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1 Úvod
Organizace provozu na železniční trati je značně obtížný úkol, a to i za
předpokladu, že existuje propracovaný jízdní řád. V praxi je vždy nutno
přizpůsobivě reagovat na nastalou situaci – ať už jde o zpoždění, výluku na
trati či průjezd vlaku mimořádného, tedy v jízdním řádu nezohledněného.
Zvlášť náročné je rozhodování na jednokolejných tratích s hustým provozem
– v takových situacích je velice pravděpodobné, že člověk v reálném čase
řídící provoz neučiní optimální rozhodnutí (nezohlední všechny faktory),
čímž dojde k dalšímu narušování plynulosti dopravy. V ČR v současné době
řízení funguje z větší části lokálně a v případě kolize je jasně dáno, který vlak
bude mít přednost1, bez ohledu na širší dopad.

1.1 Cíl projektu
Cílem projektu je navrhnout a implementovat program pro použití na
průměrně výkonném osobním počítači, který pro zadanou oblast, jízdní řád v
této oblasti a aktuální čas naplánuje na dostatečnou dobu dopředu (v řádu
hodin) jízdu vlaků tak, aby docházelo k minimálnímu narušení plynulosti
provozu. Program by měl vycházet nejen z jízdního řádu, ale především z
aktuální situace v oblasti, a samozřejmě respektovat základní pravidla
železničního provozu.
Uživatel by měl být schopen aktuální situaci v oblasti upravovat, a to buď
přidáním nových vlaků jedoucích mimo pravidelný jízdní řád, změnou času
příjezdu libovolného vlaku do stanice či odjezdu ze stanice, anebo konečně
změnou stanice, ve které se vlak nachází. Na změnu aktuální situace by měl
program okamžitě reagovat přeplánováním jízdy vlaků. Naplánované jízdy by
měly být znázorněny graficky, a to formou grafikonu.

1

Podrobnosti viz [1].

1

Důraz bude kladen na jednoduchost ovládání – změny aktuální situace
bude uživatel moci provádět pomocí myši metodou drag & drop 2.
Požadavek na použitelnost v reálném čase na průměrně výkonném
osobním počítači vynucuje použití aproximací a heuristik, nebude možné
„hrubou silou“ vyzkoušet všechna možná rozhodnutí. Navíc reálná situace
není nikdy přesně popsatelná a předvídatelná, nemluvě o tom, že i definice
„minimální narušení plynulosti provozu“ může být značně diskutabilní (viz
následující kapitoly). Pokud se vyskytne odchylka plánu od reálné situace,
bude ji uživatel díky velmi snadnému ovládání moci okamžitě kompenzovat.
Program bude přizpůsoben k řízení provozu na jedné hlavní trati
s jednoduchými vedlejšími tratěmi, ale bude snaha o robustnost řešení
a budoucí rozšiřitelnost.

1.2 Přehled kapitol dokumentu
Následující, druhá kapitola zavádí důležité pojmy, zkoumá podrobněji
problematiku řízení železniční dopravy, upřesňuje zadání a koncepci projektu
a na závěr navrhuje obecný postup řešení.
Třetí kapitola je věnována zevrubnému popisu algoritmu pro plánování
jízd a tvoří tak stěžejní část této práce.
Ve čtvrté kapitole je čtenář podrobně seznámen s ovládáním vytvořeného
software.
Pátá kapitola pak popisuje základní strukturu projektu, jakožto i vybrané
problémy, které bylo třeba v průběhu tvorby řešit.

2

V reálném provozu by pak v některých oblastech železniční infrastruktura umožňovala
aktuální situaci měnit zcela automaticky.

2

Poslední, šestá kapitola nejdříve načtrává možnosti, jak projekt dále
vyvíjet a rozšiřovat, a následně celou práci zakončuje závěrečným shrnutím.

3

2 Analýza problému
Před hlubší analýzou problému je vhodné popsat základní pojmy, které
budou dále používány.

2.1 Zavedení pojmů
Element je nejmenší, dále nedělitelná, logická část železnice – může to
být traťový element, stanice nebo koncový bod. Každý element má přidělen
unikátní identifikátor (dále ID elementu) a obsahuje informaci o tom, na
které elementy navazuje.
Stanice je element reprezentující reálnou železniční stanici 3. Může mít
jeden a více navázaných elementů, ale pouze traťových. Každá stanice
obsahuje určitý nenulový počet kolejí různých vlastností.
Koncový bod je abstraktní konstrukt, který má navázán právě jeden
traťový element. Koncové body tvoří hranice řízené oblasti (viz dále). Vlaky,
které vjedou z vnitřku oblasti do koncového bodu, jsou vnímány jako
ukončené, a není s nimi dále počítáno. Každý koncový bod také obsahuje
informaci o směru, kterým trať pokračuje mimo řízenou oblast.
Traťový element reprezentuje jednokolejnou část trati ohraničenou
návěstidly4. Má navázány právě dva různé elementy libovolného typu.
Posloupnost navázaných traťových elementů bude nazývána úsek trati5.

3

Tento pojem přibližně odpovídá pojmu dopravna s kolejovým rozvětvením ze zavedené
praxe, viz [2].

4

Odpovídá pojmu traťový oddíl [2].

5

Odpovídá pojmu mezistaniční úsek [2].

4

Dva nebo více úseků trati, které vedou buď mezi stejnými stanicemi nebo
mezi stanicí a koncovými body se stejným směrem, budou označeny jako
vícekolejný úsek trati.
Řízená oblast (též jen oblast) je daná množina vzájemně navazujících
elementů. Přesněji ji lze definovat jako souvislý neorientovaný graf, kde
elementy tvoří vrcholy a návaznosti tvoří hrany.
Jízdní řád spoje tvoří pevně daná posloupnost položek jízdního řádu,
kde každá položka obsahuje následující informace:
1. ID elementu v řízené oblasti
2. Minimální doba pobytu v elementu6
3. Informace o závaznosti času pravidelného odjezdu (ano/ne)
4. Čas pravidelného odjezdu, pokud je závazný
Posloupnost elementů z položek jízdního řádu se nazývá trasa. Při
plánování jízdy vlaků je dodržování jízdního řádu (tj. trasy a závazných časů
odjezdu) hlavní prioritou.
Spoj je sada informací popisující vlaky, které jezdí řízenou oblastí dle
stejného jízdního řádu, mají (v simulaci) shodné parametry, jako například
typ vlaku, délku, maximální rychlost, apod. Také obsahuje informaci, ve které
dny v týdnu jsou vlaky tohoto spoje vypravovány7.

6

Tímto parametrem lze zajistit čas na výstup a nástup cestujících, připřáhnutí postrkové
lokomotivy, střídání na ose, nácestné technické prohlídky, apod.

7

Pro spoj je každý den vypraven maximálně jeden vlak.

5

Typ vlaku či spoje8 je hodnota z níže uvedené tabulky. Na základě typu
je také určena priorita vlaku, podle které se například v případě potřeby
rozhoduje, který vlak má přednost, a informace, zda jde o vlak osobní
dopravy či o vlak nákladní.
Typ vlaku Os./nákl.

Význam zkratky

Priorita9

EC

Osobní

EuroCity

11

EN

Osobní

EuroNight

11

IC

Osobní

InterCity

10

Ex

Osobní

Expres

9

R

Osobní

Rychlík

8

Sp

Osobní

Spěšný vlak

7

Os

Osobní

Osobní vlak

6

Sv

Osobní

Soupravový vlak

6

Nex

Nákladní

Nákladní expres

5

Rn

Nákladní

Rychlý nákladní vlak

4

Vn

Nákladní

Vyrovnávkový nákladní vlak

3

Pn

Nákladní

Průběžný nákladní vlak

2

Mn

Nákladní

Manipulační nákladní vlak

2

Lv

Nákladní10 Lokomotivní vlak

1

Tab. 2-1: Typy vlaků, význam zkratek a priority.

8

Přesněji, zde je definován typ spoje. Typ vlaku je pak shodný s typem jeho spoje, proto
jsou tyto dva pojmy užívány jako synonyma. Podobná situace je u pojmů trasa spoje –
trasa vlaku.

9

Vyšší hodnota značí vyšší prioritu.

10 Tato informace není zcela přesná, lokomotivní vlak slouží pouze pro přesun lokomotivy
mezi stanicemi, ale pro účely simulace není potřeba speciálního rozlišení.

6

Definice oblasti je soubor informací kompletně popisující strukturu
řízené oblasti a pravidelný provoz v ní – obsahuje tedy množinu elementů
tvořících řízenou oblast a množinu linek v ní vedoucích.
Konkrétní vlak navíc kromě informace o spoji obsahuje ID elementu, na
kterém se v současnosti nachází (pokud již je v řízené oblasti), čas příjezdu do
tohoto elementu, čas plánovaného odjezdu a následně i plánovanou cestu
(opět s informací o elementu, příjezdu a odjezdu).
Jízda vlaku na element, který se nenachází na jeho trase, se nazývá
odklon11.
Pod pojmem situace vlaku (či pouze situace) se pak rozumí popis
okolností, na základě kterých se bude odvíjet následující výpočet jízdy vlaků.
Každá situace obsahuje především:
1. konkrétní vlak,
2. element, na kterém se tento vlak nachází,
3. položku jízdního řádu, podle které se má plánovat další cesta
vlaku,
4. délku odklonu12,
5. čas, ve kterém se situace odehrává,

11 Žádný vlak však nesmí vynechat žádnou stanici své trasy a smí být ukončen pouze
v posledním elementu své trasy.
12 Délka odklonu je počet elementů, které vlak ujel mimo svou trasu. Vlak na trase má
nulovou délku odklonu a stejně tak se délka nuluje, pokud se vlak z odklonu vrátí do
elementu, kde jej započal.

7

6. další upřesňující atributy.
Na základě situace se vypočítá množina možných rozhodnutí, ze
kterých se vybere nanejvýš jedno nejlepší. Rozhodnutí je fakticky dvojice
(situace; ID elementu, na který má vlak jet dále 13)14.
Používá-li se v textu pojem současná situace, pak současný vlak je vlak,
kterého se situace týká, současný element je element, ve kterém se tento vlak
v dané situaci nachází, apod.
Každé rozhodnutí může, ale nemusí, podnítit vznik následující situace –
např. když program rozhodne, že vlak má jet z elementu 1 do elementu 2,
vznikne (je vypočtena) nová situace, ve které se tentýž vlak nachází o něco
později na elementu 2. Posloupnost logicky a časově navazujících rozhodnutí
bude nazývána plán nebo řešení15.
Situace v řízené oblasti zahrnuje množinu vlaků a jejich pozic
a plánovaných odjezdů v nějakém čase – přesněji pro každý vlak obsahuje
právě jednu situaci, jejíž čas je vyšší nebo roven času situace v oblasti. Pro
přítomný čas v simulaci pak bude použit termín aktuální situace.
A konečně, pojmem výhled bude označován časový interval počínající
aktuálním časem, pro který se bude počítat plán. V projektu jsou výchozí
hodnotou dvě hodiny.

13 Pro čekání na místě se použije ID současného elementu.
14 V následujícím textu se však tento pojem používá i v širším, abstraktnějším významu,
např. „pro vlak bylo učiněno rozhodnutí jet na element x“.
15 Úmyslně zde není použito označení „jízdní řád“, aby nedošlo k záměně za jízdní řád
spojů.

8

2.2 Základní pravidla provozu na železnici
Aby bylo možné smysluplně navrhovat algoritmus plánování jízdy vlaků,
je nejdříve nutné znát pravidla provozu na železnici. Přestože jsou většinou
zjevná a intuitivní, budou zde popsána, neboť jejich dodržení je naprosto
klíčové pro chod programu.
1. Jednoznačná pozice vlaku: Vždy musí být jasné, kde se který vlak
nachází – to může být buď na jednom konkrétním elementu anebo
„mimo“, tedy před vstupem do řízené oblasti. V takovém případě ale
musí být jednoznačně určený koncový bod, skrze který vlak do oblasti
vstoupí.
2. Rezervace elementu: Každý vlak, než vjede na libovolný element, si
musí tento rezervovat na dobu, kdy na něm bude pobývat. Ve stanici se
může nacházet pouze tolik vlaků, kolik má stanice kolejí. Na traťovém
elementu se může nacházet nanejvýš jeden vlak (protože traťový
element

odpovídá

„kolejím

ohraničeným

návěstidly“,

vpuštění

druhého vlaku mezi dvě návěstidla by vedlo ke kolizi).
3. Směr vlaku: Každý vlak v traťovém elementu E má pevně daný směr,
a to opačný element navazující na E, než ze kterého vlak do E přijel.
Směr na traťovém elementu nelze měnit – v reálné situaci se to stává
pouze ve zcela kalamitních případech, jako je třeba neprůjezdnost trati
kvůli dopravní nehodě.
4. Traťový souhlas: Na úseku trati se může teoreticky nacházet až
tolik vlaků, kolika elementy je úsek tvořen. Všechny tyto vlaky ale musí
jet ve stejném směru (z jednoho konce úseku na druhý). Každý vlak,
než vjede na nějaký úsek trati, musí získat kromě rezervace prvního
elementu úseku i traťový souhlas (první element může být volný, ale
pokud do úseku vjel vlak z opačného konce, střetly by se tyto dva vlaky
9

někde uprostřed, a vzhledem k zákazu změny směru by byla situace
neřešitelná).
5. Dodržení omezení daných spojem, vlakem a traťovými
poměry: Vlak nesmí opustit element dřív, než to umožní jízdní řád
spoje, pokud je čas odjezdu označen za závazný. Stejně tak nesmí
odjet, dokud v elementu nestrávil minimální dobu pobytu. Není
povolen ani odjezd vlaku z oblasti skrze jiný koncový bod, než je daný
jízdním řádem spoje. Za zcela samozřejmé lze pak považovat dodržení
maximální rychlosti vlaku (určené spojem) a maximální rychlosti
povolené na traťovém elementu.
Reálný provoz je poněkud složitější a zde uvedená pravidla neplatí bez
výjimky. Pro účel práce však postačí.

2.3 Požadavky na výstup
Posledním krokem před hledáním nejvhodnějšího algoritmu je upřesnění
požadavků na výstup, tedy na plán. V úvodu použitou formulaci „minimální
narušení plynulosti provozu“ je nutno výrazně upřesnit. Kromě řešení
porušujících pravidla uvedená v předchozí kapitole, která nebudou vůbec
připuštěna, je nutno vyhnout se níže uvedeným nežádoucím jevům. Pokud se
to podaří, bude výsledný plán splňovat pravidelný jízdní řád a provoz bude
nenarušen, což lze označit za optimální situaci.

2.3.1 Nežádoucí jevy
Hlavní nežádoucí jevy v plánu, které má smysl zohledňovat:
1. Kalamitní situace: Nutnost odklonu vlaku z jeho trasy je z principu
velice nežádoucí záležitost (obzvláště v případě vlaku osobní dopravy)
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a aktuální situace v oblasti, která k tomu vedla, jistě také nebude
příznivá pro plynulý provoz. Odklon by měl být poslední možností
před naprostou kapitulací plánovacího algoritmu.
2. Zpoždění: Minimalizace souhrnného zpoždění vlaků v oblasti bude
hlavním úkolem algoritmu. V tomto směru ovšem vlaky nejsou
rovnocenné – jinou důležitost má zpoždění u vlaku nákladního a vlaku
osobní

dopravy,

u

EuroCity

a

osobního

„motoráčku“,

ale

i u nákladního expresu a nepravidelného vlaku s mimořádnou
zásilkou. Bude nutno stanovit v tomto směru jasné priority. Zpoždění
vlaku v elementu bude činit rozdíl skutečného a pravidelného odjezdu,
pokud je pravidelný odjezd závazný, jinak bude zpoždění nulové.
3. K zastavení vlaku na návěsti STŮJ před vjezdem do stanice
dochází většinou vinou nevhodného řízení provozu v oblasti.
V reálném světě toto způsobuje další zpoždění způsobené brzděním
a rozjížděním vlaku. Vzhledem k tomu, že tyto faktory nelze zcela
přesně popsat, bude nejspíše vhodnější takovéto zastavení jednorázově
znevýhodnit oproti ostatním rozhodnutím.

2.3.2 Optimalizace výběru koleje ve stanici
Výběr vhodné koleje ve stanici pro vlak je – z pohledu provozu v celé
oblasti – kapitola sama pro sebe. Leč mnohdy má vliv i „vně“ stanice
a nezpochybnitelně jde o problematiku, která v reálném světě plynulost
provozu ovlivňuje velmi výrazně, a proto i zde bude zohledněna.
1. Vjezd zastavujícího vlaku na příliš krátkou staniční kolej je
asi nejzávažnějším problémem, který tady může nastat. V některých
případech však může být přijatelnější, než například někde vynucovat
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odklon. Proto bude sice vjezd umožněn, ale velmi znevýhodněn oproti
ostatním řešením.
2. U osobní železniční dopravy je velmi důležitá bezpečnost cestujících,
vzhledem k tomu, že střet osoby s vlakem bývá zpravidla fatální.
Vjezd zastavujícího vlaku osobní dopravy na kolej bez
nástupiště je tedy také něco, co by mělo být zohledněno. Za velmi
výjimečných okolností však lze tento případ připustit, takže ani jej
není vhodné zcela vyřadit z přijatelných řešení.
3. Doba průjezdu stanicí je důležitá hlavně u vlaků, které v ní
nezastavují, a pro různé koleje a směry jízdy se může velmi výrazně
lišit (např. na železničním koridoru). Pro projíždějící vlak bude tedy
při výběru koleje prioritou minimalizace této doby.
4. Minimální nutná délka koleje: Pokud budou předchozí tři faktory
zohledněny a zůstane na výběr několik rovnocenných kolejí, je žádoucí
vybrat z nich co nejkratší, aby pak nechyběla jinému, delšímu, vlaku.

2.3.3 Nezohledněné faktory
Existuje velké množství dalších faktorů, které mají nebo mohou mít vliv
na plynulost provozu, ale pro již tak vysokou komplexnost problému nyní
nebudou brány v potaz. Pro příklad bude namátkou uvedeno jen několik:
1. Preference závisející na specifických podmínkách v řízené
oblasti: Každá oblast v reálném světě je jedinečná a mnoho z nich má
svá specifika a historicky zavedené pořádky, jako například nástupiště
určená pro konkrétní směry jízdy, ale i další, které nelze univerzálně
postihnout v žádném algoritmu. V tomto směru lze úlohu komplikovat
téměř bez omezení.
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2. Posuny ve stanici vyvolané potřebou obratu souprav, přepřahání
lokomotiv, apod., jsou zcela nad rámec rozsahu této práce. Jejich vliv
na provoz sice není zcela zanedbatelný, ale ani není tak zásadní, aby jej
uživatel nedokázal „dorovnat“ pomocí manipulace s aktuální situací
(typicky zpoždění odjezdu nějakého vlaku ze stanice). V případě
pravidelných úkonů lze upravit jízdní řád v definici oblasti tak, aby pro
ně byl ponechán dostatek času.
3. V některých případech může vzniknout zpoždění při stavění vlakové
cesty způsobené opožděným uzavřením přejezdu.

2.4 Poznámka o existujících implementacích
Autorovi této práce není známa dostupná existující implementace řešení
podobného problému. Pokud existují komerční programy zaměřené na
automatické řízení provozu, nemá k nim autor přístup a nemůže je
analyzovat. Pokud je autorovi známo, SŽDC 16 žádný podobný systém při
řízení provozu nepoužívá.

2.5 Diskuse možných řešení
Při hledání způsobu, jak nalézt nejlepší plán, byly uvažovány dvě základní
možnosti – nasazení nějakého evolučního algoritmu nebo prohledávání
stavového prostoru do hloubky. Druhá možnost byla nakonec vyhodnocena
jako nejschůdnější a vzhledem k tomu, že v praxi funguje dostatečně dobře,
není třeba se zkoumáním první možnosti dále zabývat.
Označme jako stav situaci v oblasti v nějakém čase a přechod mezi stavy
rozhodnutí o situaci vlaku s nejnižším časem v rámci situace oblasti.

16 Správa železniční dopravní cesty – provozovatel státních drah v ČR
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Relevantním výsledkem výpočtu bude posloupnost stavů a přechodů mezi
nimi, tedy – v řeči pojmů zavedených v kapitole 2.1 – posloupnost
rozhodnutí, plán.
Vzhledem

k

časové

náročnosti

algoritmu

nepůjde

samozřejmě

prohledávat celý prostor řešení, ale bude nutno výrazně ořezávat větve
propočtu. O tom – mimo jiné – pojednává kapitola 3.
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2.6 Řešení problému
Celý projekt bude tvořen dvěma hlavními částmi. V následujících
podkapitolách budou tyto stručně popsány.
Při vývoji práce bude použit a zmiňován program Multikon-2 [3], což je
simulátor řízení železniční dopravy. Poslouží jako náhrada reálné železniční
oblasti, na které bude možné zkoušet kvalitu implementovaného řešení.
Z programů dostupných na [3] byl vybrán právě Multikon-2 simulující provoz
na trati Plzeň-Jih – Cheb před modernizací, neboť tato trať je z větší části
jednokolejná a panuje na ní hustý provoz, což je asi největší „výzvou“.

2.6.1 Editor definice oblasti
Aby bylo možné pro nějakou oblast plánovat jízdy vlaků, je nejdříve
nutné mít k dispozici její definici. Ta bude uložena v souboru a k editaci
těchto souborů bude vytvořen pomocný program, raildef-editor. Nebude
určený pro běžné použití, protože to není hlavním cílem projektu, ale bude
možné jej pro tento účel upravit.
K programu bude poskytnuta hotová definice oblasti odpovídající té ze
simulátoru Multikon-2.

2.6.2 Automatický dispečer železničního provozu
Hlavní program, který bude mít na starost plánování provozu (dále pod
označením multikon-player), bude sestávat z několika relativně oddělených
částí:
1. Grafické rozhraní – hlavní okno a pomocné dialogy.
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2. Funkce pro načtení souboru s definicí oblasti a struktury pro její
reprezentaci.
3. Datové struktury pro reprezentaci aktuální situace v oblasti.
4. Algoritmus plánování jízd, podrobněji popsaný v následující kapitole.
5. Ovládací prvek zobrazující výstup algoritmu formou grafikonu vlakové
dopravy (dále grafikon).
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3 Algoritmus plánování jízd
Algoritmus hledající optimální plán jízd vlaků je jádrem celé práce. V této
kapitole je popsán jeho návrh, podrobnosti týkající se implementace pak
budou následovat v kapitole 5. Algoritmus je založen na prohledávání
stavového prostoru do hloubky s backtrackingem, které je obecně popsáno v
následující podkapitole.

3.1 Prohledávání stavového prostoru do
hloubky s backtrackingem
Stavový prostor je formálně čtveřice (N, A, S, G), kde
•

N je množina stavů,

•

A množina přechodů mezi stavy,

•

S ⊂ N , S ≠∅ množina počátečních stavů a konečně

•

G⊂ N , G≠∅ množina cílových stavů.

Takto definovaný stavový prostor lze vnímat jako orientovaný graf, kde
vrcholy jsou stavy a přechody mezi stavy tvoří hrany.
Mějme množinu P cest z počátečního do cílového vrcholu v grafu. Pro
libovolnou cestu v grafu q navíc budiž w (q)∈ℤ hodnotící funkce. Řešením
pak je cesta p ∈P taková, že w ( p) je maximální.
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V tomto konkrétním případě navíc platí, že počáteční vrchol je právě
jeden a graf je strom se všemi hranami orientovanými od počátečního vrcholu
směrem k listům. Listy pak reprezentují právě všechny cílové stavy.
V průběhu algoritmu je vždy jeden vrchol označen jako aktuální, začíná
se s počátečním vrcholem. Algoritmus vždy vybere prvního dosud
nenavštíveného následovníka aktuálního vrcholu a zkoumá jej rekurzivně.
Pro každého navštíveného následovníka si ukládá nejlépe ohodnocenou cestu
z něj do cílového stavu.
Pokud již nejsou další následovníci, vrací se backtrackingem – ze všech
následovníků vybere toho, z něhož je cesta do cílového stavu nejlépe
ohodnocená, a na začátek této cesty přidá aktuální vrchol a hranu vedoucí do
vybraného následovníka. Pokud je aktuální vrchol listem (cílovým stavem),
vrací cestu obsahující pouze aktuální vrchol.
V pseudokódu vypadá tento obecný algoritmus následovně:
function dfs(current_node)
if adj(current_node) is empty then return { current_node }
results = { } // empty set
for each adjacent_node in adj(current_node):
// insert current_node, edge to adjacent_node and result
results ←
{ current_node, (current_node, adjacent_node) }
+ dfs(adjacent_node)
end for
from results select result with greatest rating(result)
return result
end function

Časová složitost algoritmu pro graf G=(V , E) činí O(∣V∣+∣E∣) , tato
informace však není příliš užitečná vzhledem k tomu, že není k dispozici
znalost celé množiny vrcholů ani její velikosti, algoritmus zde vždy „vidí“
pouze

sousední

vrcholy

aktuálního.

Pro

nejvyšší

větvící

faktor

v grafu v a výšku stromu h lze složitost odhadnout jako O(v h) , tedy
exponenciální. Paměťová složitost pak je O( v⋅h) .
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3.2 Konkrétní algoritmus
Nyní je potřeba popsat aplikaci obecného algoritmu z předchozí kapitoly
na konkrétní problém.
Jedním stavem ve stavovém prostoru se rozumí situace v oblasti, tedy
seznam situací vlaků, který pro každý vlak obsahuje nanejvýš jednu situaci.
Tento seznam bude udržován setříděný dle času situací vzestupně.
Počáteční stav odpovídá aktuální situaci v oblasti a cílový je takový, který
neobsahuje žádné situace.
Algoritmus mezi jednotlivými stavy přechází vyjmutím první (nejdřívější)
situace vlaku ze seznamu (dále v textu označována jako současná),
a učiněním nějakého rozhodnutí v této situaci. Rozhodnutí může, ale nemusí,
mít za výsledek jinou (tzv. následující) situaci pro tentýž vlak. Nový stav tedy
vznikne odebráním současné situace a přidáním následující situace, pokud
taková existuje.
Cesta vedoucí z počátečního stavu do cílového tedy odpovídá
posloupnosti situací a rozhodnutí.
Algoritmus prochází stavový prostor do hloubky, při návratu jednotlivé
stavy hodnotí. V případě, že bylo možné učinit více rozhodnutí, vybere se to,
jež vede do stavu s nejvyšším hodnocením, a ostatní se zahodí. Návratovou
hodnotu tvoří kromě hodnocení aktuálního stavu i cesta z aktuálního stavu
do cílového – na začátek cesty, která je výsledkem vybraného rozhodnutí, se
přidá současná situace vlaku a ono rozhodnutí. U cílového stavu se vrací
prázdná cesta.
Ohodnocení je celočíselné a u cílového stavu nulové, u ostatních stavů je
tvořeno součtem hodnocení zvolené následující situace a hodnocení
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následujícího stavu (tzn. hodnotou, kterou vrátí rekurzivní zavolání
algoritmu).
Hodnocení jedné situace vlaku pak závisí na více různých faktorech.
Penalizuje se následující:
1. Zpoždění vlaku v elementu, ve kterém má dle jízdního řádu spoje
stanovenou závaznou dobu odjezdu. Penalizace činí počet minut
zpoždění vlaku z vynásobených koeficientem závisejícím na typu vlaku
k z . V následující tabulce jsou uvedeny výchozí hodnoty, které však lze

měnit17.
Typ vlaku

Penalizace za minutu
zpoždění k z

EC, EN, IC

8

Ex, R, Sp

4

Os, Sv

1

Nex, Rn, Vn, Pn, Mn, Pv, Lv

0

2. Zastavení vlaku osobní dopravy na koleji bez nástupiště 18. Pokud toto
nastane, je p nn=1000 , jinak p nn =0 .
3. Zastavení vlaku na příliš krátké koleji se penalizuje hodnotou
p kk =1000 , při dostatečně dlouhé koleji p kk =0

17 Viz kapitola 4.1.1.
18 Viz kapitola 2.3.2.
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4. Zastavení vlaku na návěsti STŮJ před vjezdem do stanice. Pokud
k tomu dojde, tak s=1 , jinak s=0 . Koeficient k s závisí opět na typu
vlaku.
Typ

ks

EC, EN, IC, Ex, R, Sp

3

Os, Sv

2

Nex, Rn, Vn, Pn, Mn, Pv

1

Lv

0

5. Jízda vlaku na elementu mimo jeho trasu (odklon). V takovém případě
p o=250 , jinak p o=0 .

6. Stav, ve kterém simulace nedokáže učinit žádné rozhodnutí, je
penalizován nejvíce, p r =−10 000 (jinak p r =0 ).
Kladná změna ohodnocení nastává při ukončení jízdy vlaku, tzn. dojezd
do elementu, který je poslední v jeho trase (pak u=1 , jinak u=0 ). Koeficient
k u opět závisí na typu vlaku.
Typ vlaku

ku

EC, EN, IC

1000

Ex, R, Sp

900

Os, Sv, Nex

750

Rn

600

Vn

500

Pn, Mn, Pv

400

Lv

250
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Výsledné

ohodnocení

situace

vlaku

pak

lze

zapsat

jako

h=u⋅k u− z⋅k z− p nn− p kk −s⋅k s − p o− pr . Sestavení funkce bylo inspirováno
bodováním dopravních schopností uživatele Multikonu.
Stavový prostor je omezen koncem výhledu (viz 2.1), pro situace vlaků
s vyšším časem již nejsou vytvářeny následující situace.
Vzhledem k exponenciální časové složitosti je nutno použít řady metod
ořezávání větví propočtu. Ty budou podrobněji popsány až v dalších
kapitolách.
Při výpočtu je navíc potřeba udržovat informace o rezervacích elementů
a traťových souhlasech v aktuálním stavu – k tomu je určen objekt jménem
správce rezervací. Aby bylo možné některé rozhodnutí brát v potaz, musí jej
ještě tento schválit.

3.3 Pseudokód
Níže je popsán algoritmus v pseudokódu. Parametry funkce schedule jsou
1. situation_queue, stav v podobě prioritní fronty situací tříděné dle času
situace vzestupně,
2. timespan_end, konec výhledu, a
3. reservation_manager, správce rezervací.
Funkce vrací hodnocení aktuálního stavu a cestu od něj k cílovému stavu,
která toto hodnocení způsobí.
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V komentářích jsou označena nejdůležitější místa, kde dochází k použití
různých ořezávacích metod.
//
//
//
1:
2:
3:
4:
5:

scheduling algorithm pseudocode
pozn.: navratovou hodnotou je dvojice
(hodnoceni, cesta k cilovemu stavu).
function schedule(situation_queue, timespan_end, reservation_manager) {
// inicializace
if situation_queue is empty then return (NEUTRAL_RATING, { })
var current_situation := situation_queue.top // první prvek fronty
var train := current_situation.train
var choices := find possible choices
// na které elementy se může vlak nyní vydat?

// nalezení následujících situací pro přípustné volby elementů
6: var following_situations := { }
7: for each choice in choices:
8:
var following_situation := find following situation for choice
9:
if following_situation is not invalid then // ořezávání
10:
following_situations ← following_situation // insert
11:
end if
12: end for
// vypočítání kandidátů na řešení
13: var result_candidates := { }
14: for each following_situation in following_situations:
15:
if following_situation is not promising then skip it // ořezávání
16:
if reservation_manager doesnt allow following_situation to happen
17:
then skip it // ořezávání
18:
end if
// připravení datových struktur pro rekurzivní volání funkce
19:
var following_queue := clone of situation_queue
20:
remove current_situation from following_queue
// typ situace může být INVALID, v tom případě byla odfiltrovaná
// na řádku 9, VALID – platná, nebo TIME_LIMIT či TRAIN_END // v těchto případech nebude zahrnuta do dalších výpočtů
21:
if following_situation type is VALID then
22:
following_queue ← following_situation
23:
var following_reservation_manager := clone of reservation_manager
24:
reflect following_situation in following_reservation_manager
// zanoření do rekurze
25:
var result := schedule(following_situation_queue, timespan_end,
26:
following_reservation_manager)
27:
result_candidates ← (following_situation, result)
28: end for
29:
30:
31:
32:
33:
end

// výběr nejlepšího řešení z kandidátů
var best_result := candidate from result_candidates with best rating
var current_rating := current_situation.rating + best_result.rating
var this_decision := decision information leading to best_result
var decisions := { this_decision } + best_result.decisions // concat.
return (current_rating, decisions)
function
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Konkrétní implementace je samozřejmě podstatně složitější než tato
verze, především díky ořezávání, pravidlům, která je třeba v železničním
provozu respektovat, a nejrůznějším speciálním případům. Například „ find
following situation for choice“ je ve skutečnosti velmi komplikovaná

funkce, která v jistých výjimečných případech může vracet dvě různé
následující situace.

3.3.1 Zpracování výstupu a přeplánování
Po dokončení výpočtu je výsledná posloupnost rozhodnutí rozdělena
podle jednotlivých vlaků a uložena, čímž nahradí předchozí vypočítaný plán.
Naplánované cesty jednotlivých vlaků se pak již dobře použijí při vykreslování
grafikonu.
Změní-li se aktuální situace v oblasti, je nutné celý plán vypočítat znovu.
K tomu dochází ve dvou případech:
1. Úpravy provedené uživatelem, což může být změna současné pozice
vlaku či změna času příjezdu a odjezdu u této pozice.
2. (Kladná) změna aktuálního času – to zahrnuje změny aktuálních pozic
vlaků, které se nacházejí v oblasti, možné ukončení jízdy některých
vlaků a vypravení nových.
Při změně času je použit poslední vypočítaný plán na aktualizaci současné
pozice, příjezdu a odjezdu vlaku.
Následně je z aktuální situace v oblasti vytvořen seznam situací, opět
spuštěn výše popsaný algoritmus a jeho výsledky je nahrazen dosavadní plán.
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3.4 Metody ořezávání
Exponenciální časová složitost algoritmu bez dalších úprav není únosná –
nebyl by vůbec v praxi použitelný pro rozsáhlejší oblasti a větší množství
vlaků. Následující podkapitoly popisují sadu metod, pomocí kterých jsou
velmi výrazně ořezávány větve propočtu. Děje se tak zpravidla vyřazením
rozhodnutí o nějaké situaci vlaku předtím, než bude z něj plynoucí stav
zkoumán rekurzivním voláním algoritmu.

3.4.1 Omezení množiny zkoumaných navazujících
elementů
Aby mohl algoritmus vybírat z možných rozhodnutí v nějakém stavu,
musí mít nejdříve k dispozici seznam elementů, na které by vlak mohl jet –
tedy množinu elementů navazující na element, ve kterém se odehrává
současná situace (dále současný element). V pseudokódu algoritmu je získání
této množiny naznačeno na řádku 5.
Ze všech elementů navazujících na současný se vyřadí následující:
1. Elementy, které vůbec nepůjde rezervovat, nebo pro vjezd na ně
nepůjde získat traťový souhlas19.
2. Koncové body, které nejsou na trase vlaku – není důvod, aby tam vlak
jel, vzhledem k nutnosti ukončit jízdu v posledním elementu své trasy.
3. Element, který není po směru vlaku, pokud se tento nachází na
traťovém elementu. V reálném světě vlak směr na úseku trati nemění
vyjma zcela výjimečných případů, například při vzniku překážky na
trati.

19 Zde se dokonce jedná o integritní omezení, takový stav vůbec nesmí nastat.
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Navíc je do výsledné množiny přidán i současný element, aby bylo
připuštěno čekání vlaku na místě. Tato možnost bude případně vyloučena
dalšími metodami ořezávání.

3.4.2 Vyřazování nepřípustných následujících situací
Po sestavení množiny elementů navazujících na současný element, které
mají být zkoumány – tzn. i sestavení množiny přípustných rozhodnutí, neboť
ID elementu ono rozhodnutí jednoznačně určuje –, je nutné pro každé
rozhodnutí vypočítat, zda způsobí vznik následující situace. Pokud ano, je
třeba ji i přesně určit.
V průběhu tohoto výpočtu může být následující situace vyhodnocena jako
existující, ale neplatná, čímž se ukončí zkoumání příslušného rozhodnutí (viz
řádky 8-9 v pseudokódu). Stane se tak v těchto případech:
1. Bylo učiněno rozhodnutí dále čekat na současném elementu, ale není
k tomu smysluplný důvod, tzn. jeden z následujících:
1. Nebyla naplněna minimální doba pobytu v elementu.
2. Nebyl dosažen závazný pravidelný čas odjezdu dle jízdního řádu
spoje.
3. Relevantní navazující element (tzn. ve směru vlaku, nachází-li se
v současnosti na traťovém elementu, nebo následující element na
trase vlaku) je rezervován jiným vlakem.
4. Není dostupný traťový souhlas pro vjezd na relevantní navazující
element.
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2. Bylo učiněno rozhodnutí odjet na navazující element a nebyl dodržen
závazný pravidelný čas odjezdu dle jízdního řádu spoje nebo
minimální doba pobytu v elementu.
3. Byl detekován pat, tzn. jsou splněny všechny tyto podmínky:
1. Vlak se nachází na traťovém elementu.
2. Bylo učiněno rozhodnutí jet na navazující element, který je stanicí.
3. V této stanici nejsou již volné žádné koleje.
4. Všechny vlaky nacházející se v této stanici mají jako další na trase
současný element.
Následující situace také bude označena za neplatnou, pokud se nepodaří
získat traťový souhlas a rezervovat příslušný element.

3.4.3 Výběr situace dle slibnosti
Po vypočítání následujících situací pro možná rozhodnutí a odfiltrování
těch neplatných již následuje zkoumání jednotlivých rozhodnutí zanořením
algoritmu do rekurze. Rozhodnutí jsou zkoumána v určitém pořadí, a to podle
tzv. slibnosti následující situace, kterážto může patřit do jedné z následujících
kategorií (řazeno od nejslibnější):
1. Ukončení jízdy vlaku. Toto je preferováno, protože cílem simulace je
umožnit průjezd vlaku oblastí v rámci možností co nejdříve.
2. Jízda na následující element v trase vlaku.
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3. Čekání vlaku v současném elementu.
Pokud bude prozkoumáno ukončení jízdy vlaku, rozhodnutí s horší
slibností následující situace již zkoumána vůbec nebudou.
Použití metody je naznačeno v pseudokódu na řádku 15.
Toto je velmi silné ořezávání, v některých případech dokonce až příliš
silné. O tom pojednává následující kapitola.

3.4.4 Zpětné přidávání rozhodnutí k prozkoumání
Dosud uvedené metody ořezávání zajistí velmi nízký větvící faktor
stavového prostoru, pro některé aktuální situace v oblasti dokonce jen 1.
Avšak existují speciální případy, ve kterých je to nežádoucí a algoritmus je tak
„obrán“ o možnost smysluplně optimalizovat:
1. Čekání na protijedoucí vlak s vyšší prioritou – kontroluje se řada
následujících podmínek:
1. Bylo učiněno rozhodnutí jet na traťový element ze stanice.
2. Na elementu navazujícím na protějším konci traťového úseku, na
který má vlak jet (tzn. v koncovém bodu nebo stanici), se nachází
jiný vlak (dále označován jako protější). Za protější se také bere
vlak nacházející se na traťovém úseku teprve vedoucím do
protějšího koncového bodu nebo stanice.
3. Protější vlak má vyšší prioritu.
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4. Protější vlak má jako další na své trase z protější stanice či
koncového bodu traťový element ve stejném traťovém úseku, na
který má vjíždět současný vlak.
5. Protijedoucí vlak může ze stanice nebo koncového bodu odjíždět
dřív, než by tam současný vlak dorazil.
Pokud budou všechny tyto podmínky splněny, vytvoří se alternativní
rozhodnutí s následující situací, ve které současný vlak čeká na čas
příjezdu protějšího vlaku.
2. Předjíždění vlakem s vyšší prioritou – je nutno splnit tyto podmínky:
1. Bylo učiněno rozhodnutí jet na traťový element ze stanice.
2. Ve stejné stanici se nachází jiný vlak s vyšší prioritou, případně do
ní přijíždí z navazujícího traťového úseku.
3. Tento jiný vlak má další element po stanici na trase stejný, jako
element, na který má jet současný vlak.
Při splnění podmínek se – podobně jako v předchozím případě –
vytvoří alternativní rozhodnutí s následující situací, ve které vlak čeká
deset sekund po odjezdu vlaku s vyšší prioritou ze stanice.

3.4.5 Zotavení z neřešitelného stavu
Tato kapitola se zabývá spíše metodou optimalizace řešení, ale s výše
popsanými metodami ořezávání je úzce propojena.
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Pokud algoritmus v nějaké situaci nedokáže učinit žádné rozhodnutí
(všechna jsou vyřazena – to se může stát v patovém stavu nebo při
komplikované kalamitní situaci v oblasti), tuto situaci ignoruje a zkusí
dopočítat zbytek – tedy vznikne nový stav pouze odebráním současné situace.
Spolu s řešením bude ale vracen příznak is_bad.
O úroveň rekurze výš pak bude tento příznak uložen spolu s řešením pro
učiněné rozhodnutí a při výběru nejlepšího rozhodnutí bude zohledněn –
řešení bez tohoto příznaku mají při výběru absolutní přednost.
Pokud bude mít vybrané nejlepší řešení přesto příznak is_bad, předá se
tento o další úroveň rekurze výš.
Při detekci patového stavu je podobně předáván příznak is_stalemate
spolu s informací, který vlak jedoucí ze které stanice tento stav způsobil. Ve
vyšších úrovních rekurze pak bude v dané stanici anebo pro daný vlak
umožněno i zkoumání stavů vyřazených dle 3.4.3.
Tato metoda byla namísto úplného vyřazení neřešitelného stavu
implementována, protože v některých případech lepší než „špatné“ řešení
není k dispozici, a i špatné řešení může uživateli pomoci lépe, než žádné
řešení.
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4 Uživatelská dokumentace
Tato kapitola obsahuje návod na zavedení programů raildef-editor
a multikon-player, podmínky jejich fungování a návody na práci s nimi.

4.1 Zavedení programů
Oba programy je před spuštěním nutné zkompilovat ze zdrojových kódů
dodaných na přiloženém médiu. To by mělo být možné v linuxových
operačních systémech20 po splnění následujících závislostí:
1. nástroj make, viz [5],
2. kompilátor g++ 4.6 nebo novější, viz [6],
3. knihovna gtkmm 3.0 nebo novější, viz [7],
4. knihovna boost 1.46 nebo novější, viz [8],
5. nástroj pkg-config 0.26 nebo novější, viz [9],
6. v některých situacích může být také vyžadován program premake,
viz [10].
Je-li k dispozici správce balíčků, typicky lze tyto položky automaticky
nainstalovat pomocí něj. V opačném případě je nutno zajistit i správnou
konfiguraci jednotlivých položek. Kompilace a spuštění programu byly

20 Programy byly vyvíjeny v Linuxu s důrazem na použitelnost na různých platformách,
především Windows – avšak pro použitou knihovnu grafického rozhraní, GTK+ 3, v
současnosti není k dispozici zkompilovaná verze pro Windows. Údajně je to otázkou
blízké budoucnosti, viz [4].
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vyzkoušeny v několika různých distribucích Linuxu. Následující tabulka
zobrazuje přesné názvy balíčků v závislosti na distribuci.
Distribuce

Názvy balíčků s Poznámky
knihovnami

Ubuntu 12.04
Lubuntu 12.04
Linux Mint 12
Debian Wheezy

make
pkg-config
g++
libgtkmm-3.0-dev
libboost-all-dev

Fedora 16

make
pkgconfig
gcc-c++
gtkmm30-devel
boost-devel
OpenSUSE 12.1 make
gcc-c++
pkg-config
gtkmm3-devel
boost-devel

Stažení a instalace standardním
způsobem pomocí apt-get. U distribuce
Debian je verze Wheezy první, která
podporuje gtkmm verze 3.
Stažení a instalace pomocí yum.

Kompilaci je nutno spustit příkazem „make CONFIG=konfigurace all“
v hlavním adresáři projektu, přičemž konfigurace může být Debug nebo
Release. Pro úspěšné dokončení kompilace je nutné mít v adresářích projektu

práva pro čtení i zápis. Zkompilované programy budou umístěny
v podadresáři bin/debug nebo bin/release dle zvolené konfigurace. Pro jejich
spuštění je nutná v jejich adresářích přítomnost souboru s příponou ui, který
obsahuje definici grafického rozhraní (tyto soubory budou nakopírovány při
kompilaci automaticky).
Verze Debug jsou určeny pouze pro ladění programů a v případě multikonplayer také ke zkoumání průběhu plánování – program na standardní výstup
během výpočtu vypisuje velké množství informací. Kvůli tomu je ale
mnohonásobně pomalejší než verze Release určená pro běžné použití a na
pomalejších počítačích může působit velice těžkopádně.
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4.1.1 Konfigurace
Před kompilací je také možné ovlivnit rozhodovací mechanismy
algoritmu plánování jízd pomocí úprav preprocesorových direktiv #define
v souboru multikon-player/config.h. Zde je ale nutno postupovat nanejvýš
opatrně, protože nevhodné hodnoty mohou způsobit nepoužitelnost
a nestabilitu výsledného programu – je doporučeno ponechat hodnoty
původní.
Pokud však na nějakém počítači trvají výpočty příliš dlouho, je možné
nastavením direktivy SCHEDULE_ALTERNATIVE_ROUTES na false vypnout zkoumání
různých kolejí na vícekolejných úsecích a výpočty výrazně urychlit21.

4.2 raildef-editor
Program raildef-editor slouží, jak již bylo zmíněno, jako nástroj
k vytváření a upravování definice oblasti. Po spuštění se otevře okno
zobrazené v ilustraci 4-122.

21 U přiložené definice oblasti z Multikon-2 bude mít tato změna relativně malý dopad,
neboť vícekolejných traťových úseků se na ní nachází jen velmi málo.
22 Zde umístěné ilustrace se mohou velmi mírně lišit od výsledného vzhledu dialogů
projektu díky drobným úpravám v závěru práce.
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Obr. 4-1: Hlavní okno raildef-editoru po spuštění

Kliknutím na tlačítko pro výběr souboru s definicí oblasti (jediné aktivní)
je umožněno zadání cesty k souboru. Pokud tento soubor již existuje, je
otevřen, pokud ne, je vytvořen nový.
Tímto krokem se zpřístupní záložky, pod kterými lze upravovat jednotlivé
aspekty definice oblasti. Ty budou popsány v následujících podkapitolách.
Učiní-li uživatel jakoukoliv změnu v definici oblasti, zpřístupní se tlačítko
Uložit.

4.2.1 Atributy
Záložka Atributy (viz obr. 4-2) obsahuje textové popisné informace
o oblasti, které pro plánování nemají význam, a koncové body primární cesty.
Zde je potřeba zadat ID elementů (konkrétně koncových bodů), mezi nimiž
vede cesta, která má být vykreslována v grafikonu.
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Obr. 4-2: Záložka Atributy

4.2.2 Trať
Záložka Trať slouží k vytvoření a úpravám seznamu elementů, které tvoří
řízenou oblast. Jak je vidět na obr. 4-3, obsahuje tabulku elementů a ovládací
tlačítka.
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Obr. 4-3: Záložka Trať

Tabulka sestává z následujících sloupců:
1. id obsahuje unikátní identifikátor elementu.
2. Typ určuje, o jaký druh elementu se jedná. Nabývá hodnot „endpoint“
pro koncový bod, „track“ pro traťový element a „station“ pro stanici.
3. Název je pouze čistě informativního charakteru.
4. A konečně sloupec Podrobnosti obsahuje stručný výpis vybraných
atributů elementu pro snadnější orientaci v tabulce.
Kliknutím na tlačítko Nový se otevře dialog pro přidání elementu –
viz obr. 4-4.
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Obr. 4-4: Dialog pro přidání nového elementu

Po vyplnění a kliknutí na tlačítko Přidat je vytvořen nový element
vybraného typu s automaticky vygenerovaným ID a v závislosti na typu
elementu se otevře příslušný dialog pro jeho další úpravu.
Později lze tyto dialogy vyvolat vybráním elementu v seznamu
a kliknutím na tlačítko Upravit.
Dialog pro úpravu koncového bodu, jak lze vidět na ilustraci 4-5,
obsahuje navíc pouze informaci o směru. Ten určuje, kam vede trať mimo
řízenou oblast, a pro vícekolejné úseky trati na okraji oblasti by měl být směr
jejich koncových bodů stejný, jinak budou detekovány jako několik
nezávislých jednokolejných úseků.

Obr. 4-5: Dialog pro úpravu koncového bodu
37

V dialogu pro úpravu traťového elementu (viz obr. 4-6) je
zapotřebí zadat kromě ID navazujících elementů také délku úseku v metrech,
maximální rychlost v km/h a sklon trati ve směru od prvního navazujícího
elementu k druhému v intervalu (-1,1) (obvykle se však na železniční trati
pohybuje v řádu promile).
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Obr. 4-6: Dialog pro úpravu traťového elementu

Poslední a nejkomplikovanější je dialog pro úpravu stanice (viz
obr. 4-7).
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Obr. 4-7: Dialog pro úpravu stanice

1. Hodnota pole Zkratka se bude zobrazovat v grafikonu, měla by být
nanejvýš čtyřznaková. Nebude-li zadána, použijí se první čtyři znaky
názvu stanice.
2. Následně je potřeba upravit seznam navazujících elementů. Klikáním
na tlačítka Přidat a Odebrat nad seznamem lze měnit jejich počet.
Řádky v seznamu lze následně editovat (na již vybraný řádek kliknout
nebo stisknout mezerník, potvrdit klávesou Enter).
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3. Na stejném principu funguje seznam kolejí. Pro každou kolej pak lze
určit preferenci pro vlaky osobní dopravy (zaškrtávací políčko
Nástupiště), její délku v metrech a konečně penalizaci za průjezd. Ta
by měla být tvořena hodnotami doby v sekundách, jakou trvá cesta
vlaku mezi kolejí a navazujícím elementem. Pořadí hodnot odpovídá
pořadí navazujících elementů v seznamu výše a počty těchto hodnot
a elementů musí souhlasit.
Existující element lze odstranit v hlavním okně jeho vybráním
a kliknutím na tlačítko Odstranit.
Při úpravě elementů oblasti je naprosto nutné dodržovat následující
zásady:
1. Všechna ID elementů musí odkazovat na jiný existující element.
2. Návaznosti elementů musí být vzájemné (pokud A navazuje na B, musí
B navazovat na A).
3. Struktura trati musí odpovídat definici uvedené v kapitole 2.1, to
znamená především:
1. Stanice a koncové body mohou navazovat pouze na traťové
elementy.
2. Stanice musí mít navázaný alespoň jeden element, koncový bod
právě jeden, traťový element právě dva.
3. Z toho také plyne, že řízená oblast musí být ohraničena koncovými
body.
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4. Nejsou povoleny „nesmyslné“ konstrukce, jako například traťový
element navazující sám na sebe nebo stanice navazující na oba konce
jednoho traťového elementu.
5. Vzhledem k omezeným možnostem vykreslení grafikonu je nadto
požadováno, aby měla řízená oblast tvar „hlavní cesty s odbočkami“,
například jako obr. 4-8.

Obr. 4-8: Příklad struktury řízené oblasti.

Na obrázku je schematicky znázorněna hlavní cesta černě a odbočky
modře. Kruhy značí koncové body a úsečky mezi nimi traťové úseky. Na
odbočkách se nesmí nacházet stanice a další větvení.
Porušení některé z těchto podmínek způsobí nedefinované chování
programu multikon-player.

4.2.3 Jízdní řád
Na třetí záložce jménem Jízdní řád definuje uživatel seznam linek
v oblasti a jejich vlastnosti. Záložka je zachycena na obrázku 4-9.
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Obr. 4-9: Záložka Jízdní řád

Opět lze vidět seznam, tentokrát obsahující pravidelné spoje s jejich
číslem, typem, (pouze informativním) názvem, apod. Způsob přidávání,
úprav a odstraňování linek je podobný jako u elementů trati.
Dialog pro úpravu spoje je zobrazen na obrázku 4-10. Je nutné
vyplnit všechna pole kromě popisku. Číslo spoje musí být unikátní.
Maximální rychlost vlaků tohoto spoje se zadává – jako obvykle – v km/h,
délka v metrech.
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Obr. 4-10: Dialog pro úpravu spoje

Spodní část dialogu tvoří seznam položek jízdního řádu. Jejich počet lze
opět ovlivnit tlačítky Přidat a Odstranit a jednotlivé řádky lze přímo
upravovat. Pro vytváření jízdního řádu platí následující pravidla:
1. Počáteční element trati musí existovat a může být buď koncový bod
nebo stanice.
2. Elementy tvořící trasu na sebe musí navazovat, jak bylo popsáno
v kapitole 4.2.2.
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3. Časové údaje musí být právě ve tvaru HH:mm:ss nebo nevyplněny.
4. Je-li položka označena jako autoritativní (tj. závazný), musí být
vyplněna platná hodnota času odjezdu. Pouze v takovém případě se na
ni bude brát zřetel při plánování.
5. Aby byl vlak vůbec vypraven, musí být první položka jízdního řádu
autoritativní.
Vytváří-li uživatel trať odpovídající některému z multikonů (viz [3]),
může využít funkce pro automatické zpracování jejich jízdního řádu. Stačí
kliknout na tlačítko vedle popisku Parsovat z dat GVD a vybrat soubor
GVD_*.DAT u příslušného multikonu. Program pak současný jízdní řád
přepíše daty získanými ze souboru. V průběhu zpracování je však nutno
přeložit kódy stanic na ID elementů – na ně je uživatel v průběhu dotazován
pomocí dialogu zobrazeného na obrázku 4-11. Význam kódů lze zjistit z [11]23.

Obr. 4-11: Dotaz na význam kódu stanice

23 Tento dokument se nachází i na přiloženém médiu.
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4.2.4 Tabulky jízdních dob
Poslední záložka, Tabulky jízdních dob, dále TJD, umožňuje uživateli
určit, jak dlouho bude kterému vlaku trvat cesta na nějakém traťovém úseku
(viz 4-12). Každému typu vlaků může být přiřazena nějaká tabulka.
Každá tabulka pak obsahuje seznam maximálních rychlostí vlaku a pro
každou maximální rychlost a každý traťový úsek lze zadat, za jak dlouho jej
vlak projede. Nebude-li pro vlak na nějakém úseku nalezen záznam
odpovídající jeho typu a maximální rychlosti, vypočítá se doba jízdy při
plánování z vlastností jednotlivých traťových elementů, což však může být
značně nepřesné.

Obr. 4-12: Tabulky jízdních dob

ID tabulek v prvním seznamu jsou upravitelná, je nutno zadat ID
existující tabulky nebo 0. Samotné tabulky lze upravovat pomocí tlačítek ve
spodní části záložky.
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Po kliknutí na Upravit se zobrazí dialog pro úpravu maximálních
rychlostí vlaku v dané tabulce, jak je vidět na obrázku 4-13.

Obr. 4-13: Seznam maximálních rychlostí

Výběrem maximální rychlosti a kliknutím na Upravit lze v následujícím
dialogu (obrázek 4-14) konečně vkládat informace o jízdních dobách. Řádky
v tomto seznamu jsou upravitelné obvyklým způsobem. Do sloupců Odkud
a Kam patří ID elementů ohraničující daný traťový úsek zvnějšku, tedy
stanice nebo koncové body na jeho koncích. Takto lze odlišit rychlosti na
úseku trati pro různé směry jízdy, což je obzvlášť žádoucí na tratích s větším
sklonem.

47

Obr. 4-14: Dialog na úpravu jízdních dob na konkrétních traťových úsecích

4.3 multikon-player
Hlavním programem projektu je multikon-player, jeho ovládání je však
oproti raildef-editoru výrazně jednodušší. Po spuštění je uživatel vyzván
k zadání počátečního času simulace (viz obrázek 4-15), následně k výběru
souboru s definicí oblasti 24, a pak se již otevře hlavní okno, jak je vidět na
obrázku 4-16.

24 K programu je dodána již připravená definice oblasti odpovídající simulátoru
Multikon-2. Nachází se v adresáři common pod názvem mu2.raildef.
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Obr. 4-15: Dialog pro zadání počátečního času simulace

Obr. 4-16: Hlavní okno programu multikon-player

Hlavní okno se skládá ze čtyř základních sekcí. První sekcí je informační
řádek obsahující aktuální den v týdnu a čas simulace, rychlost simulace,
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název, verzi a autora definice oblasti, a pokud je zrovna vytvářen nový plán,
tak i příslušné upozornění.
Další sekci tvoří tlačítka po pravé straně. S jejich pomocí lze ovládat běh
času v simulaci a přidávat nové vlaky, což bude popsáno později.
Nejdůležitější v celém okně je pak samotný grafikon – ten bude také
podrobněji popsán v samostatné podkapitole. Poslední částí je plocha ve
spodní části okna, kde se zobrazují informace o vlaku, na který uživatel ukáže
myší.
Uživatel může velikost okna upravit standardním způsobem, což je
vhodné zejména u rozsáhlejších oblastí.

4.3.1 Grafikon
Grafikon (viz obrázek 4-17) znázorňuje nejnovější plán jízd vlaků
vypočítaný na základě aktuální situace v oblasti. Plánovaná cesta vlaku se
zobrazuje jako lomená čára v grafu v kartézské soustavě souřadnic, kde osa x
značí čas a osa y pozici v oblasti.
Osa y je po levé straně popsána zkratkami stanic a směry koncových
bodů. Primární cesta je vypsána černě, koncové body odboček barvou šedou.
Pro každou stanici na primární cestě je v grafikonu růžovou barvou
vykreslena pomocná vodorovná linka. Cesta vlaku končícího v odbočce se pak
žádné linky nedotýká.
Osa x je popsána nahoře po hodinách, navíc jsou grafikonem vedeny
svislé pomocné linky:
1. nejsilnější linka jednou za hodinu,
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2. středně silná každou půl hodinu a
3. přerušovaná linka každých deset minut.

Obr. 4-17: Grafikon v programu multikon-player

Vlaky jsou znázorněny odlišným druhem čáry dle jejich typu, jak je
uvedeno v následující tabulce.
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Typ vlaku

Barva čáry

EC, EN, IC

Silná červená

Ex, R

Silná černá

Sp, Os, Sv

Černá

Nex, Rn

Silná modrá

Vn, Pn, Mn

Modrá

Lv

Zelená
Tab. 4-18: Zobrazení vlaku podle jeho typu

V bodě, kde je zaznamenána aktuální pozice vlaku, se nachází číslo
spoje25.
S existujícími vlaky v simulaci lze manipulovat. Pro každý vlak je na
prvním relevantním místě, kde se nachází, vykresleno malé kolečko
(případně dvě, pokud jsou od sebe časy příjezdu a odjezdu vlaku dostatečně
daleko). Ukázáním kurzorem myši na něj se ve spodní části okna zobrazí
podrobnosti o vlaku a jeho aktuální pozici.
Stisknutím levého tlačítka myši a přetažením na jiné místo v grafikonu
lze měnit pozici i čas příjezdu či odjezdu vlaku, ovšem s jistými omezeními:
1. Vlak je možné přesunout pouze na stanice a koncové body v trase
vlaku (dle jeho jízdního řádu).
2. Odjezd vlaku ze stanice je umožněn nejdříve v pravidelném čase
odjezdu, pokud je tento podle příslušné položky jízdního řádu závazný.
3. A samozřejmě, čas příjezdu nemůže být pozdější než čas odjezdu.

25 V Debug verzi programu je vedle něj v hranatých závorkách vypsáno i pořadí vlaku
v simulaci.
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Přetažením vlaku do koncového bodu je jeho jízda ukončena a je zcela
vyňat ze simulace.
Během tažení myši se ve spodní části okna ukazuje výsledná pozice vlaku.
Uvolněním levého tlačítka myši pak dojde k ukončení manipulace
a k automatickému přeplánování.
Při přesunu do jiné než aktuální situace je navíc zapotřebí dodat
plánovači informaci, na jaké koleji se vlak nachází 26, na což bude uživatel
dotázán dialogem 4-19.

Obr. 4-19: Dotaz na kolej ve stanici

4.3.2 Přidání nového vlaku
Posledním způsobem, jak manipulovat s aktuální situací v oblasti, je
přidávání nových vlaků. K tomu slouží tlačítko Nový vlak, které způsobí
zobrazení dialogu 4-20.

Obr. 4-20 (níže): Dialog pro přidání nového vlaku

26 Předpokládá se, že uživatel aktualizuje simulaci podle již existující reálné situace v oblasti
a kolej vlaku je tedy již pevně daná.
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Zde je nutno vyplnit typ vlaku, maximální rychlost a jízdní řád. Ten
ovšem není nutno zadávat celý ručně, ale s pomocí ostatních nepovinných
údajů jej lze automaticky vygenerovat. Pole mají následující význam:
1. Aktivace přepínače Mimořádná zásilka způsobí vyšší ohodnocení
vlaku při ukončení jeho jízdy.
2. Aktivace přepínače OSA27 nebo NTP28 a výběr stanice, kde se má
daná akce uskutečnit, zajistí při generování jízdního řádu v této stanici
dostatečně dlouhou dobu pobytu vlaku.
3. Podobně, přepínač Postrk ve vybrané stanici zajistí čas na přivěšení
postrku.

27 OSA znamená „střídání na ose“, což značí vystřídání strojvedoucího v dané stanici.
28 NTP je zkratka pro „nácestná technická prohlídka“.
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4. V polích Počátek a konec je pak nutno vybrat stanice nebo koncové
body, mezi kterými povede trasa vlaku.
Následně lze kliknutím na příslušné tlačítko vygenerovat jízdní řád, který
se zobrazí kliknutím na nápis pod ním, jak je ukázáno na obrázku 4-21.

Obr. 4-21: Jízdní řád nového vlaku
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Poslední nutnou úpravou je zadání času odjezdu ve tvaru HH:mm:ss
z prvního elementu.
Nepovinná pole a generování jízdního řádu je samozřejmě možné zcela
ignorovat a vytvořit si jej ručně. Postup a pravidla, které je nutno dodržovat,
jsou shodná s těmi z kapitoly 4.2.3.
Kliknutím na tlačítko Přidat vpravo dole se do simulace nový vlak přidá
a proběhne přeplánování.
Při vytváření vlaku je nutné mít na paměti, že algoritmus plánování může
počítat zpoždění pouze na elementech, na kterých má vlak dle svého jízdního
řádu závaznou dobu odjezdu. Vlak bez těchto údajů v jízdním řádu může být
ve výsledku velmi zpožděn, i kdyby se jednalo třeba o EC.
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5 Implementace
V rámci implementace projektu bylo nutno vyřešit několik hlavních
problémů: Reprezentace definice oblasti, reprezentace aktuální situace
v oblasti, samotné plánování a nakonec zobrazení výsledků a zpětná vazba od
uživatele. Každý z těchto problémů řeší nějaká komponenta, které bude
věnována samostatná podkapitola.
Byly vytvořeny dva oddělené programy – nástroj raildef-editor pro
úpravu definice trati a hlavní program, multikon-player, pro samotné
plánování jízd vlaků. Oba programy sdílí rozhraní pro práci s definicí trati.
Základní strukturu a interakci různých komponent naznačuje následující
diagram. Směr šipky určuje tok informací, šrafované šipky se pak týkají pouze
případů, kdy uživatel manipuluje s aktuální situací v oblasti.

Obr. 5-1 Komponenty programů a jejich interakce
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5.1 Zvolené prostředky
Projekt byl vyvíjen v operačním systému GNU/Linux, distribuce Ubuntu
12.04 Precise Pangolin. Z důvodu požadavku na přenositelnost na jiné
platformy a zároveň požadavku na výkon byl zvolen programovací jazyk C++
(přesněji C++11). Při vývoji bylo používáno vývojové prostředí Code::Blocks.
Projekt využívá k různým účelům řadu volně dostupných knihoven:
TinyXML 2.6.2 [12] pro práci se souborem definice oblasti, knihovny mili 16
[13] a Boost 1.49.0 [8] pro pomocné účely a konečně multiplatformní
knihovnu grafického uživatelského rozhraní GTK+ 3 [14] skrze toolkit gtkmm
3 [7].
Grafická knihovna byla vybrána z více možností jako nejlépe – byť stále
poměrně spoře – dokumentovaná a snadno použitelná i pro vykreslování
vlastních ovládacích prvků. Gtkmm k tomuto účelu používá wrappery
cairomm [15] a pangomm [16], které implementaci výrazně usnadňují.
Paradoxně volba GTK+ a gtkmm verze 3 způsobila nemožnost v současné
době zkompilovat programy ve Windows, což bude ale dle [4] brzy
napraveno. Samotný zdrojový kód projektu by teoreticky již neměl vyžadovat
žádné další úpravy.
Jako náhrada reálné řízené oblasti byl vybrán simulátor Multikon-2 ve
verzi 3.30 [3] simulující provoz na trati Plzeň-Jižní předměstí – Cheb před
modernizací,

jelikož

charakter

této

oblasti

(jedna

hlavní

většinou

jednokolejná trať s několika odbočkami, viz schéma níže) jednak umožňuje
relativně přehledné zobrazení výsledků v grafikonu, ale především dá
vyniknout plánovacím „schopnostem“ implementovaného algoritmu, protože
v oblasti dochází k velmi častému křižování vlaků různých vlastností.
Multikon-2 je aplikace určená pro operační systém Windows, ale v Linuxu je
možno jej vedle multikon-playeru spustit v simulátoru Wine [17].
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Obr. 5-2 Základní schéma trati v simulátoru Multikon-2 [3]

Návod na kompilaci a spuštění programů projektu se nachází
v uživatelské dokumentaci v kapitole 4.1.

5.2 Definice oblasti
Pro reprezentaci dat definice oblasti v paměti a jejich načítání ze souboru
(a ukládání) je v obou programech použita stejná komponenta, namespace 29
RailDef. Obsahuje několik tříd, které jsou naznačeny na následujícím

diagramu.

Obr. 5-3 (níže): Zestručněný UML diagram tříd pro namespace RailDef

29 Jmenný prostor – abstraktní prostředí pro logické vyčlenění určité sady objektů. V tomto
kontextu jde o konstrukt jazyka C++ namespace, proto je použit přímo tento termín.
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Abstraktní třída ElemDef reprezentuje obecný element, konkrétní
elementy jsou pak reprezentovány jednou ze tříd EndpointDef (definice
koncového bodu), TrackDef (definice traťového elementu) nebo StationDef
(stanice). StationDef navíc obsahuje informace o jednotlivých kolejích ve
stanici v instancích třídy Rail.
Spoje jsou reprezentovány třídou LineDef, která mimo jiné obsahuje
seznam jednotlivých položek jízdního řádku – TimeTableEntry. Za zmínku také
stojí třída JourneyDefinitionTables, která má na starosti tabulky jízdních dob.
Celá definice oblasti, tzn. elementy, spoje, tabulky jízdních dob a další
atributy, je pak reprezentována instancí třídy RailDef. Pro úpravy definice
v programu raildef-editor slouží třída RailDefBuilder, neboť RailDef žádné
úpravy svých dat neumožňuje.
Uložení definice do souboru probíhá pomocí statických metod ve třídě
RailDefWriter, načítání ze souboru analogicky pomocí třídy RailDefReader.

Jako formát souboru pro ukládání definice oblasti byl zvolen XML 1.0, díky
použité knihovně TinyXML jde asi o nejsnáze použitelnou alternativu.

5.2.1 Časová penalizace za průjezd stanicí
Součástí zadání projektu je výběr koleje pro vlak ve stanici. V případě
projíždějícího vlaku je kritériem doba průjezdu. Vzhledem k tomu, že jsou
u stanice známy jen parametry jednotlivých kolejí a reprezentace složitější
struktury stanice by bylo nad možnosti projektu – kromě toho, že to není
nutně zapotřebí –, bylo zvolenoukládat v definici stanice pro každou kolej
seznam dvojic (směr, doba jízdy ze stanice do navazujícího elementu).
Každému vlaku pak je počítána doba průjezdu podle elementu, ze kterého
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přijel, a elementu, do kterého bude dále pokračovat. Tato hodnota je dále v
textu nazývána časová penalizace za průjezd stanicí.30

5.3 Aktuální situace v oblasti
Třída RailDef (ve stejnojmenném namespace) tedy poskytuje „statickou“
informaci o oblasti. Pro účely simulace je však nad touto definicí potřeba
udržovat i aktuální situaci v oblasti. K tomu slouží namespace RailData, které
je ve zjednodušené verzi znázorněno na následujícím diagramu.

30 V přiložené definici oblasti odpovídající Multikon-2 není tento mechanismus použit,
neboť jízdní řády spojů parsované z dat GVD již penalizaci za průjezd zohledňují.
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Obr. 5-4: Zestručněný UML diagram tříd pro namespace RailData

Jak je vidět, třídy definující elementy v RailDef jsou nyní zapouzdřeny
v třídách podobných názvů – Element, Station, Endpoint a Track. Původně se
počítalo s další funkcionalitou v těchto objektech, ale v průběhu
implementace se ukázalo, že to není potřeba. Takto alespoň tyto třídy umožní
ve zdrojovém kódu lépe rozlišovat, s čím se zrovna pracuje – jestli
s „fyzickým“ elementem v oblasti nebo jen se sadou informací o něm.
Třída Train reprezentuje, jak název napovídá, vlak. Obsahuje ukazatel na
spoj (linedef_), údaje o současné pozici (atributy current_*; kromě nich se ve
skutečnosti kvůli vykreslování výsledků v grafikonu ještě ukládá předchozí
pozice v atributech past_* a ještě jedna sada těchto informací, kam jsou
ukládány pouze netraťové elementy) a konečně vektor obsahující nejnovější
plán pro tento vlak, tzn. posloupnost instancí třídy PathInfo. Každá z těchto
instancí zachycuje celý pobyt vlaku v jednom elementu.
Třída RailData pak reprezentuje aktuální situaci v oblasti – obsahuje
všechny elementy, existující vypravené vlaky, hodnotu aktuálního času
a velikost výhledu.

5.3.1 Čas v RailDef a RailData
V namespace RailDef a RailData jsou používány odlišné třídy pro
reprezentaci času31. Toto může být trochu matoucí, nicméně je to zapotřebí,
protože v každém namespace jsou na reprezentaci času kladeny odlišné
požadavky.

31 Ovšem stejného názvu, odlišuje je právě namespace – RailDef::Time versus
RailData::Time.
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V RailDef se neukládá číslo dne ani den v týdnu, neboť vlak nějakého
spoje

může

být

vypravován

vícekrát

v

týdnu.

To

udává

atribut

LineDef::dispatch_days_. Naopak je zapotřebí zaznamenat jízdu vlaku přes

půlnoc. RailDef::Time proto umožňuje zadání času např. 26:30:00 (odpovídá
02:30:00 dalšího dne).
U třídy RailData::Time naopak den v týdnu hraje jen podružnou roli
a mnohem důležitější je umět mezi sebou různé časy jednoznačně porovnávat
a sčítat. Udržuje se proto číslo aktuálního dne simulace, které může v jejím
průběhu pochopitelně jen stoupat.
Kvůli těmto odlišnostem mimo jiné každý vlak obsahuje atribut
departure_day_ (den vypravení vlaku), aby mohl snadno provést překlad času

z položek jízdního řádu svého spoje do „reálného“ času v simulaci.
V namespace RailData se také nachází třída TimeSpan, která reprezentuje
relativní rozdíl mezi dvěma časy. Je možné sečíst Time a TimeSpan (ale již ne
obráceně), výsledkem bude opět Time.

5.3.2 Vypravení vlaků
Jeden z problémů, které řeší třída RailData, je vypravování vlaků do
řízené oblasti32. Vždy při změně aktuálního času simulace je nutno vypravit ty
vlaky, které mají do oblasti vstoupit v časovém intervalu, který se nově dostal
do výhledu.
Podobný případ nastává na samotném počátku simulace – třída RailData
dostane při konstrukci ukazatel na definici oblasti, tedy na instanci RailDef,
a předpokládá se, že uživatel chce mít v oblasti hned na začátku nějaké vlaky.

32 Vypravením se zde rozumí vytvoření instance třídy Train s příslušnými atributy a
přidání do kontejneru v RailData.
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Ideálně takové, které by se tam nacházely, kdyby jely přesně podle svých
jízdních řádů. Nestačí tedy vypravit ty, které svou jízdu začínají mezi
aktuálním časem a koncem výhledu, je nutno detekovat vlak i „v polovině
cesty“.
K tomu slouží funkce RailData::dispatch_new_trains, jejíž kód je zde
naznačen.
function RailData::dispatch_new_trains(Time from, Time to, bool new_only):
for each line in raildef.lines_:
train := null pointer
if line should not be dispatched in this day of week then:
continue
end if
// regular time advancing
if new_only == true then:
dispatch_time := get line dispatch time for today
if dispatch_time is within interval (from, to) then:
// create new train
train := new train, currently not yet in the area
end if
// new raildata initialization
else if line has timetable entry with time within (from, to) then:
tte := timetable entry which passed the condition
current_departure := tte.departure
// arrival information is not mandatory
if tte.arrival is valid then:
current_arrival := tte.arrival
else:
current_arrival := tte.departure
end if
if train should be already departed then:
current_element := tte.element_id
else:
current_element := 0
end if
// create new train
train := new train at current_element,
arrival at current_arrival,
departure at current_departure
end if
if train is not null pointer then:
trains_ ← train // insert
end if
end for
end function
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5.4 Plánování
Dosud byly popisovány komponenty zaměřené především na reprezentaci
dat. Tato kapitola se týká třídy Scheduler, která tvoří jádro celého projektu –
má na starosti plánování jízd vlaků. Vzhledem k tomu, že je ve třídě
zapouzdřena řada dalších poměrně členitých struktur, je na místě diagram:
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Obr. 5-5: Zestručněný UML diagram tříd pro komponentu Scheduler

Jak název napovídá, třída ReservationManager je onen správce rezervací
zmiňovaný v kapitole 3.2. Zajišťuje udělování traťových souhlasů a rezervace
elementů včetně výběru koleje pro vlak ve stanici. Dále v textu mu bude
věnována samostatná podkapitola.
Nejdůležitější části algoritmu plánování jízd sídlí ve funkcích schedule,
find_possible_choices a find_following_situations přímo ve třídě Scheduler.

Tyto funkce hojně využívají následující datové struktury:
1. Choice, slučující ID vybraného elementu a hodnotu očekávané slibnosti
následující situace,
2. Situation, kompletně popisující jednu situaci vlaku,
3. ResultForChoice, do které se ukládá rozhodnutí, následující situace
a řešení, a nakonec
4. Decision, která obsahuje informaci o rozhodnutí (vybraný element)
a následující situaci. Posloupnost těchto struktur tvoří nejdůležitější
výstup algoritmu.
Ačkoliv je Scheduler uvnitř velice komplikovaný, zbytek programu s ním
komunikuje pouze pomocí dvou metod – advance_time pro posunutí času
v simulaci a reschedule pro spuštění přeplánování. Výsledný plán je uložen
v atributech scheduled_path_ jednotlivých vlaků.
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5.4.1 Správce rezervací
Třída ReservationManager má za úkol uchovávat aktuální stav rezervací
elementů a udělených traťových souhlasů v oblasti a na základě tohoto stavu
rozhodovat o dalších rezervacích a souhlasech. Aktuálním stavem je myšlen
stav v čase současné situace. Třída více informací uchovávat nemusí, neboť se
nemůže stát, že by se následně probírala jiná situace s dřívějším časem, ze
které by na tuto instanci plynuly nějaké požadavky, ani není potřeba průběh
udělování rezervací a traťových souhlasů jakkoliv sledovat – do výsledků
plánování se nijak nepromítne.
ReservationManager vyžaduje jako parametr konstruktoru buď ukazatel na

instanci RailData nebo odkaz na jinou instanci ReservationManager. V prvním
případě proběhne inicializace, v druhém se pouze z předané instance
zkopírují všechny atributy. Inicializace probíhá jednou, na začátku plánování,
a zahrnuje vytvoření seznamu traťových úseků, pro každý úsek jedné
struktury Permission v poli permissions_ a mapy jednotlivých traťových
elementů na pozice v tomto poli.
V poli struktur Permission se uchovávají udělené traťové souhlasy.
Struktura obsahuje ukazatel na vlak, který jako poslední vjel na příslušný
úsek, počet vlaků aktuálně se nacházejících na úseku a ID elementu, ze
kterého je povoleno jiným vlakům na úsek jet.
Ve funkci schedule je pak před zanořením do rekurze nutné vytvořit kopii
instance ReservationManageru a reflektovat v ní nový stav, který má schedule
zkoumat. To se děje následujícím postupem:
// tento zdrojovy kod je pouhy nacrt – jedna se o ctyri relevantni casti,
// které na sebe ale nenavazuji primo.
// (1) priprava na zkoumani rozhodnuti
ResultForChoice *result_candidate = new ResultForChoice();
result_candidate->reservation_manager = new ReservationManager(
reservation_manager); // vytvoreni kopie
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// (2) reflektovani opusteni predchoziho elementu soucasnym vlakem
result_candidate->reservation_manager->leave_track_by_id(current element,
element in following situation);
// (3) ziskani tratoveho souhlasu
bool is_permission_granted = result_candidate->reservation_manager->
get_track_permission_by_id(current element, element in following
situation, train, time of following situation);
if(!is_permission_granted) {
// nasledujici situace není platna, ignorujeme rozhodnuti,
// které k ni vedlo
skip this decision
}
// (4) zanoreni do rekurze pro result_candidate
int rating = schedule(new situation queue,
result_candidate->reservation_manager, ...);

U rezervace elementů je pak situace dosti podobná. Elementy se rezervují
na konkrétní časový interval a je uchovávána pouze nejnovější informace –
pokud se intervaly současné existující a nově požadované rezervace
překrývají, není požadavku vyhověno a zůstávají současné hodnoty, pokud se
nepřekrývají, je nový interval nutně pozdějšího času, protože se jednotlivé
situace zpracovávají dle času vzestupně.
Získání rezervace probíhá podobně jako ve třetí části kódu výše.
Rezervace je ovšem komplikovanější v případě, že jde o stanici. Jednak je
možné mít v jedné stanici více vlaků současně na více kolejích, zadruhé je
nutno vybrat nejvhodnější kolej dle kritérií popsaných v kapitole 2.3.2. Proto
se

rezervace

pro

jednotlivé

elementy

uchovávají

v

instancích

SingleReservation pro traťové elementy a koncové body a StationReservation

pro stanice -

obě tyto třídy dědí své rozhraní od abstraktní třídy

ElementReservation a zapouzdřují udělování rezervací podle potřeb, jak

naznačuje následující diagram.
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Obr. 5-6: Zestručněný UML diagram tříd souvisejících s
ReservationManager

Lze si povšimnout, že funkce ElementReservation::try_reserve přijímá
výstupní parametry, které se zdánlivě rezervací netýkají (zpoždění, hodnocení
a index koleje). Pro rezervaci ve stanici jsou však zapotřebí, neboť při ní může
dojít k dodatečné úpravě následující situace – jejího hodnocení v případě
výběru nevyhovující koleje a času, pokud má kolej určenu penalizaci za
průjezd.
Samotný výběr koleje také není zcela triviální problém:
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Obr. 5-7: Vývojový diagram funkce StationReservation::try_reserve.

Akce „provést rezervaci na vybrané koleji“ zahrnuje výpočet časové
penalizace za průjezd a v případě, že je tato nenulová, je nutno následně
upravit čas následující situace dle hodnoty vrácené touto funkcí. Stejně tak
při bodové penalizaci za nevhodnou kolej je nutno toto promítnout do
ohodnocení.
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5.4.2 Jádro plánovacího algoritmu
Za samotné jádro plánovacího algoritmu lze označit tři funkce, jejichž
kód je umístěn v souboru „multikon-player/scheduler_core.cc“:
1. schedule provádí rekurzivní prohledávání stavového prostoru, jak je
popsáno v kapitolách 3.2 a 3.3.
2. find_possible_choices na základě současné situace a správce rezervací
určuje, na které elementy může vlak jet – viz kapitola 3.4.1.
3. find_following_situations

ze

současné

situace,

zvoleného

následujícího elementu, aktuální situace v oblasti a správce rezervací
vypočítává následující situaci na základě principů popsaných
v kapitolách 3.4.2 a 3.4.4.
Kód těchto funkcí je ve výsledku velmi komplikovaný a může se zdát, že
cca 900 řádků na tři funkce nesvědčí mnoho o jeho kvalitě, pravda je však
taková, že je během výpočtu nutné řešit enormní množství speciálních
případů – což způsobuje už samotná složitost problematiky železničního
provozu – a kód těchto funkcí je ve výsledku velmi úzce provázán. V rámci
snahy o zvýšení srozumitelnosti je zdrojový kód pečlivě okomentován.
Jako příklad komplexnosti celé problematiky33 lze uvést, že například
časová penalizace za průjezd vlaku stanicí se musí řešit na dvou zcela
odlišných místech – příjezd z traťového elementu do stanice závisí na výběru
koleje a řeší se v ReservationManager::StationReservation::try_reserve, v té
fázi ale ještě neexistuje informace o tom, zda a kam vlak pojede dále.
Penalizace při odjezdu ze stanice na traťový element je tedy řešena ve

33 Nemá příliš smysl vypisovat zde pseudokód uvedených funkcí, princip jejich fungování
pokrývá kapitola 3 a pro podrobnosti je možné zkoumat přímo zdrojový kód.
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find_following_situation, protože spolu s dalšími faktory tvoří čas následující

situace.
Výpočet času následující situace je ostatně poměrně zajímavý problém, za
kterým se skrývá opět poměrně složitá logika, jak ukazuje diagram 5-8.
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Obr. 5-8: Vývojový diagram pro výpočet času následující situace

5.4.3 Přeplánování
Aktuální situace v oblasti reprezentovaná instancí třídy RailData se
pravidelně mění, a to buď posunem času nebo manipulací s nějakým vlakem
ze strany uživatele. Po jakékoliv změně je pochopitelně nutno znovu vypočítat
celý plán.
Při posunu času se ale tato změna před samotným přeplánováním musí
promítnout do pozice vlaků. Ve funkci Scheduler::advance_time u každého
vlaku proběhne kontrola, zda jeho odjezd z aktuální pozice není „v minulosti“,
tedy před novým aktuálním časem. Pokud ano, pozice se aktualizuje
z nejnovějšího plánu pro vlak. Pokud nějaký vlak nemá další naplánovanou
cestu a nachází se v posledním elementu své trasy, je jeho jízda ukončena –
tzn. je zcela vyňat ze simulace. Následně proběhne vypravení vlaků, které
mají vstoupit do oblasti v časovém intervalu nově přidaném do výhledu, což
bylo již podrobněji popsáno v kapitole 5.3.2.
Samotné přeplánování, které zajišťuje funkce Scheduler::reschedule, pak
spočívá ve vytvoření seznamu situací vlaků popisujících aktuální situaci
v oblasti, inicializaci instance ReservationManager dle této situace, samotné
volání funkce schedule a nakonec zpracování výsledků tvořených seznamem
objektů Decision.
Z tohoto seznamu je pro každý vlak vytvořen vektor objektů PathInfo, kde
každý objekt odpovídá pobytu v jednom elementu a má jasně určený čas
příjezdu i odjezdu (což u Decision neplatí). Tento vektor je uložen v příslušné
instanci třídy Train, kde je použit při následujícím posunu času anebo při
vykreslování grafikonu.
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5.5 Interakce s uživatelem
Oba programy v projektu mají grafické uživatelské rozhraní založené na
knihovně GTK+. Obsluha tohoto rozhraní tvoří velkou část veškerého
zdrojového kódu, v případě raildef-editoru dokonce naprostou většinu, ale
není příliš zajímavá z programátorského hlediska. Proto se jí tato část práce
téměř nevěnuje.

5.5.1 Grafikon
Výjimkou z předchozího tvrzení je třída Grafikon, která tvoří ovládací
prvek odvozený od Gtk::DrawingArea34 a zajišťuje jak zobrazení vypočítaného
plánu, tak i uživatelské manipulace s aktuální situací v oblasti, od které se
tento plán odvíjí.
Samotné vykreslování grafikonu je také relativně rutinní záležitost. Za
zmínku stojí pouze použití wrapperů cairomm a pangomm, díky kterým je
mimo jiné zapotřebí gtkmm v nové verzi 3, a které tuto práci výrazně
usnadňují.
Jakožto ovládací prvek (neboli widget v terminologii GTK+) reaguje
Grafikon standardním způsobem na signály GTK+, především na požadavek

na překreslení, pohyb myši a stisknutí a uvolnění levého tlačítka myši uvnitř
prvku.
Při vykreslování cesty vlaku je použit plán uložený v instanci příslušné
třídy Train, spolu s dalšími atributy. Je zapotřebí speciálně ošetřit především
situace, kdy se odjezd z předchozí stanice nebo příjezd do následující již
nevyskytuje ve výhledu.

34 Tento standardní ovládací prvek z GTK+ je určen pro vykreslení libovolného obsahu
programem.
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Pro zlepšení výsledného dojmu je výhled zobrazený v grafikonu o půl
hodiny kratší, než výhled, ve kterém je vypočítáván plán – jinak by totiž ve
většině případů bylo vidět konec lomených čar reprezentujících jízdu vlaku
i v místech, kde vlak svou jízdu ještě končit nemá, což by mohlo být pro
uživatele zbytečně matoucí.

5.5.2 Sloučení elementů
Řízenou oblast je nutno v grafikonu reprezentovat zjednodušeným
způsobem – tzn. každá stanice musí zaujmout nějaké místo na ose y.
Vzhledem k tomu, že oblast velmi pravděpodobně bude členitější, bude
obsahovat vícekolejné traťové úseky a různé odbočky, hodilo by se pro účely
vykreslování nějakým způsobem více elementů sloučit (např. traťové
elementy tvořící jeden úsek) a mít je takto sloučené stále k dispozici.
K tomu slouží datová třída JointElement, která kromě řady pomocných
atributů obsahuje seznam elementů, které jsou takto sloučeny.
Při vytvoření instance třídy Grafikon se sloučí elementy dané oblasti
takto:
1. koncové body stejného směru,
2. traťové elementy tvořící jeden úsek a paralelní traťové úseky
3. stanice (vždy samostatně).
Následně je potřeba určit, která cesta mezi koncovými body bude
vnímána jako hlavní, a co bude tvořit odbočky z této cesty. To v mnoha
případech vůbec nemusí být jednoznačné, proto obsahuje definice oblasti
jako atribut ID koncových bodů tvořících konce této hlavní cesty. Na základě
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toho se instance JointElement prováží v obousměrný spojový seznam
a elementy navazující mimo primární cestu budou uloženy zvlášť.

5.5.3 Manipulace s aktuální situací v oblasti
Uživatel může skrze grafikon měnit aktuální pozici vlaku a časy příjezdu
a odjezdu z aktuální stanice. Děje se tak metodou drag&drop, tedy
přetažením zvýrazněného bodu (reprezentujícího příjezd či odjezd) kurzorem
myši.
Během vykreslování je vytvořen seznam oblastí, na kterých bude grafikon
na aktivitu kurzoru myši reagovat. Při úspěšném dokončení přetažení se
provede příslušná úprava vlaku a přeplánování.
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6 Závěr
Na závěr této práce budou ještě před konečným shrnutím nastíněny
možnosti dalšího rozvoje projektu.

6.1 Návrhy na vylepšení a rozšíření
Oba programy se v současnosti maximálně zaměřují na splnění svého
účelu, alespoň multikon-player by ale jistě mělo smysl učinit o něco
uživatelsky příjemnějším. Způsobů, jak toho docílit, se nabízí celá řada.
Uživatelé, kteří budou program používat v kombinaci s některým
simulátorem železničního provozu, jako je například Multikon, by jistě ocenili
možnost – podobně jako v Multikonu – uložit aktuální situaci do souboru
a později ji moci opět načíst.
Také by mohlo být užitečné celkově zobrazovat více informací –
například by se vedle samotného grafikonu ještě mohl nacházet seznam vlaků
s jejich parametry a hlavně podrobnější informace o vypočítaném plánu, jako
jsou vybrané

koleje

ve

stanici.

Podobných kosmetických

(i méně

kosmetických) úprav by jistě bylo možné vymyslet značné množství.
Velice užitečná by jistě byla schopnost ovládacího prvku Grafikon
zobrazovat plán i pro oblasti se složitější strukturou, například formou
rozdělení trati na samostatně vykreslitelné úseky a jejich zobrazení pod
sebou, jak lze vidět na příkladu níže.

78

Obr. 6-1: Grafikon zobrazující oblast se složitější strukturou, převzato z [3].

Při plánování se v současnosti neřeší výběr koleje na vícekolejném
traťovém úseku. Pokud by se měl projekt více přiblížit nasazení v praxi, bude
to potřeba nějakým způsobem zajistit. Podobně ve většině stanic je běžnou
praxí snaha o to, aby vlaky v určitém směru odjížděly z konkrétních kolejí.
I na toto by mohl plánovací algoritmus brát zřetel.
Pro výrazně větší řízené oblasti, než je například ta z Multikon-2,
a provoz na počítačích s vícejádrovými procesory by mohlo být užitečné
přepsat algoritmus plánování tak, aby běžel ve více vláknech.
Zajisté by bylo troufalé tvrdit, že implementovaný algoritmus poskytuje
zcela optimální výsledky, to může z principu poskytnout jen exponenciálně
časově náročné prohledání celého stavového prostoru. V některých
výjimečných situacích v řízené oblasti si „neví rady“ a výsledná řešení nejsou
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příliš použitelná – v tomto směru však práce na vylepšování algoritmu
nemusí nikdy skončit.

6.2 Shrnutí
Hlavním cílem projektu bylo navrhnout a implementovat program, který
bude v reálném čase a na průměrně výkonném osobním počítači schopen
naplánovat železniční dopravu v řízené oblasti tak, aby docházelo k co
nejmenšímu narušení plynulosti provozu. Dle kritérií pro plynulost provozu
zavedených v kapitole 2.3 projekt tento cíl ve většině běžných případů
splňuje, ačkoliv je ještě mnoho možností, jak výpočet plánu vylepšovat.
Program má také o něco vyšší nároky na výpočetní výkon, než bylo
očekáváno, ale stále v principu je velmi blízko použitelnosti v reálném čase –
velmi závisí na parametrech konkrétního počítače, na kterém je spuštěn.
Za hlavní přínos pak lze považovat fakt, že tento projekt je nejspíše
prvním (či alespoň prvním nekomerčním) tohoto druhu a přestože je jeho
použitelnost v praxi v současné podobě přinejmenším sporná, mohl by být
považován alespoň za krok k vývoji systému pro automatické řízení železniční
dopravy. Vzhledem k neustálému vývoji v této oblasti není jistě nic takového
vyloučeno.
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Příloha – obsah přiloženého média
Součástí práce je i přiložené datové médium, které obsahuje zdrojové
kódy obou programů projektu a další doplňující data v následující adresářové
struktuře:
•

./ – kořenový adresář média

•

bp.pdf – tato práce ve formátu PDF

•

mu2.raildef – definice oblasti odpovídající Multikon-2

•

img/ – obrázky a diagramy35 použité v práci

•

rp/ – kořenový adresář pro projekt36

•

•

Makefile – konfigurační soubor pro nástroj make

•

common/ – adresář se sdíleným obsahem

•

mili/ – knihovna mili používaná v projektu

•

tinyxml/ – knihovna TinyXML používaná v projektu

•

*.h, *.cc – zdrojový kód sdílený oběma programy projektu

•

raildef-editor – zdrojové kódy programu raildef-editor

•

multikon-player – zdrojové kódy programu multikon-player

mu2v3-30/ – program Multikon-2 verze 3.3037

•

Multi-2.exe – spustitelný soubor programu

•

Popis_dat_GVD.doc – [11]

35 Soubory s příponou .dia lze otevřít v programu Dia.
36 V tomto adresáři je nutno pro zkompilování obou programů spustit příkaz make, viz
kapitola 4.1.
37 Program je na [3] označen za nekomerční a volně šiřitelný.
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