is

echter niet in het programma opgenomen. De uitbreiding van het programma met deze zaken

lijkt echter goed mogelijk door er een 'aparte schil' omheen te maken die deze functionaliteit

bewerkstelligt.

Het mag duidelijk zijn dat de voorgestelde oplossingsmethode binnen het probleemmodel

vooral is gericht op het vierde niveau van ondersteuning: de generator. Er wordt een oplossing

gezocht binnen de gestelde randvoorwaarden en doelfuncties, waarbij de gevonden oplossing

ten opzichte van dew randvoorwaarden en doelfuncties de optimale oplossing is. De huidige

implementatie van het programma is in staat dit voor relatief kleine probleeminstanties te

doen. Als er een oplossing voor het probleem is, dan wordt dew gevonden. Het programma

combineert daarbij verschillende functies voor het bepalen van de kosten voor een operator

om zodoende het goedkoopste pad naar een oplossing te vinden. In theorie is het mogelijk de

gebruiker aan te laten geven welke functies wel en niet gebruikt moeten worden bij dit

zoekproces. Zo zou bijvoorbeeld de functie K(KN(OP(x,y))), die een optimale afstemming

tussen de kennisniveaus bewerkstelligt, door de gebruiker uitgeschakeld kunnen worden

incidenten van invloed is op de toestandsruimte.
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voordat er gezocht wordt naar een oplossing. Het is hierbij belangrijk dat de te kiezen

functionaliteit in begrijpelijke termen aan de gebruiker wordt voorgelegd. Voor dit soort

keuzes heeft de gebruiker wederom een gebruikersinterface nodig, die in het huidige

programma niet is gerealiseerd.

Samenvattend kan worden gesteld dat het SEC model is gericht op de ondersteuning van de

planner bij zijn taakuitvoering. Het in dit versiag gepresenteerde programma is daarentegen

gericht op het zelfstandig vinden van een optimale oplossing voor een instantie van een

roosteringsprobleem, waarbij weinig aandacht is besteed aan de ondersteuning van de

planner. In dit opzicht verschillen beide methoden dus. Een deel van de ondersteuning die

wordt beschreven in het SEC model kan eventueel nog aan het programma worden

toegevoegd. Het programma blijft daarmee echter gericht op bet zelfstandig vinden van een

oplossing voor een instantie van een roosteringsprobleem.

7.5 Beoordeling situatie binnen PinkRoccade Online

Deze paragraaI behandelt een aantal bevindingen die niet direct tot de probleemstelling van

het afstudeeronderzoek behoren, maar wel waardevol kunnen zijn voor de afdeling Service

Delivery bij PinkRoccade Online. De meeste hiervan hebben betrekking op de in de

organisatie gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan voor de athandeling van incidenten en

de snelheid waarmee deze athandeling mogelijk is. Aanbevelingen over deze bevindingen

worden gedaan in bet volgende hoofdstuk.

7.5.1 Personeelsbeleid
Een deel van de nieuwe medewerkers in de organisatie is een periode werkzaam op de

afdeling Service Delivery om zodoende vertrouwd te raken met de diensten die PinkRoccade

aan haar klanten levert. Na hier een korte periode gewerkt te hebben stromen deze

medewerkers door naar andere afdelingen. Dit beleid heeft twee belangrijke gevolgen.

Er zullen door deze keuze van de organisatie relatief veel medewerkers met een laag

kennisniveau over het domein op de afdeling werkzaam zijn. De inzetbaarheid van deze

medewerkers voor de afhandeling van de incidenten is door dat lage kennisniveau beperkt. In

bet algemeen delen deze medewerkers een aantal kenmerken. Ze hebben een beperkte

hoeveelbeid kennis over het domein en weinig overzicht over het spectrum van de

dienstverlening. Het maken van keuzes over de afhandelingsvolgorde van openstaande

incidenten duurt bij hen langer dan bij meer ervaren medewerkers, en bet is daarbij zeker niet

onwaarschijnlijk dat zij kwalitatief minder goede keuzes maken. Het opzoeken van incidenten

in Assyst die door hen afgehandeld kunnen worden kost relatief veel tijd, omdat zij geen
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directe indicatie hebben over de incidenten die zij wet en niet af kunnen handelen. Zij krijgen

immers alle aan de afdeling toegewezen incidenten in hun monitor te zien.

Het gevoig van de aanwezigheid van veel medewerkers met een relatief laag kennisniveau

heeft gevolgen voor de inzetbaarheid van de ervaren medewerkers. De breed inzetbare

ervaren medewerkers met een hoog kennisniveau zullen een dee! van hun tijd moeten

besteden aan het 'opleiden' van de nieuwe medewerkers. Deze tijd zouden zij ook kunnen

besteden aan de athandeling van incidenten met een hoog vereist kennisniveau of aan andere

zaken. Nieuwe medewerkers moeten natuurlijk altijd ingewerkt worden. Het gevoerde

personeetsbeleid op de afdeting Service Delivery heeft echter tot gevoig dat het inwerken van

nieuwe medewerker een vrij permanente situatie is, zonder dat de afdeting lange tijd kan

profiteren van het resuttaat van deze inspanning.

7.5.2 Registreren incidenten in Assyst
Assyst is binnen PinkRoccade Online het instrument dat wordt gebruikt om te werken volgens

de 1TIL werkmethode. Een uitgangspunt hierbij is dat ieder incident afzonderlijk geregistreerd

wordt in dit programma en dat al!e voor de aThandeling relevante gegevens in de registratie

opgenomen worden. Bij een korte inventarisatie van de registratie van incidenten in Assyst is

een tweetal zaken opgevallen.

A!lereerst komt het in sommige gevallen voor dat er meerdere incidenten binnen één

registratie worden opgenomen. Met andere woorden een incident met een incidentnummer

komt dan niet overeen met één enkele aanvraag voor dienstverlening, maar met meerdere,

vaak overigens wel identieke, aanvragen voor het leveren van een dienst. Het incident wordt

in deze gevallen wel op de juiste wijze geregistreerd, maar in het tekstveld waar een SD-

medewerker extra op- en aanmerkingen kan maken over het incident, wordt dan vermeld voor

welke klantgebruikers deze dienst ge!everd moet worden. Bij een korte inventarisatie van de

registraties zijn gevallen aan het !icht gekomen waarbij één incidentnummer werd gebruikt

voor het aanvragen van een dienst voor 10 personen. De oorzaak van deze registratiefout is

waarschijnlijk het 'onzorgvuldig knippen en plakken' van tekst uit een SRF die via e-mail bij

de organisatie binnenkomt. In het gunstigste geval komen deze registratiefouten tijdens de

administratiefase naar voren, waardoor er bij het maken van de planning rekening mee kan

worden gehouden. In een ongunstig geval worden deze fouten pas tijdens de afhande!ing van

het betreffende incident ontdekt. Dan is het zeker niet ondenkbaar dat er ten gevo!ge van deze

registratiefout SLA-tijden overschreden zullen worden, omdat de athandeling van dit incident

onvoorzien eigen!ijk afhandeling van meerdere incidenten is.

Daarnaast komt het volgens een aantal Service Delivery medewerkers regelmatig voor dat

niet alle relevante gegevens voor afhandeling van het incident geregistreerd worden in Assyst.

Dit tekort aan gegevens kan verschitlende oorzaken hebben. Welticht komen de

______
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aanvraagformulieren (SRF's) niet volledig ingevuld bij de organisatie terecht en is de

medewerker die het incident registreert niet voldoende bekend met de vereisten die aan de

invulling van een SRF gesteld worden door de organisatie. Als het onvolledige ingevulde

SRF in behandeling wordt genomen zonder eerst de aanvullende inforniatie van de kiant te

vragen, zal de registratie van het incident niet alle noodzakelijke gegevens bevatten. Het is

eveneens denkbaar dat de formulieren wel volledig ingevuld bij de organisatie binnenkomen

maar dat er om een bepaalde reden informatie wordt weggelaten bij de registratie van het

incident in Assyst. Een onvolledige of foutieve registratie van incidenten leidt bij de

athandeling van het incident tot vertraging, omdat de correcte of aanvullende achterhaald

moeten voordat het incident algehandeld kan worden.

Naar de oorzaken van deze registratiefouten is geen onderzoek gedaan, de fouten zijn slechts

geconstateerd.

Een foutloze registratie van incidenten in Assyst is een belangrijke randvoorwaarde voor het

snel maken van een goede planning en voor een soepele afhandeling van de incidenten, omdat

Asssyt bij deze activiteiten de belangrijkste informatiebron is. Fouten in Assyst kunnen leiden

tot fouten of vertraging bij het maken van een planning en tot vertraging bij de aThandeling

van de incidenten.

7.5.3 Assyst als informatiebron voor de medewerkers
Assyst is de belangrijkste informatiebron bij de aThandeling van de openstaande incidenten.

De mogelijkheden van dit programma om de informatie te manipuleren zijn echter zeer

beperkt. Tevens kan de hoeveelheid informatie die gepresenteerd wordt aan de medewerkers

beter worden afgestemd op de informatie die zij nodig hebben. De onderstaande paragraaf

gaat over de (on)mogelijkheden om Assyst als informatie-editor te gebruiken. Zoals is

aangegeven in hoofdstuk 4 is dit het eerste niveau van gebruikersondersteuning bij het maken

van een planning, zoals dat wordt onderscheiden binnen het SEC model.

Alle medewerkers op de afdeling gebruiken in principe dezelfde incidentenmonitor. Dit

betekent dat iedereen alle aan de afdeling toegewezen incidenten te zien krijgt. Voor

medewerkers met een relatief laag kennisniveau betekent dit dat zij een groot aantal

incidenten te zien krijgen, die voor hen niet relevant zijn. De overvloed aan niet relevante

informatie bemoeilijkt het overzicht op zaken die wel relevant zijn.

Medewerkers met een laag kennisniveau kunnen de incidenten die een hoog kennisniveau

vereisen niet afhandelen. Deze incidenten zijn voor hen niet relevant. Het kennisniveau van

een incident is niet opgenomen in Assyst, waardoor medewerkers uit de naam van het

incident moeten afleiden of dit incident voor hen relevant is. Omdat de namen van de
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verschillende incidenten sterk op elkaar Iijken, is dit onderscheid lastig te maken. Dit laatste

geldt zeker voor een beginnende medewerker.

Medewerkers moeten voor de bepaling van de athandelingsvolgorde van de incidenten vast

kunnen stellen van welke incidenten de SLA-tijd het sneist overschreden zal worden. Een

belangrijke tekortkoming in het programma Assyst is het ontbreken van de (of de niet goed

functionerende) mogelijkheid om de incidenten te sorteren op de tijd die nog rest voordat de

SLA-tijd van het incident verstrijkt. Figuur 2.2 Iaat zien dat deze tijden we! in de monitor

vermeld kunnen worden. Assyst biedt de mogelijkheid om kolommen te sorteren, maar bij het

sorteren van de kolom reso1ve time to go' gaat er bij de sortering iets mis39.

Het vastste!Ien van het meest urgente incident kan door deze tekortkoming worden vergeleken

met het opzoeken van een telefoonnummer van een persoon waarvan men de naam kent, in

een telefoonboek dat niet a!fabetisch, maar op telefoonnummer gerangschikt is. Het mag

duidelijk zijn de dit veel tijd kost. Dc tijd die deze zoekactie kost, neemt evenredig toe met de

dikte van dit telefoonboek. Naarmate de Assyst monitor meer openstaande incidenten toont,

kost het de medewerkers meer tijd de urgentie van de incidenten te bepalen. Een goed

functionerende sorteermogelijkheid verkort deze tijd aanzienlijk en maakt deze onaThankelijk

van het aantal openstaande incidenten40.

7.5.4 Voorkeuren van medewerkers voor incidenten
Zoals beschreven is in hoofdstuk 3 wordt er tijdens het dagelijkse overleg zoveel mogelijk

rekening gehouden met de voorkeuren van de medewerkers voor athandeling van bepaalde

incidenten. Hoewel deze voorkeuren tijdens het onderzoek niet in kaart zijn gebracht, worden

hierover enkele zaken vermeld die van belang zijn bij het overleg.

Ervan uitgaande dat medewerkers verschillende voorkeuren voor de aThandeling van

incidenten hebben, en dat met deze voorkeuren zoveel mogelijk rekening gehouden wordt bij

de verdeling van de incidenten en dat er iedere dag andere medewerkers werkzaam zijn wordt

het volgende opgemerkt: bij het overleg waarin de incidenten worden verdeeld is er steeds een

wisselende verzameling voorkeuren van medewerkers. Bij ieder overleg gelden dus andere

verdelingsregels voor de incidenten. Dit lijkt een situatie die in het algemeen meer tijd vergt

dan een overleg waarbij de verdelingsregeis voor de incidenten niet veranderen en voor alle

deelnemers helder zijn.

In moor technische termen komt dit orndat hot void resolve time to go' gedefinieerd is als eon alfanumeriek void
en niet als eon numenek void. Hot veld wodt zodoende bij een sorteoropdracht alfanumeriek gesorteerd In plaats

van numenek. Do gewenste sorteermethode voor dii void Is echter eon numerieke sortenng.
Strikt genon,en is or altijd eon relatie tussen de sorteertijd en hot aantal incidonten. In do praktijk zal hat

tijdsverschil tussen hot sorteren van 10 of 100 incidenten niot merkbaar zijn.

__________________________
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7.5.5 Noodzaak van overieg
Het plannen op de afdeling Service Delivery is vooral het bereiken van overeenstemming

tussen de medewerkers over de athandeling van de openstaande incidenten. Om deze

overeenstemming te bereiken vindt er overieg piaats. Er wordt na het overleg echter geen

'rooster' gemaakt waarop de gemaakte overeenstemming wordt ingevuld of geconcretiseerd.

Dit heeft tot gevoig dat een overeengekomen verdeling van de incidenten lastig te controleren

en te evalueren is. De dreiging van een overschrijding van de SLA-tijd van een incident wordt

vaak in een laat stadium geconstateerd en dit probleem wordt dan ad hoc opgelost. Deze

werkwijze heeft tot gevoig dat er vaak overiegt moet worden over wie welke incidenten

afhandelt. Ook de voorkeur van medewerkers voor afhandeling van bepaalde incidenten

draagt bij aan de noodzaak tot frequent overleg. Indien er spoedaanvragen binnenkomen, zal

eerst weer afgestemd moeten worden wie dit incident af zal gaan handelen.

Samenvattend kan worden gesteid dat de beschikbaarheid van medewerkers op de afdeiing

Service Delivery niet ten voile benut wordt. Er wordt veel tijd besteed aan het inwerken van

nieuwe medewerkers, wat gedaan wordt door de meest ervaren medewerkers. Deze kunnen

daardoor minder incidenten aihandelen. Deze situatie heeft een permanent karakter. De

registratie van incidenten in Assyst gebeurt niet altijd foutloos en voiledig, waardoor de

aThandeling van deze incidenten meer tijd kost dan noodzakeiijk. Assyst biedt aan iedere

medewerker dezelfde informatie, waardoor sommige medewerkers veel voor hen irrelevante

informatie voorgeschoteid krijgen. Dit bemoeilijkt het maken van de juiste keuzes door de

medewerker voor de afhandeling van de incidenten, en vergroot de kans op het maken van

fouten. Verder heeft de medewerker heeft niet voldoende mogelijkheden om de relevante

informatie op een zinnige wijze te rangschikken. Naast de tijd die het kost om deze

rangschikking zelf te maken, is het waarschijnhijk dat hierdoor ook bepaalde incidenten over

het hoofd worden gezien of andere fouten worden gemaakt. Rekening houden met de

voorkeuren van medewerkers voor bepaalde incidenten, maakt het de overeenstemming die in

het overleg bereikt moet worden complexer. Dc in het overleg gemaakte afspraken niet

worden vastgelegd, maar bevinden zich in de hoofden van de medewerkers. Hierdoor kan de

planning alleen gecontroleerd of aangepast worden door opnieuw mondeling te overieggen.

Nu het model en het zoekalgoritme op de belangrijkste aspecten beoordeeld zijn en is

aangeduid waar het model wei en geen aansluiting kan vinden met het SEC model eindigt dit

hoofdstuk. Het volgende en tevens laatste hoofdstuk bevat conciusies naar aanleiding van de

probleemstelling, suggesties voor verdere uitwerking van het model en de zoekstrategie en

tevens enkele organisatorische aanbevelingen aan PinkRoccade Online.
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8 Conclusie en discussie

In dii Iaatste hoofdstuk worden allereerst de verschillende deelvragen van de probleemstelling

uit hoofdstuk 2 beantwoord, waarmee de conclusies van dit aistudeerversiag vorm krijgen. Dc

deelvraag vanuit de organisatie wordt in een aparte paragraaf behandeld. Hiema zullen nog

enkele overwegingen over de probleemstelling en de beantwoording ervan aan bod komen,

hetgeen opgevat kan worden als een discussie over mogelijke verbeteringen van het gebruikte

zoekalgoritme en het model.

8.1 Conclusies

In deze paragraaf worden de deelvragen van de probleemstelling beantwoord. Allereerst

wordt nogmaals aangegeven welke randvoorwaarden en doelfuncties bepalend zijn voor de

optimaliteit van een oplossing. Dc objecttypen en hun eigenschappen die in dit

roosteringsprobleem binnen deze randvoorwaarden en doelfuncties op elkaar worden

afgestemd worden nogmaals aan de lezer gepresenteerd. Vervolgens wordt de vraag of en in

hoeverre de gekozen oplossingsmethode geschikt is voor het oplossing van dit

roosteringsprobleem besproken. Het model van het roosteringsprobleem op de afdeling

Service Delivery kan beschreven worden in algemene termen, waardoor de

oplossingsmethode ook toegepast kan worden op andere roosteringsproblemen. Tot slot

zullen de factoren die de complexiteit van het roosteringsprobleem bepalen benoemd worden

en wordt aangeven hoe zij van invloed zijn op de complexiteit.

8.1.1 Randvoorwaarden en doelfuncties voor de bepaling van de optimaliteit
Dc optimaliteit van een planning of rooster is te na te gaan aan de hand van randvoorwaarden

en doelfuncties. Dc belangrijkste randvoorwaarden en doelfuncties uit het planningsdomein

zijn in het model opgenomen.

Dc belangrijkste randvoorwaarde in het model en in het planningsdomein bij PinkRoccade

Online is de randvoorwaarde met die stelt dat incidenten voor hun SLA-tijd afgehandeld

moeten worden. Deze randvoorwaarde kan het karakter van een doelfunctie kiijgen, waarmee

het aantal overschrijdingen en de mate van overschrijding van de SLA-tijd geminimaliseerd

worden.

In het model is de afstemming tussen de kennisniveaus van de medewerkers en incidenten

enerzijds te karakteriseren als niet schendbare randvoorwaarde en anderzijds als schendbare

randvoorwaarde die het karakter van een doelfunctie kan verkrijgen. Het onschendbare

karakter uit zich in ontbreken van operatoren die een incident met een hoog kennisniveau

toewijzen aan een medewerker met een lager kennisniveau. Het schendbare karakter van de

randvoorwaarde, en daarmee de doelfunctie, uit zich door de voorkeur voor operatoren die
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een incident toewijzen aan een medewerker met een corresponderend kennisniveau. Als dit

een overschrijding van de SLA-tijd tot gevoig heeft zal het incident indien mogelijk worden

toegewezen aan een medewerker met een hoger kennisniveau.

De beschikbaarheid van de medewerkers is een randvoorwaarde die niet overschreden kan

worden in het model. Er zijn geen toewijzingen mogelijk waardoor een medewerker langer

door moet werken. Hierdoor heeft deze randvoorwaarde niet het karakter van een doelfunctie.

Het zoekprogramma zoekt een toewijzing waarbij zo mm mogelijk randvoorwaarden

geschonden worden en de doelfuncties gemaximaliseerd worden. De randvoorwaarde voor de

SLA-tijd is de belangrijkste. Bij oplossingen binnen deze randvoorwaarde worden de

incidenten zo vroeg mogelijke (ten opzichte van hun due-date) geroosterd. Hierbij wijst het

zoekprogramma de incidenten zoveel mogelijk toe aan medewerkers met een corresponderend

kennisniveau. Als er geen oplossing bestaat binnen de belangrijkste randvoorwaarde, dan

wordt deze randvoorde omgezet in een doelfunctie. In beide gevallen kan een medewerker

nooit meer werkzaamheden toegewezen krijgen dan zijn beschikbaarheid toelaat.

8.1.2 Objecten in bet roosteringsdomein
Het maken van een rooster of plan is het afstemmen van objecttypen op elkaar. Op de

afdeling Service Delivery van PinkRoccade Online worden twee objecttypen op elkaar

afgestemd, incidenten en medewerkers. Het elementaire objecttype tijd speelt bij de

randvoorwaarden van het probleem de belangrijkste rol en komt voor als eigenschap van

zowel een incident als van een medewerker.

Het objecttype incident heeft als belangrijkste eigenschappen een uitvoeringsduur, een vereist

kennisniveau en een SLA-tijd en is van het elementaire objecttype taak. Het objecttype

medewerker kent de eigenschappen beschikbaarheid en kennisniveau en is van het

elementaire objecttype persoon. Daamaast hebben beide objecttypen nog andere

eigenschappen, die voor het maken van een rooster niet direct relevant zijn. Door de

afstemming van de elementaire objecttypen taak en persoon is het roosteringsprobleem een

productieroosteringsprobleem.

De uitvoeringduur van een incident kan beschreven worden met een aantal categorieen, die te

vinden zijn in de bijlagen. Dit zijn schattingen van de uitvoeringsduur, gemaakt door ervaren

SD-medewerkers. Het vereiste kennisniveau van een incident wordt beschreven met 4 niveaus

die opgebouwd zijn volgens de in hoofdstuk 3 genoemde tabellen. De kennisniveaus kennen

een hierarchic. Dc SLA-tijd van een incident, beschouwd als due-date, kan ieder willekeurig

tijdstip gedurende de werkdag zijn.

Dc beschikbaarheid van medewerkers is aangegeven als een aaneengesloten gedeelte van een

werkdag en kan in het model verschillende waarden aannemen. Pauzes zijn niet opgenomen.
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Het kennisniveau van een medewerker wordt beschreven door de kennisniveaus die ook voor

incidenten worden gehanteerd, en komt overeen met de in hoofdstuk 3 genoemde

kennisniveaus.

In het probleemmodel zijn er 4 medewerkers met ieder een verschillende kennisniveau. Dit

aantal komt overeen met het maximaal aantal medewerkers dat tegelijkertijd werkzaam is op

de afdeling Service Delivery voor de afhandeling van de ITSC-dienstverlening.

Er zijn 110 verschillende namen van incidenten, die gerangschikt naar de waarden van de

eigenschappen, onder te verdelen zijn in aanzienlijk minder groepen, zoals blijkt uit de

bijiagen.

8.1.3 Oplossingsmethode
Het zoeken naar een oplossing voor het probleem met een op A* gebaseerd zoekalgoritme is

goed gelukt voor kleine probleeminstanties. Deze kunnen worden onderverdeeld in

probleeminstanties die oplossingen hebben waarbij alle incidenten voor de due-date worden

afgehandeld en probleeminstanties alle mogelijke oplossingen minimaal een overschrijding

van één due-date tot gevoig hebben.

Dc eerstgenoemde probleeminstanties worden sneller opgelost door het zoekalgoritme. Door

een vroegtijdige bepaling van de maximale toegestane waardef(n) van een oplossing blijft de

omvang en de groei van de zoekboom beperkt, wat de snelheid van het zoekalgoritme ten

goede komt.

De probleeminstanties waarbij alle oplossingen minimaal een overschrijding van één due-date

tot gevolg hebben worden eveneens opgelost door het zoekalgoritme. Het zoeken naar een

oplossingen duurt voor deze probleeminstanties langer en de zoekboom wordt groter. Omdat

alle oplossingen nu een hoge waarde voorftn) hebben, kunnen de omvang en de groei van de

zoekboom in veel mindere mate worden beperkt door het bepalen van een maximale

toegestane waarde voorf(n).

Optimaliteit en compleetheid zijn kenmerken van A*. Het geImplementeerde zoekalgoritme

voldoet aan het criterium van optimaliteit, maar niet aan het criterium van compleetheid. Dit

laatste wordt niet als nadelig beschouwd, vanwege de interesse in de beste oplossing en bet

feit dat een probleeminstantie zeer veel mogelijke oplossingen kent.

Om te zoeken met het zoekalgoritme moeten verzamelingen nodes bijgehouden worden. De

hiervoor gebruikte algoritmen hebben een relatief grote tijdcomplexiteit. Dit is een gevoig van

de gebruikte datastructuur waarin de nodes worden opgeslagen. Gebruik van een andere

datastructuur maakt het mogelijk algoritmen met een geringere tijdscomplexiteit te gebruiken

voor het bijhouden van de verzameling nodes. Hierdoor neemt de sneiheid waarmee het

zoekalgoritme de zoekboom bouwt toe, zodat er sneller een oplossing gevonden wordt.
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De schattingsfunctie h(n) is bepalend voor de omvang van de zoekboom die het

zoekalgoritme bouwt. De gebruikte schattingsfunctie voldoet aan de eis van een admissible

heuristiek. In bepaalde gevallen is de schattingsfout van deze functie nihil. Dit gegeven kan

worden gebruikt voor een vroegtijdige vaststeiling van de maximale waarde fin) van de beste

oplossing, zodat wederom de omvang en de groei van de zoekboom sterk beperkt kunnen

worden. In de geImplementeerde versie van het zoekalgoritme wordt dit gedaan zodra er

nodes gecreeerd worden op het op één na diepste niveau in de zoekboom. Het is mogelijk,

maar niet geImplementeerd, om de maximale waarde van fin) op een hoger niveau in de

zoekboom vast te stellen. Dit kan voor het eerst op diepte(oplossingsdiepte — 4) in de

zoekboom, waarbij de eis geldt dat alle nog te roosteren incidenten door hun goedkoopste

operator aan verschillende medewerkers worden toegewezen. Deze eis geldt ook voor de

dieper gelegen nodes in de zoekboom die gebruikt worden voor het bepalen van de maximale

waarde fin). Nodes op diepte(oplossingsdiepte — 1) voldoen altijd aan deze eis.

De vroegtijdige bepaling van een maximale waarde f,,jn) voor de beste oplossing is, het

meest vruchtbaar voor het oplossen van probleeminstanties die opgelost kunnen zonder

overschrijdingen van due-dates. Deze waarde is bij deze probleeminstanties relatief Iaag,

zodat er veel nodes uit de zoekboom verwijderd kunnen worden tijdens het zoekproces. Alle

nodes waarvoor geldt: fin) > f.Jn) hoeven na de bepaling van f,,,Jn) niet meer in de

zoekboom opgenomen te worden, omdat ze niet zullen leiden tot een betere oplossing. Bij

probleeminstanties waarbij alle oplossingen een overschrijding van een due-date tot gevoig

hebben is de waarde van f,,mjn) relatief hoog. Hierdoor kunnen er minder nodes uit de

zoekboom verwijderd worden tijdens het zoekproces.

De geImplementeerde schattingsfunctie h(n) bepaalt per te roosteren incident de kosten van de

goedkoopst toepasbare operator. Dc schatting van de nog te maken padkosten bestaat uit de

sommatie van de kosten van deze goedkoopst toepasbare operatoren. Indien men de

schattingsfunctie wil verbeteren, zodat de omvang van de zoekboom af zal nemen, moet

ervoor gewaakt worden nimmer te overschatten.

De kwaliteit van een oplossing wordt gemeten aan de hand van de waarde van fin), welke

voor oplossingen gelijk is aan g(n). Op basis van het aantal incidenten, hun eigenschappen en

de waarde van fin) van de optimale oplossing kan beoordeeld worden of alle incidenten voor

hun due-date algehandeld zullen worden bij deze toewijzing van incidenten aan medewerkers.

Om dit te doen moet men wel vertrouwd zijn met de gebruikte functies die de kosten van een

operator bepalen.

8.1.4 Gebruikte model
Het probleemmodel is een gegeneraliseerde vorm van het roosteringsprobleem bij

PinkRoccade Online in Amsterdam. In essentie is het probleem binnen het model de

________________
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toewijzing van due-date gebonden objecten aan de verschillende resources, waarbij er per

object een set van mogelijke resources bestaat waaruit één gekozen moet worden. De

beschikbaarheid van deze resources kan verschillen. Binnen dit probleemmodel zijn

voorkeuren voor de resources waaraan de objecten kunnen worden toegewezen.

Niet alle relaties en de situatie bij PinkRoccade tussen de objecten zijn in het model

opgenomen. De belangrijkste randvoorwaarde en doelfunctie bij PinkRoccade is ook de

belangrijkste randvoorwaarde en doelfunctie in het model en handelt over de SLA-tijden. Niet

in het model opgenomen is de voorkeur van medewerkers voor athandeling van bepaalde

incidenten. De kennisontwikkeling van medewerkers wordt als noodzakelijk onderkend, maar

is niet opgenomen in het roosteringsprogramma. Dit lijkt ook meer een doelstelling voor de

aldeling op een langere termijn, dan een aspect waarop een rooster met een korte

roosteringshonzon beoordeeld moet worden. Kennisontwikkeling van een medewerker lijkt

ook plaats te kunnen vinden op het momenten dat deze medewerker niet direct betrokken is

bij de tijdige athandeling van incidenten. Belangrijke randvoorwaarde en doelfunctie in het

model is de overeenstemming tussen de kennisniveaus van medewerkers en incidenten. In het

model mag een medewerker geen incidenten afhandelen waarvoor hij niet over de

noodzakelijke kennis beschikt. Anderzijds mag een hoog gekwalificeerde medewerker in

noodzakelijke gevallen wel incidenten afhandelen die een laag kennisniveau vereisen.

8.1.5 Omvang van het probleem
De omvang van het probleem binnen het model is aThankelijk van het aantal incidenten, de

corresponderende kennisniveaus en het aantal beschikbare medewerkers. Dc complexiteit

uitgedrukt als de omvang van de toestandsruimte op oplossingniveau, is voor de extreemst

mogelijke gevallen uitgerekend en beschreven in hoofdstuk 7. Kenmerkend is de

combinatorische explosie van mogelijkheden, die ervoor zorgt dat er bij een klein aantal te

roosteren incidenten al snel een reusachtige toestandsruimte ontstaat, die het vinden van de

optimale toewijzing van incidenten aan medewerkers bemoeilijkt.

Er is een opmerkelijk verschil in de 'moeilijkheid' van een roostenngsprobleem in de praktijk

en in het model. Dit uit zich het duidelijkst als het vereiste kennisniveau van de te roosteren

incidenten laag is. In de praktijk betekent dit dat deze incidenten aan alle beschikbare

medewerkers toegewezen zouden kunnen worden, waardoor het gemakkelijk is een

bevredigende toewijzing te maken. In het model betekent dit echter dat de toestandsruimte

van de probleeminstantie het grootst is in omvang, wat het zoekproces aanzienlijk complexer

maakt. Hierbij dient we! opgemerkt te worden dat in de praktijk naar een bcvredigende

toewijzing wordt gezocht en binnen het model wordt naar de optimale toewijzing gezocht.

Andersom geldt dit verschil ook. Als de te roosteren incidenten een hoog kennisniveau

vereisen is dit in de praktijk een lastig probleem. Immers aan de medewerkers met een laag
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kennisniveau kunnen dan geen incidenten worden toegewezen. In het model echter, is de

toestandsruimte bij een dergelijke probleeminstantie relatief klein, waardoor de optimale

oplossing gevonden relatief snel kan worden.

De toestandsruimte van het praktische roosteringsprobleem bij PinkRoccade is niet

uitgerekend. Er kan echter wel worden gesteld dat dew van dezelfde factoren athankelijk is

als de toestandsruimte in het model. Dc roosteringshorizon heeft een relatie met de

complexiteit van het probleem. Een korte roosteringshorizon correspondeert met een relatief

klein aantal incidenten dat in dew periode geroosterd kan worden. Omdat het aantal te

roosteren incidenten van invloed is op de toestandsruimte, die op zijn beurt een indicatie van

de complexiteit vormt, kan gesteld worden dat het hanteren van een korte roosteringshorizon

het probleem reduceert in termen van complexiteit. Omgekeerd geldt dat een relatief lange

roosteringshorizon voor een complexer probleem zorgt, omdat het grote aantal te roosteren

incidenten de toestandsruimte vergroot.

Echter als door het kiezen van een korte roosteringshorizon een aantal openstaande incidenten

buiten beschouwing wordt gelaten en pas in een later stadium geroosterd wordt, vervalt de

garantie van een optimale oplossing van het roosteringsprobleem voor alle incidenten.

Concluderend: het gemodelleerde probleem kent veel overeenkomsten met het

roosteringsprobleem bij PinkRoccade Online en gaat over het toewijzen van due-date

gebonden objecten ann verschillende resources, waarbij per object een set van mogelijke

resources is gedefinieerd. Hierdoor is de complexiteit van het probleem afhankelijk van het

aantal te roosteren objecten, het aantal mogelijke resources per object en het totaal aantal

beschikbare resources. De belangrijkste randvoorwaarden en doelfuncties uit het domein zijn

overgenomen in het model, waardoor er met een heuristische zoekmethode voor

probleeminstanties met een beperkte toestandsruimte een optimale oplossing gevonden kan

worden. Het geImplementeerde zoekalgoritme werkt het snelst voor de probleeminstanties die

een oplossing hebben waarbij alle incidenten voor hun due-date afgehandeld zullen worden.

Als een dergelijke oplossing niet bestaat dan is het zoekalgoritme langer bezig met het zoeken

naar de optimale oplossing. Hierbij wordt een groter dccl van de zoekboom bewaard in de

verzamelingen nodes. Dit kan worden verklaard doordat de schattingsfunctie een grotere

schattingsfout maakt bij probleeminstanties waarbij alle oplossingen een overschrijding van

een due-date tot gevoig hebben.

Dc implementatie van het zoekalgoritme kan nog verbeterd worden, vooral voor het

bijhouden van de verzameling nodes die de zoekboom representeren. Met het doorvoeren van

de voorgestelde verbeteringen zullen ook grotere probleeminstanties in beperkte tijd en met

een beperkte hoeveelheid geheugen opgelost kunnen worden. Dc complexiteit van het

bestudeerde probleem zorgt voor een grens aan de omvang van de probleeminstanties die met
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deze oplossingsmethode kan worden opgelost. Een kleine toename in het aantal te roosteren

incidenten heeft een exponentiële toename in de omvang van de toestandsruimte tot gevolg,

waardoor deze grens snel bereikt zal worden. Dit is kenmerkend voor veel

roosteringsproblemen die net als dit probleem behoren tot de kiasse van NP-complete

problemen.

8.2 Organisatorische deelvragen

Deze paragraaf behandelt een aantal bevindingen en opmerkingen die niet direct tot de

probleemstelling van het afstudeeronderzoek behoren, maar we! waardevol kunnen zijn voor

de afdeling Service Delivery bij PinkRoccade Online. De meeste hiervan hebben betrekking

op de in de organisatie gemaakte keuzes en hun gevolgen voor de aThandeling van incidenten.

8.2.1 Inwerken medewerkers van andere afdelingen
Het personeelsbeleid van de organisatie om medewerkers in te werken op de aldeling Service

Delivery heeft nadelige gevolgen voor de planning van de aThandeling van de incidenten en

tevens voor de afhandeling van de incidenten zelf, zoals is beschreven in het vorige

hoofdstuk. De nieuwe medewerkers moeten ingewerkt worden door ervaren medewerkers,

waardoor deze minder tijd kunnen besteden aan de athandeling van incidenten. Daarnaast

when nieuwe medewerkers meer fouten maken bij hun werkzaamheden omdat zij een

beperkte kennis over het domein hebben.

Omdat het inwerken van medewerkers door het beleid van de organisatie een vrij permanente

bezigheid is en ingewerkte medewerkers at snel doorstromen naar andere delen van de

organisatie, gaat het resultaat van de inwerkprocedure voor de afdeling Service Delivery

verloren. Andere aldelingen binnen de organisatie hebben wel profijt van de nieuwe

ingewerkte medewerkers.

De organisatie dient zich naar mijn mening af te vragen of het inwerken van nieuwe

medewerkers van PinkRoccade Online tot één van de kernactiviteiten van de afdeling Service

Delivery gerekend moet worden. Het uitvoeren van deze activiteit door de afdeling Service

Delivery heeft nadelige gevolgen voor het serviceniveau dat aan de kianten van PinkRoccade

Online geboden wordt. Als het doel van deze inwerkprocedure alleen is dat de nieuwe

medewerker vertrouwd raakt met de diensten die PinkRoccade levert en de manier waarop de

diensten geleverd worden, lij ken ook andere middelen voorhanden om dit doe! te bereiken.

Aanbevehing: heroverwegen van de gemaakte keuze om nieuwe medewerkers in de

organisatie in te werken op de afdeling Service Delivery. Als besloten wordt de medewerkers

we! op deze afdehing in te werken, dan wordt aanbevolen deze inwerkperiode te verlengen.

Daardoor profiteert de afdeling Service Delivery langer van de kennis die de nieuwe
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medewerkers op hebben gedaan. Dc afdeling als geheel zal dan beschikken over meer

medewerkers met uitgebreide kennis van het domein en het kennisniveau van de medewerkers

zal gemiddeld gesproken hoger zijn. Verwacht mag worden dat een toename van de

domeinkennis bij de medewerkers zal leiden tot een afname van fouten in onder meer de

registratie van incidenten in Assyst, zoals verderop in dit hoofdstuk zal worden besproken.

Daamaast zijn medewerkers met een hoog kennisniveau breder inzetbaar bij de afhandeling

van openstaande incidenten en mag verwacht worden dat zij de incidenten die een Iaag

kennisniveau vereisen sneller athandelen dan medewerkers met een laag kennisniveau. Dit

geeft de afdeling als geheel meer 'slagkracht' bij de athandeling van de incidenten.

8.2.2 Incidentregistatie in Assyst
Een goede registratie van incidenten in Assyst is een voorwaarde voor het snel en foutloos

maken van een goede planning en voor een soepele athandeling van de incidenten. Foutieve

of onvolledige registraties van incidenten in Assyst hebben foutieve inschattingen bij het

maken van de planning en langere uitvoeringsduren voor de afhandeling van de incidenten tot

gevolg. Om het aantal niet juiste registraties te verminderen kunnen de volgende zaken

overwogen worden.

Dc registratie van incidenten kan gedaan worden door medewerkers met een grote kennis

over het domein. Zij zijn goed op de hoogte van de informatie die nodig is om een bepaald

type incident af te handelen en kunnen dus een onvolledig of foutief ingevuld SRF formulier

snel herkennen en in een vroeg stadium actie ondernemen om de ontbrekende informatie aan

de klant te vragen. Als de oorzaak van foutieve registraties niet een foutief ingevuld SRF

formulier is, maar een verkeerde inschatting van de medewerker die de incidenten registreert

is het aannemelijk dat een medewerker met een grote kennis van het domein minder van deze

fouten zal maken. Scherpere controle op de naleving van de regel dat alleen vofledig

ingevulde SRF formulieren in Assyst geregistreerd mogen worden is aan te bevelen.

Eventueel kunnen ook de kianten beter op de hoogte gebracht worden over de eisen die aan de

invulling van een SRF gesteld worden.

8.2.3 Informatie in de Assyst Monitor
De informatie die Assyst biedt aan de Service Delivery medewerkers kan beter worden

algestemd op de relevantie van die informatie voor de medewerkers. Het verekte

kennisniveau van een incident is een eigenschap die nu niet in Assyst is opgenomen. Opname

van de eigenschap 'vereist kennisniveau' in Assyst biedt naar rnijn idee twee voordelen.

Na opname van deze eigenschap is het mogelijk de Assyst monitoren de differentiëren naar

het vereiste kennisniveau van de incidenten. Hierdoor krijgen medewerkers slechts de

incidenten te zien op hun monitor, die zij ook daadwerkelijk af kunnen handelen. Omdat de

irrelevante informatie niet meer aan de medewerker aangeboden wordt, neemt de hoeveelheid
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informatie waarop de medewerker zijn beslissingen baseert voor het afhandelen van

incidenten neemt daardoor al. Hierdoor mag verwacht worden dat medewerkers minder tijd

zullen kwijt zullen zijn aan het kiezen van het volgende af te handelen incident. Dit leidt tot

een snellere afhandeling van de incidenten.

Een tweede voordeel van het opnemen van deze eigenschap in Assyst is de mogelijkheid om

op basis van de uitvoeringsduur en het kennisniveau van alle openstaande incidenten een

overzicht te maken van de behoefte aan de beschikbaarheid van kennis van de medewerkers.

De informatie uit dit overzicht kan gebruikt worden bij het maken van de personeelsplanning.

Tevens kan een tekort aan beschikbare medewerkers hierdoor in een relatief vroeg stadium,

dus voordat er door tekort due-date van incidenten worden overschreden, geconstateerd

worden, zodat er nog voldoende tijd resteert om een extra medewerker in te zetten.

Een belangrijke geconstateerde tekortkoming van het computerprogramma Assyst is het

gebrek aan een goed werkende sorteermethode op de 'resolve time to go' voor openstaande

incidenten. Er dient nagegaan te worden of de instellingen in Assyst zodanig gewijzigd

kunnen worden dat een juiste sorteermethode toegepast kan worden op de openstaande

incidenten, zodat het voor de SD-medewerkers direct duidelijk is welke het incidenten het

eerst afgehandeld moeten worden41.

8.2.4 Reduceren noodzaak van overleg
In de huidige werkwijze bij het verdelen van de incidenten over de beschikbare medewerkers

is veelvuldige afstemming noodzakelijk. De gemaakte afspraken worden niet vastgelegd,

waardoor zij niet inzichtelijk zijn voor buitenstaanders. Bij het maken van deze afspraken

wordt rekening gehouden met de voorkeuren die medewerkers hebben voor de aThandeling

van bepaalde incidenten. Deze voorkeuren verschillen per keer, omdat er steeds andere

medewerkers beschikbaar zijn. Hierdoor is de verdeling van de incidenten iedere dag aan

andere 'regels' gebonden, omdat een bepaalde verdeling van de incidenten iedere keer anders

wordt beoordeeld. Een overleg waarbij deze voorkeuren geen rol spelen zal minder tijd in

beslag nemen, onidat er over minder zaken overeenstemming bereikt hoeft te worden. In dit

licht kan de organisatie kan zich afvragen in hoeverre het honoreren van deze voorkeuren van

de medewerkers gewenst is.

De gemaakte afspraken worden niet vastgelegd in een rooster. Dit betekent dat deze afspraken

steeds opnieuw bevestigd of gemaakt moeten worden als er iets wijzigt in de situatie, door

bijvoorbeeld spoedaanvragen of ziekte van een medewerker. Als de gemaakte aispraken we!

in een rooster zouden worden vastgelegd is het vertrekpunt bij een overleg direct voor

41 Inmiddels wodt eon nieuwere versie van Assyst Enterpose gebrulkt, waarbij de sortenng op hot veld resolve time

to go wel good functioneert.
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iedereen inzichtelijk, waardoor sneller tot een nieuwe verdeling van de incidenten gekomen

kan worden als dit noodzakelijk is.

Het indelen van de incidenten op basis van hun vereiste kennisniveau zorgt voor een

duidelijke set regels die gehanteerd kan worden bij het overleg. Deze regels zijn iedere dag

hetzelfde, waardoor op meer uniforme wijze een verdeling van de incidenten kan worden

gemaakt. Hierdoor zal het overleg waarin de incidenten warden verdeeld naar verwachting

minder tijd in beslag nemen.

8.2.5 Vaststelling uitvoeringsduur incidenten
Kennis over de gemiddelde uitvoeringsduur per incidenttype is niet duidelijk aanwezig in de

organisatie en wordt niet gebruikt bij verdelen van de incidenten. Dc uitvaeringsduur van een

incident is waardevolle informatie en kan gebruikt warden bij het maken van een rooster en

bij het bepalen van de behoefte aan beschikbare medewerkers, zoals eerder opgemerkt is.

Daamaast kan inzichtelijk warden gemaakt hoeveel tijd een medewerker gemiddeld besteedt

aan het leveren van een bepaalde ITSC-dienst aan een kiant. Dit laatste kan de kosten die

gemaakt worden voor de feitelijke levering van een dienst inzichtelijk maken.

De waarden voor de uitvoeringsduur van de incidenten in het model zijn schattingen twee

ervaren SD-medewerkers. Een meting van de uitvoeringsduur van de verschillende

incidenttypes over een langere periode levert een vollediger beeld van de waarden die deze

eigenschap kan verkrijgen. Deze meting kan eventueel deels geautomatiseerd gedaan worden.

Hiermee kan oak de veronderstelde (maar niet geImplementeerde) relatie tussen de ervaring

van een medewerker en de uitvoeringsduur van een incident inzichtelijk warden gemaakt.

8.3 Discussie

Deze paragraaf begint met een verkenning van de mogelijkheden voor het verbeteren van het

gerealiseerde zoekprogramma. Deze vallen uiteen in mogelijkheden om de ruimte- en

tijdscomplexiteit van het zoekalgoritme te verminderen. Vervolgens wordt nag kort ingegaan

op een doelfunctie die niet in het probleemmodel is apgenamen, maar wat wellicht een

interessante extra doelfunctie zau kunnen zijn. Tat slot wardt stilgestaan bij de vraag welke of

wiens intelligentie centraal zou macten staan bij het oplossen van problemen.

8.3.1 Reductie tijdscomplexiteit
Een van mogelijke verbeteringen aan het zoekprogramma is het reduceren van de

tijdscomplexiteit van de gebruikte algoritmen. Dc algoritmen die in de huidige versie van het

programma gebruikt warden, kunnen voor een dccl vervangen worden door algoritmen met

een geringere mate van tijdcomplexiteit. Dit vereist echter wet dat oak de datastructuur voor

het bijhouden van verzamelingen nodes van de zoekboom veranderd word.
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De huidige implementatie gebruikt voor het bijhouden van de verzamelingen nodes een array.

Als dit vervangen zou worden door een zogenaamde Red-Black tree of een AVL tree, dan

kunnen de invoegoperaties om nodes aan de verzameling toe te voegen aanzienlijk sneller

worden uitgevoerd. Voorbeelden van deze algoritmen en de bijbehorende datastructuur zijn

onder meer te vinden in Aho, Hopcroft & UlIman (1983).

Naast deze specifieke wijzigingen is het op een aantal punten ongetwijfeld mogelijk de

geschreven programmacode te vervangen door een functioneel equivalente code waarin

minder rekenstappen gemaakt worden. Door de programmacode systematisch te optimaliseren

kan eveneens een reductie van de tijdcomplexiteit bewerkstelligd worden, waardoor de

sneiheid van het programma toe zal nemen.

8.3.2 Reductie ruimtecomplexiteit
De ruimtecomplexiteit van het zoekprogramma is behoorlijk groot, vanwege de grote omvang

van de toestandsruimte in het probleemmodel. Een reductie van de ruimtecomplexiteit is een

verbetenng van het zoekalgoritme. De hieronder voorgestelde verbetenngen zorgen ieder

voor een verbetering, maar kunnen ook gezamenlijk worden doorgevoerd.

Vroegtijdig bepalen en bijstellen maximaal toegestane waarde voorf(n)

Zoals eerder beschreven kan er zonder de garantie op de optimaliteit te verliezen een deel van

de zoekboom verwijderd worden zodra er één oplossing is gevonden. Alle nodes waarvoor

geldt fin) > fioplossing) kunnen worden vernietigd omdat zij nimmer tot een betere oplossing

zullen leiden. Hoe eerder deze oplossing in het zoekproces gevonden wordt, hoe sneller er een

bovengrens aan de waarde van fin) van de nodes in de verzameling OPEN gesteld kan

worden. Men kan dit inzicht gebruiken ter reductie van de ruimtecomplexiteit door alvast een

aantal oplossingen te generen voordat met het zoekproces begonnen wordt. Deze kunnen op

diverse manieren gegenereerd worden, waaronder door een willekeurige reeks operatoren toe

te passen op de initiële toestand. Van de aldus gegenereerde oplossing kan men de oplossing

met de laagste padkosten g(n)mj kiezen en dit als bovengrens f,,.(n) stellen tijdens het

eigenlijke zoekproces. Alle nodes die tijdens het zoekproces gegenereerd worden en waarvoor

geldt: fin) > f,,,dn) kunnen flu zonder meer verwijderd worden uit dezoekboom, zonder de

garantie op het vinden van de optimale oplossing te verliezen. Hoe lager de waarde van

f,,..(n), hoe sterker de reductie van de ruimtecomplexiteit zal zijn. Deze strategie werkt het

best als er oplossingen bestaan waarbij alle incidenten zodanig geroosterd worden dat zij voor

hun due-date afgehandeld worden. Deze strategie heeft wel tot gevolg dat fliet alle

oplossingen voor het probleem meer gevonden kunnen worden. Met andere woorden, de

compleetheid van de zoekmethode gaat hiermee verloren, terwiji de optimaliteit gehandhaafd

blijft.
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Yoshizumi, Miura & Ishida (2000) beschrijven een aangepaste versie van het A* algoritme

met als dod slechts de nodes die nodig zijn voor het vinden van de optimale optossing te

bewaren. In het kort komt de strategie die zij beschrijven op het volgende neer. Indien de

successors van een node allemaal een hoge waarde voor fin) hebben, onthouden zij niet alle

successors door deze toe te voegen aan de verzameling OPEN maar verhogen de fin) waarde

van de parentnode. Deze node blijft in de verzameling OPEN aanwezig en de successors

worden vooraisnog niet gecreeerd. Pas als de betreffende verhoogde waarde voor fin) de

laagste is in de verzameling OPEN. worden de successors van deze node gecreeerd. Het grote

voordeel van deze strategie is dat de omvang van de verzameling OPEN sterk beperkt wordt,

wa&mee de ruimtecomplexiteit van deze zoekstrategie in vergelijkirig met de standaardversie

van A* afneemt. De methode is volgens de auteurs vooral geschikt voor problemen met een

hoge branching factor. Bij problemen met een hoge branching factor heeft iedere toestand

relatief veel successors. Experimenten met deze gewijzigde versie toonden een reductie met

gemiddeld 95% van de vereiste geheugenomvang, waarbij de zowel de optimaliteit at s de

compleetheid van het zoekalgoritme gehandhaald bleven.

Over de gevolgen die deze wijziging heeft voor de tijdscomplexiteit van het zoekalgoritme

wordt door de auteurs niets vermeld.

Veranderen successorfunctie

Ter vermindering van de ruimtecomplexiteit kan de successorfunctie veranderd worden. De

huidige successorsfunctie maakt van een parentnode alle successors, waarna de parentnode

verplaatst wordt naar de verzameling CLOSED. Al deze successors moeten worden bewaard

in de verzameling OPEN. Het Iijkt mogelijk de successorfunctie slechts één of enkele

successors te laten creëren waardoor de omvang van de verzameling open minder snel

toeneemt. De parentnode van deze successors blijft dan in de verzameting OPEN aanwezig,

maar defin) waarde van de node moet opnieuw berekend (verhoogd) worden. Daardoor wordt

deze node verplaatst in de verzameling OPEN. Pas als alle successors uiteindelijk gemaakt

zijn van deze node, wordt hij verplaatst naar de verzameling CLOSED.

Verbeteren schattingsfunctie h(n)

Een andere manier om de ruimtecomplexiteit van de zoekstrategie te reduceren is het

verbeteren van de schattingsfunctie. Hoe beter de schatting, hoe sneller de oplossing

gevonden wordt, waarbij de sneiheid in dit verband duidt op het totaal aantal nodes dat

gecreeerd wordt voordat de optimale oplossing gevonden wordt. Enkele mogelijkheden en

onmogelijkheden voor verbetering van de schauingsfunctie van het in dit versiag aan bod

gekomen probleem zijn besproken in hoofdstuk 7. Het is niet ondenkbaar dat de gebruikte



schattingsfunctie h(n) nog verbeterd kan worden om zodoende een reductie van de

ruimtecomplexiteit te bewerkstelligen.

8.3.3 Overige aspecten

Doelfuncties in het model

Naast de doelfuncties die in het probleemmodel zijn opgenomen, zijn er nog andere

doelfuncties denkbaar waarop geoptimaliseerd zou kunnen worden met het beschreven

zoekalgoritme. Als voorbeeld kan een doelfunctie genoemd worden die het verschil in

werkzaamheden tussen medewerkers minimaliseert, waardoor de totale verzameling van te

roosteren incidenten zo vroeg mogelijk afgehandeld zal zijn. De incidenten worden dan zo

gelijkmatig mogelijk toegewezen aan de rnedewerkers, zodat iedereen evenveel tijd kwijt is

met de afhandeling van de incidenten.

Deze doelfunctie is niet geformuleerd in de organisatie en ook niet opgenomen in het

probleemmodel, maardit Iijkt een doelfunctie die nog toegevoegd zou kunnen worden aan het

probleemmodel.

Ondersteunen versus overnemen taakuitvoering planner

In dit versiag is een aantal vakgebieden aan bod gekomen dat zich met plannings- en

roosteringsproblematiek bezighoudt. Een onbeantwoorde vraag is vooraisnog of een van deze

gebieden afzonderlijk een goode oplossing kan bieden voor alle aspecten die aan een

roosteringsprobleem kieven. Procedurele en declaratieve kennis over het planningsdomein

Iijken te vragen om een kennistechnologische benadenng, terwijl de kwantitatieve kenmerken

van de objecten uit het planningsdomein zich bijzonder lijken te lenen voor meer analytisch

georienteerde methoden van probleemoplossen. De verschillende benaderingen hebben elk

hun specifieke kenmerken, die a! naar gelang het probleem dat men tracht op te lossen als een

voordeel of een nadeel worden beschouwd.

Een vraag die men zich naar mijn idee ook moet stellen voordat er begonnen wordt met de

ontwikkeling van een planningssysteem is de volgende: is het doe! het overnemen of

ondersteunen van de taak van de menselijke medewerker, waarbij de verkregen oplossing

identiek dient te zijn aan de oplossing die een ervaren taakuitvoerder voor het probleem zou

vinden? Of is het doe! het vinden van een (sub-)optimale oplossing voor het probleem,

waarbij de manier waarop deze gevonden wordt van ondergeschikt belang is? Met andere

woorden: wordt de menselijke methode of de rationele methode gebruikt bij het zoeken naar

een oplossing? In het eerste geval zal een menselijke taakuitvoerder meestal de stappen

kunnen volgen die naar de oplossing van het probleem leiden. Bij een rationele aanpak zal dit

voor menselijke taakuitvoerder moeilijker zijn.
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Sommige auteurs zijn van mening dat de oplossingsmethoden van planningsprogrammatuur

altijd begrijpelijk dienen te zijn voor menselijke taakuitvoerders. Hoewel deze eis in een

aantal situaties gerechtvaardigd kan zijn. is het naar mijn mening niet een noodzakelijke

voorwaarde om een te kunnen spreken van goede planningsprogrammatuur. Er zijn veel

technieken in gebruik die een bevredigend resultaat opleveren zonder dat voor een mens

direct duidelijk wordt hoe dit resultaat is bereikt. Voorbeelden hiervan zijn onder meerfi4zzy

logic, genetische algoritmen en neurale netwerken. Van deze technieken is bekend dat ze

werken en tevens waarom ze werken. De precieze manier waarop zij tot een bevredigende

oplossing van een specifiek probleem zijn gekomen is echter vaak niet meer precies te

achterhalen of slechts met veel moeite te reproduceren. Desondanks kunnen de gevonden

oplossingen van goede kwaliteit zijn.

Wijziging van de beschreven kennisniveaus

De beschreven kennisniveaus die vereist zijn voor de afhandeling van incidenten kunnen niet

meer adequaat blijken als er een verandenng optreed in de verzameling diensten die

aangeboden wordt of de programmatuur die benodigd is voor het athandelen van incidenten.

Dit probleem kan worden vermeden door per individuele medewerker uitputtend te

specificeren welke incidenten hij wel en niet uit kan voeren. Een toewijzing van een incident

aan een medewerker mag dan alleen indien deze medewerker het betreffende incidenttype af

kan handelen.

Uitbreiding model met meer operatoren

Er zijn geen operatoren in het model aanwezig die aan een medewerker een incident

toewijzen dat een hoger kennisniveau vereist dan het kennisniveau van de medewerker. Dit

heeft tot gevoig dat medewerker in het model niet in staat worden gesteld hun kennisniveau te

verhogen. Als de relatie tussen het kennisniveau van een medewerker en de uitvoenngsduur

van een incident na nader onderzoek beschreven kan worden, is bet mogelijk bet

probleemmodel uit te breiden met een grotere verzameling mogelijke operatoren voor een

incidenten.

Haalbaarheid optimale oplossing

Het zoekalgoritme is in staat gebleken voor relatief kleine probleeminstanties de optimale

oplossing te vinden ten opzichte van de gestelde randvoorwaarden en doelfuncties. Voor

grotere probleeminstanties zal, ook na de voorgestelde verbeteringen van de huidige

implementalie, de zoektijd en de ruimtecomplexiteit echter zo groot worden dat het vinden

van de optimale oplossing redelijkerwijs niet meer mogelijk is. Bij welke omvang van de
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toestandsruimte dit het geval zal zijn is een vraag die zich op dit moment lastig Iaat

beantwoorden.

Er kan echter wel voor gekozen worden steeds een kleine hoeveetheid incidenten optimaal te

roosteren, en vervolgens vanuit de gevonden optimale oplossing verder te zoeken. Hierdoor

worden de groepjes incidenten steeds optimaal toegewezen, maar vervalt de garantie van

optimaliteit van de toewijzing van alle incidenten. Bij deze strategie Iijkt het raadzaam de

genoemde extra doelfunctie in het model op te nemen die de incidenten zo gelijkmatig

mogelijk verdeeld over de medewerkers.

Bij grote probleeminstanties zal het accent dus verschuiven van het vinden van een optimale

oplossing naar het vinden van een bevredigende oplossing die waarschijnlijk niet optimaal is

en waarvan de optimaliteit ook niet gecontroleerd kan worden.
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Bijiagen en toelichting

Bijiage I: SLA-tijden voor kiant B
Bijiage H: Gebruikte kaarten voor indirect structurerende technieken
Bijiage III: Kennisniveaus en uitvoeringsduur van incidenten

Toelichting bijiage I

In bijlage I zijn ter illustratie de SLA-tijden die met kiant B overeengekomen zijn opgenomen. Duidelijk is hierblj hot

onderscheid te zien tussen de tijden die in de meoste gevallen (85%) gehaald moeten worden en de

uitloopmogelijkheid (95%). De Iaatste 5 % blijft ongespecificeerd. Voor eon aantal diensten is 00k een

spoedaanvraag mogelijk, deze incidenten moeten dan binnen 2 uur na aanvraag atgehandeld zijn. Diensten

waarvoor geen SLA-tijd is ingevuld konden, op het moment waarop de inventaflsatie plaatsvond, niet afgenomen

worden door deze kiant.

Toelichting bijiage II

Er zijn 31 kaarten gebruikt voor de card-sort techniek. De selectie van kaarten heeft plaatsgevonden nadat al in

redelijke mate bekend was welke ITSC-diensten veel overeenkomsten met elkaar vertonen. Bij sommige kaarten is

een onderscheid gemaakt tussen de verschillende kianten, omdat vermoed werd dat deze processen per kiant

enigszins verschiklen. De kianten A en C daarbij geregeld samengenomen, orndat deze processen meestal onderling

niet verschillen. Waar zij wel verschillen, bijvoorbeeld bij de dienst ITSC ASO 005, zijn ze atzonderlijk opgenomen.

Toelichting bijiage III

In bijlage III is per incident het vereiste kennisniveau en de geschatte uitvoeringsduur opgenomen.

PRODUCT DESCRIPTION I Kiant C

1ITSC Authorization module Al tata uunet

_____________

ITSC Authorization modLileAl groupwise

_____________

çAuthorizanonmoduleA3
ITSC Authorization module A4

ITSC Authorization module A5

Per nj in bijiage Ill is eon ITSC-dienst uit hot domein opgenomen. Do namen van 3 klanten zijn hierbij aangegeven

(A, B en C). Als de combinatie van eon kiant en eon dienst ingekleurd is (grijs of zwart), heeft doze kiant do dienst

afgenomen in de onderzochte penode of behoort deze dienst tot de diensten die de kiant at ken nemen. Als het void

dat de dienst en de klant verbindt leeg is (wit) dan is de dionst niet atneembaar voor doze kiant, of niet atgenomen in

de onderzochte penode.

Als de kleunng van eon bepaaldo dienst voor verschillendo klanten van elkaar afwijkt, dan zljn er ondanks hot

streven naar productuniformuteit toch enkele verschillen in do procesuitvoering voor hot leveren van eon dienst aan

doze klanten. De dienst ITSC AM0004 wordt aan alle drie do kianten geleverd, maar de uitvoenng verschilt in eon

bepaald opzicht per klant (Bijvoorboeld in do applicaties waar eon standaardgebruiker gebruik van kan maken).

De diensten ITSC APOO31 tot en met AP0046 worden uitsluiten aan kiant B geleverd.
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Bijiage II

kaartnummer naam van ITSC-dienst omschnjving extra kenmerken

1 ITSC AMO 001. AUTORISATIE Al TATA EN UUNET

2 ITSC AMO 001. AUTORISATIE Al GROUPWISE

3 ITSC AMO 002. AUTORISATIE A2 KLANT A EN C

4 ITSC AMO 002. AUTORISATIE A2 KLANT B

5 ITSC AMO 003 TM AMO 006 AUTORIATIE A3 KLANT A EN C

6 ITSC AMO 003 TM AMO 006 AUTORISATIE A4 KLANT B

7 ITSC AMO 003 TM AMO 006 AUTORISATIE A4 KLANT A EN C

8 ITSC AMO 003 TM AMO 006 AUTORISATIE A5 KLANT A EN C

9 ITSC AMO 003 TM AMO 006 AUTORISATIE A5 KLANT B

10 ITSC ASO 003 SAP R3 AUTORISATIE ALLEEN ICOON

11 ITSC ASO 003 SAP R3 AUTORISATIE ICOON EN USER-ID

12 ITSC ASO 005 REMOTE ACCESS AUT. KLANT A

13 ITSC ASO 005 REMOTE ACCESS AUT. KLANT C

14 ITSC P SU 101 ASSYST ENT. AUT. ALLEEN ICOON

15 ITSC APO 001 MS ACCESS AUT KLANT A EN C

16 ITSC APO 001 MS ACCESS AUT KLANT B

17 ITSC APO 013 OFFICENET AUT. KLANT B

18 ITSC APO 013 OFFICENET AUT. KLANT A

19 ITSC APO 024 AUTOCAD AUT. KLANT B

20 ITSC APO 031 BOBBY AUT KLANT B

21 ITSC DATAGROUP DATAGROUP KLANT B

22 ITSC DATAGROUP DATAGROUP KLANT A

23 ITSC MAILGROUP MAILGROEP KLANT B

24 ITSC MAILGROUP MAILGROEP KLANT A

25 ITSC C2 OW DESKTOP
WORKSTATION

26 ITSC C2 PW PORTABLE
WORKSTATION

27 ITSC M0005 ISDN ANALOOG MODEM (LAPTOP)

28 ITSC EHOO5 DOCUMENTHOUDER

29 ITSC TC 001 TONER CARDRIDGE (TYPE I)

30 ITSC APO 009 PEOPLE POWER AUT.

31 ITSC P SU 101 ASSYST ENT. AUT. ICOON EN USER
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Bijiage III
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