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Kapitola 1 
 

1. Úvod a motivácia 
 

Simulácie a optimalizácie sa postupne stali veľmi dôležitou súčasťou modernej 

spoločnosti – čo sa vedy aj ekonomiky týka. Mňa osobne zaujala hlavne simulácia 

a následná optimalizácia verejnej hromadnej dopravy. 

Má to viacero dôvodov. Jedným z nich je fakt, že na trhu je veľa riešení, ale 

mnohé z nich majú nedostatky. Primárnym je cena, pretože nie je veľa kvalitných 

freeware alebo open source simulácií MHD. Napríklad vlakov je už dosť, za všetky 

spomeniem simulačnú hru Transport Tycoon, ktorá sa stala mojím malým vzorom, 

a preto bola moja simulácia pôvodne interaktívna, aby sa do nej mohol zapájať hráč 

a v reálnom čase si vytvárať svoje impérium. Samozrejme na pozadí kvalitnej 

simulácie, ktorá by sa dostatočne približovala realite.  

Ďalším dôvodom bol už spomínaný nedostatok simulácií daného typu, či už 

komerčných alebo voľných. Komerčné riešenia sú často príliš robustné, snažiac sa 

podchytiť simuláciu ako niečo obecné a až následne ju prispôsobujú požiadavkám 

zákazníka. Nevýhodou tohto prístupu je práve prílišná všeobecnosť, ktorá si pýta 

daň v podobe nie práve kvalitných detailov a na druhej strane je tam veľa vecí, 

ktoré sa pre daný typ simulácie nedajú využiť.  

Keď už bola hotová simulácia, tak ma lákalo zistiť, či je naozaj kvalitná. 

A či je kvalitne navrhnutá MHD v Prahe, ktorú každodenne využívam. Veľa ľudí sa 

o nej vyjadruje nelichotivo a tak ma napadlo skúsiť overiť, či to je naozaj také zlé, 

alebo to je len subjektívny pocit a na rozvrhovanie spojov sa používa rozumný 

algoritmus. Z toho vyplynula potreba optimalizácie prevádzky mojej simulácie. Už 

zo začiatku mi bolo jasné, že to nebude jednoduchá vec, lebo daný problém je 

minimálne NP-úplný. Akým spôsobom navrhnúť zastávky, kde majú premávať 

autobusy, v akom počte a podobne. Ďalším faktorom je, čo chceme optimalizovať, 

či počet prepravených pasažierov, zisk, spokojnosť pasažierov alebo iné veci. Na 
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tieto otázky som sa snažil nájsť odpoveď a sú podrobne rozpísané v ďalších 

kapitolách. 
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Kapitola 2 
 

2. Úvod do simulácie 

  

2.1 História a dôvody 
 

Dnes sa slovíčko simulácia spája hlavne s počítačmi, bez ktorých si niečo podobné 

ani nevieme predstaviť. Samotné simulácie sú ale staršie, používali sa dávno pred 

érou počítačov. Ich hlavné využitie bolo v ekonomike, logistike, v strojárstve, 

športe a ďalších oblastiach. Vďaka počítačom sa rozšírili možnosti ich využitia aj 

do komplikovanejších oblastí ako je biomedicína, aerodynamika, stavebníctvo 

a ďalšie odbory.  

 Základom každej simulácie je simulačný model. Ide o správne zjednodušený 

popis reálneho objektu, poprípade procesu. Veľmi dôležité je slovné spojenie 

„správne zjednodušený“. Model je čo najvernejší popis reálnej situácie. Nie vždy 

však vieme popísať všetky faktory, ktoré vplývajú na simulovaný systém. Vtedy sa 

musíme uspokojiť s približným opisom, ktorý však musí byť dostatočný, aby sme 

dostali relevantné výsledky. Ak bude model zlý, tak ani výsledky nebudú 

zodpovedať realite a simulácia bola v tom prípade zbytočná.  

 Naopak, niekedy poznáme a vieme popísať všetky faktory, ktoré ovplyvňujú 

daný systém, ale je zbytočné so všetkými rátať. Ak by sme chceli simulovať výdrž 

potápača bez kyslíka pod vodou, tak nás bude zaujímať aký je skúsený, aký mal 

tréning, akú záťaž má na sebe, ale nebude nás zaujímať, z čoho je daná záťaž 

zložená, ani nás pravdepodobne nebude zaujímať akú farbu má jeho neoprén. 

Vieme to všetko popísať, ale je to v danom prípade zbytočný parameter, s ktorým 

musíme počítať. Tým sa simulácia predražuje či už sa jedná o čas alebo peniaze. 

Niekedy je teda výhodnejšie nejaké parametre zanedbať. Parametre, ktoré 

zanedbávame, sa menia v závislosti na tom, čo je cieľom simulácie. Ak by sme 
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chceli simulovať útok žraloka na nášho potápača, tak nás už farba jeho neoprénu 

zaujímať bude, zatiaľ čo záťaž už nie, pretože žralok nevie, a ani sa nestará o to, 

koľko toho potápač nesie pod vodou, skôr sa zaujíma o farbu, pohyb a zvuk. Výber 

modelu je teda veľmi dôležitý a zohráva podstatnú úlohu pri ďalšom vývoji 

simulácie. Vďaka vhodnému modelu môžeme ušetriť veľa času a peňazí, to sa týka 

aj klasických modelov, aj počítačových. 

Hlavná výhoda simulácií je práve v modeloch – nemusíme postaviť celé 

zariadenie, stačí jeho zmenšený model, takže opäť sa šetria náklady. Ďalšou 

výhodou je fakt, že sa nemusí riskovať ľudský život, napríklad uvedený model 

s potápačom. Nemenej dôležitou vecou je možnosť skúmať miesta a podmienky na 

miestach, kde sa nedokážeme dostať, napr. do vnútra hviezd, no napriek tomu sme 

schopní modelovať fyzikálne deje, ktoré v nich prebiehajú. 

 

2.2 Druhy simulácií 
 

Rozlišujeme dva základné druhy simulácií a to spojité a diskrétne. 

Rozlišujeme ich podľa delenia časového spektra. Spojité simulácie vnímajú čas ako 

spojitú veličinu a deje v nich prebiehajú kontinuálne. Príkladom môžu byť rôzne 

fyzikálne a biologické deje ako je osmóza, aerodynamika, prúdenie kvapalín či deje 

na povrchu slnka. Vo väčšine prípadov vedú k počítaniu komplikovaných sústav 

diferenciálnych rovníc. Môže sa teda paradoxne stať, že samotná simulácia trvá 

dlhšie ako dej, ktorý má simulovať. Napriek tomu sa používajú, hlavne kvôli 

bezpečnosti – liek sa nemusí testovať priamo na pacientovi, prísť na povrch slnka 

nie je v súčasnosti možné. Práve tento druh simulácií prežil veľký rozvoj 

v súvislosti s nástupom počítačov.  

Hlavnou ideou je postupné zvyšovanie času v simulačnom modeli malými 

konštantnými krokmi, vždy sa prepočítajú všetky dané veličiny a pokračuje sa 

ďalším krokom. V každom kroku sa dané diferenciálne rovnice približne vyčíslia. 

Problémom býva určenie veľkosti tohto kroku – ak zvolíme veľmi malý krok, tak 

výpočet je veľmi dlhý, na druhej strane, ak zvolíme krok príliš veľký, tak je výpočet 

príliš nepresný. Niekedy to vedie až k nezmyselným výsledkom. Príkladom môže 
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byť simulácia pohybu planét, ktorá by v prípade príliš malých krokov bola pomalá 

natoľko, že by bola prakticky zbytočná, zatiaľ čo v prípade veľkých krokov sa 

stáva, že po chvíli sa planéty rozletia. Je to spôsobené tým, že v každom kroku 

nastáva určitá malá chyba, ktorá sa ale kumuluje s predchádzajúcimi až dosiahne 

určitú kritickú hodnotu. Preto je určenie správnej veľkosti kroku veľmi dôležité 

a treba brať ohľad aj na kumuláciu chýb. 

 Druhým druhom sú diskrétne simulácie, ktoré delia čas diskrétnym 

spôsobom, to jest udalosti sa v nich odohrávajú len v konkrétnych časových 

bodoch. To umožňuje ich rýchle spracovanie, spravidla sú rýchlejšie ako 

simulovaný systém. Podrobnejšie sa im venujem v nasledujúcej kapitole. 

 

2.3 Diskrétne simulácie 
 

Ako som už napísal, čas sa považuje za diskrétnu veličinu. Jednotlivé zlomy 

v čase sa nazývajú udalosti. Každá udalosť je charakterizovaná zmenou stavu 

procesu, čiže určitým popisom toho, čo sa má stať a časom, kedy sa to má stať. 

Procesmi sú aktívne prvky v simulácii. Názvoslovie a hlavný princíp objasním na 

dnes už klasickom príklade o autách a piesku. 

Majme dané body A a B a vzdialenosť medzi nimi. Majme daný vozový 

park – nákladné autá, ich nosnosť, rýchlosť, dobu, za ktorú ich naložíme, resp. 

vyložíme. V bode A je piesok o určitej hmotnosti. Úlohou je preniesť všetok piesok 

z bodu A do bodu B. V každom okamžiku môže nakladať len jedno auto, podobne 

v každom okamžiku môže vykladať len jedno auto, ostatné čakajú vo fronte. Na 

začiatku sú všetky autá v bode A v danom poradí. Ak by boli všetky autá rovnaké, 

tak sa nijako neovplyvňujú a nebolo by čo simulovať. Ale ak sú rôzne, tak sa už 

ovplyvňujú, napr. majú rôzne rýchlosti a inú dobu nakládky. Aktívnymi účastníkmi 

simulácie sú autá, teda to budú naše procesy. Autá môžu byť v nasledujúcich 

stavoch:  

• Čakanie vo fronte na nakládku 

• Nakladanie 
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• Jazda z A do B 

• Čakanie vo fronte na vyloženie 

• Vykládka 

• Jazda z B do A 

Čo je dôležité, tak samotná jazda nás nezaujíma. Podobne ani nakladanie, stačí 

vedieť kedy začne a kedy skončí.  

Ďalšie dôležité pojmy: 

• simulačný čas – čas v modeli, číselná premenná ( integer, real ) 

• procesy – popisujú životný cyklus jednotlivých aktívnych účastníkov 

modelovaného deja 

• udalosti – kvalitatívne zmeny v činnosti procesov 

• simulačný kalendár – dátová štruktúra, v ktorej sú uchovávané procesy 

zoradené v časovom poradí; postupne sa vykonávajú. 

• Simulačné jadro – hlavný „pohon“ simulácie, zoberie proces 

s najmenším simulačným časom a vykoná ho. Nastaví aktuálny 

simulačný čas na čas tohto procesu. 

Dôležité je si uvedomiť, že simulačný čas nemení procesy, ale procesy menia 

simulačný čas. 

Sú dva základné druhy odoberania procesov zo simulačného kalendára.  

1. ďalší proces – zoberie sa len jeden proces s najmenším simulačným časom, 

veľmi bežný spôsob, najrýchlejší, najefektívnejší 

2. time slicing – „nareže“ simulačný čas na rovnaké úseky bez ohľadu na to, či 

sa tam nachádza nejaký proces alebo nie. Podobný rozdeleniu času pri 

spojitej simulácii. Nevýhodou je zrejmá pomalšia rýchlosť ako pri prvom 

spôsobe. Výhoda je pri grafickom zobrazení simulácie, ktorá by mohla byť 

pri „ďalšom procese“ mätúca kvôli nerovnakým intervalom. Používa sa 

vtedy, ak chceme mať grafický výstup a vtedy, keď vyžadujeme interakciu 
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operátora. Operátor je štandartne človek, ktorý chce vidieť, ako sa na 

simulácii prejaví nový komponent, čo sa stane, ak sa nejaký pokazí 

a vypadne zo simulácie. Taktiež sa využíva ma prezentovanie vývoja 

udalostí manažmentu, keďže názorne vidno, ako sa simulovaný dej vyvíja, 

či kde môžu nastať problémy. 

  

Diskrétne počítačové simulácie prešli určitým vývojom. Pôvodne bola ( a stále 

často býva ) celá simulácia jedným veľkým while cyklom. Kalendár je tvorený 

usporiadanou frontou, z ktorej sa postupne vyberajú procesy dokým nie je splnená 

finálna podmienka. Problémom je značná neprehľadnosť, veľmi ľahko nastáva 

možnosť, že sa proces zle naplánuje, alebo zmení naplánovanie iného procesu. 

V tomto ohľade sa spravil veľký pokrok v súvislosti so zavedením objektovo 

orientovaného programovania, ktorý sa objavil už v jazyku SIMULA. 

Bol to jeden z prelomových prístupov k počítačovým simuláciám, ktorý, ako 

už jeho názov napovedá, bol určený predovšetkým k simulačným účelom. Vznikol 

v šesťdesiatych rokoch minulého storočia v Nórsku. Na vtedajšiu dobu bol veľmi 

pokrokový, obsahoval triedy, virtuálne metódy a ďalšie techniky moderného 

programovania. V mnohých veciach na neho nadväzujú moderné programovacie 

jazyky ako sú C++ a Java. OOP je dôležité z toho dôvodu, že každý proces má 

prístup len k svojím položkám a nemal by tak, aspoň teoreticky, ovplyvňovať 

ostatné. Tým sa znižuje riziko nesprávneho ovplyvnenia simulácie, avšak sa úplne 

nevylučuje. 

 

2.4 Moja simulácia 
 

V stručnosti predstavím svoju simuláciu a zhrniem základné fakty o nej. 

Bližšie podrobnosti ako aj užívateľská dokumentácia sú v prílohe na CD. 

 Jedná sa o diskrétnu simuláciu MHD. Je objektovo orientovaná a kvôli 

grafickému rozhraniu používa techniku time slicingu. Pôvodne bola navrhnutá ako 
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simulačná hra, takže sa očakávala interakcia od hráča. Základný objektový návrh 

vidno na obrázku 2.4.1.  V skratke objasním jednotlivé triedy. 

1. cMesto – singleton, hlavný objekt, ktorý združuje ostatné 

2. cTrasa – určuje trasu jednotlivých liniek autobusov. Napríklad autobusová 

linka číslo 3 ide cez políčka nXXX ..., 21  a zastávky má na políčkach 5X  a 

8X . Vďaka tomu je možné u každej trasy ( linky ) mať zastávky na rôznych 

políčkach. 

3. cBus – samotný dopravný prostriedok, ktorý má svoju kapacitu, rýchlosť 

a ďalšie atribúty 

4. cPlanMesta – ako názov napovedá, je to štvorcový plán mesta, skladá sa 

z jednotlivých políčok 

5. cClovek – simuluje živého človeka, má svoj denný rytmus = počas dňa je 

doma, potom ide do práce a nakoniec nakúpiť a potom späť domov. 

V jednom okamžiku sa môže nachádzať maximálne na jednom políčku. 

6. cPolicko – najmenšia jednotka plánu mesta, má rôzne špecializácie ( cesta, 

obchod, práca, obytná zóna ).   

7. cEditor – nadstavba cMesto, slúži na vytváranie máp nových miest. 

8. cCalendar – Hlavná simulačná štruktúra, obsahuje simulačný kalendár, plus 

obsluhuje pridávanie nových procesov do fronty. 

obrázok 2.4.1 

cMesto 

cTrasa cPlanMesta cBus cClovek 

cPolicko 
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Ako už bolo spomenuté, používa sa technika time slicingu. Nazvime jednotlivé 

„rezy“ tikmi. Veľkosť každého tiku je konštantná. Každý tik má 3 základné časti: 

1. kalendár vykoná dané procesy 

2. vykoná sa ďalší pohyb v meste 

3. mesto sa vykreslí 

Jednotlivé body podrobnejšie: 

1. vykreslenie mesta – zavolajú sa príslušné metódy na vykreslenie 

jednotlivých autobusov, políčok a počtu ľudí na políčkach. Nič iné sa 

nepočíta ani sa neprevádza žiadna nesúvisiaca akcia. 

2. kalendár a procesy – kalendár vie robiť len jednu udalosť a to, pridať 

človeka X v čase Y na políčko Z. Nič iné nerobí. V danom tiku pripraví 

frontu „Udalosti“, ktorá je zotriedená podľa času. Hlavný „problém“ je 

v tom, že sa používa technika time slicingu, čiže sa nepracuje len s prvým 

prvkom vo fronte, ale s viacerými. Preto z nej zoberie všetky udalosti, ktoré 

sa majú uskutočniť v čase >+ ticklastTimelastTime;( , kde tick značí 

veľkosť tiku, a tie v časovom poradí vykoná. Samozrejme ich vymaže 

z fronty. Zároveň ich zaloguje do histórie, ktorá slúži k lepšiemu prehľadu 

o tom, čo sa stalo a dáva nám možnosť posimulačnej analýzy dát. 

3. pohyb v meste – jediným pohybom sú autobusy, takže pre každý jeden sa 

vypočíta o koľko sa má pohnúť a on sa pohne. Ak sa presunie na nové 

políčko, tak sa zistí, či tam je zastávka alebo nie. Ak tam nie je, nič sa 

nedeje, pokračuje sa s ďalším. Ak tam je zastávka, tak najprv sa pozrie na 

svojich pasažierov, či tam niekto nevystupuje. Ak áno, tak ho tam vyloží a 

naplánuje do kalendára. Inak sa nič nedeje. Potom sa pozrie na 

potencionálnych pasažierov, čo sú ľudia, ktorí sa nachádzajú v blízkosti 

daného políčka. Tých prejde a ak danému človeku vyhovuje daná linka ( 

v blízkosti jeho ďalšieho cieľa je zastávka daného spoja ) a súčasne je v 

autobuse ešte voľné miesto, tak nastúpi. Vplyv na nastúpenie samozrejme 

majú aj iné parametre, ktoré sa dajú voliteľne nastaviť – napríklad dĺžka 

jazdy a podobne. 
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Dôležité je aj pridávanie procesov do kalendára. 

Na jednotlivých políčkach sa vďaka kalendáru objavujú ľudia. Každý z nich 

obsahuje v sebe dátovú položku, ktorá odpočítava čas, ktorý je ešte ochotný čakať, 

dokým nepríde autobus. Podobne ako v realite, človek stále nečaká na jednom 

políčku, pokým sa tam objaví nejaký spoj, ale čaká len danú dobu. Ak dovtedy 

nepríde žiaden autobus, tak sa predpokladá, že použije vlastné auto, pôjde pešo či 

použije konkurenčnú prepravnú spoločnosť. Pri každom tiku sa táto položka 

zmenší. Ak raz dosiahne zápornú hodnotu, tak sa premiestni na svoju ďalšiu pozíciu 

(napr. z domu do práce) a naplánuje sa na odchod v danú dobu podľa toho, kedy mu 

končieva práca. Samozrejme, zaráta sa aj dĺžka cesty na novú pozíciu. Ak sa stane, 

že autobus príde na zastávku, tak najprv vyloží ľudí, ktorí chcú vystúpiť, potom si 

nasaje ľudí dnu, vypočíta dĺžku trasy, poprípade zinkasuje peniaze. Pri vykladaní 

ľudí ich zároveň naplánuje do kalendára, aby vedeli, kedy sa majú na danom 

políčku opäť objaviť. 

 

Predpoklady a zjednodušenia modelu 

 Jedným z najväčších predpokladov je plynulosť dopravy. Nepredpokladajú 

sa žiadne zápchy, žiadne semafory, autobusy idú stále rovnakou rýchlosťou, nemajú 

fázu rozbiehania či spomaľovania. Čitateľ sa pravdepodobne opýta, či je toto 

zanedbanie korektné. V danej simulácii a v danom zámere si myslím, že je. 

Samotná zmena rýchlosti je síce zaujímavá, ale nás zaujíma to, kedy autobus príde 

na zastávku, nie akým spôsobom sa tam dostane. Takisto nás nezaujíma jeho 

trajektória na jednotlivých políčkach, dôležité je len poradie políčok, po ktorých 

ide. Obdobný argument sa dá použiť aj na vynechanie semaforov, pretože cestovný 

poriadok MHD by mal byť správne nastavený s ohľadom na semafory. Ďalším 

faktorom je možnosť regulácie semaforov tak, aby uprednostňovali autobusy 

( dávali im zelenú ) a tým zabránili prípadným meškaniam. Obdobný systém bol 

vybudovaný v Prahe v roku 2008 a zatiaľ ukazuje výborné výsledky.[5]  

 Ďalším zjednodušením je pravidelnosť pracovnej doby, neuvažuje sa 

s víkendmi, ani s inými dňami pracovného voľna. 
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 Objektový prístup umožňuje veľkú tvárnosť simulácie a zaručuje dostatočnú 

granularitu, ktorá je na úrovni jednotlivých ľudí. Máme veľké možnosti nastavení, 

ľahkú rozšíriteľnosť, nie je problém zmeniť napríklad grafické rozhranie bez zásahu 

do samotnej simulácie. Zároveň sa zlepšila práca s kalendárom a zmenšila šanca na 

vzájomné ovplyvňovanie jednotlivých komponentov simulácie.  
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Kapitola 3 

 

3. Optimalizácia 
  

3.1 Dôvody optimalizácií na po čítači 

 

Motto: „Úlohou simulačného programu je zistiť, ako sa systém bude chovať 

pre vstupné dáta. Úlohou simulačného programu nie je robiť optimalizáciu, to jest 

hľadať, pre aké vstupné dáta dostaneme optimálne riešenie.“ [1] 

Motto sa dá preložiť aj inak – simulácia je len začiatok, úvod pre 

optimalizáciu, ktorá príde až po nej. Optimalizovať sa začalo už pred érou 

počítačov. Používali sa vtedajšie simulácie s tým, že sa spúšťali stále a stále 

dookola s rôznymi parametrami. Tento princíp sa dodnes nezmenil. Zoberieme 

simuláciu, nastavíme vstupné parametre a pozrieme sa, ako to dopadlo. Potom 

zoberieme inú sadu parametrov a spravíme ďalšiu simuláciu. A tak ďalej, až na 

koniec porovnáme, ktorá je najlepšia. Samotné počítače mali veľký vplyv nielen na 

simulácie, ale vďaka ním aj na optimalizácie, keďže ich spúšťame stále dookola. 

Veľkou výhodou je možnosť realizácie aj keď to reálne podmienky nedovoľujú. 

Napríklad môžeme mať parkovisko, ale priamo na ňom skúšať, aké je 

najvhodnejšie rozloženie parkovacích miest a jednosmeriek je veľmi logisticky 

náročné. Nehovoriac o tom, že ak sa to robí za plnej prevádzky, tak to môže mať 

veľké ekonomické dopady. Takže opäť sa potvrdilo staré známe: „Peniaze sú až na 

prvom mieste.“ Počítačová optimalizácia nám šetrí čas, peniaze a životy. 

Najdrahšou súčasťou býva spravidla vytvorenie samotnej simulácie, jej následná 

optimalizácia je náročná hlavne na čas a výpočtový výkon. V ďalšej kapitole 

predstavím základné druhy optimalizácií a ich výhody, resp. nevýhody a náročnosť 

na spomínaný výpočtový výkon. 
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3.2 Základné spôsoby 

 

V podstate existujú tri základné prístupy k optimalizovaniu. Jedným z nich je 

exaktné riešenie, druhým je približné riešenie a tretím odhadované riešenie. Každé 

má svoje špecifiká a o každom napíšem podrobnejšie. Samotnú optimalizáciu je 

možno reprezentovať nasledujúcim spôsobom. 

Majme danú funkciu RAf →: , z nejakej množiny A do reálnych čísel. 

Cieľom je nájsť taký element Ax ∈0 , že Axxfxf ∈∀≤ };()( 0  ( v prípade 

minimalizácie ) resp. Axxfxf ∈∀≥ };()( 0  ( v prípade maximalizácie ). Typicky 

platí, že nRA∈ , ale nie je to vyžadované. Túto reprezentáciu budem používať aj 

v ďalšom texte. Takisto budem operovať len s hľadaním maxima, nakoľko hľadanie 

minima je podobný problém a čitateľ si môže ľahko previesť všetky nasledujúce 

vety na hľadanie minima. 

Základné prístupy: 

1. Exaktné riešenie 

Je ideálnym stavom, ktorý by sme chceli dosiahnuť. Ak existuje globálne 

maximum ( vzhľadom na danú špecifikáciu ), tak ho nájde, ak neexistuje, tak 

buď obdržíme odpoveď, že neexistuje, ešte lepšie, ak dostaneme limitné 

riešenie. Bohužiaľ, občas sa stáva, že keď dané riešenie neexistuje, tak 

algoritmus nevydá výsledok a zacyklí sa. Samozrejme, ak existuje viacero 

globálnych riešení, tak záleží na danom algoritme, ale obdržíme minimálne 

jedno riešenie, v lepšom prípade všetky. Najväčší problém je v tom, že pri 

spúšťaní optimalizácie netušíme, či má daný problém riešenie. Ak nemá, tak 

výsledok nemusíme vôbec obdržať, čo je nežiadaný stav. Takisto nemenej 

dôležitým faktorom je, že nepoznáme časovú náročnosť daného riešenia, resp. 

väčšina takýchto problémov je minimálne NP-úplná. Takže riešenie môže aj 

existovať, ale nemusí byť dosiahnuteľné v reálnom čase. V takom prípade je 

optimalizácia bezcenná, lebo sa výsledkov nedočkáme.  

2. Aproximácia ( približné riešenie ) 
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Pre veľa NP-úplných problémov existuje nejaký aproximačný algoritmus, ktorý 

beží napr. v kvadratickom čase a garantuje nám, že nájdená hodnota bude 

v danej tolerancii. Tento prístup má veľa výhod, bohužiaľ nie na všetky 

problémy existuje nejaký aproximačný algoritmus, resp. nie je známa jeho 

existencia. 

3. Náhodné riešenie 

Používa sa, keď zlyhajú predchádzajúce dve riešenia, resp. sú z nejakého 

dôvodu ( najčastejšie časového a výpočtového ) nevhodné na použitie. 

Predpokladá sa veľká množina konfigurovateľných parametrov, ale nie je to 

podmienkou. Majme n rôznych parametrov. Náhodne sa zoberie nejaká n-tica 

a spraví sa simulácia. Potom sa zoberie ďalšia a ďalšia a tak stále dookola. 

Z výsledkov sa odvodia nejaké závery, napríklad, že zvyšovaním parametra A sa 

zvyšuje hodnota nášho maxima. 

Častejšie sa však používa trochu upravená náhoda, to jest, snažíme sa skúmať 

vplyv len jedného parametra na ostatné. Najprv si zoberieme ( rozumne 

odhadnutú ) n-ticu parametrov, spravíme simuláciu. Potom zafixujeme n-1 

parametrov a meníme len jeden. Môže nadobúdať hodnoty z celej svojej 

domény, ale z praktického hľadiska sa všetky neskúšajú. Skúšajú sa len 

extrémne prípady a potom sa ide skokovo. Ak sa nájde nejaká zaujímavá 

závislosť, tak sa dá skok zjemniť. Potom sa zafixuje iných n-1 parametrov 

a mení sa ostávajúci parameter.  

Tento prístup nám negarantuje nájdenie globálneho maxima, dokonca nám 

negarantuje ani približnú toleranciu. V najhoršom prípade sa môže stať, že 

dostaneme jedno z lokálnych miním. Na druhej strane je toto riešenie relatívne 

rýchle, komfortné, dá sa použiť prakticky všade, aj na tie najväčšie domény. 

Sami si môžeme určiť ako dlho sa bude daný výpočet prevádzať ( nastavením 

veľkosti skoku ). Samozrejme, čím jemnejší, tým lepší výsledok dostaneme. 

V tomto prípade je dôležitá aj prítomnosť ľudského faktora, ktorý sa pozrie na 

dáta a zistí danú závislosť, poprípade rozhodne, či je dostatočná. Ak by sme 

zistili logaritmickú závislosť, tak je to pekné, ale pravdepodobne sa nám 

nevyplatí zvyšovať hodnotu jednej premennej do extrémnych hodnôt, keďže 

výsledok bude „len“ logaritmicky väčší. 
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3.3 Moja optimalizácia 
 

Vzhľadom na veľkú doménu a veľký počet parametrov som používal tretí 

spôsob – náhodné riešenie. Začal som pri jednej konfigurácii a postupne som menil 

vždy jeden parameter a skúmal, či tam nie je nejaká závislosť medzi rôznymi 

parametrami. Ak som mal podozrenie, tak som menil aj viacero parametrov 

súčasne.  

Samotná integrácia so simuláciou bola trochu náročnejšia, pretože som chcel 

dodržať modulárny prístup, ale súčasne som potreboval paralelizovať algoritmus, 

aby som mohol využiť výpočtovú silu viacerých počítačov naraz. Viac o použitej 

výpočtovej sile je na konci kapitoly. Samotná integrácia sa podarila, až na detail, že 

je momentálne zahrnutá priamo do simulácie, takže sú 2 varianty – simulácia 

s optimalizáciou a bez nej. Je to spôsobené niektorými premennými, ktoré sa museli 

zahrnúť priamo do kódu simulácie – napríklad počítanie počtu zastávok, ktorými 

daný pasažier prejde. Ďalší zásah do kódu bol v tom prípade, že som nechcel mať 

veľa vizuálnych prepínačov, veľmi často to bolo jednoduché true/false respektíve 

určenie konkrétnej hranice. Vychádzal som z toho, že samotnú optimalizáciu bude 

robiť odborník, ktorý sa v danej simulácii vyzná ( napríklad ja ) a nie obyčajný laik, 

ktorý by si to chcel iba tak vyskúšať. Pre laikov je určená samotná simulácia, kde si 

môžu overiť svoje schopnosti, navrhnúť vlastné zastávky, autobusové linky a tam 

skúšať nakoľko sú úspešní. Napriek všetkému som spravil aj možnosť priameho 

grafického ovládania, ktoré je ale trochu väčšie a menej intuitívne. 

Dôležité je vedieť čo chceme optimalizovať a prečo. Táto otázka je vždy 

najdôležitejšou pri každej optimalizácii. Pri optimalizácii MHD to je ešte 

dôležitejšie, lebo odpoveď nie je práve jednoduchá. V prvom rade som 

optimalizoval počet prepravených cestujúcich, to jest počet ľudí, ktorí boli 

prepravení nejakým autobusom z miesta A na miesto B počas daného intervalu. 

Začínalo sa vždy presne od daného momentu v už rozvrhnutej základnej simulácii. 

Základnou simuláciou rozumiem navrhnuté jedno konkrétne mesto s už 

vygenerovanými ľuďmi, ktorí majú svoje preferencie a pohybujú sa po svojej trase. 
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To jest, majú určené, na ktorom políčku pracujú, kde bývajú a kde chodia 

nakupovať. V mojom prípade som použil simuláciu mesta s rozmermi 50x50 

políčok a vygenerovanými 10 000 ľuďmi, z ktorých každý mal pseudonáhodne 

vygenerované tri políčka, medzi ktorými sa presúval. Ako už bolo napísané vyššie – 

boli to rôzne druhy políčok. Táto základná simulácia sa uložila v určitom okamžiku 

svojho behu. Dôležité je si uvedomiť, že bola bez autobusov, trás či iných 

hráčskych vplyvov. Táto základná simulácia je v prílohe na CD. Pred každou novou 

sadou parametrov sa celá simulácia vynulovala a načítala sa táto základná 

simulácia, do ktorej sa pridali zastávky a autobusy. Až potom sa celá simulácia 

spustila. Je to z toho dôvodu, aby som vždy dosiahol rovnaké počiatočné 

podmienky a aby som sledoval len vplyv zmeny jednotlivých parametrov. Samotnú 

simuláciu som potom nechal spustenú milión simulačných jednotiek. Priebežne som 

si značil počet prepravených cestujúcich. Dôležitý bol ale ich počet na konci danej 

simulácie ( = milión simulačných jednotiek ). 

Samozrejme, optimalizovať MHD len na počet prepravených cestujúcich nie 

je úplne ideálne, lebo inštinktívne cítime, že ak budeme zvyšovať počet autobusov, 

tak by sa mal aj zvyšovať počet prepravených cestujúcich. V reálnej situácii je ale 

dôležitý aj ekonomický efekt, to jest, treba nájsť rozumný kompromis medzi 

počtom prepravených pasažierov ( primárna požiadavka ) a vynaloženými 

finančnými zdrojmi ( sekundárna požiadavka ). Vynaložené finančné zdroje sú 

v mojom prípade jednoducho reprezentované počtom použitých autobusov, pretože 

v rámci optimalizácie sa predpokladá, že jazdili nepretržite po rovnakú dobu ( 

milión simulačných jednotiek ). Čo sa týka poruchovosti, údržby a obdobných 

náhodných javov, tie som nebral v úvahu, predpoklad je, že tieto javy sú rovnako 

pravdepodobné a ich výskyt je percentuálne rovnaký pri každom počte autobusov, 

čím sa dá zahrnúť do nejakého koeficientu vztiahnutého k počtu autobusov. 

Základné parametre, ktoré som menil v optimalizácii, boli počet zastávok na 

jednu trasu, celkový počet autobusov a ochota ľudí cestovať daným autobusom. 

Trasou rozumiem klasickú autobusovú linku, napríklad linka číslo tri, po ktorej 

môže jazdiť viacero autobusov, všetky ale majú číslo tri, čiže stoja na rovnakých 

zastávkach.  V mojom prípade to bol primárny parameter. Snažil som sa zistiť, aké 

dlhé ( koľko zastávok má byť na danej trase ) majú byť jednotlivé trasy. Či je 

výhodné, ak budú „point-to-point“ alebo ak budú dlhé a budú prechádzať cez celé 
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mesto. Samozrejme v reálnom svete nie je dĺžka trás pri všetkých spojoch rovnaká, 

ale pohybuje sa v určitom intervale. Ja som sa snažil určiť imaginárny stred tohoto 

intervalu, resp. nájsť najvhodnejšiu hodnotu. Dôležité je práve to, že je to jedna 

konkrétna hodnota, pretože ak by som pripustil rôzne dĺžky trás, tak by sa zložitosť 

daného problému exponenciálne zväčšila. Napriek tmu si myslím, že to nie je príliš 

veľké zanedbanie, pretože väčšina autobusových liniek v meste ma počet zastávok 

v určitom intervale. Ak sa nájde optimálna hodnota, tak potom nie je problém, aby 

sa pokračovalo v miernych úpravách a skúšali sa aj linky s rôznym počtom zastávok 

a dané maximum sa postupne zlepšovalo. 

V tomto a nasledujúcom odstavci popíšem, ako som vyberal zastávky na 

jednotlivé trasy a celkový popis optimalizácie. Základným prvkom je metóda 

runOptimalization(), ktorá, ako už bolo spomenuté, sa postará o „likvidáciu“ starej 

simulácie a načítanie základnej simulácie. Potom zavolá funkciu optimalizate() 

a nakoniec spustí simuláciu. Funkcia optimalizate() pseudonáhodne vyberie n 

rôznych zastávok pre každú trasu. Dôležité je, že sú rôzne. Potom ich zoradí 

v určitom poradí, pospája a vytvorí hotovú trasu, do ktorej ešte pridá potrebný počet 

autobusov. 

Niektoré body si zaslúžia väčšiu pozornosť. Určite je dôležité objasniť 

vyberanie zastávok pseudonáhodným spôsobom. Ako už bolo spomenuté, tak 

dôležitým parametrom je dĺžka trasy ( v tomto prípade počet zastávok, ktoré sú na 

nej ). Každá trasa môže mať svoje zastávky inde ( na ľubovoľnom políčku 

označujúcom cestu ). Vzhľadom na to a na fakt, že sa dĺžka cesty mení, tak nie je 

možné, aby som mal m pevných zastávok a robil zastávky len na nich. Jedine v tom 

prípade, že by som pre rôzne mnn ≤;  vyberal n-tice ako podmnožiny, čím by ich 

počet bol 








n

m
, čo môže dosahovať obrovských hodnôt a opäť by mi neostalo nič 

iné, len z toho množstva n-tíc vyberať pseudonáhodným spôsobom niektoré. Na 

druhej strane, dá sa povedať, že práve tento spôsob používam, ale s tým, že moje m 

sú všetky políčka označené ako cesta. A ja z nich vyberám n-tice. Samozrejme, nie 

je v reálnych možnostiach vyskúšať všetky, takže vyberám náhodné n-tice. Tento 

pseudonáhodný prístup je výhodný aj v tom prípade, že nepoznáme presné 

požiadavky ľudí na konkrétne spoje, čo je v reálnom prípade prakticky vždy a preto 

som ani ja neanalyzoval jednotlivé požiadavky konkrétnych ľudí. Namiesto toho 
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som sa zameral na obsadenosť autobusov. Ďalším faktom je, že požiadavky ľudí na 

prepravu sa časom menia, takže ani nie je možné mať jedno konkrétne nastavenie, 

resp. by bolo nutné pravidelne vyhodnocovať požiadavky cestujúcich, čo je v realite 

prakticky nemožné. Tým, že n-tice generujem pseudonáhodne, tak sa dopúšťam 

určitej chyby, ale keď nájdem vhodné n, tak preň môžem vyskúšať viacero 

rozmiestnení zastávok a zistiť, ktoré je najvýhodnejšie. Daná chyba môže, ale 

nemusí, ovplyvňovať výsledok danej simulácie, ale trendy by mali byť zachované, 

to jest ak bude existovať lineárna závislosť medzi počtom autobusov a počtom 

prepravených cestujúcich pri danom počte zastávok, tak sa môže stať, že pri n 

autobusoch sa prepraví viac cestujúcich ako pri n+1 autobusoch. Napriek tomu by 

celková závislosť mala byť dostatočne viditeľná, jednotlivé prípady sú skôr bodové. 

Tento vplyv sa dá eliminovať aj spravením viacerých simulácií a následným 

spriemerovaním ich výsledkov. 

Ďalším bodom je spojenie už vygenerovaných zastávok. V mojom prípade 

som použil techniku zvanú „sweeping“. Vygenerované zastávky som zoradil 

primárne podľa x-ovej osi a sekundárne podľa y-ovej. Potom som ich na základe 

tohoto poradia pospájal, to jest, našiel som cestu z prvej zastávky do druhej, potom 

z druhej do tretej, ... až z 1−n  do n-tej a nakoniec z n-tej do prvej. Jednotlivé 

čiastočné cesty som pospájal a dostal som konkrétnu trasu aj so zastávkami. 

Spájanie dvoch konkrétnych zastávok som riešil prehľadávaním do hĺbky. Celková 

dĺžka trasy ( v tomto prípade určená celkovým počtom políčok ) nie je najkratšia 

možná, ale je dostatočne krátka a hlavne je generovaná rovnako pre všetky trasy. 

Čo sa týka pridávania viacerých autobusov na jednu trasu, tak som nemohol 

dovoliť, aby všetky začínali v rovnakú dobu na rovnakom políčku. Reálne jazdia 

v určitých intervaloch, tak som sa o podobný princíp snažil aj ja. Prvý autobus 

začína na prvom políčku trasy, každý ďalší na nasledujúcom políčku. 

Keď som mal pripravenú optimalizáciu, tak som narazil na problém 

potrebnej výpočtovej sily. Môj predbežný výpočet hovoril minimálne o desiatkach, 

lepšie až o stovkách hodín výpočtového výkonu. Bolo mi jasné, že len na mojom 

počítači to nebude možné. Preto som sa rozhodol optimalizáciu upraviť do takej 

miery, aby bola čo najviac paralelizovateľná a mohol som ju spúšťať na viacerých 

počítačoch naraz s tým, že výsledky by sa dali rozumným spôsobom poskladať. 
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Ďalší problém bol zohnať potrebné množstvo počítačov s operačným systémom 

Windows a s prostredím .NET. Tu som využil dobré hardvérové zabezpečenie našej 

fakulty a v použil stroje v počítačovom labe. Celkovo som spravil približne 700 

hodín simulácií, čo považujem pre daný problém za dostatočné. V ďalšej kapitole sa 

budem venovať vyhodnoteniu jednotlivých výsledkov a ich pravdepodobným 

príčinám. 
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Kapitola 4 
 

4. Výsledky 
 

Prvý „nástrel“ je dôležitý, pretože od neho sa určuje zvyšný postup. Mal by 

byť celkom reálny a hlavne rozumný. Čo znamená rozumný záleží na danej 

optimalizácii. Ako som už vyššie spomenul, pre mňa bude dôležitý parameter počet 

zastávok na jednej trase. Samozrejme som sa zameral aj na ostatné parametre. 

Hodnota parametrov pri prvom nástrele v mojej konkrétnej optimalizácii bola 

nasledujúca: celkový počet zastávok v meste bol 200, počet autobusov 100 

a predpokladal som, že mesto je dostatočne veľké, takže ľudia pôjdu autobusom 

v každom prípade ( to jest ak na danej trase existuje zastávka, ktorá je blízko ich 

cieľa a je voľno v autobuse, tak do neho nastúpia, nezaujíma ich, či pôjdu 5 alebo 

50 zastávok ). Výsledky sú zobrazené na grafe 4.0.1 
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Výber parametrov nebol veľmi náročný, ale pre lepšie pochopenie ho vysvetlím. 

Vieme, že v meste máme 10 000 ľudí a rozloha mesta je 2500 políčok. Prehnaný 

výber by bol, ak by som chcel napríklad 1000 zastávok v danom meste, alebo 2000 

autobusov. Bol by to výber, ale nie práve názorný. Zafixovanie počtu autobusov, 

resp. počtu zastávok na dané mesto som zvolil kvôli reálnemu svetu. Ak chceme 

porovnávať nejakú MHD v meste, tak sú dôležité zdroje, ktorými sú práve autobusy 

a taktiež zastávky.  

Už na prvý pohľad je zrejmá závislosť na počte zastávok na jednu trasu ( stops per 

route ). Maximum sa nadobúda pri circa 20 zastávkach. Predpoklad by skôr bol, že 

so zvyšujúcim sa počtom zastávok na trasu bude stúpať aj počet prepravených 

pasažierov, keďže sa predpokladá, že ľudia nastúpia vždy, keď majú možnosť. Ale 

pri príliš veľkom počte zastávok nastáva efekt preplnenosti, to jest autobus je už 

plný a ľudia sa doň nedostanú. Cestujúci tak cestujú dlho ( cez veľa zastávok ) 

a tým bránia ostatným, ktorí by sa zviezli len na pár zastávok, aby nastúpili 

a o chvíľu uvoľnili svoje miesto ďalším. Je to trochu prekvapujúce, ale má to svoj 

logický dôvod. Ak by sme teda chceli robiť závery na základe tohoto jedného 

experimentu ( čo samozrejme nie je správny prístup ), tak vidíme, že by sa oplatili 

trasy s približne dvadsiatimi zastávkami. V ďalšom texte sa bližšie pozrieme ako na 

počet prepravených cestujúcich vplývajú ďalšie faktory. 

4.1 Prvý spôsob optimalizácie 

 

Ako už bolo spomenuté, dôležitým parametrom je počet autobusov. Takže 

nie je prekvapujúce, že som sa v prvom rade zaujímal o ten. Nechal som všetky 

nastavenia rovnaké, to jest v meste je stále celkový počet zastávok 200 a ľudia idú 

vždy, keď ich daný spoj dovezie do ich cieľa ( a je v ňom voľné miesto ). Celkom 

priamočiaro som očakával, že zvýšením počtu autobusov sa zvýši aj počet 

prepravených cestujúcich. Otázna už bola ekonomická prospešnosť. Predpokladal 

som, že bude existovať určitý bod, kedy sa zvýšenie počtu autobusov neodzrkadlí 

v ekvivalentnom zvýšení počtu pasažierov. Na prvý pokus som skúsil zvýšiť počet 

autobusov na 200. Výsledky ukazuje graf 4.1.1. 
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Prekvapujúco sa počet cestujúcich nezvýšil veľmi výrazne, hlavne čo sa týka 

maxím okolo počtu zastávok 20 až 30, kde z priemeru cca 1750 prepravených ľudí 

sa zdvojnásobením počtu autobusov zvýšil počet prepravených ľudí na cca 2150, čo 

predstavuje len približne 23% zvýšenie počtu cestujúcich pri dvojnásobných 

nákladoch. Lepšie to bolo v okolí vyšších počtov zastávok na jednu trasu ( 

v ďalšom texte budem používať skratku STP = stops per route ).  Aj keď to z grafu 

nie je veľmi viditeľné, tak sa zvýšil priemerný počet cestujúcich zo 430 na 660, čo 

predstavuje približne 53% nárast. ( údaje za 150 až 200 SPR ). Samozrejme ma to 

viac zaujalo a tak som vyskúšal ďalšie počty autobusov, hlavne nižšie, vzhľadom na 

to, že ďalší rast už by nebol veľmi veľký.  Výsledky ukazuje graf 4.1.2. Sú na ňom 

znázornené ďalšie hodnoty prepravených pasažierov v závislosti od počtu 

autobusov a počtu zastávok. Už v ňom nie sú predchádzajúce hodnoty kvôli lepšej 

prehľadnosti. Na tomto grafe už vidíme výraznejšie zlepšenie k pomeru 

k ekonomickej náročnosti. Najviac to vidno medzi grafom s 25 autobusmi a grafu 

s 50 autobusmi. V niektorých prípadoch sa zdvojnásobením počtu autobusov 

zdvojnásobil aj počet cestujúcich, čo je veľmi efektívne pre hospodárenie MHD. 

Z grafu jasne vidno, že existuje určitý optimálny stav, to jest stav, kedy je najlepší 

pomer prepravených pasažierov k nákladom. Samozrejme každý podnik si tento 

pomer musí zvoliť sám. Pri nižších hodnotách autobusov sa oplatí dokúpiť nové 

a tým zvýšiť spokojnosť cestujúcich za primeranú cenu, zatiaľ čo pri vyšších 
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počtoch autobusov to už nemá taký zmysel, pretože sme prakticky vyčerpali 

prepravný potenciál a ďalších pasažierov prepravíme už len vďaka enormnému 

zvýšeniu počtu autobusov. V tomto prípade je lepšie skúsiť optimalizovať iným 

spôsobom alebo dokonca skúsiť znížiť počet autobusov. 

 

 

4.2 Druhý spôsob optimalizácie 
 

V doterajšom priebehu optimalizácie som predpokladal, že pasažieri 

nastúpia vždy keď majú možnosť a autobus ide na ich cieľové miesto. Toto 

samozrejme nemusí vždy byť reálna situácia, skôr sa vyskytuje v rozľahlých 

mestách, kde osobná doprava je veľmi časovo náročná ( napríklad dopravné zápchy 

). Preto som zaviedol podmienku, že pasažieri nastúpia do autobusu len v tom 

prípade, že autobus smeruje blízko ich cieľového políčka a súčasne počet zastávok, 

na ktorých autobus po ceste zastaví nie je väčší ako n.  Samozrejme za predpokladu, 

že v autobuse je voľné miesto. Zafixoval som parametre počet zastávok na mesto na 

hodnote 200 a počet autobusov na hodnote 100. Výsledky vidno na grafe 4.2.1. 
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Ako vidíme, tak počet prepravených pasažierov je vždy menší ako pri 

predchádzajúcej voľbe ( pasažieri vždy nastúpia ). To je celkom logické, keďže sme 

znížili vôľu pasažierov po vstupe do jednotlivých autobusov. Otázne je, prečo sa 

znížil počet prepravených pasažierov pri väčšom počte SPR. Logicky by 

vychádzalo, že obmedzením maximálnej dĺžky cesty sme zabránili problému s tým, 

že pasažieri zo začiatku trasy zablokujú autobus pre ostatných. Táto odchýlka je 

pravdepodobne spôsobená algoritmom spájania zastávok do ciest. Pripomeniem 

jeho tvorbu.  

1. najprv sa vygenerujú zastávky 

2. potom sa zoradia podľa osí a dostanem n-ticu zastávok 1..n 

3. spojenie jednotlivých nasledujúcich zastávok 

4. spojenie jednotlivých úsekov 

Problém nastáva pri bode 2, a to zotriedením zastávok. Pri ich väčšom počte sa 

objaví veľké množstvo zastávok, ktoré sú geograficky blízko seba. Pasažier tam 

pravdepodobne nepôjde, pretože sú príliš blízko pri ňom a ďalšie, na ktoré by chcel 

ísť, sú až neskôr v poradí. 

Pre porovnanie ešte pridávam graf 4.2.2, na ktorom je porovnaný 

obmedzený počet zastávok a neobmedzený. Vidíme, že so zvyšujúcim sa počtom 

zastávok sa blížime k počtu pasažierov prepravených v prípade, že idú vždy. 
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Zároveň vidno jasný prepad pri malej trpezlivosti pasažierov ( malý počet zastávok, 

ktorý sú ochotní sa zviezť ). Vidíme teda, že je vhodné, ak ľudia musia cestovať 

autobusmi, resp. chcú a nevadí im ani vyšší počet zastávok. Bohužiaľ to, aby museli 

cestovať len MHD, nemáme možnosť priamo ovplyvniť. Ostáva teda len cesta 

zlepšovania vôle, pravdepodobne cestou kvality. 

4.3 Tretí spôsob optimalizácie 
 

Vzhľadom na značné závislosti v predchádzajúcich prípadoch som sa 

rozhodol vyskúšať menej tradičné závislosti. Jednou z nich bolo pridanie závislosti 

SPR od počtu autobusov. Konkrétne som určil, že SPR*NB = ONS, kde SPR 

znamená stops per route, čiže počet zastávok na jednu trasu, NB ( number of buses ) 

je celkový počet autobusov a ONS ( overall number of stops ) je celkový počet 

zastávok v meste. V danom prípade som určil ONS = 200. Situáciu ukazuje graf 

4.3.1. Cieľom bolo zistiť možnú závislosť medzi danými parametrami. Na grafe 

4.3.1 vidno počet prepravených pasažierov, ale aj celkový počet autobusov, ktorý 

postupne klesal. Pre lepší výsledok som zmenil aj ONS na 400. Výsledok uvádzam 

spolu s predchádzajúcimi hodnotami v grafe 4.3.2. 
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Do grafu 4.3.2 som pridal aj trendové čiary spolu s ich rovnicami. Vidíme, že 

krivky sú exponenciálne. Zaujímavý je pomer mantís oboch trendových čiar – je 

skoro dvojnásobný, čo zodpovedá dvojnásobnému nárastu počtu autobusov. 

Vzhľadom na to, že sa jedná o exponenciálnu funkciu, tak by mal existovať určitý, 

najvýhodnejší pomer medzi počtom prepravených pasažierov a počtom použitých 

autobusov. Veľmi dobre to vidno na grafe 4.3.3, kde vidíme závislosť počtu 

prepravných pasažierov od počtu použitých autobusov. 
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Posledná hodnota pri 400 zastávkach je spôsobená chybou merania ( bola len jedna 

simulácia ). Vidíme, že opticky najvýhodnejší pomer je pri cca 20 autobusoch, čo 

dáva dĺžku trasy 10 ( pri 200 zastávkach ), resp. 20 ( pri 400 zastávkach ). 

 

4.4 Zhrnutie 
 

Samozrejme, je potrebné zosumarizovať získané výsledky. Čo sa týka 

samotnej optimalizácie, tak v každej jednotlivej kategórii ( počet prepravených 

cestujúcich, ekonomická výhodnosť ) sú určité závislosti. Samozrejme, väčšinou sú 

protichodné. Preto ani nie je možné zostaviť všeobecné odporúčanie, ako by malo 

vyzerať optimálne zloženie parametrov. Podám objasnenie aspoň pre jednotlivé 

optimalizované hodnoty. 

Pri optimalizácii len vzhľadom na počet prepravených pasažierov ( teda na 

ich spokojnosť ) bez ohľadu na peniaze, jednoznačne dominuje čo najväčší počet 

autobusov. Napriek tomu, že získanie každého ďalšieho pasažiera bude neúnosne 

drahé. Čím viac pasažierov prepravíme, tým to bude drahšie. Tento problém má dve 

vetvy a to: 

• pasažieri vždy nastúpia 
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• pasažieri nastúpia len ak ich dovezieme do cieľa do n zastávok 

V prvom prípade je vhodná metóda dlhších trás ( vzhľadom na počet 

zastávok ), v druhom zasa nastavenie menšieho počtu zastávok na trasu. Avšak bez 

ohľadu na počet zastávok na trasu sa dá počet prepravených pasažierov zvyšovať 

hrubou silou, to jest zvyšovaním počtu autobusov. 

 Samozrejme takéto chovanie je v reálnom svete nemožné, preto sa snažíme 

optimalizovať aj vzhľadom na ekonomické faktory. Najprv si ale musíme položiť 

otázku, čo presne potrebujeme. Ak by šlo len o to, aby sme ušetrili čo najviac 

peňazí za prevádzku, tak je ideálne nemať žiadnu MHD. To je samozrejme 

extrémne riešenie. V praxi sa skôr požaduje určitá garantovaná hranica 

prepravených cestujúcich. Niekedy, hlavne v komerčnej sfére, to býva pomer 

prepravených cestujúcich k nákladom. V klasickom modeli MHD, ktorá má slúžiť 

najmä verejnosti a je z časti financovaná mestom, sa predpokladá kompromis, a to 

určitá garantovaná spokojnosť cestujúcich ( to jest existuje dolná hranica, koľko 

ľudí by sme mali prepraviť ) a následné zvyšovanie počtu prepravených cestujúcich 

len do rozumného pomeru vzhľadom k nákladom. Tento pomer nemusí byť 

lineárny, väčšia ( napríklad kvadratická ) váha sa môže dať práve na počet 

prepravených ľudí. Tento prístup dobre ilustruje graf 4.3.3, kde vidíme, že ďalšie 

zvyšovanie počtu autobusov už nemá veľký efekt na počet pasažierov.  

Predchádzajúci príklad je síce trochu nepraktický, ale názorný. 

V skutočnosti sa stáva, že máme daný vozový park o určitej veľkosti a je ideálne, 

ak ho používame celý. V tom prípade sa najviac vyplatí vhodne zvoliť počet 

zastávok na trasu. Ako ukazujú grafy 4.1.1, 4.1.2 aj 4.2.2, tak tento prístup platí do 

veľkej miery na všetky druhy cestujúcich. Čo sa týka samotného počtu použitých 

vozidiel, tak ten sa dá prispôsobiť konkrétnym potrebám, to jest danej minimálnej 

hranici a potrebám toho ktorého mesta.  

Na záver zhrniem, čo všetko som spravil, aké som dostal konkrétne 

výsledky pre konkrétne mesto a napíšem, čo by sa dalo ešte zlepšiť. Na začiatku 

som zostavil simuláciu MHD, ktorú som mal optimalizovať. Stanovil som si 

parametre optimalizácie a spravil približne 700 hodín simulácií. Podarilo sa mi 

nájsť základné závislosti, ktoré sa tam vyskytovali. V mojom konkrétnom meste je 

najlepšie stavať trasy dĺžky 20, celkový počet autobusov je ideálne 100 a počet 
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zastávok 200. Toto nastavenie dosahuje veľmi dobrých výsledkov pri rôznom 

správaní sa cestujúcich. Samotné výsledky však môžu slúžiť aj pre všeobecnejšie 

prípady. Stačí si uvedomiť, že aj v reálnych mestách sa nevyskytujú veľmi dlhé 

trasy, napríklad v Prahe je maximum okolo 45 zastávok na trasu. Zároveň to, že 

som generoval zastávky pseudonáhodným algoritmom, mi aproximuje iné 

rozloženie obyvateľstva v danom meste. Čo je dôležité, tak napriek tomu sú tam 

jasné trendy.  

Ak by som chcel niečo zlepšiť, tak by to určite bolo lepšie prepojenie 

s realitou. Ideálne by to chcelo namodelovať nejaké reálne mesto spolu 

s obyvateľmi a vyskúšať simuláciu spolu s optimalizáciou na ňom a porovnať to 

s reálnym stavom MHD v danom meste. Bohužiaľ toto sa mi zatiaľ nepodarilo. Ak 

by bola konkrétna simulácia konkrétneho mesta, tak by sa dalo uvažovať aj nad 

drobnými úpravami a zlepšeniami – napríklad na trasách rôznej dĺžky, či 

konkrétnom rozložení zastávok. Celkovo som s vytvorenou prácou spokojný, 

myslím si, že hlavný cieľ som dosiahol, podarilo sa mi optimalizovať konkrétnu 

simuláciu konkrétneho mesta, dokonca sa mi podarilo nájsť všeobecné postrehy, 

ktoré si myslím, že sú najcennejšie. 
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6. Prílohy 
 

Ma priloženom CD sa nachádza aplikácia a jej zdrojové kódy. Nenachádzajú sa tam 

podrobné logy z jednotlivých optimalízácii kvôli ich veľkosti ( rádovo gigabajty ), 

ale všetky relevantné výsledky sú zhrnuté v práci. 


