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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení  OK označuje práci, která
kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení  lepší a  horší označují splnění nad a pod
rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla
být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte
všude, kde je hodnocení jiné než OK.

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje
Obtížnost zadání
Splnění zadání
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti

Komentář   

Práce se zabývá vyhledáváním dopravních spojení v potenciálně rozsáhlých jízdních řádech. Toto téma bylo 
v posledních letech intenzivně zkoumáno, práce tedy musela začít podstatnou rešerší vědeckých výsledků 
v posledních letech. Kromě samotné rešerše jsou součástí práce tři aplikace:

• stahování jízdních řádů pražské MHD
• aplikace konstruující na základě daných jízdních řádů datovou strukturu vhodnou pro rychlé 

vyhledávání
• aplikace pro systém Android vyhledávající spojení v předpočítané datové struktuře

Rozsahem a obtížností se tedy jedná o práci přesahující očekávanou úroveň bakalářské práce.

Text práce i první dva implementační úlohy jsou velmi dobré, nicméně volbou nevhodné datové struktury a její 
nevhodné reprezentace je vyhledávající aplikace pro systém Android velmi neefektivní – z dat pražské MHD 
obsahující přibližně 1250 zastávek a 350 jedinečných linek, která v textové formě zabírá necelý 1MB, je 
vytvořena databáze o velikosti 968MB, ve které jedno vyhledávání na referenčním přístroji trvá přes 24 vteřin. 
Přitom použitím vhodnější datové struktury (popsané přímo v textu práce) a vhodnější reprezentace by bylo 
možné zmenšit vyhledávací datovou strukturu na řádově 20MB a čas vyhledávání zmenšit o dobu „postavení 
grafu“ (tak, jak je popsáno v 3.3) na necelou vteřinu na jedno vyhledávání.

V zadání práce je v požadovaných rysech aplikace uvedena možnost zadávání a měření pěších spojů. Ačkoliv je 
zadávání pěších spojů do vyhledávací aplikace možné, není možné je použít při vyhledávání, lze je použít pouze 
při příštím vytváření vyhledávací struktury. Očekával bych tedy, že v práci bude alespoň diskuze na téma, proč 
nebylo vyhledávání s použitím pěších přechodů implementováno (kromě oznámení v 2.4.2). Technicky to není 
nemožné, jednoduché (byť neoptimální) řešení navrhuji v komentáři k implementační části práce.
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Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje
Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu

Analýza
Vývojová dokumentace
Uživatelská dokumentace
Komentář   
Text práce obsahuje velmi dobře zpracovanou rešerši současného stavu poznání týkající se vyhledávání spojení 
i v největších současných jízdních řádech, a je tak výjimečným českým materiálem na toto téma. Uživatelská 
dokumentace je taktéž na velmi dobré úrovni.
Vývojová dokumentace nicméně neobsahuje dostatek informací o použitých algoritmech a datových strukturách,
a nediskutuje, jak byly použité algoritmy a datové struktury vybrány a zda a jaké byly zvažovány alternativy: 

• V dokumentaci není zmíněno, jaká verze Dijkstrova algoritmu byla použita. Ze zdrojových kódů je 
vidět, že verze s Fibonacciho haldou a použitím operace decrease_key. To by mělo být v 
dokumentaci zmíněno, a to včetně důvodu, proč byla tato varianta vybrána. Je totiž pravděpodobné, že 
verze s binární haldou reprezentovanou v poli nebo verze s párovacími haldami by byla efektivnější:
◦ verze s binární haldou jde naimplementovat tak, aby vůbec nealokovala (nebo zcela minimálně), 

což by mohlo vyvážit neoptimální implementaci operace decrease_key
◦ párovací haldy jsou empiricky efektivnější než Fibonacciho haldy, viz například Bernard M. E. 

Moret a Henry D. Shapiro 1995: An empirical analysis of algorithms for constructing a minimum 
spanning tree, nebo Chen et. Al 2007: Priority Queues and Dijkstra’s Algorithm

• Ve vývojové dokumentaci jsem také očekával diskuzi, proč vůbec používat Dijkstrův algoritmus – 
použitý graf TEG je (až na spojení, která jedou „přes půlnoc“) acyklický, protože v každém vrcholu je 
zaznamenaný čas a hrany vedou vždy do vrcholů se stejným nebo vyšším časem. Bylo by tedy možné 
použít hledání nejkratší cesty v acyklickém grafu, které lze provést v lineárním čase (výpočet by se 
musel provádět v krocích po jednotlivých dnech, aby se vyřešila spojení jedoucí přes půlnoc).

• V dokumentaci není zmíněno, proč nebyla použita varianta transfer patterns, kdy se všechny vzorce pro 
jednu počáteční stanici vkládají do jediného grafu. Tato varianta je popsána na straně 18 s komentářem, 
že „V praxi [3, 4, 5] se transfer patterns nepoužívají přímo, ale vkládá se mezikrok“, očekával bych 
tedy, že ji použije i autor práce (tím by se zmenšila velikost databáze odhadem tak čtyřikrát).

• Při čtení vývojové dokumentace jsem byl překvapen tím, že ve vyhledávací části aplikace je použit 
Dijkstrův algoritmus – dle popisu na straně 18 jsou dotazové grafy acyklické, a tedy se v nich dá 
vyhledávat v lineárním čase. Ze zdrojových kódů jsem zjistil, že je ve skutečnosti implementována 
(nikde nezmíněná) varianta, kdy dotazové grafy nejsou acyklické. Při vkládání transfer patterns do 
použitých dotazových grafů tak může dojít k vytvoření vzorů, které nejsou optimální (například po 
vložení vzoru ABCDE a ACE vznikne i vzor ABCE a ACDE), což může výpočet zpomalit, i když to 
neovlivní optimalitu, jak je zmíněno těsně před 2.4.1.

• Důvod použití sqlite pro uložený dotazových grafů není nijak rozebrán. Přitom toto rozhodnutí je 
zásadní a způsobuje výkonnostní problémy (bude rozebráno dále v komentáři k implementaci).

Několik menších připomínek k samotnému textu:
• Definice „stanice Sa v čase Sa“ na straně 3 má být „stanice Sa v čase ta“.
• Definice Time-Dependent Graph v 1.2.1 není správná. Umožňuje přestup mezi různými spoji jedoucí na

jedné trase (tak, jak je trasa definována v druhém odstavci), pokud se spoje navzájem předjíždějí. Tato 
vlastnost je pak nezávisle zmíněna na straně 19, takže předpokládám, že měla být zmíněna i zde.

• Vysvětlení v prvním novém odstavci na straně 17 je docela nejasné, problém jsem pochopil až zpětně 
z toho, jak se získané řetězce dodatečně protřiďují.

• Obrázky 2.3 a 2.4 se zdají nekonzistentní – graf na obrázku 2.4 je postavený jako trie a vrchol D je 
v něm duplicitní, což je komentováno na straně 19. Nemělo by to tak být i na obrázku 2.3, tj. neměl by 
místo hrany B → D být v dotazovém grafu přítomen vrchol D spojený s vrcholem B a E?

• Překlep „cpřímočaré“ na straně 19.
• „... nás k použití obou vedli historické důvody“ na straně 37.

Několik typografických připomínek:
• Vícepísmenné názvy proměnných jako např. transfer je třeba psát v LaTeXu pomocí 

$\mathit{transfer}$ a ne jako $transfer$, jinak LaTeX vkládá mezery mezi jednotlivá písmena,
viz. poslední slovo na stránce 4.

• Anglických názvy termínů za českými překlady bych nepsal v uvozovkách, ale raději např. italikou.
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Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje
Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování

Stabilita implementace
Komentář   

Zpracování implementační práce je na velmi dobré úrovni, kód je dobře čitelný, komentovaný, s vhodným 
objektovým návrhem.

Návrh vyhledávací aplikace nicméně trpí nedostatky, které způsobily značnou neefektivitu, protože velikost 
vyhledávací datové struktury pro jízdní řády pražské MHD, které zabírají necelý 1MB v textové podobě, je 
968MB, a jedno vyhledávání v ní trvá přes 24 vteřin. Tato neefektivita nicméně není způsobena zvoleným 
grafovým modelem TEG, jak je prezentováno ke konci kapitoly 3.3, ale nevhodným návrhem této vyhledávací 
struktury a nepoužitím základní optimalizační techniky transfer patterns:

• Reprezentace dotazových grafů (nejdůležitější a největší části vyhledávací struktury) v sqlite databázi je
nevhodná, protože tato reprezentace je zbytečně veliká a zároveň je potřeba před každým použitím 
dotazového grafu vytvořit jeho reprezentaci v paměti.

Vhodnější by bylo dotazové grafy uložit do binárního souboru v takové podobě, aby je bylo možné 
rovnou použít bez nutnosti vytvářet další reprezentaci v paměti. Takový binární soubor by se pak načetl 
přímým namapováním do paměti pomocí FileChannel.map, takže by se automaticky načítala vždy 
jen potřebná část vyhledávací struktury a pro samotnou práci s dotazovými grafy by nebylo potřeba 
provádět žádné paměťové alokace.

Pro představu, tabulku Patterns by bylo možné reprezentovat pomocí následovných dvou polí:
◦ Pole následníků, které obsahuje identifikátory cílových stanic.
◦ Pole výchozích stanic, které pro každou výchozí stanici obsahuje index první jí odpovídající cílové 

stanici v poli následníků, a PatternID pro tuto cílovou stanici. Ostatní cílové stanice jsou uloženy 
vzestupně v poli následníků, a jejich PatternID se inkrementálně zvětšují.

Tato reprezentace by na testovacích datech zabírala přibližně 1.3MB místo 10MB a bylo by možné v ní 
vyhledávat PatternID v čase logaritmickém vzhledem k počtu stanic.

Tabulka ElementaryPatterns by mohla být uložena obdobně, každý dotazový graf by byl 
reprezentován jako pole vrcholů (obsahující pro každý vrchol identifikátor stanice a odkaz do pole 
sousedů) a pole sousedů. Tak by bylo možné v daném dotazovém grafu najít sousedy daného vrcholu 
v čase logaritmickém vzhledem k počtu vrcholů v dotazovém grafu, a reprezentace všech dotazových 
grafů by zabrala přibližně 95MB místo 950MB.

Kromě snížení velikosti databáze na přibližně 100MB by se navíc snížila vyhledávací čas o dobu nutnou
k načtení grafu, tj. na méně, než jednu vteřinu.

• Jak je zmíněno na straně 18, běžně se ukládají dotazové grafy pro jednu výchozí stanici dohromady. 
Tato reprezentace jen minimálně zvětšuje vyhledávací čas, ale podstatně redukuje velikost vyhledávací 
struktury – při použití reprezentace popsané výše by se tak celá vyhledávací struktura zmenšila na 
přibližně 20MB bez výraznějšího zvětšení vyhledávacího času. V této podobě by byla vyhledávací 
aplikace již bez problémů použitelná.

• Dalšího zrychlení vyhledávání (a také zjednodušení zdrojového kódu) by se dosáhlo použitím 
standardních acyklických dotazových grafů tak, jak jsou popsány na straně 18. To by umožnilo 
vyhledávat v nich v lineárním čase bez nutnosti používat Dijkstrův algoritmus.

V zadání práce je v seznamu požadovaných rysů aplikace zmíněna možnost zadávat a měřit pěší spoje. Nicméně 
vyhledávací aplikace jejich použití při vyhledávání neumožňuje. V části 2.4.2 je sice zmíněno, že se „k tomuto 
účelu metoda přestupních vzorců příliš nehodí“, ale použití pěších přechodů při vyhledávání je jednoduše 
realizovatelné:

• Pěší spoje zadané ve vyhledávací aplikaci použijeme při vyhledávání ke konstrukci dodatečných 
přestupních vzorců následovně: pro každý pěší spoj z X do Y a každý nalezený přestupní vzorec 
A...BX...C přidáme přestupní vzorce A...BXY následované přestupními vzorci z Y do C. Mohou tak 
vzniknout i neoptimální přestupní vzorce, což ale neovlivní optimalitu nalezeného řešení. Časová 
složitost se ovšem stane závislou i na počtu pěších spojů zadaných ve vyhledávací aplikaci.
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• Z důvodu (alespoň částečné) efektivity budou pěší přechody rozdělené do dvou množin: pěší přechody, 
které byly použity již při konstrukci vyhledávací struktury, a pěší přechody dodatečně změněné ve 
vyhledávací aplikaci. Popsanou operaci pak budeme provádět pouze s pěšími přechody změněnými od 
doby konstrukce vyhledávací struktury. Pokud by po zadání desítek či stovek pěších přechodů výrazně 
zpomalilo vyhledávání, je možné vyhledávací strukturu přepočítat a zapracovat do ní všechny současné 
pěší přechody, čímž se doba vyhledávání opět sníží.

Celkové hodnocení Velmi dobře (spíše lepší)
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne

Datum 27. srpna 2015 Podpis
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