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Abstract
The objective of this work is to analyse, design and implement a simulation testbed,
which would serve as a testing tool for comparing various Dial-a-Ride (DARP) algorithms.
The testbed is based on a multiagent simulation platform, which has already been utilized
by another projects. The work starts with summarizing and analyzing of knowledge
about algorithms I read about in a few articles in order to figure out the way how to support
most of them in our testbed. After that, this work focuses on design and implementation
of the testbed in order to make it easily extendable in various directions. Especially, it should
enable the user to add another algorithms. This work includes implementing five various
algorithms, which help us check out if the testbed is usable. These algorithms cover a few
possible ways to solve DARP - the centralized and decentralized way, which either allows
the diversion or not. The end of this work belongs to the evaluation of given algorithms,
which includes their mutual comparison.

Abstrakt
Cílem této práce je analyzovat, navrhnout a implementovat simulační testbed,
který slouží pro testování a porovnávání algoritmů poptávkové přepravy (tzv. Dial-a-Ride
Problem, DARP). Testbed bude založen na již existující multiagentní simulační platformě
AgentPolis. Na začátku práce jsou shrnuty a analyzovány poznatky o algoritmech z několika
jiných prací, aby se zjistilo, jakým způsobem může testbed většinu z nich podporovat. Velký
důraz je pak kladen na návrh a implementaci testbedu tak, aby byl snadno rozšiřitelný
v různých směrech, především možností přidání dalších algoritmů. Součástí práce je vývoj
pěti různých algoritmů, kterými ověřím, že lze testbed skutečně použít. Tyto algoritmy
pokrývají několik možných přístupů k řešení DARP - centralizovaný, decentralizovaný,
s možností zajížďky během jízdy nebo bez ní. Na závěr práce bylo provedeno vyhodnocení
algoritmů pomocí testbedu včetně jejich vzájemného porovnání.
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1 Úvod
Jak známo, v moderní době jde technologický pokrok rychle kupředu. Vědecké týmy
zkoumají každý ve svém oboru, jakými směry můžou sami přispět k rozvoji lidského
poznání. Výsledky svých bádání se vždy na konci práce snaží vědci experimentálně ověřit,
aby jejich tvrzení nebyla založená jen na přesvědčivých slovech, ale aby za ně mluvily
skutečné naměřené hodnoty. Občas ale může být obtížné výstupy vědeckých prací navzájem
porovnat a objektivně je vyhodnotit.
Užitečnou pomůckou pro objektivní porovnání různých výsledků vědeckých projektů je
tzv. testbed, což je obecně řečeno platforma pro experimenty, do které lze snadno
implementovat produkty různých vědeckých studií z určité oblasti, a ona je za stejných
podmínek a ve stejném prostředí objektivně vyhodnotí. Cílem mojí práce je vyvinout testbed,
který bude konkrétně simulovat použití různých algoritmů poptávkové přepravy.
Problém poptávkové přepravy lze najít v angličtině pod zkratkou DARP (Dial-a-Ride
Problem). Vysvětlím ho na příkladu: představme si město, ve kterém je několik stovek
cestujících, kteří se potřebují nechat dopravit na různá místa v tom samém městě v různých
časových rozmezích. Ve městě je několik vozidel (např. osobních automobilů a mikrobusů),
která by těmto cestujícím ráda nabídla odvoz. Úlohou DARP je naplánovat, která vozidla
dopraví které cestující v jakém pořadí, přičemž jich mohou přepravovat i několik najednou.
Při tom můžeme sledovat různé cíle, např. hledat plány, při kterých cestující zaplatí
minimální cenu, nebo při kterých vozidla ujedou co nejméně kilometrů apod.
Problém DARP je tzv. NP úplný, to znamená, že neexistuje algoritmus, který by našel
jeho ideální řešení pro všechna zadání v rozumném (polynomiálním) čase. Proto existuje
spousta vědeckých prací, které se snaží navrhnout co nejelegantnější a nejoptimálnější
algoritmy pro jeho řešení. Abych mohl testbed připravit pro široké spektrum různých
algoritmů, bylo na začátku důležité se v již existujících pracích zorientovat a analyzovat tak
skutečné požadavky, které má testbed splňovat.
Celá aplikace je založená na již existující simulační platformě AgentPolis, která umí
simulovat (a vizuálně dvourozměrně zobrazit) dopravu ve městě. Mým dalším krokem proto
bylo z analyzovaných znalostí navrhnout kvalitní softwarové řešení kompatibilní s touto
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simulací, které bude snadno rozšiřitelné podle toho, které z prací jím budeme chtít simulovat
a porovnávat.
V poslední části jsem připravil pět pokusných algoritmů, kterými ilustruji, že tento nově
vyvinutý testbed skutečně funguje a dokáže porovnat nejrůznější algoritmy mezi sebou.
Výsledné porovnání je graficky znázorněno a jeho výstupy přehledně popsány.

1.1 Pojmy
Pokusím se zde pomoct čtenáři se zorientovat v těch nejdůležitějších pojmech, které se
v této práci používají. Specializovanější pojmy jsou pak vždy vysvětleny na začátku kapitol,
ve kterých se používají. Cílem je, aby kdokoliv mohl porozumět obsahu nejlépe bez nutnosti
použití internetového vyhledávače a mohl si tak vzít tuto práci s sebou na libovolné
pohodlné místo.

1.1.1 Testbed
Testbed1 by se dal volně přeložit jako zkušební zařízení. Tento pojem se používá
v různých oblastech IT. Vývojáři softwaru si pod ním můžou představit aplikaci nebo
rozhraní, které slouží dalším vývojářům jako zkušebna jejich nových algoritmů nebo
programů určitého typu. Typicky takový testbed nově vložený algoritmus spustí s mnoha
různými vstupy a měří rychlost výpočtu, krásu vizuálního provedení, nebo libovolné jiné
vlastnosti typické pro daný typ algoritmů. V neposlední řadě tak umožňuje testované kusy
porovnávat a hodnotit.
Tato práce ze zabývá simulačním testbedem pro algoritmy poptávkové přepravy.
To znamená, že tento testbed dá jednotnou formu (rozhraní) algoritmům týkajícím se
přepravy, předvede jejich činnost formou vizuální simulace a nakonec statistiku jejich práce
shrne do přehledného souboru.

1.1.2 Multi-agentní systém (MAS)
Tento pojem lze použít obecněji, než jen pro oblast IT, a proto je těžké ho jasně vymezit.
Cituji krátkou definici z literatury, která se MAS věnuje [8]: "MAS jsou systémy, které
zahrnují více samostatných entit, které se liší buď různou informovaností, různými cíli, nebo
1 parafráze wikipedie: http://en.wikipedia.org/wiki/Testbed
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obojím." Příkladem ze světa softwaru může být strategická počítačová hra, ve které proti
sobě bojuje několik různých hrdinů řízených počítačem.
Oproti předchozímu příkladu jsou v našem testbedu těmito samostatnými entitami
(agenty) mírumilovní řidiči, cestující a dispečink (řídící centrum). Každý z nich se pak chová
podle své role a různými způsoby se domlouvá s ostatními. V simulaci je tento přístup
zvláště praktický, protože umožňuje reálnější a jednodušší vývoj, než kdybychom
se pokoušeli naprogramovat chování celého systému najednou.

1.1.3 Poptávková přeprava (DARP)
Zkratka DARP znamená Dial-a-Ride Problem, což je volně přeloženo jako problém
poptávkové přepravy. Cestující při něm vznesou požadavky na přepravu z místa
A do místa B, přičemž mohou k tomu určit další omezující podmínky (v kterém časovém
rozmezí, za jakou maximální cenu apod.) [3]. Algoritmus řešící DARP pak má za úkol
stanovit, jak tyto požadavky co nejlépe obsloužit. Má k tomuto účelu k dispozici flotilu
různých vozidel, které mohou přepravovat i více cestujících najednou. Může jít o osobní
vozidla, mikrobusy nebo jakékoli jiné dopravní prostředky.
Algoritmus DARP může k problému přistoupit s různými cíli (optimalizačními kritérii),
např. se pokusí splnit co největší množství požadavků. Nebo sice odveze méně cestujících,
ale nabídne jim co nižší cenu, minimalizuje jejich čekací dobu apod.
Zařazení
Algoritmicky řešitelné problémy jsou pro větší přehlednost řazené do různých
obecnějších rodin problémů, aby mohl programátor snáze dohledat nejlepší dosud nalezený
algoritmus pro svojí konkrétní úlohu, nebo ho případně vylepšit. Kolega P. Mezek
v kap. 2.3.3 přehledně popisuje hierarchii, do které spadá DARP, a odkazuje práce, které se
daným problémům věnují [1]. Já se dále v rešerši zaměřím pouze na algoritmy a simulace
DARP a články, které se jimi zabývají. Zatím pouze prozradím, že složitost problému DARP
je NP úplná. To znamená, že správnost řešení lze snadno (v polynomiálním čase) ověřit v našem případě tím, že se spustí simulace a vypíše z ní report - ale neexistuje algoritmus,
který by rychle dokázat najít řešení pro libovolnou instanci. Proto se s přibývajícím počtem
cestujících a vozidel nepříjemně rychle zvyšuje čas potřebný k plánování. Řeší se to různými
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2 Rešerše
Nyní je čas se podívat do rozsáhlé databáze lidských znalostí a analyzovat odborné
články, které se zabývají problémem pokud možno co nejpodobnějším mé práci. Cílem
rešerše v mém případě je nejen prozkoumat, jaké úlohy řešili další kolegové a poučit se
z nich, ale především pokusit se zachytit celou šířku a různorodost problematiky DARP
proto, aby mnou navržený testbed pokryl různé nuance a byl prakticky použitelný pro další
odborníky. Začneme podrobným rozborem několika prací zabývajících se přímo simulacemi
DARP, a ve druhé části potom můžete najít přehled dalších článků pojednávajících
o různých algoritmech řešících DARP.

2.1 Simulace DARP
Při svém pátrání po odborných článcích na téma DARP jsem narazil pouze na několik
prací, které se zakládaly na simulaci. Nejpodobnější mému zadání je bakalářská práce kolegy
P. Mezka z ČVUT [1] a článek od L. Fu [5]. Na tato dvě díla se tedy zaměřím a rozeberu je
podrobněji. Simulací DARP (konkrétněji zaměřenou) se ještě zabývali pánové Quadrifoglio,
Dessouky a Ordóñez [6] a jiných 5 kolegů provedlo pomocí simulace výzkum vlivu změny
počtu zákazníků a vozidel [7].

2.1.1 Článek o multiagentní simulaci taxi spolujízdy
Kolega Mezek použil stejnou simulační platformu AgentPolis (viz kap. 5.1.2) a taktéž
vyvíjel algoritmy pro efektivní seskupování a obsloužení cestujících [1]. Velký díl jeho
výzkumu zabírá analýza použití těchto algoritmů v praxi. Vyzdvihl bych např. rešerši, kde se
může čtenář dozvědět, kde všude byly tyto algoritmy nasazeny a s jakým úspěchem, a dále
podrobnou specifikaci problému, kde zkoumá vliv a omezení různých parametrů.
Tato práce se blíží té mojí asi nejvíce v kapitole experimentů, kde oba zkoumáme vlivy
nejrůznějších parametrů na výsledek simulace. Cíle práce jsou ale poněkud jiné - zatímco
pan Mezek se snažil především analyzovat a popsat změny nejrůznějších parametrů
(především zavedení spolujízdy) na praktické uplatnění

pro zákazníky, já se pokouším

zachytit pokud možno různé přístupy různých kolegů a nabídnout jim rozhraní, které by

6

2.1 Simulace DARP

mohli použít a pomocí něho implementovat zcela rozdílné algoritmy. Tedy mým cílem
(na rozdíl od kolegy) není přímo hledat vylepšení známých řešení, ale sjednotit je a porovnat
pomocí testbedu.

2.1.2 Článek o simulačním modelu DARP pro handikepované
Tento článek se zabývá simulací různých skutečných městských dopravních systémů
pro handikepované, které používají moderní technologie (především automatickou detekci
pozic vozidel - AVL) [5].
Pro tento účel byl taktéž vyvinut simulační testbed, který testuje různé technologie
a strategie přidělení nových požadavků. Tento testbed podporuje mnoho praktických
vymožeností jako např. přidání požadavku do již probíhajícího plánu, simulace selhání
a zpoždění vozidel, prodleva při odpovědích na požadavky za účelem lepší optimalizace,
možnost trénovat i ruční obsluhu centrály apod.
Koordinační model je zde však soustředěný na dispečink (na rozdíl od mé práce tedy
nesimuluje dorozumívání mezi cestujícími a vozidly bez použití dispečinku). Je zaměřený
především na porovnání systémů s AVL a bez AVL. U použitého algoritmu lze měnit způsob
přidělení požadavků a optimalizaci již přidělených cest. Neumožňuje však úplnou změnu
algoritmu (stále jde o lineární programování). Dále nelze měnit parametry cestujících,
požadavků apod, jinak řečeno jeho cílem není nabídnout rozšiřitelné, obecné rozhraní.

2.1.3 Další články používající simulace
Další článek opět simuluje přepravní služby pro handikepované v USA [6]. Kolegové
především zkoumali rozdíl v produktivitě při nastavení různě velkých časových oken
a při rozdělení města na menší nástupní oblasti. Věnovali se podrobné statistice požadavků
(podle vzdálenosti, denní doby apod.) a potom podle ní generovali co nejreálnější požadavky
během simulace. K naplánování jízd použili tentokrát tzv. vkládací (insertion) algoritmy
(kvůli nízké výpočetní složitosti). Na rozdíl ode mě spouštěli plánování pouze staticky
(jednou denně). Výsledkem výzkumu bylo, že rozšíření časových oken zlepší všechny
parametry důležité pro přepravní společnost, ale je samozřejmě méně pohodlné
pro cestující.

Kapitola 2 Rešerše
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Jako poslední podrobnější rozbor zde uvedu výzkum, který pomocí simulace porovnává
efektivitu dopravy na požádání s klasickou městskou hromadnou dopravou [7].
Toto porovnání moje práce neumožňuje, ale je jistě zajímavé nahlédnout, jaké skutečnosti
lze simulací zjistit před drahým skutečným zprovozněním. Z této simulace vyplynulo,
že použitelnost dopravy na požádání s fixním počtem vozidel se rychle snižuje, když se zvýší
poptávka. Zkrátka je u ní velikost flotily mnohem více závislá na počtu uživatelů. Pokud je
ale poptávka dost velká a moc se nemění, je doprava na požádání cenově dostupným
a použitelným řešením.

2.2 Algoritmy DARP
V této kapitole se pokusím zachytit články pojednávající o problému DARP z různých
úhlů. Ze zde uvedených zdrojů pak vychází dokument celkové analýzy uvedený v další
kapitole, který mi byl užitečný jako základ pro orientaci v začátcích návrhu.
Algoritmy DARP mají na vstupu požadavky cestujících a množinu vozidel. Jejich
úkolem je sestavit rozvrhy jízd pro všechna vozidla. Tyto algoritmy často pracují ve více
fázích, např. nejdříve ohraničí vhodnou skupinu požadavků pro každé vozidlo a až poté
detailně sestaví rozvrhy. Pojďme se nyní zorientovat v tom, jaké postupy se pro tyto úkoly
používají.
Obecně bych algoritmy pro přidělování vozidel k cestujícím rozdělil do třech hlavních
přístupů. Zřejmě nejpoužívanějšími jsou tzv. vkládací (insertion) algoritmy. Jsou obvykle
rychlé, ale neposkytují příliš optimální řešení. Pokouší se sestavit budoucí rozvrhy jízd
pro každé vozidlo tak, že postupně do různých částí každého rozvrhu vkládají nové
požadavky a optimalizují při tom např. celkovou délku rozvrhu. Tento přístup používám já,
a dále je stručně popsaný např. v článku [6] v kap. 3.5. Podobné řešení nabízí např.
i kolegové Diana a Dessouky, kteří svůj algoritmus pojmenovali regret insertion heuristic
[13]. Uvádí zde, že jejich algoritmus tvoří kompromis mezi rychlostí vkládacích algoritmů
a přesností optimalizace lineárním programováním. Má složitost n3, kde n je počet
požadavků (na rozdíl od průměrné složitosti n2 u běžných vkládacích algoritmů).
Druhá možnost je prohledávání stavového prostoru. To znamená inteligentním způsobem
procházet možné stavy (v našem případě přidělení vozidel k cestujícím) a vybírat z nich ty
nejlepší a zároveň vyhazovat ty nejhorší. Zde lze nasadit např. nejrůznější grafové algoritmy.
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Ty můžou pracovat např. s časovou geografií (time geography), kterou používá právě kolega
Mezek [1]. Při té se hledají průniky možných výskytů vozidel v časoprostoru. S podobnou
myšlenkou pracují i časoprostorové sítě [9], což jsou tabulky, které mají na osách čas
a prostor a hledají se možné orientované hrany mezi jednotlivými body. Stejný zdroj také
na prvních několika stránkách přehledně mapuje vývoj používaných algoritmů pro DARP,
což můžu doporučit pro zvídavější čtenáře. Časoprostorové sítě lze s výhodou použít
i pro omezenější zadání, kdy přepravujeme všechny zákazníky na stejné místo, nebo naopak
ze stejného místa [10]. Další možností jsou toky v sítích spolu s Lagrangeovou relaxací
(převedení složitého optimalizačního problému na jednodušší, který ho přibližně zastoupí)
[11]. Nakonec lze použít i známý algoritmus K-Means (hledání k středů), který kolega Moidl
vylepšil pro svou implementaci problému DARP pro chytré telefony [2].
Třetí oblíbenou skupinou algoritmů, především u matematicky smýšlejících, je klasická
optimalizace přes lineární programování. Ta bývá obvykle poněkud pomalejší, než
předchozí, ale o to přesnější. Používá ji již zmíněný kolega Fu [5].
Kromě těchto nejprozkoumanějších přístupů se lze setkat i se specialitami. Výhody
multiagentních systémů lze využít např. tak, že požadavky přerozdělíme skupině vozidel,
které se pak mezi sebou domlouvají [12]. Podobný decentralizovaný přístup, kdy agenti
optimalizují tím, že si sami vybírají nejlepší cenu, jsem se pokusil aplikovat i v jednom
z algoritmů ve své práci (viz kap. 6.2.4). Nakonec se samozřejmě můžeme pokusit nasadit
různé další metody umělé inteligence, jako jsou například genetické algoritmy [14].

Kapitola 3 Analýza požadavků
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3 Analýza požadavků
Tato kapitola shrnuje veškerou práci a dokumentaci, kterou bylo potřeba vyprodukovat
před tím, než jsem začal testbed skutečně navrhovat a implementovat. Když se člověk
rozhodne vytvořit nové softwarové dílo, je důležité si na začátku přehledně stanovit, jaké
jsou požadavky. Požadavky testbedu budou vycházet z rešerše již existujících řešení
(viz předchozí kapitola). Přečtené články jsem analyzoval a hledal v nich za prvé možné
vlastnosti vozidel, cestujících, požadavků a měřených veličin (viz kap. 3.1) a také
mechanismy, pomocí kterých se jednotliví účastníci simulace (agenti) navzájem koordinují
(kap. 3.2). Nakonec bude ještě užitečné se zamyslet, jaké další funkce může testbed
podporovat

3.1 Analýza variability parametrů
Při procházení vědeckých děl v předchozí kapitole jsme mohli načerpat spoustu informací
a přístupů k řešení DARP. Z tohoto průzkumu teď můžeme sestavit přehledný rejstřík
možných vlastností požadavků, samotných cestujících, vozidel a výstupů. Tento dokument je
nadmíru užitečný pro následný vývoj testbedu, protože v podstatě umožňuje ujasnit si
požadavky na aplikaci. A v neposlední řadě nám dovolí i stanovit, které vlastnosti z různých
důvodů podporovat nebudeme. V tomto výčtu pojmů jsem je uvedl kurzívou s tím,
že v závorce píšu důvod, proč byly z testbedu vypuštěny. Tučně jsou pak uvedeny ty
nejdůležitější, základní vlastnosti. Ostatní požadavky testbed umožňuje snadno přidat
a podporovat, přičemž jen některé z nich byly implementovány už v rámci této práce (více
viz kap. implementace). Tento dokument tak krásně vystihuje rozdíl v rozsahu jednotlivých
vývojových fází - od analýzy, přes návrh, až k implementaci.

3.1.1 Vlastnosti požadavků na přepravu
Požadavky na přepravu vždy vytváří cestující a proto jsou silně ovlivněny jeho
vlastnostmi a preferencemi (viz další kapitola). Je proto potřeba umožnit generování
požadavků podle denní doby, věku a vůbec celkově umožnit zavést v budoucnu
i komplexnější simulaci chování typických cestujících.
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Ve zdrojích uvedených v rešerši se u požadavků opakovaně objevovalo několik

základních vlastností. Pokusím se je sepsat v bodech:
•

čas vyzvednutí a příjezdu do cíle
◦ dva časové intervaly (pro vyzvednutí i vystoupení)
◦ jeden interval (nejdřívější možný nástup - nejpozdější výstup)
◦ pouze nejpozdější výstup (nástup kdykoli)
◦ více různých rozmezí, ve kterých se může požadavek uspokojit (můj nápad, který
je ale zbytečný, ani v praxi se moc nepoužívá)

•

místo nástupu

•

místo výstupu (přesný bod, příp. oblast ve městě - oblast by přinesla spoustu dalších
nejasností)

•

maximální čas strávený v dopravním prostředku

•

maximální cena, kterou jsem ochoten zaplatit za danou cestu

Kromě těchto několika často se vyskytujících pojmů se u některých algoritmů objevily
i zvláštní vylepšení požadavků. Většinu z nich jsem po hlubším zamyšlení z různých důvodů
zamítnul (a uvádím je kurzívou). Jde o následující vlastnosti:
•

urgentnost (umožňuje přidělovat různou prioritu cestujícím ve skupině) (praktičtěji je
to nahrazené maximální cenou)

•

s kým chci jet společně (je možné, ale není nutné - postačí čas požadavku)

•

omezení na akceptovatelné typy dopravy (podporujeme pouze dopravu na požádání,
co se týče jejich typů a vybavení, slouží k tomu následující bod)

•

speciální požadavky na výbavu (zde lze uvést jakékoli informace, např. ve formě
několika klíčových slov - "pro handikepované", "autosedačka", "podporuje placení
kartou", "sportovní třída",...)

•

vícebodová cesta, včetně placené čekací doby na jednotlivých uzlech (toto je zbytečně
komplikované, půjde částečně nahradit více navazujícími požadavky)

Kapitola 3 Analýza požadavků
•

minimální a
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maximální velikost spolucestující skupiny (minimum lze využít

např. při společném nástupu se známým na určitém veřejném místě srazu)

3.1.2 Vlastnosti cestujícího
Vlastnosti cestujícího přímo ovlivňují generování požadavků, podle kterých se pak
plánuje nejvhodnější přiřazení k vozidlu. Proto se tyto parametry můžou libovolně odrážet
a přenášet i do požadavků, které jsou shrnuté výše. K praktickým parametrům cestujících
můžou patřit:
•

jak daleko jsem ochoten dojít pěšky (v okolí nástupního místa)

•

průměrná rychlost chůze (může se např. lišit se u mladších versus starších lidí)

•

osobní údaje o cestujícím (jméno, věk, povolání apod.)

Dále mě napadaly další obecnější vlastnosti cestujících jakožto uživatelů služeb. Jak je
vidět v následujícím seznamu, většinu z nich jsem se rozhodl nepodporovat:
•

hodnocení ostatními uživateli aplikace (není potřeba počítat, netýká se přímo jízd)

•

historie (ne)obsloužených požadavků (není třeba si pamatovat)

•

slevy, předplacené karty apod., které mohou ovlivnit cenu

•

preferovaná metoda placení (hotovost/kartou) (patří do speciálních požadavků)

•

přihlašovací jméno a heslo (nesouvisí s přepravou)

3.1.3 Generátor požadavků
Generátor bude schopen simulovat chování cestujícího. Proto vytváří požadavky
na přepravu především podle vlastností cestujícího. V realitě se cestující rozhoduje i podle
denní doby, dnu v týdnu nebo podle objektů na mapě (např. "dovez mě k nejbližšímu
supermarketu"). Tyto vlastnosti ovšem simulátor zatím nepodporuje a není to vyžadováno.

3.1.4 Hodnotící kritéria
Toto jsou parametry, podle kterých optimalizujeme plánování jízd (tedy určují, který plán
považujeme za nejlepší). Původně jsem chtěl i tato kritéria udělat nastavitelná, ale došel jsem
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k závěru, že testbed má podporovat obecně širokou plejádu algoritmů, přičemž většina z nich
neumožňuje zvolit si optimalizační kritérium. Proto zde tento výčet uvádím jen pro přehled,
přičemž výběr kritéria nechávám na konkrétní implementaci. Pokud bude programátor chtít
zavést algoritmus, kde si toto kritérium bude moct cestující zvolit, nebude problém ho zavést
jako další parametr požadavku. Všiml jsem si následujících kritérií, které se snaží především
optimalizovat systém dopravy ve prospěch zákazníků:
•

minimální cena přepravy pro zákazníka

•

minimální doba cestování zákazníků

•

minimální zajížďka pro zákazníky (pozn.: souvisí s dobou cestování)

•

minimální doba čekání zákazníků

Jiné algoritmy šly cestou, která je často k té první protichůdná, a to optimalizace
algoritmů pro zisk dopravních společností. Do této oblasti patří následující kritéria:
•

minimální ujetá vzdálenost vozidel

•

maximální počet obsloužených požadavků (bez zpoždění)

•

maximální průměrná obsazenost vozidla

•

minimální počet navzájem vyměněných zpráv

3.1.5 Vlastnosti vozidla
Vozidla v naší aplikaci představují dopravní službu a mohou tak mít mnoho parametrů,
které mohou rozhodnout o tom, jestli jsou pro zákazníka vhodná, nebo ne. Řidiče vozidel
není v aplikaci potřeba hlouběji stylizovat. Jsou to agenti, kteří především vozidla řídí podle
aktuálního plánu a to bez přestávek a bez nehod. V některých (zvláště decentralizovaných)
algoritmech mohou s cestujícími vyjednávat a sami cestu plánovat. Ještě poznamenám,
že většina algoritmů počítá u vozidel pouze s kapacitou a ani já jsem vozidlům zatím
neimplementoval žádné další vlastnosti. Samozřejmě je ale možné a jednoduché tímto
směrem aplikaci rozšířit.

Kapitola 3 Analýza požadavků
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Nejdříve uvedu seznam vlastností, které se týkají především technických parametrů
vozidla:
•

kapacita (počet sedadel)

•

průměrná rychlost

•

výbava pro speciální cestující (např. handikepované), kvalita vozidla a další nečíselné
údaje (pole stringů)

Z jiného pohledu lze vozidlo považovat i za objekt poskytující nějakou dopravní službu.
Z této definice vyplynuly následující možné vlastnosti:
•

cena přepravy pro cestující (umožňuje zavést různě drahé dopravní služby)
◦ cena za přistavení vozidla (paušál)
◦ cena za ujetou vzdálenost nebo za čas strávený ve vozidle (může být proměnná
podle délky jízdy)
◦ cena za další nadstandardní služby (zbytečný detail nesouvisející s jízdou)
◦ cena závisející na atributech cestujícího (např. slevové kupony)
◦ cena dynamicky se odvozující od počtu cestujících na palubě

•

nákladová cena
◦ náklady za ujetou vzdálenost
◦ hodinová mzda řidiče

•

typ služby
◦ doprava na požádání
◦ MHD s pevně stanovenými zastávkami (omezíme se na dopravu na požádání)

•

jízdní řád, služební doba (budeme pracovat non-stop)
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3.1.6 Výstupní statistika
Výstupní parametry, jako např. celkový počet jízd a průměrná obsazenost vozidla, jsou
důležité především pro výsledné porovnání algoritmů. Pokud by se musely počítat
dynamicky po celou dobu, bylo by důležité na ně testbed pečlivě uzpůsobit. Naštěstí ale jdou
všechny tyto statistiky spočítat mnohem elegantněji a to tak, že se v průběhu simulace
zapisují do souboru jednoduché události tak, jak nastávají (cestující nastoupil, vozidlo
se přemístilo apod.). Z tohoto tzv. logovacího souboru se pak dá zpětně rekonstruovat celá
historie děje během simulace. Výčet těchto statistik lze proto libovolně rozšiřovat. Ty, které
jsem zatím implementoval, můžete najít v kap. 6.1.2.

3.2 Analýza koordinačních mechanismů
V předchozí kapitole jsme si sestavili podrobný výčet statických parametrů agentů
a celého testbedu. Tyto parametry nám určují, s čím vším by měly podporované algoritmy
mít možnost počítat. Průzkum samotné nabídky algoritmů jsme si prošli v rešerši. K tomu,
abychom měli o budoucí aplikaci celkovou hrubou představu, nám ještě zbývá si uvědomit,
jakým způsobem agenti navzájem koordinují svou činnost. Tedy jak si vyměňují informace
mezi sebou před tím, než plánovací algoritmy spustí. Mechanismy koordinace jsou
pro rozhraní testbedu obzvláště důležité, protože bude potřeba je navrhnout dostatečně volně,
aby podporovaly různé přístupy, ale zároveň funkčně, aby nebylo potřeba je pro každý
algoritmus znovu vymýšlet od začátku. Koordinace je dále detailněji rozpracovaná (včetně
obrázků) v části práce věnující se návrhu.

3.2.1 Centralizovaný koordinační mechanismus
Komunikace a plánování je v tomto případě soustředěná na jedno místo - dispečink (řídící
centrum). Pro tento případ je navržená naprostá většina algoritmů, protože poskytuje
na vstupu všechny informace o požadavcích i vozidlech najednou a umožňuje tak komplexní
plánování spousty nápaditých zjednodušení (heuristik). V praxi to znamená, že cestující
zavolá na ústřednu dopravní služby a objedná si vozidlo. Ústředna zajistí veškeré plánování
a pošle vybrané vozidlo, aby zakázku obsloužilo.
Vstupem algoritmu (pracujícího na dispečinku) jsou tedy všechna vozidla (volná
i obsazená) a všechny neobsloužené požadavky. Tyto požadavky dále obsahují různá
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omezení (viz předchozí kapitola), se kterými musí algoritmus počítat. Základním
a nejdůležitějším omezením jsou časová okna. Výstupem jsou pak nejen skupiny cestujících
přiřazené k různým vozidlům, ale zároveň i konkrétní plány cest.

3.2.2 Decentralizovaný koordinační mechanismus
Při tomto přístupu dispečink neexistuje a cestující se tak koordinují s řidiči přímo.
Plánování a optimalizace se tak rozloží na více agentů. Optimalizaci můžou provádět za prvé
cestující tím, že si vyberou, která vozidla osloví a s kterým nakonec pojedou. Řidiči pak
mohou zase odmítat jim nevýhodné zakázky a ostatním cestujícím nabídnout co možná
nejlepší podmínky. Přestože (nebo právě proto) tento způsob koordinace není pro algoritmy
DARP zatím příliš prozkoumaný a používaný, rozhodl jsem se, že ho v testbedu budu
podporovat, abych byl dostatečně univerzální. A také abych měl ke zkoumání co
nejrozmanitější spektrum možných algoritmů.
Vstupem algoritmu u vozidel je zde několik požadavků od cestujících, kteří se rozhodli
jej oslovit. Výstupem je potom plán, v jakém pořadí některé (nebo všechny) tyto cestující
vozidlo obslouží.

3.2.3 Další potřeby a výpočty při koordinaci
Z rešerše vyplynuly ještě další skutečnosti (a často speciality), kterými se jednotlivé
přístupy vyznačovaly. Kromě toho mohou být pro koordinaci potřeba dodatečné výpočty,
které se netýkají jen samotné domluvy mezi agenty. Proto takovéto další odlišnosti shrnu
v následujících odstavcích s tím, že ne všechny bude nutné v testbedu podporovat.
Před klasickým vznesením požadavků se cestující můžou domluvit na společném bodě
ve městě, kde se sejdou, aby mohli cestovat společně. S tím souvisí i možnost podporovat
skupinové požadavky pro více lidí, které mohou být (když jde o velkou skupinu) obslouženy
i více vozidly.
Příjemci zpráv mohou být agenti libovolného typu (vzpomeňme např. na možnost,
kdy dispečink předá požadavky skupině vozidel a ty se pak domluví mezi sebou [12]).
Nebo cestující domlouvající si místo srazu. Příjemců může být i více, např. několik
nejbližších, nebo všichni v určitém okolí.
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Domluva může také proběhnout nejen jednorázově před započetím jízdy, ale další

cestující se mohou přidávat i během jízdy (tzv. zajížďka, angl. diversion). Během domluvy
se k požadavkům, cestujícím i vozidlům mohou přidávat dodatečné informace, např. různé
stavy a hodnocení.
Co se týče výpočtů, tak některé algoritmy mohou vyžadovat složitější výpočty ceny cesty
podle různých kritérií nebo způsob dělení ceny mezi cestující. Dále bude potřeba umět
odhadnout čas cesty včetně čekacích dob způsobených časovými okny. Nakonec se může
hodit i možnost nalezení bodu na mapě podle adresy.

3.3 Podporované funkce
Tato kapitola může čtenáři sloužit jako zásobárna postupů, které testbed bude
podporovat. Je zde shrnuto vše, co je potřeba rozhodnout před tím, než budeme moci
kvalifikovaně navrhnout mechanismy koordinace a jednotlivá rozhraní. Nejdříve vysvětlím
způsoby, jakými bude prakticky možné testbed rozšiřovat o nové funkce. Poté se zamyslím,
jak bude fungovat dynamické plánování. Nakonec si rozmyslíme, co vlastně bude pro testbed
znamenat podpora snadné výměny různých plánovacích algoritmů.

3.3.1 Snadná rozšiřitelnost
Základním požadavkem na testbed je snadná rozšiřitelnost v mnoha oblastech. Jednotlivé
přístupy, které jsem analyzoval v rešerši, se lišily různými způsoby koordinace agentů,
přeposílaly si různá data, generovaly různě složitými způsoby požadavky apod.
Rozšiřitelnost zajistím tím, že každá oblast, která bude potřeba vylepšovat, bude
zapouzdřena do samostatné třídy a všechny její zajímavé parametry a metody budou mít
viditelnost protected (aby s nimi mohl potomek pracovat jako se svými).
Uvedu příklad. Když bude např. v požadavku chybět barva auta, a nově implementovaný
algoritmus se bude právě podle barev rozhodovat, má programátor dvě možnosti. Buďto
jednoduše přidá do třídy Request další parametr colorOfCar a zavede pro něj nový
konstruktor, nebo třídu Request podědí, nazve ji RequestWithColor, a bude ve svém
algoritmu tyto požadavky generovat a přetypovávat na ně (více o požadavcích
viz kap. 4.3.2).
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3.3.2 Statické a dynamické plánování (zajížďka)
V analyzovaných algoritmech vidíme dva možné přístupy k plánování. V některých
úlohách dostává dopravní služba obvykle požadavky s velkým předstihem a proto stačí, když
se jízdy naplánují např. na začátku dne [6], a poté se podle těchto plánů celý den jezdí. Toto
tzv. statické plánování (bez zajížďky) použil i můj kolega z ČVUT (viz [1], kap. 4.1) a já ho
také pro ukázku používám v polovině svých algoritmů. Toto plánování s sebou nese další
specifika, jako např. že vozidla mohou dostat nový plán až když dokončí původní.
Je však potřeba do testbedu zahrnout i volnější způsob, tzv. dynamické plánování
(se zajížďkou). Existují totiž i algoritmy, které během dne jízdy dále optimalizují
a přeskupují podle toho, jak přichází další požadavky. Nebo se pokouší nový požadavek
jednoduše přiřadit nejbližšímu vozidlu, i když právě veze někoho jiného. Jak jsem
při implementaci zjistil, dynamické plánování není jen obecnější formou statického,
ale vyžaduje především možnost změnit plán, a potom je ve výsledku přímočařejší a méně
omezené aktuálním stavem flotily vozidel.
Jak se přijetí nového plánu projeví na straně vozidla můžete sledovat na obr. 1. Vozidlo
nejdříve jede podle původního, horního plánu. Po projetí uzlu nástup 1 ale náhle přijme
z dispečinku nový plán. Tento nový plán vždy začíná tam, kde na původní navazuje (v tomto

Obrázek 1: Plán se zajížďkou
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případě v uzlu nástup 2) a pokračuje zcela libovolně. V našem příkladu jde o stejný plán,
do kterého byl vložený další požadavek (nástup 3 a výstup 3).
Více o rozdílech mezi algoritmy se zajížďkou a bez ní se dozvíte graficky např. v kap. 4.2
a také detailněji při popisu implementace testovacích algoritmů (kap. 6.2). Výsledky
porovnání obou skupin algoritmů se potom věnuji ve fázi vyhodnocení.

3.3.3 Podpora různých algoritmů
Jak jsme se dozvěděli v kap. 2.2, algoritmy pro DARP můžeme rozdělit minimálně
do třech standardních skupin, plus několika dalších speciálních postupů. V návrhu jsem mohl
jít cestou hledání společných rysů každé skupiny - podpory prohledávání grafů, vkládacích
algoritmů i lineárního programování. Došel jsem však k závěru, že by tato "pomocná"
rozhraní vývojáře spíše omezovala a nadělala by víc škody, než užitku. Proto jsem se rozhodl
abstrahovat pouze mechanismy koordinace a posílání zpráv. Algoritmy pak mají svobodu
se rozhodnout, jakým způsobem budou reagovat na nastalé události (přijetí dalšího
požadavku, uplynutí určitého intervalu, nástup do vozidla ap.). Je na nich, jak často budou
spouštět plánování, co všechno si budou pamatovat a jaká konkrétní data si budou přeposílat.
Testbed vývojářům poskytne jen základní rozhraní dat a koordinace, jehož části mohou dále
rozšiřovat, nebo naopak ignorovat.
Tímto jsme završili fázi shánění a shrnutí dostupných informací v rámci analýzy. Věřím,
že nyní máte pestrou představu o tom, co všechno se za tajemnou zkratkou DARP skrývá
a jak širokou tematiku má testbed obsáhnout. Jsme tak připravení dát společně budoucí
aplikaci jasnější obrysy během další fáze - návrhu.
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4 Návrh
Zatímco v předchozí části jsme si uvědomili, s čím vším bude budoucí testbed pracovat
a trochu se zorientovali ve světě poptávkové přepravy, nyní nás čeká fáze tvořivá, kdy je
naším úkolem dát budoucí aplikaci jasný tvar a funkčnost, abychom ji mohli začít
programovat. Všechny diagramy a úvahy, kterým budete při návrhu svědky, popisují už
skutečné funkční dílo, jehož technické detaily můžete pak najít v kap. implementace.
V první části je potřeba si ujasnit jednu z nejdůležitějších interakcí agentů, kterou je
nástup a výstup z vozidla. Hned poté přejdeme do části koordinačních mechanismů, kde je
znázorněno, jakým standardizovaným způsobem se mezi sebou agenti budou domlouvat,
aby mohli efektivně spolupracovat. Nakonec navrhneme rozhraní, která budou umožňovat
variabilitu ve všech oblastech, které mají být podle analýzy rozšiřitelné (od řídících
algoritmů přes předávané objekty až k pomocnému modelu dopravní služby).

4.1 Interakce při nástupu a výstupu
Zatímco v minulé kapitole jsem prohlásil, že pro průběh samotného plánování nebude
potřeba zavádět zvláštní rozhraní, tak co se týče způsobu, kterým cestující nastupují
a vystupují z vozidel, je situace poněkud jiná. Ve všech případech totiž vozidlo jezdí podle
plánu po určitých bodech na mapě, přičemž na každém bodě může jeden nebo více
cestujících nastoupit, a jeden nebo více cestujících vystoupit. A proto můžeme tento systém
umístit do společného rozhraní nezávislého na algoritmu a nezávislého na tom, jakým
způsobem se spolu agenti jinak domlouvají.
Původně jsem zvažoval a neúspěšně implementoval několik různých scénářů.
Např. systém, kdy se o všechno starají cestující a vozidla pouze jezdí po zadaných bodech,
nefungoval, protože když projelo vozidlo kolem cestujícího, tak ten automaticky nastoupil,
ale přitom měl podle plánu nastoupit až později a simulace proto padala. Podobně opačný
extrém, kdy řidič měl informace o všech cestujících na palubě a říkal jim, kdy nastoupit
a kdy vystoupit, se mi v praxi neosvědčil, protože byl celý proces už zbytečně složitý.
Nakonec jsem navrhl a použil praktický kompromis, který vidíte na obr. 2. Stručně
řečeno, při nástupu proběhne domluva mezi řidičem a cestujícím (je to proto, aby cestující
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Obrázek 2: Nastupování a vystupování z vozidel

nenastoupil zbytečně brzo a řidič počkal na všechny cestující). Naopak výstup provedou
cestující už automaticky bez nutnosti komunikace s řidičem, protože vždy vystupují hned
v okamžiku, kdy na místo dorazí (a nemůže se stát, že by vystoupili předčasně).

4.2 Koordinační mechanismy
Cílem řízené komunikace mezi agenty je rychle a efektivně si předat informace, které
umožní plánování a výběr jízdy tak, aby všichni v každý okamžik věděli všechno potřebné.
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V této kapitole se pokusím způsob koordinace agentů navrhnout dost obecně na to, aby ho
mohly využít všechny algoritmy a nebylo k němu potřeba nic přidávat.
Během návrhu se ukázalo, že kromě klasického přeposílání zpráv bude užitečné zavést
do aplikace ještě tzv. časovač (timer). Jeho využití vysvětlím v následující kapitole. Po ní
pak budou následovat diagramy centralizované a decentralizované koordinace (dva různé
mechanismy dorozumívání, které bude testbed podporovat).

4.2.1 Synchronizace zpráv s časovačem
Aby bylo možné diagramům v následujících kapitolách porozumět, je dobré si vysvětlit,
jakým způsobem můžou akce (např. odeslání zprávy) vzniknout. Vždy jde o následující
posloupnost: cestující vyšle požadavek, postupně se naplánuje, kdo ho pojede obsloužit,
a nakonec zvolené vozidlo vyrazí na cestu.
Proces plánování lze spustit dvěma způsoby. Za prvé se může čekat, až se nashromáždí
určitý počet požadavků (např. od desetiny cestujících), a když zásoba přesáhne tuto hodnotu,
někomu je přiřadíme. Toto ale nemusí být pro některé algoritmy dostatečně univerzální.
Proto se ukázalo jako užitečné zavést do rozhraní časovač (timer), který volá určité metody
(např. plánování) v pravidelných intervalech, řekněme každých 10 simulačních minut. Oba
způsoby volání jsou v diagramech naznačené.
Nakonec je třeba si uvědomit, že přestože diagram vypadá přísně synchronně (jako by
se všechno dělo za sebou v očekávaném pořadí), v praxi to tak být vůbec nemusí. Cestující
v diagramu představuje spoustu cestujících, stejně jako řidič spoustu řidičů. Metody
časovače se mohou volat před i po libovolných zprávách. Některá vyjednávání mohou být
v polovině a další v tu samou dobu začínat. S tím je třeba potom počítat při implementaci
konkrétních algoritmů. Dobrá zpráva je, že simulátor běží pouze v jednom vlákně, takže
alespoň jednotlivé metody se vždy provádí v celku a bez přerušení.

4.2.2 Centralizovaný koordinační mechanismus
Obr. 3 ukazuje typický průběh centralizované koordinace cestujících, vozidel
(resp. řidičů) a dispečinku. Diagram obsahuje i popisky vysvětlující co se krok za krokem
děje, takže zde se pokusím uvést situaci do kontextu. Nejdříve všichni cestující pošlou své
požadavky na dispečink. Tyto požadavky mohou některé algoritmy rovnou po malých
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Obrázek 3: Centralizovaný koordinační mechanismus

skupinkách zpracovávat (viz oblast alt), nebo počkají na signál z časovače a zpracují je
v pravidelných časových intervalech. V metodě processRequests tedy dispečink naplánuje
obsloužení většiny požadavků ve formě jízd pro několik vozidel. Na závěr dispečink
informuje o nových plánech všechny agenty, kterých se plány týkají - tedy cestující,
kteří se do plánu vešli, dostanou informaci, kdo je vyzvedne, a vozidla, která mají plány
obsloužit, dostanou přiřazený samotný plán.
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4.2.3 Decentralizovaný koordinační mechanismus
Nyní popíšu situaci u decentralizované koordinace (bez dispečinku). Tento způsob
vzájemné souhry agentů je o něco komplikovanější a nabízí více možných alternativ.
Na obr. 4 vidíme příklad takovéto koordinace, kde jeden cestující osloví několik vozidel
ve svém okolí. Už v tomto kroku se může rozhodnout jinak - např. že osloví pouze nejbližší
vozidlo, nebo všechna volná, nebo všechna vozidla s autosedačkou apod. To nabízí nejen tu
možnost, že vozidla budou používat různé plánovací algoritmy a nabídnou tak různorodé
návrhy, ale především se omezující kritéria nemusí přidávat klasicky do požadavku, ale stačí
omezit už ve fázi výběru vozidel, od kterého bych chtěl požadavek splnit.
Následuje plánování jízd, které mají v rukou řidiči. Situaci mají jednodušší, než dispečink
u centralizované koordinace, protože jim jde pouze o to najít ideální pořadí cestujících
v plánu. Těm cestujícím, které se řidič rozhodl obsloužit, pošle návrh jízdy, který obsahuje
cenu a příp. další důležité údaje. Když se cestujícím nashromáždí určité množství požadavků
(nebo přijmou signál časovače), tak si z nich vyberou jeden nejlepší. Zde mají cestující
prostor pro optimalizaci - můžou se rozhodnout, jestli je pro ně důležitější např. to,
aby dorazili do cíle co nejdříve, nebo raději co nejlevněji. Vyjde jim jeden návrh, který
zprávou acceptProposal potvrdí a ostatní případně odmítnou.
Nakonec řidič, když přijme určitý počet potvrzení a zamítnutí (nebo pomocí časovače),
znovu přepočítá plán (protože může být nyní výhodnější vzít cestující, kteří plán přijali,
v jiném pořadí). Vznikne konečný plán, který je ještě potřeba cestujícím potvrdit.
Toto potvrzení jsem přidával až dodatečně. Je zde užitečné proto, aby cestující měli jistotu,
že vozidlo přijede (mohlo se teoreticky stát, že kvůli zpoždění způsobeném přeposíláním
zpráv by vozidlo někoho nestihlo obsloužit, přestože mu to chvíli předtím navrhlo v takovém případě by cestující jednoduše nedostal potvrzení). Ihned po ujištění všech
cestujících se řidič podle plánu vydá na cestu.
Alternativy
Kromě mechanismu, který jsme popsali, vás jistě napadne ještě několik dalších variant.
V našem příkladu by totiž byl v praxi problém v tom, že na začátku sice řidič slíbí určitou
cenu, kterou ale potom vůbec nemusí dodržet (protože cena platí jen s určitým počtem
cestujících na palubě a ne všichni musí tento plán přijmout). Proto by bylo jistě zajímavé,
kdyby se s každým cestujícím dokončovalo vyjednávání zvlášť a nabízela se mu skutečná
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Obrázek 4: Decentralizovaný koordinační mechanismus (příklad)

cena, která by platila, kdybychom do existujícího plánu přidali právě jen jeho. Vyjednávání
by pak bylo zdlouhavější, ale férovější.
Nakonec je dobré zmínit, že programátor má při implementaci svobodu některé možnosti
mechanismu úplně ignorovat. Např. ve dvou z mých testovacích algoritmů se proces odeslání
a schválení návrhu úplně ignoruje (návrh se posílá automaticky všem a všichni ho
automaticky schvalují). O porovnání algoritmů se dozvíte více v kapitole vyhodnocení.
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4.3 Rozhraní
Nyní jsme se dostali do bodu, kdy máme přesně navržené, jaké má testbed podporovat
funkčnosti a jakého koordinačního mechanismu se budou algoritmy držet. Nic nám už
nebrání z těchto znalostí odvodit přímo rozhraní a abstraktní třídy, na kterých bude testbed
založen.
V následujících kapitolách proto najdete přehled (většinou abstraktních) tříd, ze kterých
se testbed bude skládat. Rozdělil jsem je do tří druhů:
•

řídící logiky agentů - přímo vycházejí z diagramů koordinace a umožňují jejich
průběh

•

třídy přenášející data - umožňují vytvářet objekty, které si pak agenti předávají
mezi sebou

•

pomocné třídy - zahrnují všechny další logické objekty, které by v testbedu měly být
snadno rozšiřitelné

4.3.1 Řídící logiky agentů
Během návrhu se ukázalo, že bude dobré zavést strukturu tzv. řídících logik, které
ovládají veškeré chování agentů. V následujících kapitolách si popíšeme, jak tyto logiky
souvisí s mechanismy koordinace a jakou funkčnost by z toho důvodu měly nabízet.
Vztah agenta a jeho logiky
Jedním z hlavních úkolů programátora multiagentního systému je implementovat chování
agentů. Ve světě simulace AgentPolis to znamená napsat životní cyklus agenta (tedy co bude
po celou dobu simulace dělat). Aby mohlo být chování agenta libovolně upravováno, bude
třeba mu předat řídící logiku, která bude dělat co možná nejvíce činností za něj. Postupně
se ukázalo jako nejvýhodnější následující rozdělení zodpovědností:
1. Agent - přijme všechny zprávy od ostatních agentů a přijme pravidelná volání
od časovače. Reakce na všechny tyto události nechá na své logice.
2. Řídící logika - dělá všechny činnosti agenta v simulaci (pohyb, nastupování, čekání)
a zároveň odesílá zprávy jiným agentům. Pamatuje si všechny informace, které
k tomu potřebuje.
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Souvislost logik s koordinačními mechanismy
Pozorný čtenář se možná diví tomu, že v předchozí kapitole používám dva různé pojmy -

agent a logika - zatímco na diagramech koordinace jsem používal aktory, které představovaly
jednoduše řidiče, cestující a dispečink. Zastupují tedy aktoři logiku nebo agenta? Na to nám
již odpověděla předchozí kapitola. Zatímco přijaté zprávy zachytí nejdříve agenti, o odesílání
se stará logika. Na diagramech tedy aktoři zachycují obě dvě entity v jednom, aby to
nevypadalo zbytečně komplikovaně.
Základní logika (AgentLogic)
Na obr. 5 vidíme základní strukturu řídících logik. Třída AgentLogic slouží jako
shromaždiště všech metod a parametrů, které jsou pro ostatní logiky společné. Proto
obsahuje id agenta (každá logika totiž patří jednomu určitému agentovi) a potom několik
dalších široce použitelných objektů (např. MessageSender pro posílání zpráv, nebo
AgentPositionQuery

pro zjišťování aktuálních pozic agentů).

Obrázek 5: Řídící logiky agentů
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Rozhraní dispečinku (DispatchingLogic)
Schopnosti dispečinku jsou přímo odvozené z návrhu centralizovaného koordinačního
mechanismu

(kap. 4.2.2).

Dispečink

si

vždy

pamatuje

frontu

přijatých

(zatím

nezpracovaných) požadavků. Umožňuje je plánovat (metodou processRequests, která je
obvykle volaná časovačem) a výsledné přiřazení potom posílat zainteresovaným vozidlům
a cestujícím. Všimněte si, že metody zajišťující toto odesílání mají pouze viditelnost
protected (jsou na diagramu označeny křížkem). Je to proto, že odesílání plánů se dle
mechanismu koordinace nikdy nevolá z vnějšku.
Nastupování a vystupování (PassengerLogic, DriverLogic)
Tyto dvě logiky mají každá dva potomky (centralizovanou a decentralizovanou verzi),
které probereme dále. Samy ale obsahují především implementaci koordinace týkající se
nastupování a vystupování. Starají se tak o to, že všichni cestující vždy ve správnou chvíli
nastoupí a vystoupí z vozidla, přesně podle schématu uvedeného v kap. 4.1. Viditelnost
jejich odesílacích metod je private, protože se předpokládá, že jejich činnost nebude potřeba
dále přepisovat a vylepšovat.
Dále obě třídy budou potřebovat základní pohybové aktivity - cestující má svou
passengerActivity ,
drivingActivity,

která mu po nastoupení umožní na správném uzlu vystoupit, a řidič má

pomocí které může řídit své vozidlo po mapě. Všechny ostatní zatím

neznámé parametry vysvětlím v následujících kapitolách, které se věnují třídám pro přenos
dat a dalším pomocným třídám.
Konkrétní logiky cestujícího a řidiče
Na obr. 6 a 7 vidíme potomky logik popsaných v předchozí kapitole. Obsahují přesně
ty metody, které bychom čekali po prohlédnutí mechanismů koordinace (kap. 4.2).
U cestujícího zmíním metodu sendRequest. Ta je oběma verzím společná a liší se pouze
v implementaci (cestující totiž požadavky posílá buďto dispečinku, nebo vybraným řidičům).
Dále jsou zajímavé centralizované verze cestujícího i řidiče. Jak vidíme, nejsou to abstraktní
třídy, protože v sobě už mají očekávanou implementaci, která umožňuje spolupráci
s dispečinkem. Pokud obě verze budou programátorům stačit, mohou je použít a přepsat
pouze způsob plánování v logice dispečinku.

28

4.3 Rozhraní

Obrázek 6: Řídící logiky cestujícího

Obrázek 7: Řídící logiky řidiče

4.3.2 Třídy pro přenos dat
Nyní, když jsme stanovili rozhraní řídících logik a způsob jejich koordinace, je potřeba
si ujasnit obsah objektů, tzv. přepravek, které si mezi sebou budou tyto třídy přeposílat.
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Všechna přeposílaná data bychom měli zapouzdřit do samostatných tříd hlavně proto,
aby byla snadno rozšiřitelná (viz kap. 3.3.2). Když se podíváme na koordinační mechanismy
(kap. 4.2), půjde konkrétně o požadavky, návrhy, plány jízd pro řidiče a informace o cestě
pro cestující.
Požadavek
Všechny požadavky na jízdu vznikají tak, že je
vygenerují cestující. Vytvořením prvního požadavku je
celá simulace dána do pohybu. Hlavním smyslem
požadavku je vymezit optimalizační kriteria. Pokud
cestující např. odmítá jet autem bez klimatizace a je
ochoten zaplatit pouze určitou maximální cenu, měl by

Obrázek 8: Požadavek

to v požadavku jasně stanovit. Plánovací algoritmus
musí následně s nově přidanými přáními cestujícího počítat a zahrnout je v potaz při hledání
plánů.
Parametry, které by mohly požadavky zahrnovat, byly přehledně analyzované
v kap. 3.1.1. Na obr. 8 vidíme, že u požadavků je především potřeba znát cestujícího, který
ho vytvořil, a určení míst odkud a kam by chtěl jet. Již při analýze jsme zavrhli určení míst
jinými způsoby, např. pomocí oblastí nebo pouhých ulic, takže postačí uvést číslo bodu
na mapě. V případě potřeby simulace umožňuje podle těchto čísel najít souřadnice a měřit
potom vzdálenosti vzdušnou čarou i po silnicích.
Z analyzovaných vlastností lze přidat spoustu dalších jako nepovinných. Zatím zavedeme
jenom tu nejdůležitější, časové okno. Více o něm se dozvíte v kap. 4.3.3 o pomocných
třídách.
Návrh
Na rozdíl od centralizované koordinace, kde cestující
vyjádří svá přání pouze skrze požadavky, a podle nich je mu
nějaké vozidlo přiděleno, je v decentralizované verzi ještě
přidána možnost výběru z návrhů. Samozřejmě programátor
může tuto možnost ignorovat posílat prázdné návrhy, které

Obrázek 9: Návrh na jízdu

cestující potom automaticky potvrdí. Pokud ale chceme návrhy
více začlenit do optimalizačního procesu, máme možnost je libovolně rozšířit.
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Na obr. 9 vidíme, že návrh především obsahuje původní požadavek, protože je vždy

odpovědí na něj. Dále je v době odeslání návrhu známo, který řidič ho odeslal, a proto do něj
může připojit identifikátor sebe a svého vozidla. Jako nepovinné parametry můžeme přidat
např. navrhovanou cenu, čas dopravy do cíle a libovolné další. Tyto dva parametry jsem si
vyzkoušel použít u jednoho z testovacích algoritmů (viz kap. implementace).
Plán cesty
Plán cesty (viz obr. 10) by měl v sobě
obsahovat

všechny informace

potřebné

k tomu, aby vozidlo mohlo obsloužit určité
naplánované cestující a splnilo tak svůj
úkol. Tento plán dostane řidič buďto

Obrázek 10: Plán cesty

od dispečinku, nebo si ho naplánuje sám.
Pokud chceme, aby se v simulaci vozidlo pohybovalo po určité cestě, stačí nám k tomu
vyrobit objekt Trips, který v sobě zapouzdřuje přesně vytyčenou trasu, po které se má
vozidlo ubírat, ve formě několika navazujících seznamů bodů na mapě. To nám ale nebude
stačit, protože řidič má dále za úkol na každém navštíveném uzlu upozonit určité cestující
o tom, že mají nastoupit (viz kap. 4.1). Tuto informaci vyčteme z mapy passengers, ve které
je ke každému číslu uzlu množina cestujících, kteří nastupují. Některé algoritmy navíc
potřebují, aby plán bylo možné měnit za jízdy (tzv. zajížďka). Proto je navíc možné připojit
podrobný plán pro plánovač, který je rozepsaný v následující kapitole.
Informace užitečné pro řidiče už pravděpodobně nebude potřeba příliš rozšiřovat,
ale možné to je.
Informace o cestě
Aby byl výčet přeposílaných objektů úplný, je třeba ještě zmínit jednoduchou třídu
TripInfo, kterou se cestujícímu potvrzuje, že ho určité vozidlo vyzvedne. Tato třída v sobě
ponese pouze id řidiče a vozidla a nebude ji pravděpodobně potřeba dále vylepšovat.
Pro úplnost jsem ji ale také vyrobil.
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4.3.3 Další pomocné třídy
Poslední částí návrhu jsou pomocné třídy potřebné k tomu, aby náš testbed podporoval
všechny potřebné funkčnosti. Některé z nich vyplynuly už v předchozích kapitolách, jiné
bude třeba doplnit podle analýzy.
Časové okno
Jedním

z

nejdůležitějších

parametrů

požadavku je časové okno. Podle těchto oken
se orientují plánovače a podle nich se cestující
rozhoduje, kdy do vozidla nastoupí, nebo jestli
přijelo příliš pozdě. Časová okna jsou proto
v aplikaci hojně používaná. Jak vyplývá
z analýzy požadavků (kap. 3.1.1), měl by
testbed

podporovat

více

různých

typů

Obrázek 11: Časové okno

časových oken, a to jeden časový okamžik
(nejpozdější výstup), jeden časový interval (klasické okno nejdřívější nástup - nejpozdější
výstup), nebo dva intervaly (jeden pro nástup a jeden pro výstup).
Situaci jsem vyřešil tak, že jsem navrhl třídu TimeWindow (viz obr. 11), která podporuje
všechny typy oken. Typ okna se určí v konstruktoru podle toho, jestli se zavolá s jedním,
dvěma, nebo čtyřmi parametry. Třída si pak pamatuje vždy čtyři parametry, přičemž ty
nepoužívané zůstanou nulové. Okna se potom můžeme ptát např. jaké vznikne zpoždění,
když požadavek vyzvedneme v určitý čas (metoda getDepartureDelay), a ono správně
odpoví podle svého typu.
Vozidlo
V analýze je variabilitě vlastností vozidel věnována celá samostatná kapitola (3.1.5).
Pouze jedna jejich vlastnost je však skutečně podstatná a to je kapacita. Svojí kapacitu mají
ovšem už běžná fungující vozidla (entity) v simulaci. Proto, abych umožnil rozšiřitelnost,
zavedl jsem třídu TestbedVehicle, která implicitní vozidlo dědí a programátor si ho tak může
doplnit o libovolné množství dodatečných parametrů.
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Profil cestujícího
Ze stejného důvodu jako vozidla, bylo potřeba upravit dle našich potřeb i vlastnosti
cestujícího (kap. 3.1.2). Opět vznikla jednoduchá zapouzdřující třída PassengerProfile.
Jediný rozdíl oproti vozidlu je v tom, že cestující v simulaci jsou agenti. A protože jsem
nechtěl měnit celého agenta, rozhodl jsem se mu jeho osobní profil předávat jako parametr.
Generátor požadavků
Cestující je ten, kdo dá vysláním prvního
požadavku celou simulaci do pohybu. Není ale
vhodné, aby vytvoření požadavku proběhlo přímo
v agentovi, protože v budoucnu může být výroba
požadavků mnohem komplexnější (např. podle
denní doby, počtu dětí apod.) Z tohoto důvodu
vznikla

samostatná

třída

Obrázek 12: Generátor požadavků

RequestGenerator

(viz obr. 12). Třída si pamatuje profil cestujícího, pro kterého požadavky generuje, a také má
odkaz na callback, kterému vyrobený požadavek předá. Adresátem callbacku (tedy tím, kdo
ho implementuje) je opět spřízněný cestující.
Zavoláním metody start dojde k tomu, že generátor zahájí svojí činnost. Zatím
to znamená, že se pouze vygeneruje jeden požadavek a jednorázově zavolá callback,
ale v budoucnu může být (kromě dalších možností) implementována metoda timerSignal
(volaná z nějakého časovače), v rámci které by generátor mohl provádět další činnost.
Dynamický plán
Jak už bylo řečeno v kap. 3.3.3, budeme v naší aplikaci podporovat dynamické plánování.
Plán by tedy měl být během jízdy přizpůsobitelný - měl by do něj kdykoliv jít vložit další
požadavek, nebo případně některý z požadavků odebrat. Tento dynamický model bude
vyžadovat novou robustní třídu, kterou jsem pojmenoval FlexiblePlan (viz obr. 13).
Když si představíme vozidlo plnící několik požadavků, uvědomíme si, že na každém uzlu
může kdokoliv nastoupit i vystoupit. Navíc, na některých uzlech bude muset vozidlo nějakou
dobu čekat, než se otevře příslušné časové okno pro nastoupení. Z toho vyplývá,
že o každém uzlu si je třeba pamatovat další přídavné informace, a proto jsem pro něj navrhl
další třídu PlanItem.
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Uzel plánu jsem pro jednoduchost udělal pouze
nástupní nebo pouze výstupní (parametr getIn).
Pokud bude chtít nastupovat nebo vystupovat více
cestujících na stejném uzlu, přidá se do plánu
za sebe více uzlů se stejnou pozicí. Uzel pak už
jen umí oddálit nebo přiblížit čas, kdy do něj
vozidlo dorazí (metodami addTime a takeTime),
čímž podle časového okna požadavku přepočte čas
čekání a vrátí dobu, ve kterou bude moct z uzlu
vyrazit dále.
Díky těmto praktickým schopnostem uzlů už
půjde implementovat samotný FlexiblePlan. Tím,
že nový uzel na nějakou pozici vložíme nebo
odebereme (insert, remove), necháme přepočítat
časy příjezdů u všech následujících uzlů. Kromě
těchto dynamických změn je plán kompatibilní
s dalšími

běžně

používanými

objekty,

takže

dokáže např. vrátit aktuální seznam požadavků

Obrázek 13: Dynamický plán

(getRequests) nebo vyrobit objekt Trips, podle kterého může vozidlo jezdit (makeTrips).
Nakonec plán přirozeně umožňuje i další užitečné metody, jako např. spočítat cenu jízdy
pro určitého cestujícího (countPrice).
Popisem dynamického plánu jsme zakončili fázi návrhu aplikace. Během ní jsme si
připravili spoustu nových tříd, které bude třeba zprovoznit a sestavit z nich funkční aplikaci.
Do toho se pustíme v další kapitole - implementaci.
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5 Implementace
Testbed je nyní připraven k tomu, abychom ho mohli začít programovat. Na začátku
stručně vysvětlím použité technologie, na kterých je aplikace postavena. Poté
se zorientujeme v kódu tím, že popíšu obsah balíčků včetně odkazů na kapitoly, ve kterých
se o každém balíčku mluví. Obsah přibližně poloviny z nich jsem vysvětlil už v předchozí
kapitole při návrhu rozhraní. Zde proto následuje popis ostatních tříd, které bylo třeba
doplnit, aby celá aplikace skutečně ožila. Ještě předtím ovšem krátce představím použité
technologie a ukážeme si, jak vypadá okno simulace a jak se vkládá nová mapa města.

5.1 Použité technologie
Abychom měli hrubou představu o technické stránce testbedu, přiblížím vám nejprve,
co všechno bude k chodu aplikace potřeba nainstalovat a představím simulační platformu.

5.1.1 Požadavky na SW a HW
Výhodou testbedu je to, že čas simulace ubíhá podle toho, jak se provádí události.
Není proto nutné mít nějaký nadstandardně rychlý stroj na její spuštění, protože
na pomalejším počítači pouze čas v simulaci bude pomaleji ubíhat. V následující
kap. vyhodnocení budete mít možnost vidět časy, které simulace trvala. Proto je dobré jen
pro orientaci uvést, že všechny testy probíhaly na mém notebooku s následujícími parametry:
Intel Core 2 Duo 2.1 GHz, RAM 3 GB DDR2, HDD 320 GB 5600 RPM SATA II,
integrovaná grafická karta, 32-bitový operační systém Windows XP. Jelikož je ale testbed
psaný v Javě, měl by běžet i na jiných platformách.
Před tím, než se testbed pokusíme nasadit, měli bychom nainstalovat následující
podpůrný SW:
•

Java RE verze 1.6 (nebo vyšší)

•

Vývojové prostředí (IDE), nejlépe Eclipse (testováno ve verzi Juno SR 1)

•

Podporu buildovacího nástroje Maven v IDE (např. plug-in pro Eclipse)
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•

Ve vloženém projektu testbedu přiloženém na CD k této práci (darptestbed) mít
v souboru Mavenu (pom.xml) nastavenou závislost (dependency) na projekt
OnDemandTransport verze 1.0.0 (viz další kapitola)

5.1.2 Simulační platforma AgentPolis
Celý testbed je založen na platformě AgentPolis 2.0.0 psané v Javě, která umožňuje
vizuálně zobrazovat simulaci dopravy ve městě. Jde o multiagentní systém (viz kap. 2.1.2),
který vývojáři dovoluje programovat chování jednotlivých agentů (např. řidičů a cestujících)
v průběhu času simulace. Tato platforma pochází přímo z Fakulty elektrotechnické ČVUT
a je vyvíjena od roku 2010. Další informace můžete najít např. v práci kolegy, který se taktéž
zabýval projektem poptávkové přepravy [1], nebo přímo na webu AgentPolis2.
Můj testbed není prvním projektem, který je na AgentPolis postaven. Existují ještě další
různě zaměřené a vyvíjené produkty, jako např. PublicTransport (simulace veřejné dopravy)
nebo FareEvasion (simulace zaměřená na revizory). Já jsem ve svém projektu využil
pokusný produkt OnDemandTransport, který slouží pouze jako jednoduchá demonstrace
nastoupení a vystoupení z vozidla. V něm implementované odesílání zpráv je ale pro potřeby
testbedu dostatečné (viz kap. 4.3.4). Proto si můžete všimnout, že pro buildování projektu
nepoužívám závislost přímo na AgentPolis 2.0.0, ale na OnDemandTransport 1.0.0, který
staví na předchozím, a proto se AgentPolis stáhne v rámci závislostí spolu s ním.
5.1.3 Framework Guice
V kódu testbedu si můžete kromě používaných tříd z AgentPolis všimnout ještě
důležitých

anotací

@Singleton,

@Inject

apod.

Tyto

užitečné

pomůcky spadají

do frameworku Guice3 od Googlu, který se stará se o tzv. dependency injection. Umožňuje
nám vytvářet singletony pouze pomocí anotace, vytvářet jejich instance pomocí
tzv. Injectoru, aniž bychom museli klasickým způsobem přes new předávat všechny
parametry konstruktoru apod. Zjednodušuje a zpřehledňuje to psaní kódu, a v neposlední
řadě to umožňuje snadno do konstruktoru přidat další parametr, aniž bychom museli dělat
jakékoli změny jinde v kódu.

2 http://jones.felk.cvut.cz/redmine/projects/agentpolis
3 http://code.google.com/p/google-guice/wiki/Motivation
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5.2 Mapa města
Simulační platforma AgentPolis pracuje s vloženou mapou města ve formátu OSM (tyto
mapy používají i některé navigační přístroje). Já jsem si zvolil mapu Neratovic u Prahy,
protože jsem převzal myšlenku kolegy [1], který píše, že také hledal mapu s hustou sítí ulic
v centru a několika výpadovkami dále od centra. Na obr. 14 se můžete podívat, jak vypadá
spuštěná simulace s mapou Neratovic, 30 cestujícími (zeleně) a 8 vozidly (modře).

Obrázek 14: Vizuální zobrazení simulace

Pro své případné nástupce zde popíšu postup, jak případně vložit do simulace jinou
mapu:
1. Na webu OpenStreetMap4 na kartě export můžeme vybrat libovolnou část mapy světa
a exportovat ji (kromě jiných) i ve formátu "Data OpenStreetMap XML" (OSM),
který potřebujeme.

4 www.openstreetmap.org
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2. Z ní je potřeba vyfiltrovat pouze silnice, což se dá udělat pomocí aplikace
OSMFilter5. Tento program se spouští přes příkazový řádek. Potřebujeme ji spustit
s následujícími parametry:
osmfilter nazev_mapy.osm --keep="highway" > nova_mapa.osm
kde nazev_mapy je název souboru s exportovanou mapou a nova_mapa je výsledná
vyfiltrovaná mapa silnic
3. Mapu vložíme do aplikace tím, že ji umístíme do adresáře data v rootu testbedu
a potom její jméno uvedeme v konfiguračním souboru config.groovy na řádku
"map = název_mapy"
Ještě poznamenám, že takto vytvořená mapa mi občas při některých rozmístěních

cestujících spadla, protože vozidla neuměla najít cestu. Pokud se vám to stane, je to
pravděpodobně tím, že mapa má v sobě někde nesouvislou část (např. malou s ničím
nespojenou cestičku). Nesouvislosti pak je možné (i když poněkud pracné) ručně dohledat
v grafickém editoru map6. Jako poslední věc bude potřeba uvést při inicializaci cestujících,
který bod nové mapy představuje centrum města (proměnná centerNode ve třídě
PassengerInitFactory).

5.3 Struktura balíčků
Aby se čtenář mohl lépe zorientovat, uvádím zde seznam balíčků (viz tabulka 1),
které obsahují zdrojové kódy celého testbedu. U každého balíčku popíšu jednou
větou, co obsahuje a zároveň odkážu na kapitolu této práce, kde se o něm můžete dozvědět
další informace.

Cesta

(a

tedy

cz.agents.agentpolis.darptestbed,

i

název)

všech

balíčků

vždy

což v tabulce neuvádím kvůli větší přehlednosti.

5 http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmfilter
6 http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM
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Popis

Kapitola DP

example

spouštěcí třída Main

5.4.1

global.*

globální parametry a metody (dostupné z celé
aplikace)

5.4.2

siminfrastructure.
communication.protocol.*

odesílač zpráv (MessageSender) a obalovací třídy
pro odesílaná data

5.4.4

siminfrastructure.logger.*

třídy pro záznam událostí do souboru (logování)

5.4.5

siminfrastructure.logger.
statistics

třída StatisticsLogger pro spočítání závěrečného
reportu z průběhu celé simulace

5.4.5

simmodel.agent

základní rozhraní logiky (AgentLogic)

4.3.1

simmodel.agent.activity.
movement

třída zajišťující nastupování a vystupování
cestujících do vozidel (TestbedPassengerActivity )

5.4.6

simmodel.agent.data

data, která si mezi sebou cestující, řidiči a dispečink
posílají (požadavky, návrhy, plány apod.)

4.3.2

simmodel.agent.data.
comparator

třída umožňující seřazení požadavků podle toho,
kdy nejpozději je můžeme vyzvednout

simmodel.agent.data.
generator

generátor požadavků

5.4.3

simmodel.agent.
dispatching.*

dispečink a jeho řídící logiky

4.3.1

simmodel.agent.driver.*

řidič vozidla a jeho řídící logiky

4.3.1

simmodel.agent.exception

výjimky vyhozené např. při zadání špatné hodnoty
některého parametru

-

-

simmodel.agent.passenger cestující, jeho profil a řídící logiky
.*

4.3.1

simmodel.agent.timer

časovač

5.4.7

simmodel.entity.vehicle

rozšiřitelné vozidlo testbedu ( TestbedVehicle)

3.1.5

simmodel.environment

prostředí pro běh simulace

5.4.1

simmodel.environment.
model

model, který slouží jako úložiště pro časovače,
dispečink a různé aktuální informace o dění
simulace, např. obsazená vozidla ( TestbedModel)

5.4.8

simulator.initializator

inicializační třídy pro rozmístění agentů na začátku
simulace, přípravu časovačů apod.

5.4.1

Tabulka 1: Struktura balíčků aplikace
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5.4 Popis implementace
Tato kapitola obsahuje popis všech částí implementace. Je rozdělena na tématické celky,
které přibližně odpovídají balíčkům. Všechny popisované třídy jsou přímo v kódu bohatě
komentované (včetně komentářů metod a parametrů tříd), takže by měl díky tomu být
i zdrojový kód snadno srozumitelný. Popis tříd v této kapitole proto slouží hlavně k tomu,
aby měl programátor přehled, jaké činnosti se provádí v kterých částech kódu a jakým
způsobem ho lze tudíž pochopit a snadno rozšířit.

5.4.1 Inicializace
V této kapitole postupně popíšu, co všechno je třeba ze strany testbedu provést,
než simulace nastartuje. Tyto informace můžou pomoct mým nástupcům měnit různé
detailnější parametry a případně i podobným způsobem začít jiný projekt pod záštitou
AgentPolis, pokud je to jejich cílem.
Prostředí (Environment)
V balíčku simmodel.environment najdeme továrnu na prostředí (EnvironmentFactory)
a modul testbedu. Tyto třídy souvisí s frameworkem Guice a umožňují nám připravit
Injector

k tomu, aby nám v dalších inicializačních třídách mohl generovat instance

používaných tříd z AgentPolisu. Samotný modul AgentPolis pak může teoreticky zůstat
prázdný, ale opět pomáhá vytvářet instance tříd tentokrát přímo z testbedu.V továrně mu
můžeme předat libovolné objekty, které pro vytváření našich instancí budeme potřebovat,
a potom přes metody s anotací @Provides můžeme jejich výrobu provést.
U naprosté většiny tříd stačí u konstruktoru napsat anotaci @Inject, a pak už jenom jejich
instance brát z injectoru kdekoliv je potřebujeme. Pokud to ale u některých tříd nejde takto
jednoduše, pak jejich vytváření můžeme řídit ručně právě zde v modulu.
Vygenerování agentů a řídících logik (AgentInitFactory)
V balíčku simulator.initializator najdeme tři třídy, ve kterých se rozhoduje, na kterých
místech ve městě se agenti náhodně vygenerují, a přes injector se agentům předávají všechny
objekty AgentPolis, které budou pro různé chování v simulaci využívat. K tomu
poznamenám, že kód pro generování agentů a vozidel ve městě jsem převzal od kolegy
Mezka [1].7
7

Jde o řádky 57-113 a 143-151 ze třídy PassengerInitFactory a ř. 56-106 a 150-165 ze třídy DriverInitFactory
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Kromě rozestavení samotných agentů určujeme v inicializátorech i jejich řídící algoritmy,
které zde vidíme jako různé logiky (třídy obsahující někde v názvu slovo logic, potomci
AgentLogic).

Přidání nových algoritmů věnuji samostatnou kapitolu 5.5. Kromě agentů

(vč. dispečinku) se zde inicializují ještě časovače a zapisovač výsledků (StatisticsLogger,
viz kap. 5.4.5).
Agenti a jejich továrny
Výroba agentů se v předchozích inicializátorech nedělá standardně přes new, ale voláním
továren, např. PassengerAgentFactory. Tento způsob je zde zaveden jen kvůli zpřehlednění
kódu - zatímco v inicializátoru předáme agentům parametry, které jsou pro ně individuální
(id, řídící logika, vozidlo řidičů apod.), v továrně potom předáváme ostatní potřebné objekty,
které se u všech agentů inicializují stejným způsobem.
Samotná třída agenta (např. třída PassengerAgent z balíčku simmodel.agent.passenger)
potom popisuje chování agenta. Nemělo by ale být potřeba tento kód příliš měnit, protože
agent veškeré své činnosti předává své řídící logice.
Spouštěcí metoda main
V metodě main se už jen inicializátory využívají (a s nimi tedy i agenti a všechny
navázané třídy) na vytvoření a spuštění simulace přes SimulationCreator z AgentPolis.
Kromě toho zde probíhá ještě nastavení logování (viz kap. 5.4.5).

5.4.2 Globální parametry a metody
Již ze začátku vývoje se ukázalo, že je poněkud komplikované nastavovat různé
záležitosti týkající se simulace na spoustě různých místech kódu. Proto jsem zavedl
jednoduchou třídu GlobalParams, která obsahuje pouze nastavitelné parametry, příslušné
settery a gettery a jejich validaci s případným vyhozením výjimky. Všechny její metody jsou
statické. Uvažoval jsem i o tom, že bych ji zavedl jako singleton, ale statický přístup
se ukázal jako jednodušší (třídu nebude totiž potřeba dědit, ale jen rozšiřovat o další
parametry). Navíc v metodě main, kde s ní hodně pracuji, mi snaha o použití injectoru (který
singletony generuje) dělala různé problémy.
Globální parametry se nastavují na jednom místě, a to právě ve třídě Main. Jejich hodnoty
se pak využívají v různých místech kódu, např. v inicializátorech při nastavení řídící logiky
(viz kap. 5.5).
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Další třídou, která je používaná na více místech aplikace, je Utils. Obsahuje různé

užitečné a široce použitelné metody, např. na zjištění času přejezdu mezi dvěma uzly
na mapě. Tuto třídu jsem naopak jako singleton vyrobil, protože obsahuje několik i navzájem
volaných metod a její dědičnost tudíž není vyloučena. V Utils najdeme kromě několika
jednoduchých praktických metod ještě metody na výrobu a aktualizaci kolekce nejbližších
vozidel. Tuto mapu používám v několika algoritmech k tomu, aby mohli cestující
např. oslovit jedno nebo pět jim nejbližších vozidel. Nakonec jsem zde umístil i vkládací
algoritmus (viz kap. 6.2.1), který se může hodit i v dalších budoucích algoritmech, ale není
zase natolik univerzální, abych ho zařadil přímo do nejvyšší abstraktní třídy pro logiky
(AgentLogic).

5.4.3 Generátor požadavků
V kap. 4.3.3 najdeme návrh rozhraní generátoru požadavků (RequestGenerator). Toto
rozhraní umožňuje v budoucnu implementovat i komplexnější realistický model tvorby
požadavků, kdy např. cestující-rodiče v ranních hodinách požadují odvézt děti do školky
a v odpoledních je zase nechají odvézt domů. Zatím jsem ale implementoval pouze
nejjednodušší přístup, kdy každý cestující vygeneruje ihned po probuzení právě jeden
požadavek, kterým žádá o odvoz na nějaké náhodné místo na mapě. Příslušný kód najdeme
ve třídě RandomRequestGenerator z balíčku simmodel.agent.data.generator.

5.4.4 Posílání zpráv
Způsob,

jakým

OnDemandTransport,

se

v

testbedu

posílají

zprávy,

jsem

převzal

z

projektu

jehož několik tříd v kódu používám. V rámci testbedu by nemělo být

potřeba systém posílání zpráv nijak měnit, protože stačí vylepšovat jejich obsah (požadavky,
návrhy, plány apod., viz kap. 3.3.2). Přesto zde alespoň stručně popíšu, jaké všechny třídy
jsou s odesíláním a příjmem zpráv spojené. Body následujícího seznamu popisují
postup od odeslání zprávy až po její přijetí:
1. Řídící logika agenta pošle zprávu tím, že zavolá některou z metod odesílače
(MessageSender). Většinou ji zadá idčka agenta-odesílatele a příjemce, a k tomu
nějaký objekt nesoucí data, např. požadavek.
2. Odesílač data zabalí do nějakého potomka třídy MessengerData (z balíčku
siminfrastructure.communication.protocol.data ),

přidá k nim typ zprávy (z výčtu
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TestbedMessageType)

a odešle pomocí objektu MessageProtocol, který jsem převzal

z projektu OnDemandTransport.
3. Agent

s

id

příjemce

MessageReceiverCallback

data

přijme

(protože

implementuje

rozhraní

a během své inicializace byl do MessageProtocolu

zaregistrován jako možný příjemce zpráv). Poté zjistí, co vlastně přijal, právě podle
přibaleného typu zprávy. Nakonec přijatá data (např. požadavek) rozbalí a zavolá
metodu své řídící logiky, která se už rozhodne, co s daty udělá, podle toho, jak je
zrovna implementovaná.

5.4.5 Logování
Zapisování událostí, které během simulace nastaly (logování), slouží k tomu, aby se
z výsledného zápisu (logu) daly vypočítat všechny naměřené výsledky. Abychom mohli
měřené veličiny (metriky, viz kap. 6.1.2) spočítat, stačí nám logovat čtyři různé události odeslání nového požadavku, nástup a výstup cestujícího z vozidla, a přesun vozidla
do dalšího uzlu.
K logování slouží třídy dědící z abstraktního Loggeru, které najdete přímo v balíčku
siminfrastructure.logger.

Jejich metody se volají v místech, kde příslušné události nastanou.

To je jednoduché u nastupování a vystupování (viz další kap.) a odeslání požadavku
(logování se provádí ve společné odesílací metodě sendRequest třídy PassengerLogic).
Aby bylo možné logovat každý pohyb vozidel, bylo třeba implementovat rozhraní
PositionSensor

třídou StatisticsLogger. Jeho metoda newEntityPosition je volaná

při každém pohybu každého vozidla proto, že se vozidla do senzoru předem zaregistrují
zavoláním metody addVehicleForSensor během jejich inicializace.
Třída StatisticsLogger zároveň slouží k tomu, že po skončení simulace počítá z logu
veškeré statistiky, které na konci vítězoslavně zapíše do souboru s výsledky. Děje se to v její
mamutí metodě writeReport, která je volaná ze třídy Main.
Zbývá ještě dodat, že aby loggery skutečně logovaly, je potřeba v metodě main přidat
do simulace jejich logovací klíče a povolené události (allowEvents).
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5.4.6 Nastupování a vystupování
Nyní se dostáváme k oblasti, která mi zajistila horké chvilky na několik napínavých dní
práce, protože jsem ji musel několikrát předělávat (více viz kap. 4.1). Nakonec ale její kód
vypadá celkem jednoduše, jak uvidíme ve třídě TestbedPassengerActivity (z balíčku
simmodel.agent.activity.movement),

kterou zde popíšu.

Když cestující přijme od určitého vozidla zprávu, že dorazilo na jeho pozici (tedy zavolá
se metoda processVehicleArrived z jeho PassengerLogic), nastoupí do vozidla zavoláním
metody useArrivedVehicle (pokud nedorazilo pozdě). Tím se cestující propojí s vozidlem
(link), takže se bude dále přesouvat spolu s ním. Avšak poté, co vozidlo dorazí do dalšího
uzlu

trasy, toto spojení

entityWasUnlinked.

se automaticky zruší

a následně se zavolá metoda

V této metodě proto cestující, pokud ještě nedorazil do cíle, znovu

nastoupí.

5.4.7 Časovač
Smysl časovače jsem vysvětlil v návrhu (kap. 4.2.1). Zde si popíšeme, jakým způsobem
funguje v aplikaci třída Timer z pohledu programátora.
Během inicializace (viz kap. 5.4.1) se časovači nastaví interval v simulačních minutách.
Všichni agenti v simulaci implementují rozhraní TimerCallback a aby s časovačem uměli
spolupracovat, tak se do něho (během inicializace agentů) připojí přes metodu časovače
addCallback.

V rámci inicializace se časovač zároveň spustí metodou start. Časovač

pro svou funkci používá frontu událostí (EventProcessor), která je srdcem celé simulace
AgentPolis. Do této fronty lze přidat událost, která se má vykonat za určitý počet
simulačních minut, což přesně potřebujeme. Proto uvnitř metody start vidíme
implementovanou metodu handleEvent, která se volá s určitým intervalem tím, že se sama
do fronty znovu a znovu přidává.
Aby časovač na konci simulace skončil, tak počítám, kolikrát se zavolá v prázdné frontě.
Když se například 20x po sobě provedou pouze události časovače, a nic jiného se v simulaci
už neděje, tak časovač ukončíme. Číslo 20 jsem vybral nahodile - jde o to, že když
např. nastavíme probuzení cestujících za dlouhou dobu po startu, tak se mezitím provede
několikrát naprázdno událost časovače. V takové situaci, kdybychom časovač ukončili již
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po jednom prázdném volání, simulace by ani nezačala. Vím, že to není právě ideální
a deterministický způsob řešení, ale neměly by s ním být problémy.

5.4.8 Služební model
Již v rané fázi implementace se ukázalo, že kromě globálních parametrů a metod
(viz kap. 5.4.2) bude v aplikaci ještě potřeba mít třídu, kam se budou shromažďovat různé
aktuální stavy světa, např. kolik cestujících je právě ve kterém vozidle apod. V AgentPolisu
se takovým třídám říká úložiště (Storage) a pro testbed jsem k tomuto účelu vyrobil třídu
TestbedModel.

AgentPolis již obsahuje několik jiných modelů, jako např. AgentPositionModel, který si
pamatuje aktuální pozice všech agentů. TestbedModel v sobě drží především instance
důležité pro testbed - dispečink, cestující a časovače. Kromě nich udržuje ještě informace
o volných a jedoucích vozidlech, konkrétních cestujících na palubě každého vozidla,
a budoucí pozice vozidel po ukončení jejich aktuálního plánu. Nevýhodou je, že kdykoli
se některé z těchto faktů změní, musí se o tom model ručně informovat, na což se dá snadno
zapomenout.

5.5 Přidání nového algoritmu
Základní vlastností testbedu je možnost měnit a přidávat nové centralizované
a decentralizované algoritmy pro koordinaci agentů a plánování jízd. Přestože čtenář by již
měl v tomto bodě mít všechny důležité informace, které se týkají kódu aplikace, pokusím se
v této kapitole ještě názorněji shrnout, jakým způsobem lze do testbedu nový algoritmus
naprogramovat a přidat.

5.5.1 Implementace řídící logiky
Na začátku je potřeba rozhodnout, jestli budeme psát algoritmus centralizovaný
nebo decentralizovaný. V případě centralizovaného totiž bude potřeba implementovat navíc
řídící logiku pro dispečink, zatímco u decentralizované verze stačí implementovat chování
ze strany cestujícího a řidiče.
U centralizovaných algoritmů (alespoň tedy těch, které jsem zatím implementoval)
většinou dokonce postačí použít již hotové logiky PassengerCentrLogic (zajistí, že cestující
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pošle požadavek na dispečink) a DriverCentrLogic (řidič přijme plán z dispečinku a zahájí
podle něj jízdu). Pokud chceme jejich chování v našem novém algoritmu změnit, můžeme je
samozřejmě snadno zdědit a přepsat. Logiku pro dispečink implementujeme tak,
že do balíčku simmodel.agent.dispatching.logic přidáme novou třídu, která bude dědit
z DispatchingLogic.

V nové třídě už stačí jen napsat dvě metody - co má dělat dispečink

při přijetí nového požadavku, a případně co má dělat v pravidelných časových intervalech.
Cílem je stvořit plány jízd (objekty TripPlan), rozeslat je řidičům a upozornit cestující, že je
někdo vyzvedne (viz kap. 4.2.2).
U decentralizovaných algoritmů bude zase potřeba určit chování cestujících a řidičů tím,
že podědíme třídy PassengerDecentrLogic a DriverDecentrLogic. Mechanismus jejich
vzájemné koordinace najdete v kap. 4.2.3. Kód těchto tříd je opravdu jednoduchý
a intuitivní, přičemž zároveň máte možnost se učit z příkladů několika již implementovaných
algoritmů.
5.5.2 Nastavení řídících logik agentům
Poté, co je kód logiky hotový, můžeme jej zavést do praxe a vyzkoušet. To se udělá
ve dvou jednoduchých krocích. Jak už víme, ve spouštěcí metodě main se používaný
algoritmus nastavuje přes třídu GlobalPrams. Ta pouze udržuje hodnotu, kterou jí nastavíme,
a která se dá potom getterem na jiném místě aplikace dohledat. Takže si např. můžeme
rozhodnout, že hodnotou parametru centralAlgType rovnou 5 budeme nastavovat agentům
náš nový centralizovaný algoritmus (hodnotu 5 totiž zatím žádný algoritmus nemá, jak se
můžeme dočíst přímo v komentáři v kódu). A v Mainu tudíž parametr nastavíme na 5.
Samotné přepnutí algoritmu se provádí v inicializačních třídách v balíčku
simulator.initializator.

V jejich kódu najdete příslušný příkaz switch, který nastavuje

implementaci rozhraní logik na různé algoritmy. Zde stačí přidat nový case s číslem 5. To je
samozřejmě potřeba udělat ve všech třech třídách, aby testbed věděl, jakou implementaci má
použít pro dispečink, cestujícího i řidiče (u decentralizovaných algoritmů samozřejmě
dispečink nenastavujeme). Tím je práce hotova a mělo by to fungovat.
Ještě zmíním, že je samozřejmě i možné (i když to zatím nepoužívám), aby se každý
agent v rámci jedné simulace řídil jinou logikou. Za tím účelem stačí napsat nový
inicializátor a v metodě mainu jím nahradit ten původní.
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6 Vyhodnocení
Náš testbed je připraven k použití. Jak víme, jeho hlavním účelem je porovnat mezi sebou
několik algoritmů poptávkové přepravy. Proto, abychom si ho mohli vyzkoušet a užít si tak
výsledky celé práce, připravíme nejdříve pět různých algoritmů. Zde chci jasně zdůraznit,
že algoritmy nejsou vytvořeny s cílem najít nějaký revoluční způsob řešení DARP, ale pouze
jimi chci demonstrovat schopnost testbedu porovnat mezi sebou několik různorodých
algoritmů.
Ke každému testovanému kusu připojím grafy, shrnující jeho vlastnosti při různých
počtech cestujících a vozidel. Proto vám nejdříve představím spouštěcí třídu, která bude
volat testbed postupně s různými parametry a výsledky simulací zapisovat do připravených
souborů. Po podrobném popisu a otestování všech algoritmů seznámím čtenáře s celkovými
závěry, které z porovnání algoritmů vzešly. Všechny výsledky simulací, z kterých jsem
vycházel, můžete případně průběžné kontrolovat v přehledných tabulkách v příloze B.

6.1 Způsob testování
Aby bylo možné algoritmy řádně otestovat, bylo především nutné umožnit spuštění
simulace mnohokrát za sebou s různým nastavením parametrů. V této kapitole si nejdříve
představíme vstupy, které jsem při spouštění různě nastavoval, a výstupy (tzv. metriky),
které pak bylo možné u algoritmů měřit a vyhodnocovat. V poslední části si ukážeme, jak
celé testování můžeme spustit.

6.1.1 Vstupní parametry
Když se podíváme do spouštěcí metody testbedu (main), najdeme na začátku nastavení
přibližně 20 parametrů (uložených v globální třídě GlobalParams). Tyto parametry zde
můžeme nastavovat buďto ručně, a nebo máme možnost testbed spustit z příkazové řádky,
a předat mu tak osm nejdůležitějších parametrů jako argumenty. Tento způsob byl
pro testování klíčový a proto zde těchto osm spouštěcích argumentů vyjmenuji, v pořadí,
ve kterém se zadávají:
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•

seed náhodného generátoru (dlouhé celé číslo) - pokud zde budeme zadávat stále
stejné číslo (ať už jakékoli), budou se cestující a vozidla ve městě pseudonáhodně
(tedy vždy stejně) rozmisťovat, a cestující budou chtít při každém spuštění dopravit
na stejná náhodná místa. To je užitečné především pro zajištění stejných podmínek
pro různé algoritmy. V mých testech jsem používal vždy množinu pěti různých seedů
a výsledky měření průměroval.

•

počet cestujících generovaných poblíž centra města (viz implementace)

•

počet vozidel - pro jednoduchost generujeme v celém městě vždy pětimístná vozidla

•

použití časových oken (hodnoty true/false) - pokud zde nastavíme false,
tak cestujícím bude jedno, kdy je vozidla vyzvednou a kdy vystoupí

•

poloměr centra města (v metrech, desetinné číslo) - můžeme určit, v jak velké oblasti
uprostřed mapy se objeví daný počet cestujících, kteří budou generovat požadavky
na přepravu

•

číslo algoritmu - zde jsem testoval pět algoritmů, které popisuji v kap. 6.2.2 až 6.2.4,
které vybíráme čísly 1 až 5 v pořadí: rovnoměrné přiřazení (bez/se zajížďkou),
oslovení nejbližšího (bez/se zajížďkou) a výběr ceny

•

interval časovače (v simulačních minutách) - v případě centralizovaných algoritmů
běží v simulaci pouze časovač pro dispečink, protože centralizované řídící logiky
řidičů a cestujících časovač nepoužívají, takže tento parametr určí, jak často se bude
u dispečinku volat metoda processRequests. U decentralizovaných algoritmů běží
v simulaci dva časovače - pro řidiče a cestující. Zadaná hodnota intervalu se proto
přiřadí časovači řidičů, přičemž časovač cestujících dostane jeho poloviční hodnotu
(je to proto, aby se urychlila vzájemná koordinace cestujících a vozidel).

•

relativní velikost časových oken (malé celé číslo) - toto číslo nastaví hned tři
parametry - říkáme jím především, kolikanásobnou šířku bude každé okno mít oproti
minimální stíhatelné (určené hodnotou 1). A určitými násobky této hodnoty se pak
současně nastaví i prodleva cestujících před zadáním požadavku a doba mezi
zadáním požadavku a otevřením okna. Jednoduše řečeno, čím větší číslo, tím méně
cestující chvátají a zadávají požadavky s větším předstihem
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Ještě je dobré vysvětlit, s jakými hodnotami jsem testoval. K tomu slouží tabulka 2. Jak je
v tabulce vidět, u některých parametrů jsem použil více vstupních hodnot. Především jsem se
zaměřil na otestování všech pěti algoritmů (parametr číslo algoritmu) při různých počtech
vozidel a cestujících. Zároveň jsem každé měření provedl pětkrát pro různá náhodná
rozestavení (tím, že jsem měnil seed v rozmezí od 101 do 105) a jejich výsledky průměroval.
Tím jsem chtěl zajistit, aby výsledky byly méně zkreslené tím, jak se cestující a vozidla
právě podařilo rozestavit. Ostatní parametry jsem nechal zafixované na hodnotách
uvedených v tabulce, ale v případě zájmu je lze téměř libovolně měnit a provádět tak mnoho
dalších, různě zaměřených testů.
Vstupní parametr

Použité hodnoty

seed
počet cestujících
počet vozidel

101 až 105
50 až 250 (po 50)
10 až 50 (po 10)

použití časových oken

true

Vstupní parametr

Použité hodnoty

poloměr centra města

600.0

číslo algoritmu

1 až 5

interval časovače
rel. vel. časových oken

10
3

Tabulka 2: Tabulka hodnot vstupních parametrů

6.1.2 Výstupní metriky
Testbed zatím umožňuje měření celkem dvanácti výstupních hodnot (8 za celkovou
simulaci + 4 průměrné na jednoho cestujícího). Jak se dozvíme v následující kapitole, tyto
hodnoty umožňuje po skončení simulace buďto zapsat do souboru, nebo do standardního
výstupu. Tyto metriky najdete v tabulce 3.

6.1.3 Spuštění testů
Zde si vysvětlíme, jakými způsoby lze testbed spustit, aby uživatel případně mohl dělat
další testy samostatně. Spustit simulaci jednorázově lze jednoduše přímo jeho třídou Main.
Na začátku jejího kódu máme různé nastavování globálních parametrů (GlobalParams),
které jsou všechny bohatě popsány v komentářích. Kromě toho najdete v adresáři projektu
experiment/exp-1/config

soubor config.groovy, kde jsou další obecná nastavení simulace.

Zde je pro testy velmi důležitý parametr showVisio, kterým se nastavuje, jestli se simulace
vizuálně zobrazuje. Pokud ji chceme spustit např. 1000 krát po sobě, potřebujeme nutně
tento parametr přepnout na false, protože jinak by to trvalo opravdu dlouho.
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Metrika

Popis

Jednotka

Čas simulace

skutečná doba trvání jedné simulace (výsledky jsou s
při spuštění simulace bez vizuálního zobrazení)

Celková ujetá vzdálenost

vzdálenost ujetá všemi vozidly dohromady

m

Vzdálenost prázdných
vozidel

z toho vzdálenost ujetá bez cestujících na palubě

m, % z CUV

Maximum cestujících
na palubě

maximální počet cestujících, kteří byly někdy
najednou ve vozidle

číslo

Průměrná obsazenost
vozidla

průměrný počet cestujících ve vozidle na každý
ujetý kilometr

osob / km

Celkový počet požadavků

celkový poč. požadavků od cestujících (v mých
číslo
algoritmech se zatím vždy rovnal počtu cestujících)

Počet obsloužených
požadavků

kolik z těchto požadavků bylo včas vyzvednuto
a dopraveno

číslo, %

Počet neobsloužených
požadavků

požadavky neobsloužené, nebo obsloužené se
zpožděním (celkový počet - obsloužené)

číslo, %

Průměrná čekací doba

průměrná doba čekání jednoho cestujícího
od otevření časového okna do vyzvednutí vozidlem
(počítáno pouze u obsloužených požadavků)

minut
v simulaci

Průměrná délka přímé
cesty

délka přímé trasy po silnicích, kterou chtěl
průměrný cestující odvézt (počítáno pouze pro
obsloužené požadavky)

m

Průměrná zajížďka

kolik si průměrný cestující zajel navíc oproti přímé
cestě (vlivem spolujízdy)

m,
% z PDPC

Průměrné ušetření z ceny

kolik peněz průměrně cestující ušetřil oproti přímé
cestě díky rozdělení platby se spolujezdci (záporná
hodnota znamená průměrné zdražení); výchozí
cena za 1 km je nastavena 1000

číslo,
% z ceny
přímé cesty

Tabulka 3: Tabulka výstupních metrik
Dále je užitečné umět spouštět simulaci vícekrát za sebou ve smyčkách nastavujících
různé argumenty. Bohužel z nějakého důvodu mi nefungovala jednoduchá smyčka v Mainu,
a proto jsem za tímto účelem vytvořil další samostatný projekt (v Eclipse) a v něm třídu
darptestbed.runner.Main.

Nejdříve si z hotového projektu uděláme spustitelný jar

(např. v Eclipse se to jmenuje export). Tento jar umístíme do kořenového adresáře projektu
darptestbed runner

a můžeme ho v kódu spouštět podobným stylem, jako z příkazové

řádky. Kód spouštěcí třídy je už jednoduchý, jen k němu doplním, že aktuálně spouští testbed
vždy s pěti různými seedy, výsledky ukládá pomocí třídy ResultsManager do paměti, a pak
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z nich počítá průměr a ukládá ho do souborů jako čísla (z kterých se pak v Matlabu dají
nakreslit grafy).

6.2 Implementované algoritmy DARP
Celkově jsem v testbedu vyzkoušel sedm různých algoritmů. Všechny tyto algoritmy jsou
záměrně jednoduché a slouží pouze jako testovací kusy na demonstraci činnosti testbedu.
První dva algoritmy přiřazují cestující k vozidlům čistě náhodně, což jsem potřeboval pouze
v raných stadiích vývoje. Jejich výsledky nemůžou ostatním pěti algoritmům konkurovat
a pouze by nás zdržovaly, proto se jimi nebudu dále zabývat.
Zbylých pět algoritmů se potom drží jednoho společného postupu - nejdříve nějakým více
či méně sofistikovaným způsobem přiřadí požadavky k vozidlům a potom se spustí vkládací
algoritmus (kap. 6.2.1), který z přiřazených požadavků sestaví rozvrh, podle kterého nakonec
vozidlo požadavky obslouží.
Nabídka těchto pěti algoritmů začíná dvěma centralizovanými (ve verzi se zajížďkou
a bez ní), které se snaží požadavky zhruba rozdělit podle naléhavosti mezi většinu vozidel,
přičemž dávají přednost těm aktuálně nejbližším (kap. 6.2.2). Následují dva decentralizované
algoritmy (lišící se opět podporou zajížďky), při kterých jednoduše každý cestující pošle
požadavek pouze jednomu nejbližšímu vozidlu (kap. 6.2.3). Nakonec u posledního algoritmu
jsem se rozhodl decentralizovaný mechanismus trochu více prověřit a používám proto
způsob oslovení více vozidel, přičemž si každý cestující nakonec vybere nejlevnější nabídku
(kap. 6.2.4).
Spuštení algoritmů
U každého algoritmu popisuji kromě jeho funkce také to, jakým způsobem si ho můžeme
vyzkoušet. Pokud budeme spouštět přímo zdrojový kód testbedu v metodě main, vybereme
algoritmus nastavením dvou statických parametrů třídy GlobalParams. Nejdříve určíme
parametrem centralized typ koordinačního mechanismu (true znamená centralizovaný). Poté
nastavením parametru centralAlgType resp. decentralAlgType nastavíme konkrétní číslo
algoritmu (více v komentářích přímo v kódu). Pokud ale testbed spouštíme jednoduše
z příkazové řádky, nebo pomocí spouštěče (viz kap. 6.1.3), tak nám stačí zadat
do příslušného argumentu číslo 1 až 5 podle pořadí algoritmu.
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function makePlan (requests, vehicle, oldPlan) returns plan
1) // initialize the new plan
if oldPlan is not null then
plan = oldPlan.refreshStartTime
end
2) // delete requests, which cannot be served on time
foreach req in requests do
drivingTime = countDrivingTime (vehicle.position, req.nodeGetIn)
if currentTime + drivingTime > req.latestDeparture then
requests.remove (req)
end
end
3) // requests in hurry are first
requests.sortByLatestDeparture
4) // plan all requests
foreach req in requests do
minPlanTime = BIG_NUMBER
// find minimum plan time (including the new req)
for getInIndex = 1 ... plan.size do
5)
// insert the get in node
plan.insert (req.nodeGetIn onto position getIn)
if insertionIsPossible then
for getOffIndex = getInIndex + 1 ... plan.size do
6)
// insert the get off node
plan.insert (req.nodeGetOff onto position getOffIndex)
if plan.totalTime < minPlanTime then
minPlanTime = plan.totalTime
bestPlan = plan
end
plan.remove (req.nodeGetOff)
end
end
plan.remove (req.nodeGetIn)
end
7)
plan = bestPlan
end
return plan
end
Obrázek 15: Pseudokód vkládacího algoritmu

6.2.1 Společný vkládací algoritmus
Na začátku zde popíšu algoritmus pro sestavení plánu, který je využíván všemi pěti
srovnávanými algoritmy popsanými v následujících kapitolách. Ať už se totiž vozidla,
cestující a dispečink koordinují jakoukoliv více či méně exotickou metodou, vždy
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se nakonec dostaneme do bodu, kdy máme určité vozidlo a k němu přiřazené požadavky.
V tu chvíli vstupuje do hry vkládací algoritmus, jehož úkolem je z přiřazených požadavků
sestavit plán, který bude vozidlu trvat obsloužit co nejkratší dobu. Toto řešení popisuji
formou pseudokódu (viz obr. 15). Jednotlivé očíslované části pseudokódu zde ještě
podrobněji vysvětlím:
1. Pokud požadavky přidáváme do již existujícího plánu, tak nejprve aktualizujeme jeho
startovní čas.
2. Poté odstraníme takové požadavky, které by vozidlo nestihlo vyzvednout
ani v případě, že by k nim ihned vyjelo nejkratší možnou cestou.
3. Požadavky seřadíme, aby ty, které nejvíce chvátají, byly první. Budou se tak do plánu
umisťovat nejdříve a tím budou mít větší šanci, že se do plánu vejdou.
4. Začneme plánovat.
5. U každého požadavku zkusíme nejdříve do plánu umístit nástupní bod (současnou
pozici cestujícího).
6. Pokud se po jeho umístění nestalo, že bychom plán rozbili (tedy jiný už naplánovaný
požadavek by se už nestíhal), tak zkusíme kamkoliv po nástupu umístit ještě výstupní
bod.
7. Vyzkoušíme všechny možné kombinace umístění obou bodů a vybereme tu,
která celkový plán co nejméně zdrží. Požadavek jednou vložený do plánu
už nebudeme během plánování dále měnit ani odstraňovat.
8. Zkusíme do postupně rostoucího plánu umisťovat další a další požadavky (bod 5)
Spuštění
Zdrojový kód algoritmu najdete v metodě planTrips třídy Utils. Tuto metodu volá všech
pět algoritmů popsaných v následujících kapitolách.
Shrnutí a možná vylepšení
Algoritmus by šel jistě mnoha způsoby vylepšit, např. backtrackingem. Jeho nevýhodou
může být, že pokud už je plán velký, tak je málo pravděpodobné, že se do něj podaří vložit
další požadavek, aniž by to některému jinému požadavku vadilo. Jinak ale poskytuje celkem
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rychle rozumná řešení, takže přestože nejde o nijak sofistikovaný algoritmus, v praxi je
použitelný.
6.2.2 Algoritmy rovnoměrného přiřazení
V této kapitole probereme dva centralizované zástupce testovaných algoritmů. Jde o můj
vlastní výrobek, který bych pojmenoval rovnoměrné přiřazení, a vytvořil jsem ho ve verzi
se zajížďkou a bez ní (proto jsou dva). Algoritmus se snaží rozložit požadavky přibližně
rovnoměrně mezi vozidla s tím, že přednostně ke každému požadavku vybírá vozidlo pokud
možno nejbližší. Zároveň se snaží zachovat rovnoměrnost i co se týče více a méně
function assignRequests (requests, vehicles, oldPlans) returns
mapOfAssignedRequests
1) // requests in hurry are first
requests.sortByLatestDeparture
2) // assign all requests
for reqIndex = 1 ... requests.size do
3)
// get another request (either the first or the last one)
if takeFirst then
reqToAssign = requests.removeFirst
else
reqToAssign = requests.removeLast
end
// the closest vehicles are first
vehicles.sortByDistanceTo (reqToAssign.passenger)
// search for the best vehicle to assign the request
4)
foreach vehicle in vehicles do
// if the vehicle is not full, assign it there
5)
if vehicle.assignedRequests <= maxReqsPerVehicle then
assign (reqToAssign, vehicle)
totalAssignedRequest++
// if enough requests are already assigned
6)
if allowMoreRequest (totalAssignedRequest) then
maxReqsForVehicle++
takeFirst = ! takeFirst
end
break
end
end
end
return mapOfAssignedRequests
end
Obrázek 16: Pseudokód algoritmu rovnoměrného přiřazení
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chvátajících požadavků - algoritmus počítá s tím, že když nějakému vozidlu přiřadíme
kritické požadavky, tak se dostanou na začátek plánu a bude rozumné je vyvážit nějakými,
které naopak příliš nechvátají.
Průběh algoritmu
Vysvětlím nyní průběh algoritmu rovnoměrného přiřazení popsaného pseudokódem
na obr. 16. Všimněte si, že algoritmus z předchozí kapitoly, který na tento kód navazuje,
dostal již určené konkrétní vozidlo a případně i jeho dosavadní plán. Zde je vstupem více
vozidel a jejich dosavadních plánů, a cílem je přiřadit požadavky k vozidlům, přičemž
o sestavení konkrétních plánů se později postará právě vkládací algoritmus. Přiřazení
probíhá v následujících krocích (které odpovídají číslování v pseudokódu):
1. Požadavky seřadíme, aby ty, které nejvíce chvátají, byly první.
2. Začneme je procházet jeden za druhým, přičemž každý z nich se pokusíme někomu
přiřadit.
3. Následuje drobná optimalizace - po přiřazení několika požadavků vždy začneme
odebírat z druhé strany seřazeného seznamu, aby se požadavky, které nejvíce
chvátají, přiřazovaly k těm, které naopak chvátají nejméně. Tím by mělo být přiřazení
vyváženější.
4. Nyní budeme procházet vozidla, kterým můžeme požadavek přiřadit, přičemž je
máme seřazené podle toho, které je nejblíže nástupnímu místu požadavku.
5. Najdeme vozidlo, které ještě není plné. Plné vozidlo definuje proměnná
maxReqsPerVehicle,

která je na začátku rovna jedné, takže již vozidla s jedním

požadavkem považujeme za plná.
6. Po přiřazení určitého celkového počtu požadavků zvýšíme povolenou naplněnost
vozidla o jedna. Počet, při kterém tuto hranici zvyšujeme, určíme podle konstanty,
kterou jsem nazval koeficient rovnoměrnosti. Čím je koeficient větší, tím později se
zvýší povolená naplněnost, což způsobí, že požadavky budou přiřazovány
rovnoměrněji, ale menší ohledy se budou brát na vzdálenost vozidel od cestujících.
7. Procházíme další a další požadavky, dokud každý někomu nepřiřadíme (bod 3)

56

6.2 Implementované algoritmy DARP
Ještě doplním ke koeficientu rovnoměrnosti popsanému v bodě 6, že jsem s ním dělal

několik pokusů a odhadl jsem, že algoritmus dosahuje nejlepších výsledků, když je
koeficient roven přibližně 0,9. Proto jsem ho tak zatím napevno nastavil, ale pokud bude mít
uživatel zájem, může ho zkusit měnit. Jeho nastavení není ovšem nijak zásadně důležité,
neboť jím můžeme zvýšit počet obsloužených požadavků většinou maximálně o 10%, ale je
silně závislý na konkrétním rozestavení agentů ve městě a dalších parametrech.
Varianta se zajížďkou
Zajížďku umožníme tím, že algoritmus vždy přiřazuje požadavky všem vozidlům,
přičemž se počítá s jejich aktuálními plány. Proto přiřazování jakoby nezačíná od začátku,
ale nejdříve se rekonstruuje aktuální počet požadavků u každého vozidla podle jejich
probíhajících plánů.
Aby bylo možné v praxi sledovat aktuální plány vozidel, musela by vozidla na každém
nástupním nebo výstupním uzlu oznamovat dispečinku, že na uzel dorazila. To by neměl být
s dnešními systémy GPS žádný velký problém. Algoritmicky by se tím ale zbytečně
komplikovala koordinace (musel by se zavést další typ zprávy, který zatím nemá podporu
v centralizovaném mechanismu). Proto jsem raději elegantně využil toho, že plány jsou
objekty, které vzniknou jednou před jízdou a trvají, dokud se jízda nedokončí (pouze se
doplňují o zajížďky). Jejich změny během průjezdu uzlů proto dispečink může pozorovat,
protože si pamatuje stejné instance, jako ty, se kterými pracují vozidla.
Varianta bez zajížďky
V praxi si můžeme představit model, kdy vozidla komunikují s dispečinkem pouze když
nemají žádné požadavky (tedy jsou volná). Dispečink nemá kromě této zprávy žádnou
informaci o jejich poloze, pouze ví, kde bylo vozidlo na začátku a kde bude na konci plánu.
V této verzi se proto plány přiřazují pouze volným vozidlům. Když ale žádná volná vozidla
aktuálně nejsou, přecházíme do režimu přípravy budoucích plánů.
Budoucí plány začínají v místě a čase, kde právě probíhající plány skončí. Díky tomu,
že vozidla tyto plány zatím nevidí, můžeme je plánovat stejně, jako to dělá algoritmus
se zajížďkou. Když se potom nějaké vozidlo uvolní, pokusíme se mu nejdříve přiřadit
předem připravený budoucí plán. Když pro něj zatím nic nemáme, pokusíme se mu alespoň
přiřadit zatím nerozdané (tedy nejčerstvější) požadavky.
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Spuštění
Algoritmy rovnoměrného přiřazení spustíme zadáním hodnoty 1 do argumentu
číslo algoritmu (verze bez zajížďky) nebo 2 (se zajížďkou). Zdrojový kód potom můžeme
studovat ve třídách DispatchingLogicUniformGroupsNoDiv resp. s příponou WithDiv.

Obrázek 17: Rovnoměrné přiřazení bez zajížďky
- graf obsloužených požadavků

Obrázek 18: Rovnoměrné přiřazení se zajížďkou
- graf obsloužených požadavků

Vyhodnocení
Vyhodnocení
Nejdříve se podívejme na grafy míry obsloužených požadavků (obr. 17 a 18). Oba
algoritmy potěšily především stabilitou výsledků pro libovolné počty vozidel a cestujících.
Pokud se nemění jejich vzájemný poměr, drží se množství obsloužených požadavků na 56%
(světle modrá diagonála na obr. 17) resp. 70% (tmavě žlutá diagonála na obr. 18). To by
v praxi znamenalo, že pokud bude mít dopravní společnost ve městě stále stejný poměr
vozidel vůči cestujícím, může garantovat, že jich vždy obslouží 56% v případě neměnných
plánů, resp. 70%, pokud bude ochotná brát i nové požadavky vzniklé po cestě.
Ukázalo se však, že jízda bez zajížďky má i své výhody. Za prvé dává cestujícím
i řidičům při jízdě větší klid, protože se nemusí stresovat s dalšími novými zájemci o nástup,
ale také tento algoritmus nabízel cestujícím mnohem kratší cesty. Je už poměrně velký
rozdíl, jestli cestující budeme vozit o průměrně 20% (viz obr. 19), nebo o 50% delší cestou,
než by jeli normálně (obr. 20). Tato výjimečně nízká zajížďka na obr. 19 je způsobená
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pravděpodobně tím, že algoritmus má spoustu času na plánování požadavků před tím,
než hotové plány předá vozidlům a taktéž tím, že budoucí plány navazuje na konec těch
aktuálních (což pomůže vkládacímu algoritmu při optimalizaci plánů).
Dalším důležitým ukazatelem je výpočetní čas simulace (viz obr. 22). Tempo jeho růstu
je povzbudivé - např. při zdvojnásobení počtu vozidel nebo cestujících trvá výpočet také
pouze dvojnásobnou dobu, což umožňuje praktickou použitelnost i pro více vozidel
a cestujících.
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Obrázek 19: Rovnoměrné přiřazení bez zajížďky
- graf průměrné zajížďky

Obrázek 21: Rovnoměrné přiřazení se zajížďkou
- graf průměrného ušetření ceny
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Obrázek 20: Rovnoměrné přiřazení se zajížďkou
- graf průměrné zajížďky

Obrázek 22: Rovnoměrné přiřazení
se zajížďkou - graf výpočetního času
simulace

Ještě zmíním poslední důležitý ukazatel, a to ušetření ceny (obr. 21). To sahalo poněkud
nepříjemně až do mírných záporných hodnot. Nízké ušetření ceny je dáno tím,
že při rovnoměrném přiřazení dostanou jednotlivá vozidla méně zakázek, a tudíž nevozí tolik
cestujících najednou (to potvrzuje i metrika průměrné obsazenosti, která s cenou úzce
souvisí). Přestože jde jen o jednotky procent, bylo by určitě škoda účtovat cestujícím za větší
nepohodlí dané spolujízdou přibližně stejnou cenu, jako kdybychom je vezli přímo. Naštěstí
tyto algoritmy mohou přinést díky efektivní spolujízdě dopravním společnostem mnohem
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větší zisky tím, že umožní obsloužit více požadavků, takže výsledná cena pro zákazníka
může být v praxi snadno nižší.
6.2.3 Algoritmy oslovení nejbližšího
Jednoduchý, ale přitom praktický algoritmus vzešel z myšlenky chvátajícího cestujícího.
Cestující se potřebuje rychle někam dostat, tak bez dlouhého rozmýšlení osloví nejbližší
vozidlo. Řidič mu pošle nějaký návrh, který cestující okamžitě přijímá. Pokud
se oslovenému vozidlu vešel požadavek do plánu, tak ho rovnou obslouží. Opět jsem tento
postup připravil pro porovnání v klasických dvou variantách lišících se zajížďkou.
Jak je patrné, tento algoritmus názorně předvádí, že ne všechny možnosti
decentralizovaného mechanismu je nutné využít (návrhy jsou zde totiž automaticky
schvalované a přesto vše rozumně funguje).
Varianta bez zajížďky
Tato alternativa byla nepatrně složitější na programování, než její sourozenec, protože
bylo třeba si jasně stanovit, co má verze bez zajížďky vlastně dělat. Nakonec funguje
následovně: pokud jsou ve městě nějaká volná vozidla, osloví cestující to nejbližší z nich.
Pokud ale žádná volná vozidla k dispozici nejsou, nebylo by moudré oslovovat nejbližšího,
protože může být na konci své cesty někde úplně jinde. Proto počítám vzdálenosti podle
budoucího konce cesty. Paralela s reálným světem zde trochu pokulhává, ale mým cílem je
pouze zkoušet různorodé zajímavé algoritmy, což je splněno.
Jedoucí vozidla si požadavky přijaté za jízdy zatím ukládají, a začnou je plánovat
a potvrzovat až ve chvíli, kdy dokončí aktuální plán (protože nepovolujeme zajížďku).
Spuštění
Jak je vidět z obou těchto příkladů, kód decentralizovaných algoritmů je o poznání
jednodušší, než u centralizovaných, protože plně využívá výhod multiagentního systému
(programujeme jen chování jednotlivých agentů). Proto je velice přímočarý a není k němu
třeba nic dalšího dodávat. Fanoušci programování najdou zdrojové kódy ve třídách
DriverDecentrLogicAccAllWithDiv

a PassengerDecentrLogicOneClosestWithDiv (z pohledu

řidiče, resp. cestujícího), případně jejich sourozence bez zajížďky s příponou NoDiv. Použití
tohoto

algoritmu

zajistíme

nebo 4 (se zajížďkou).

nastavením

čísla

algoritmu

na

3

(bez

zajížďky)
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Vyhodnocení
Nejdříve si krátce shrneme nejdůležitější metriky a potom se podíváme na ty, které byly
něčím překvapivé. Co se týče míry obsloužených požadavků, je zajímavé, že s nepatrným
rozdílem vyhrála verze bez zajížďky (porovnání verzí viz obr. 23 a 24). Důvodem je za prvé
zavedené vylepšení, že cestující hledali nejbližší vozidlo podle jeho budoucí pozice na konci

Obrázek 24: Oslovení nejbližšího bez zajížďky graf obsloužených požadavků

Obrázek 23: Oslovení nejbližšího se zajížďkou graf obsloužených požadavků

trasy, a také to, že se požadavky během jízdy střádaly a bylo tak možné naplánovat na konci
cesty praktičtější plán, než jen vkládat do toho původního. V praxi by ale zavedení tohoto
vylepšení znamenalo, že by cestující nejprve musel vědět o všech vozidlech ve městě
informaci, kde budou na konci své cesty (a vybrat si z nich to nejbližší), což by se dalo těžko
zařídit bez nějakého centrálního systému. Především u verze bez zajížďky je také
nepříjemné, že její efektivita pozvolna klesá s rostoucím počtem vozidel a cestujících.
Ušetřená cena pro cestující u těchto algoritmů nikde nespadla pod 0%. U verze
bez zajížďky se pohybovala mezi 0 až 5%, se zajížďkou dosahovala až k 10%
(a to především při malém počtu vozidel). Jak už jsem zmínil v předchozí kapitole, cena
úzce souvisí s obsazeností vozidel - u decentralizovaných algoritmů nejsou požadavky tak
rovnoměrně rozložené, tudíž jsou vozidla vytíženější (ale jiná zase nedělají skoro nic),
a tudíž vozí více cestujících nejednou a mohou jim tak nabídnout lepší cenu.
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Obrázek 25: Oslovení nejbližšího se zajížďkou graf průměrné zajížďky

Obrázek 26: Oslovení nejbližšího se zajížďkou graf průměrné obsazenosti

Celkem nepříjemné výsledky vycházely pro velikost zajížďky. U verze se zajížďkou
vycházely mezi 50 až 70% při porovnání s délkou přímé cesty (viz obr. 25). Z toho vyplývá,
že cestující, který chce jet kilometr daleko, pojede se službou podporující spolujízdu místo
toho minimálně 1,5 km, ale ušetří tím alespoň průměrně 4% ceny (přičemž řidič vydělá
mnohem více, protože obslouží více zakázek).
6.2.4 Algoritmus výběru ceny
Spektrum algoritmů uzavírá tento experiment, který se snaží plně využít decentralizovaný
mechanismus. Připravil jsem ho pouze ve verzi se zajížďkou, protože jde jen o pokus,
který již podle návrhu má několik ne zcela optimálních částí. Prezentuje tak možná
zpomalení, která s sebou decentralizovaná koordinace může nést, a pomůže tím mým
nástupcům udělat případně lepší návrh.
Průběh algoritmu
Algoritmus pracuje následovně:
1. Cestující tentokrát se svým požadavkem osloví pět nejbližších vozidel. K výběru
podle vzdálenosti se používá k tomuto účelu připravená mapa, kterou najdeme
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v globální třídě Utils. Tato setříděná kolekce se čas od času (pomocí časovače)
aktualizuje podle aktuálního rozestavení vozidel ve městě.
2. Vozidlo sestaví z přijatých požadavků plán (klasickým vkládacím algoritmem,
viz kap. 6.2.1) a z plánu vypočte pro každého cestujícího cenu a čas příjezdu do cíle.
Zde nastala drobná komplikace, neboť cena se na každém kousku cesty počítá podle
aktuálního počtu cestujících na palubě. Proto bylo nutné zavést ve služebním modelu
(viz kap. implementace) aktualizovanou mapu cestujících ve vozidlech, protože jinak
není možné zjistit aktuální počet cestujících v již částečně dokončeném (a tedy
promazaném) plánu.
3. Cestující přijme návrhy ceny a času od většiny oslovených vozidel (ne nutně všech,
protože plánovacímu algoritmu se nemuselo podařit ho v některých případech umístit
do plánu). Cestující si z nich vybere ten nejlevnější a potvrdí ho.
4. Vozidlo potom potvrzené požadavky znovu naplánuje (protože typicky ne všichni
cestující návrhy přijali). Tím se může trochu snížit nebo i zvýšit původně navržená
cena (zvýší se v případě, že ubyl počet spolucestujících), ale dále vyjednávání
nepokračuje, vozidlo jízdu potvrdí a obslouží.
Spuštění
Algoritmus najdeme ve spolupracujících třídách DriverDecentrLogicPriceWithDiv
a PassengerDecentrLogicPriceWithDiv a spustíme ho zadáním argumentu čísla algoritmu
na hodnotu 5.
Vyhodnocení
Na začátku jsem tomuto algoritmu příliš nevěřil. Za prvé kvůli jeho předpokládané
výpočetní náročnosti (plánuje se dvakrát na každém vozidle a navíc pětkrát pro každého
cestujícího, protože osloví pět různých vozidel), za druhé protože plánovací algoritmus
se snaží minimalizovat ujetou vzdálenost, zatímco cestující pro změnu minimalizují cenu,
což si může navzájem odporovat. Výsledky algoritmu jsou však zajímavé.
Především vynikal v nám dobře známém podílu obsloužených požadavků, kde překonal
oba decentralizované kolegy a vyrovnal se centralizovanému bez zajížďky (alespoň
při menším počtu vozidel, viz obr. 28). Obávaný výpočetní čas byl sice nejdelší ze všech
algoritmů, ale pouze přibližně 1,5x delší, než u algoritmů oslovení nejbližšího, a navíc
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Obrázek 27: Výběr ceny se zajížďkou - graf
výpočetního času simulace

Obrázek 28: Výběr ceny se zajížďkou - graf
obsloužených požadavků

pro větší počty cestujících a vozidel pomaleji
rostl (viz obr. 27).
Naproti tomu průměrné ušetření ceny, které
se

snažili

cestující

maximalizovat,

se

svým
příliš

výběrem
neprojevilo

(viz obr. 29). Stále zůstává na průměrných 4%.
Hlavním důvodem je zřejmě to, že cena
vybraná

podle

návrhů

se mohla

při

Obrázek 29: Výběr ceny se zajížďkou - graf
průměrného ušetření ceny

přeplánování libovolně změnit a nikde se
nekontroluje, že se cestou nebude zvyšovat. Při pozorování vizuální simulace bylo vidět,
že do vozidla např. nastoupil jeden cestující, čímž mohlo v tu chvíli nabídnout lepší cenu,
takže si ho potom všichni vybírali a mělo spoustu další práce. Původní cestující pak
absolvoval dlouhou zajížďku, kterou pak musel zaplatit a v průměru tak eliminoval případné
ušetření ostatních. Celkově je ušetření ceny velice nepředvídatelné a závislé na aktuálním
rozložení požadavků, jak je vidět z nepravidelného grafu.
Možná vylepšení a využití
Problémem při nasazení v praxi by zřejmě bylo to, že řidič nemůže garantovat dodržení
nabídnuté ceny a jde tedy spíše jen o odhad. Možnou alternativou plného využití
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decentralizovaného mechanismu může být např. to, že vozidlo vždy dokončuje celý průběh
vyjednávání s každým cestujícím postupně, čímž může navrhnout přesnou cenu právě pro něj
(ale déle trvá, než se dostane na řadu). Obecně se možnost dávání různých návrhů dá
prakticky využít pro simulaci různých společností poskytujících služby. Jednotlivá vozidla
mohou nabízet různé ceny, vybavení apod. a konkurovat si jako na trhu.

6.3 Shrnutí výsledků
V minulých kapitolách jsme měli možnost se podrobně seznámit se všemi zkoušenými
algoritmy i s vybranými nejdůležitějšími výsledky jejich testů. Všechny naměřené hodnoty
můžete dále kontrolovat v tabulkách v příloze B
a vyvozovat z nich další závěry. V této kapitole uvedu
souhrn pozorování pro všechny algoritmy při zprůměrování
výsledků pro různé počty cestujících a vozidel, které jsme
měli

možnost

pozorovat

v

grafech

uvedených

při vyhodnocení jednotlivých algoritmů. Zaměřím se
postupně na nejdůležitější metriky a text doprovodím
sloupcovými grafy. V grafech je vždy uvedeno číslo
algoritmu podle jejich argumentu při spuštění (rovnoměrné
přiřazení má čísla 1 a 2 ve verzi bez resp. se zajížďkou,
oslovení nejbližšího 3 a 4 a výběr ceny číslo 5).
Obrázek 30: Souhrnný graf
obsloužených požadavků

6.3.1 Počet obsloužených požadavků
V

ukazateli

obsloužených

požadavků

zvítězil

algoritmus rovnoměrného přiřazení se zajížďkou (obr. 30). Jeho verze bez zajížďky měla
výsledky podstatně horší, ale stále vykazovala výhodu centralizovanosti - stabilní výsledky
při neměnném poměru počtu vozidel a cestujících. Decentralizovaný algoritmus bez
zajížďky se jí dokázal statečně vyrovnat v těžkých situacích při malých počtech vozidel (10 a
20), ale v průměru podal o něco nižší výkon, což bylo očekávané. Zklamal zde algoritmus
číslo 4 tím, že přestože měl výhodu zajížďky, nepřekonal v tomto ukazateli svůj protějšek
bez zajížďky. Algoritmus výběru ceny v této důležité metrice příjemně překvapil. Celkově
bych zde očekával větší rozdíly mezi centralizovaným a decentralizovaným přístupem.
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6.3.2 Obsazenost a jízda prázdných vozidel
Pokud bychom předpokládali, že průměrně jede vozidlo
za zákazníkem stejně daleko, jako je jeho požadavek, byla
by obsazenost rovna 0,5. Tuto základní hodnotu se všem
algoritmům podařilo překonat (obr. 31), takže spolujízda
se projevila. Příliš v tomto ohledu nepřesvědčil algoritmus
rovnoměrného rozložení bez zajížďky s průměrnou
obsazeností 0,8 osob na km. Obsazenost byla doménou
decentralizovaných algoritmů.
Stejný trend je vidět i u metriky maximálního počtu
cestujících na palubě, který byl u decentralizovaných
algoritmů roven svému maximu (4 cestující) při všech
kombinacích

cestujících

a

vozidel,

přičemž

Obrázek 31: Souhrnný graf
průměrné obsazenosti

byl

pochopitelně vyšší při zavedení zajížďky (protože cestující,
který se přidává za jízdy, často přistupuje do již částečně
obsazeného vozidla).
Decentralizované

algoritmy

vítězily

hlavně

proto,

že se celková práce rozložila typicky mezi méně vozidel,
které tak mohly mít obsazenější plány. To je také důvod,

Obrázek 32: Souhrnný graf
jízdy s prázdnými vozidly

proč obsazenost vozidel (resp. maximální počet cestujících
na palubě) rostla u všech algoritmů především se zvyšujícím se počtem cestujících.
Obsazenost byla dále nepřímo úměrná další metrice - jízdě s prázdnými vozidly (obr. 32) a proto byla znatelně vyšší u algoritmů se zajížďkou (protože nemusely řešit přejezdy
z konce jedné cesty na začátek nového plánu). V metrice jízdy s prázdnými vozidly výrazně
prohrál centralizovaný algoritmus bez zajížďky, který se držel nepříjemných 35%
při libovolných počtech cestujících a vozidel. U ostatních algoritmů začíná tento ukazatel
na 25% v nejhorším případě a navíc s rostoucími počty cestujících a vozidel dále klesá
až k hodnotám okolo 12% (viz příloha B).
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6.3.3 Komfort cestujících (cena, čekání a zajížďky)
Poměr ušetření ceny (obr. 33) byl u centralizovaných algoritmů celkově mírně záporný
právě kvůli rovnoměrnějšímu rozložení požadavků a nižší obsazenosti. Naopak s mírným
náskokem zvítězil algoritmus číslo 4. Kupodivu nezvítězil výběr ceny, přestože se právě
na cenu částečně specializoval. Jak už jsem psal, bylo to proto, že cestující si nevybírali
ze skutečných cen, ale pouze z jejich návrhů, které se mohly výrazně měnit. Celkově však
míra ušetření ceny zklamala svou nestabilitou a nízkými hodnotami.

Obrázek 35: Souhrnný graf
ušetření ceny

Obrázek 34: Souhrnný graf
průměrné zajížďky

Obrázek 33: Souhrnný graf
čekací doby

Jedním z důvodů nevelkých přímých ušetření mohou být poměrně dlouhé průměrné
zajížďky (obr. 34). U většiny algoritmů dosahovaly průměrných hodnot přes 50%, pouze
u rovnoměrného přiřazení bez zajížďky se udržela okolo rozumných 25%. Délka zajížďky
se zvyšovala i kvůli možnosti vyzvednutí dalších cestujících za jízdy, což je typická
nevýhoda přístupů, které to umožňují (nově nabraní cestující způsobí často delší zajížďku
pro již nastoupené cestující).
Průměrná čekací doba (obr. 35) je u všech algoritmů jasně souměrná podle diagonály, což
značí, že je silně závislá na poměru mezi počtem cestujících a vozidel. To je celkem
pochopitelné, protože méně vozidel jednoduše hůře stíhá vyzvednout všechny cestující co
nejdříve. Vyšší čekací doby pak jsou pozorovatelné u centralizovaných algoritmů, protože
díky rovnoměrnějšímu rozložení požadavků musí k některým cestujícím přijet na začátku
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vozidla i z velké dálky. Celkově však jsou čekací doby velice nízké a cestujícím
pravděpodobně nebudou vadit u žádného z testovaných algoritmů.
6.3.4 Celková ujetá vzdálenost
Jak jsem zmínil v minulé kapitole, u centralizovaných
algoritmů musejí kvůli rozloženějším požadavkům přijet
na začátku vozidla z velké dálky. Tento fakt se ještě
výrazněji projevuje u další metriky - celkové ujeté
vzdálenosti (obr. 36). Tento ukazatel může silně ovlivňovat
náklady dopravní společnosti především při vysokých
cenách pohonných hmot. A jelikož je u centralizovaných
algoritmů jeho nárůst mnohem vyšší, než je procentuální
přínos u zvýšení počtu požadavků, je třeba se nad jejich
finanční efektivitou zamyslet. Dále je u této metriky
zajímavé, že se příliš neliší verze algoritmů se zajížďkou

Obrázek 36: Souhrnný graf
ujeté vzdálenosti vozidel

a bez zajížďky.
6.3.5 Výpočetní čas
Výpočetní čas (obr. 37) může v některých případech
rozhodnout o tom, jestli bude možné algoritmus v praxi
nasadit (jestli se plán dozvíme v rozumném čase). Tento
ukazatel
algoritmů

je

nepatrnou

(což

lze

slabinou
vyvážit

decentralizovaných

rozložením

výpočtů

na jednotlivá vozidla, která plány vytváří). Jinak rozdíly
ve verzích

se

zajížďkou

a bez ní

jsou

okolo

zanedbatelných 10%. Nakonec je třeba dodat, že tato
metrika měří dobu běhu simulace, zatímco v praxi
potřebujeme měřit pouze dobu zabranou plánováním.
Proto je třeba ji brát pouze jako orientační a před
nasazením udělat ještě další testy vybraného algoritmu.

Obrázek 37: Souhrnný graf
výpočetního času simulace
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Testbed je hotový. Děkuji všem čtenářům, kteří si celým dobrodružným procesem vývoje
prošli při čtení se mnou a přeji všem uživatelům aplikace, aby jim pomohla rychle
a efektivně testovat výsledky jejich bádání. Věřím, že jim bude užitečný a že s pomocí textu
této práce a komentářů ve zdrojovém kódu mu snadno porozumí a budou tak moct případně
i opravit jeho možné nedostatky.
Věřím, že jednotlivé části této práce můžou pomoci mým nástupcům, kteří nějakým
způsobem budou zkoumat problematiku DARP, ať už se vydají kterýmkoli z následujících
směrů. V části rešerše a z ní plynoucí analýzy požadavků jsem zjistil, jaké různé algoritmy
používali naši kolegové po celém světě, a větší část z nich se pokusil v testbedu podporovat.
Rešerše a analýza může být inspirací při rozhodování, jakým směrem se mohou ubírat další
navazující projekty.
Návrh a implementace pak poslouží především zájemcům o další rozvoj testbedu. Návrh
se zaměřuje nejprve na řídící logiky, které umožňují rozšiřitelnost testbedu o další algoritmy,
zatímco v části implementace jsem popsal taje všech ostatních částí kódu, ze kterých si tak
programátor může vybrat, co právě potřebuje pochopit a případně rozšířit.
Poslední, experimentální část pak po dokončení vývoje vlastních algoritmů mohou využít
i uživatelé testbedu a vybrat si, které formy výstupu jim budou nejvíce užitečné.
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Příloha A: Obsah přiloženého CD
Na CD, které najdete v přihrádce na zadních deskách této práce, najdete následující
soubory a adresáře:
•

soubor readme.txt, ve kterém najdete praktický návod na spuštění testbedu

•

tento text práce (ve formátech pdf a odt)

•

zdrojové kódy testbedu (volně šiřitelné a rozšiřitelné)

•

zdrojové kódy spouštěče testbedu

•

testbed ve spustitelném formátu jar

•

adresář s obrázky použitými v této práci

•

adresář s diagramy použitými v této práci (ve formátu eap pro Enterprise Architect)
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Příloha B: Naměřené hodnoty
Legenda k tabulkám
Na následujících třech stránkách najdete tři tabulky, které se skládají z menších tabulek
o rozměrech 5x5. V menších tabulkách je vždy na vodorovné ose počet cestujících ve městě,
což odpovídá i počtu požadavků (hodnoty 50, 100, 150, 200, 250), a na svislé ose počet
vozidel ve městě (hodnoty 10, 20, 30, 40, 50).
Každá malá tabulka obsahuje naměřené údaje pro jednu metriku (měřenou veličinu,
viz kap. 5.1.2), kterou je nadepsaná vodorovná osa velké tabulky. Svislá osa potom označuje
algoritmus, s kterým byly hodnoty naměřeny. Čísla algoritmů odpovídají následujícímu
standardnímu pořadí:
•

ALG 1 = rovnoměrné přiřazení bez zajížďky

•

ALG 2 = rovnoměrné přiřazení se zajížďkou

•

ALG 3 = oslovení nejbližšího bez zajížďky

•

ALG 4 = oslovení nejbližšího se zajížďkou

•

ALG 5 = výběr ceny se zajížďkou
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Čas simulace [s]

Celková ujetá vzdálenost
vozidel [km]

8

16

23

29

35

44

53

65

37

32

34

33

36

A
L
G

15

27

41

53

65

60

88 102 104 115

41

36

33

32

33

20

39

59

78

97

58 104 132 151 156

34

37

35

35

33

1

27

51

75 100 127

69 112 150 176 202

35

37

36

37

34

27

64

92 124 157

72 112 156 191 220

35

32

36

35

35

10

18

25

31

38

46

52

63

24

20

19

22

22

A
L
G

15

30

45

58

71

62

91 102 101 110

29

19

19

18

20

22

42

63

84 101

63 112 133 146 150

31

23

18

19

18

2

29

53

81 108 135

63 120 153 171 188

28

27

21

19

17

36

66

97 131 162

61 130 172 196 217

24

29

24

18

18

12

20

29

42

49

29

36

37

41

43

25

19

21

19

18

A
L
G

25

46

66

86 104

41

53

63

65

73

20

21

18

18

19

38

71 102 134 165

41

60

68

76

81

19

15

15

16

16

3

51

97 137 184 228

44

67

78

85

91

16

15

15

13

15

65 122 175 229 285

47

70

87

90

97

15

14

12

13

12

15

29

41

67

27

35

41

41

47

17

13

17

15

14

A
L
G

27

53

81 105 131

35

48

56

61

62

16

14

14

14

13

39

78 115 151 188

41

59

72

79

87

15

15

12

13

14

4

51

99 149 199 248

43

68

87

97 100

15

14

12

10

12

61 122 181 241 303

46

77

93 107 117

13

15

14

11

11

24

47

89 112

36

45

48

53

52

25

22

19

22

18

A
L
G

37

71 105 139 175

49

69

83

86

91

21

19

19

18

19

49

96 146 186 233

48

77

91 106 114

23

18

16

17

17

5

62 122 180 237 294

47

80 101 109 122

19

18

18

17

15

73 147 218 288 355

51

82 109 128 139

19

19

17

15

15

70

54

59

56

Tabulka 4: Tabulka naměřených hodnot (1. část)
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Vzdálenost ujetá
prázdnými vozidly [%]
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Maximum cestujících
na palubě
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Průměrná obsazenost
voz.idel [cestujících
na km]

Počet obsloužených
požadavků [%]

3

4

3

3

4 0,76 1,02 0,94 0,91 1,06

56

36

26

22

19

A
L
G

3

2

3

4

3 0,66 0,74 0,91 0,96 0,99

76

57

42

35

31

2

2

3

3

4 0,74 0,73 0,78 0,84 0,92

82

69

56

48

41

1

2

3

3

4

4

0,7 0,75 0,75 0,76 0,87

98

75

65

55

50

1

3

3

4

4 0,64 0,75 0,75 0,79 0,83

99

78

69

63

55

3

4

3

4

4 1,14 1,33

1,3 1,24 1,37

68

42

31

26

22

A
L
G

3

3

4

4

4 0,92 1,22 1,33 1,41 1,38

94

72

55

44

37

2

3

4

4

4 0,81 1,07

1,4

97

87

72

59

50

2

2

3

3

4

4 0,81 0,96 1,16

1,3 1,38

99

93

80

70

60

2

2

3

3

4 0,83 0,87 1,06 1,25 1,27

99

97

91

80

69

4

4

3

4

4 1,13 1,32 1,32 1,36 1,51

54

35

25

21

19

A
L
G

3

4

4

4

4 1,11 1,21 1,32 1,42 1,35

74

51

41

32

29

3

4

4

4

4 1,06 1,28 1,39 1,37

1,4

76

60

44

37

32

3

3

3

4

4

4 1,13 1,29 1,35 1,43 1,41

80

64

52

41

34

4

4

4

4

4 1,16

1,3 1,44 1,42 1,48

89

67

56

45

37

4

4

4

4

4 1,38

1,7 1,51 1,57 1,73

48

32

24

20

18

A
L
G

4

4

4

4

4 1,34 1,46 1,54 1,54 1,69

68

47

35

27

22

4

4

4

4

4 1,26

1,4 1,61 1,53 1,63

78

58

45

37

31

4

4

4

4

4

4 1,25 1,42 1,52 1,65 1,62

82

64

55

45

36

4

4

4

4

4 1,35 1,34

1,5 1,54 1,64

85

69

58

49

43

4

4

4

4

4 1,17 1,35

1,4 1,37 1,52

62

41

29

27

21

A
L
G

3

4

4

4

4 1,14 1,29 1,37 1,45

1,5

82

63

48

40

34

3

4

4

4

4 1,12

1,3 1,42 1,48 1,45

86

70

56

50

43

5

3

4

4

4

4 1,14 1,28 1,37 1,41

1,5

86

72

61

52

45

3

4

4

4

4 1,16 1,25 1,34 1,48 1,51

92

76

67

61

54

1,3 1,27

Tabulka 5: Tabulka naměřených hodnot (2. část)
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Příloha B: Naměřené hodnoty

Průměrná čekací doba
[simulačních minut]

Průměrná zajížďka
[% z délky přímé cesty]

Průměrné ušetření
z ceny [% z ceny přímé
cesty]

6

8

9

10

10

27

41

49

42

54

-3

2

-1

-2

6

A
L
G

4

6

8

7

8

11

19

35

43

49

0

-1

-2

-1

-1

1

4

6

7

7

15

16

20

29

37

-2

-1

0

0

-1

1

1

3

5

6

7

9

15

19

22

29

-1

0

-2

-1

0

0

2

4

5

6

0

12

18

21

24

0

-1

-1

0

0

6

8

8

10

10

56

66

66

53

59

-4

0

-3

3

8

A
L
G

2

5

6

7

8

32

63

68

69

66

-1

-6

-2

1

2

1

3

4

6

6

17

47

63

62

72

0

-5

-3

-2

-1

2

1

2

4

4

5

12

32

53

64

70

0

0

-4

-2

-2

1

2

4

3

4

11

24

39

61

62

0

-1

1

-5

-4

5

6

5

7

7

46

54

68

56

61

2

3

0

4

6

A
L
G

4

4

5

5

6

41

52

60

61

60

0

0

0

3

2

2

4

4

4

5

31

53

57

58

64

0

0

1

1

0

3

2

2

3

4

4

36

48

55

60

59

0

2

3

1

3

2

2

3

3

4

34

46

57

56

65

1

1

2

3

1

4

6

7

6

7

58

73

67

75

74

5

11

6

4

9

A
L
G

4

5

6

6

6

54

66

69

66

70

3

2

4

4

10

3

3

5

5

6

44

60

68

71

76

2

2

6

1

5

4

2

3

4

4

4

40

53

67

76

74

4

5

1

3

3

1

3

4

3

5

51

52

65

71

79

1

3

3

1

1

5

7

6

8

8

52

61

71

53

62

2

5

1

9

10

A
L
G

4

5

5

6

6

46

56

64

63

67

0

2

1

6

6

3

4

4

5

5

40

56

63

67

64

2

1

3

4

4

5

1

3

4

4

5

39

55

60

60

65

1

1

3

5

5

2

3

4

3

4

39

43

54

63

65

3

6

4

4

5

Tabulka 6: Tabulka naměřených hodnot (3. část)

