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Úvod
Veřejná doprava je každodenní součástí života mnoha z nás a hlavně ve větších
aglomeracích představuje nezastupitelný způsob přepravy. Obvykle se snažíme
přemístit mezi dvěma místy co nejrychleji, a proto je třeba pečlivě cesty plánovat.
S rozmachem moderní technologie (chytrých telefonů, tabletů a nositelné elektro-
niky obecně) se nabízí možnost volit nejlepší cestu „za pochoduÿ, bez potřeby
dotazování se serveru na vyhledávání spojení za použití mobilního Internetu.

V následujícím textu se pokusíme srozumitelnou formou vysvětlit způsob, jak
realizovat vyhledávání spojení v městské hromadné dopravě (platí pro veřejnou
dopravu obecně), které lze využít na zařízeních používajících operační systém
Google Android1 a bez přístupu k Internetu.

V kapitole 1 zformulujeme síť veřejné dopravy a jízdní řády v řeči matema-
tiky a popíšeme si několik nejpoužívanějších typů grafů, které slouží pro hledání
spojení ve veřejné dopravě.

Vyhledávání spojení ve veřejné dopravě věnujeme kapitolu 2, kde si ukážeme
použití metody Transfer Patterns [3, 4, 5]. V současné době jde o nejpokročilejší a
nejrychlejší metodu pro vyhledávání spojení ve veřejné dopravě. O jejích kvalitách
svědčí i fakt, že na principu Transfer Patterns funguje plánovač cest používaný
v Google mapách2.

Rovněž se budeme věnovat rozšíření metody o možnost pěších přechodů. Na-
ším cílem bude umožnit uživateli nejen používání vlastních pěších přechodů, ale
i regulovaní doby přechodu podle potřeby.

V kapitole 3 představíme výsledky experimentu, při němž jsme použili Transfer
Patterns pro vyhledávání v pražské městské hromadné dopravě na mobilním te-
lefonu s již zmíněným operačním systémem.

Práce je určena všem zájemcům o grafové modely, které se používají v dneš-
ních plánovačích spojů, a o plánovače spojů obecně. Velmi užitečná je zejména
pro ty, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku vyhledávacího systému veřejné do-
pravy map na Googlu.

1http://www.android.com/
2http://maps.google.com/transit
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1. Veřejná doprava jako graf
V této kapitole zformalizujeme problém jak popsat veřejnou dopravu jako graf.
Pravděpodobně nejúplnější popis nabízí ve své disertační práci R. Geisberger [5].
Z toho důvodu je následující sekce spíše velmi volným překladem s drobnými po-
známkami odpovídající kapitoly v jeho disertaci. Podobně jsme převzali i návody
na stavbu grafů.

1.1 Formalizace problému

Jízdní řád si můžeme představit jako množinu vlaků1, zastávek, ve kterých staví,
seznam odjezdových a příjezdových časů v jednotlivých stanicích a dny, kdy spoj
jezdí.

Tabulka 1.1: Klasický jízdní řád [5]

(a) linka 1

stanice čas

A dep. 8:05

B
arr. 9:55
dep. 10:02

C
arr. 11:57
dep. 12:00

D arr. 13:20

(b) linka 2

stanice čas

C dep. 12:00
E arr. 13:00

(c) linka 3

stanice čas

C dep. 13:00
E arr. 14:00

Abychom si mohli matematicky zformulovat náš problém, označme si množinu
vlaků Z a množinu stanic B. Zavedeme si množinu událostí ve stanici ZS, tedy
množinu příjezdů a odjezdů pro stanici S ∈ B. Abychom mohli popsat spoj,
který se skládá z několika vlaků, představíme si ho jako množinu elementárních
spojení C . Elementární spojení c je šestice ve tvaru c = (Zd, Za, Sd, Sa, td, ta),
které interpretujeme tak, že vlak vyjíždí ze stanice Sd v čase td při události Zd

a jeho příští zastávka je stanice Sa v čase Sa při události Za. Klasický jízdní
řád z tabulky 1.1 zapsaný pomocí elementárních spojení si můžeme prohlédnout
v tabulce 1.2.

Událost ve stanici Zs slouží stejně jako Pyrgův identifikátor vlaku [7, 6] k od-
lišení jednotlivých vlaků. Tento na první pohled zbytečně složitý systém označo-
vání spojení se ukazuje jako velmi užitečný, pokud některá linka má na své trase
smyčku (projíždí jednou zastávkou dvakrát). Pyrgův identifikátor vlaku v tako-
vém případě selže. Hlavní rozdíl je patrný v tabulce 1.5.

Pro usnadnění popisu si zaveďme značení, že pokud x označuje prvek n-tice,
potom x(n) označuje hodnotu x v n-tici n. Budeme-li mít například elementární
spojení c = (Zd, Za, Sd, Sa, td, ta), potom Sa(c) označuje příští zastávku elemen-
tárního spojení c.

1V literatuře s tímto tématem se používá označení vlak, protože obvykle popisuje hledání
spojení ve vlakové dopravě. Pro zjednodušení budeme v tomto označení pokračovat, ale můžete
si pod ním představit libovolný dopravní prostředek veřejné dopravy (autobus, tramvaj, trajekt,
atd.).
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Událost ve stanici definujeme jako po sobě jdoucí příjezd a odjezd vlaku ve sta-
nici, kde nedošlo k přestupu. Zároveň pro elementární spojení c1 přijíždějícího vla-
ku a odpovídající elementární spojení c2 odjíždějícího vlaku platí
Za(c1) = Zd(c2). Příklad použití událostí ve stanici vidíme v tabulce 1.2.

Každá stanice má svoje události (jsou lokální). To znamená, že pokud napří-
klad z jedné stanice budou vyjíždět dva různé vlaky, musí se lišit jejich odjezdová
událost, viz. tabulka 1.3. Pro počáteční elementární spojení (bez události pří-
jezdu) a koncové elementární spojení (bez události odjezdu) linky používáme
speciální události.

Tabulka 1.2: Elementárních spojení podle jízdního řádu z tabulky 1.1 [5]

(a) linka 1

( Zd, Za, Sd, Sa, td, ta )
( 1, 1, A, B, 8:05, 9:55 )
( 1, 1, B, C, 10:02, 11:57 )
( 1, 1, C, D, 12:00, 13:20 )

(b) linka 2

( Zd, Za, Sd, Sa, td, ta )
( 2, 1, C, E, 12:00, 13:00 )

(c) linka 3

( Zd, Za, Sd, Sa, td, ta )
( 3, 2, C, E, 13:00, 14:00 )

Tabulka 1.3: Události stanice (v tabulce označené jako „stopÿ) jsou lokální
pro každou stanici (vlak 2 a 3 má jiné „stopÿ ve stanici C než ve stanici D) a je jim
přiřazen čas příjezdu a odjezdu. Příklad pro elementárních spojení z tabulky 1.2
[5]:

(a) stanice C

stop vlak ta td
1 1 11:57 12:00
2 2 - 12:00
3 3 - 13:00

(b) stanice E

stop vlak ta td
1 2 13:00 -
2 3 14:00 -

Trvání (nebo také dobu přepravy) elementárního spojení c definujeme jako
d(c) = ta(c)− td(c).

Mezi dvěma spoji ve stanici S ∈ B lze přestoupit, pokud doba mezi příjezdem
a odjezdem ve stanici S je větší nebo rovna minimální době přestupu. Tuto dobu
označujeme transfer(S).
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Pro posloupnost elementárních spojení P = (c1, . . . , ck) podle [5] definujeme:

• depi(P ) = td(ci)
• arri(P ) = ta(ci)
• Sd(P ) = Sd(c1)
• Sa(P ) = Sa(ck)
• Zd(P ) = Zd(c1)

• Za(P ) = Za(ck)
• dep(P ) = dep1(P )
• arr(P ) = arrk(P )
• d(P ) = arr(P )− dep(P )

Takovou posloupnost P nazýváme konzistentní spojení ze stanice Sd(P ) do sta-
nice Sa(P ), pokud splňuje tyto dvě podmínky:

1. Spojení ci+1 vyjíždí ze stanice, do které přijelo ci.

2. S ohledem na minimální dobu přestupu platí, že Zd(ci+1) = Za(ci) nebo
depi+1(P )− arri(P ) ≥ transfer(Sa(ci)).

Rozdíl mezi konzistentním a nekonzistentním spojením si ukážeme v tabulce 1.4.

Tabulka 1.4: Konzistentní spojení P = (c1, c2, c3) se skládá ze tří elemen-
tárních spojení z tabulky 1.2. Na tomto spoji dochází k přestupu ve sta-
nici C. Minimální doba nutná pro přestup ve stanici je 5 minut. Pokud
bychom nahradili c3 vlakem z linky 2, vzniklo by nekonzistentní spojení, protože
dep3(P )− arr2(P ) = 12 : 00− 11 : 57 = 3, a tedy není splněno transfer(C) = 5.
[5]

ci vlak ( Zd, Za, Sd, Sa, td, ta ) depi arri
c1 1 ( 1, 1, A, B, 8:05, 9:55 ) 8:05 9:55
c2 1 ( 1, 1, B, C, 10:02, 11:57 ) 10:02 11:57
c3 3 ( 3, 2, C, E, 13:00, 14:20 ) 13:00 14:00

1.1.1 Problém nejdřívějšího příjezdu

V této práci budeme řešit pouze problém nejdřívějšího příjezdu (Earliest Arrival
Problem, EAP). Pokud tedy budeme mluvit o nejkratší cestě z bodu A do bodu
B, myslíme tím cestu s nejkratší dobou trvání.

Zájemci o hledání cesty s nejmenším počtem přestupů („Minimum Transfer
Problemÿ), mohou využít text od Pyrgy [7, 8] nebo Geisbergera [5].

1.2 Grafový model

Hledání nejlepšího spojení v hromadné dopravě si budeme modelovat jako hledání
nejkratší cesty v grafu. V této sekci si představíme tři v současné době nejpoužíva-
nější grafy, které se pro modelování sítě veřejné dopravy používají. Pro přesnost
použijeme jejich pojmenovaní z anglické literatury. Přestože jednotlivé modely
popisují totéž, liší se primárně tím, jakou logiku je třeba navíc implementovat
do Dijkstrova algoritmu (respektive do časové funkce na hranách grafu).
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Tabulka 1.5: Příklad jízdního řádu se smyčkou, kde stanice B je navštívena
dvakrát. Pokud bychom k rozlišení vlaků používali jen identifikátor podle Pyrgy,
mohli bychom vytvořit spoj, který by nezávisle na minimální době přestupu použil
pouze elementární spojení c1 a c4. Takto se sice dostaneme ze zastávky A do D, ale
tato interpretace je nesprávná (ztratili jsme informaci o tom, že jsme vystoupili
a znovu nastoupili, a to bez ohledu na minimální dobu nutnou pro přestup). [5]

(a) Klasický jízdní řád

stanice čas

A dep. 12:00

B
arr. 12:01
dep. 12:01

C
arr. 12:02
dep. 12:03

B
arr. 12:04
dep. 12:04

D arr. 12:05

(b) linka 2

ci ( Zd, Za, Sd, Sa, td, ta )
c1 ( 1, 1, A, B, 12:00, 12:01 )
c2 ( 1, 1, B, C, 12:01, 12:02 )
c3 ( 1, 2, C, B, 12:03, 12:04 )
c4 ( 2, 1, B, D, 12:04, 12:05 )

(c) Události ve stanici B

stop vlak ta td
1 1 12:01 12:01
2 1 12:04 12:04

1.2.1 Time-Dependent Graph

Velmi dobrých výsledků lze dosáhnout s časově závislým grafem („Time-Dependent
Graphÿ, TDG). Jedná se o orientovaný graf, kde jsou hrany ohodnoceny časově
závislou funkcí.

Základem každé stanice S je přestupní vrchol St. Tabulku jízdních řádů mo-
delujeme do grafu tak, že postupně procházíme všechny trasy jednotlivých vlaků.
Vezměme si maximální podmnožinu ZR množiny všech vlaků Z , které projedou
stejné stanice ve stejném pořadí. Trasou R rozumíme posloupnost stanic, kterou
vlaky z množiny ZR projedou v daném pořadí [7].

Pro každou trasu R přidáme do každé stanice S na této trase vrchol SrR.
Všechny přidané vrcholy potom spojíme orientovanými hranami ve směru trasy.
Každá z těchto hran má přiřazenou časovou funkci, která jí určuje ohodnoce-
ní ze všech spojení, které hrana reprezentuje. Jako příklad nám poslouží hrana
CrR2→ ErR2 na obrázku 1.1, která reprezentuje trasu vlaků 2 a 3. Příklad časové
funkce pro tuto hranu si můžeme prohlédnout na obrázku 1.2.

Abychom umožnili přestup mezi jednotlivými spoji, přidáme ještě hrany spo-
jující přestupní vrchol St a vrcholy trasy SrR. Hrana SrR → St je ohodnocena
cenou přestupu (včetně minimální přestupní doby). Hrana St → SrR je ohod-
nocena nulou [5]. Příklad si ukážeme na obrázku 1.1, kde hrany CrR1 → Ct a
Ct → CrR2 reprezentují přestup z vlaku na trase 1 do vlaku na trase 2.
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ArR1 BrR1 CrR1 DrR1

CrR2

ErR2

At Bt Ct Dt

Et

50 50 50 50

5

0

5

0

Obrázek 1.1: TDG podle jízdního řádu z tabulky 1.1. Na obrázku vidíme trasu
ArR1, BrR1, CrR1, DrR1 pro vlak 1 a trasu CrR2, ErR2 pro vlaky 2 a 3. [5]

čas t

cena(t)

120

60

11:00 12:00 13:00

Obrázek 1.2: Náčrtek časové funkce na hraně CrR2 → ErR2 pro graf na ob-
rázku 1.1. Pro zjednodušení jsme čas v náčrtku omezili na 11:00 až 13:00. Čas t
reprezentuje denní dobu a cena(t) říká, kolik bude stát cesta z bodu CrR2 do bodu
ErR2. [5]

1.2.2 Time-Expanded Graph

Časově expandovaný graf („Time-Expanded Graphÿ, TEG) je velmi podrobný
orientovaný graf. Vrcholy grafu rozdělujeme na tři typy: přestupní, odjezdový a
příjezdový. Každému vrcholu je přiřazena stanice a čas. Na rozdíl od TDG jsou
hrany ohodnoceny staticky.

Graf stavíme tak, že pro každé elementární spojení c1 = (Z1, Z2, S1, S2, t1, t2)
spojující stanice S1 a S2, vložíme odjezdový vrchol S1d@t1 (tedy vrchol ve stanici
S1 pro čas t1) a příjezdový vrchol S2a@t2 (tedy vrchol ve stanici S2 pro čas t2).
Tyto dva vrcholy propojíme hranou, S1d@t1 → S2a@t2 která reprezentuje spojení
mezi stanicemi S1 a S2.

Pokud spoj pokračuje ze stanice S2 do stanice S3, aniž bychom přesedali
do jiného vlaku, přidáme hranu S2a@t2 → S2d@t3. V případě, kdy zůstáváme
ve vlaku, není třeba brát ohled na minimální dobu nutnou pro přestup, tedy
nezáleží na velikosti rozdílu t2 − t3.

Abychom umožnili přestup mezi jednotlivými spoji, je třeba použít i třetí
typ vrcholu — přestupní. Pro každý odjezdový vrchol S2d@t přidáme do grafu
přestupní vrchol S2t@t. Tyto dva uzly spojíme hranou S2t@t→ S2d@t.
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Všechny přestupní uzly ve stanici si seřadíme vzestupně podle jejich času (po-
kud jsou dva časy stejné, seřadíme vrcholy náhodně) a propojíme hranami. Hrana
S2t@t→ S2t@t

′ tedy spojuje dva vrcholy, které jsou bezprostředně za sebou. Tak-
to vytvořené spojení se nazývá čekací řetězec („waiting chainÿ). Čekací řetězec
nám umožňuje simulování přestupu na libovolný pozdější spoj. Můžeme ho tak
vnímat jako optimalizaci, protože intuitivně si člověk přestup představuje spíše
jako tranzitivní uzávěr čekacího řetězce, což by nám přidalo do grafu zbytečně
mnoho hran.

Aby bylo možné přestoupit ihned po tom, co vlak dorazí do stanice (vr-
chol S2a@t1), přidáme do grafu hranu S2a@t1 → S2t@t2, která vede do prvního
přestupního vrcholu S2t@t2, který splňuje t2 ≥ t1 + transfer(S2). Díky tomu
je možné pomocí čekacího řetězce přestoupit na všechny později jedoucí spoje
ze stanice S2. Viz obrázek 1.3.

Při pohledu na obrázek grafu jsou zřejmé jeho přednosti. TEG je velmi po-
drobný a díky statickému ohodnocení hran na něm běží Dijkstrův algoritmus
rychleji než na TDG. Nevýhodou oproti ostatním typům grafů je jeho prostorová
náročnost [4].

Pěší přechody

Často se nám může stát, že ze zastávky, ze které jedeme, nám jede pouze pomalý
spoj s několika přestupy, ale z blízké zastávky (například o ulici vedle) nám jede
rychlý přímý spoj. Pokud mezi zastávkami neexistuje krátké přímé spojení, potom
se nám vyplatí přejít pěšky a zvolit výhodnější spoj.

Jak už bylo řečeno, v běžné městské hromadné dopravě je pro nás možnost
pěších přechodů mezi zastávkami téměř nepostradatelná. Pro lepší představu a
možnost srovnání předběhneme nyní náš výklad a podíváme se, jak v TEG umož-
nit pěší přechody. Rovněž se zmíníme o důsledcích jejich zavedení a riziku přehl-
cení TEG přidáním příliš mnoha přechodů.

Formální popis pěších přechodů nám nabízí Geisberger [5]: „Pro každou sta-
nici S definujme množinu blízkých stanic NS, do kterých můžeme přejít pěšky2.
Pro každou stanici T ∈ NS označme dobu (cenu) přechodu jako walk(S, T ).
Doba přechodu zahrnuje minimální nutnou dobu pro přestup, jinak by neby-
lo jasné, jestli použít dobu ze stanice S nebo T . Rovněž S je v NS s dobou
d(walk(S, S)) = transfer(S) (mimo případu, kdy z S nic nevyjíždí.)ÿ

Geisberger zároveň klade důraz na to, že je třeba se vyhnout pěším přechodům
ze stanice S do stanice z NS a následně pokračovat do stanice, která není v NS.
Zjednodušeně lze říci, že bychom neměli využívat více pěších za sebou. Měli
bychom se tedy vyvarovat nabídnutí například pěšího přechodu ze stanice A
do stanice B a následně do stanice C. Jako důvod uvádí, že se tímto způsobem
často vytvoří „zacházkyÿ, které nejsou nutné, respektive jsou nežádoucí.

Přidáním pěších přechodů nyní vzniká potřeba upravit definici konzistentního
spojení, aby tuto novou možnost přepravy reflektovala. Nahlédněme tedy opět
do práce Geisbergera [5]:

Nechť P = (c1, . . . , ck) je posloupnost elementárních spojení. Takovou po-
sloupnost P nazýváme konzistentní spojení ze stanice Sd(P ) do Sa(P ) s ohledem

2Lze použít libovolnou (i velmi vzdálenou) stanici, ale přidávání dlouhých pěších přechodů
nemá valný smysl.
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Obrázek 1.3: TEG podle jízdního řádu z tabulky 1.1. Vrcholy jsou uspořádány
vzestupně podle času, který reprezentují (časového označení, „labeluÿ). Každá
hrana e = (u, v) je ohodnocena staticky rozdílem svých časových označení, tedy
c(e) = time label(v) − time label(u). Jako příklad si uveďme ohodnocení hrany
e = (Ad@8:05, Ba@9:55), kde c(e) = 110. Pro všechny stanice je minimální doba
nutná pro přestup stanovena na 5 minut. Z toho důvodu nemůže být v grafu
přestupní hrana Ca@11:57→ Ct@12:00. Místo toho musí hrana vést až do vrcholu
Ct@13:00. [5]

na pěší přechody, pokud splňuje tyto dvě podmínky konzistentnosti:

1. Odjezdová stanice Sd(ci+1) elementárního spojení ci+1 je v množině blízkých
stanic NSa(ci) příjezdové stanice Sa(ci) elementárního spojení ci.

2. S ohledem na cenu pěšího přechodu (včetně minimální doby nutné pro
přestup) platí buď Sd(ci+1) = Sa(ci) a Zd(ci+1) = Za(ci), tj. pokračuje-
me ve stejném vlaku, nebo depi+1(P )−arri(P ) ≥ d(walk(Sa(ci), Sd(ci+1))),
tj. použiji pěší přechod.

S takto rozšířenou definicí konzistentního spojení jsme umožnili pěší přechody
a můžeme se podívat, jak je lze přidat do TEG. Geisberger a Bast toho dosahu-
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jí přidáním další přestupní hrany. Tentokrát ale hrana nespojuje dva přestupní
vrcholy, ale příjezdový a přestupní vrchol. Formálně tedy pro stanici S a její blíz-
ké stanice NS přidáme hranu z každého příjezdového vrcholu Sa@t do prvního
přestupního vrcholu Tt@t′ v čekacím řetězci každé stanice T ∈ NS, pro který
platí, že t′ ≥ t+ d(walk(S, T )) [5].

Příklad grafu z obrázku 1.3, na kterém jsme umožnili pěší přechody, si můžeme
prohlédnout na obrázku 1.4.
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Obrázek 1.4: TEG z obrázku 1.3 rozšířený o možnost pěšího přechodu mezi
stanicemi B a C. Hrana e, která nám umožňuje pěší přechod, je na obrázku
znázorněna čárkovaně a je ohodnocena c(e) = 1h.

Při podrobnějším pohledu na graf na obrázku 1.4 je zřejmé, že podmínka,
která nám brání v opakovaném pěším přechodu je dodržena. Přechodová hrana
pro pěší vede mezi příjezdovým uzlem jedné stanice a přestupním uzlem druhé
stanice.

Taková implementace má ale nečekané důsledky při hledání nejkratší cesty.
Pokud budeme pomocí Dijkstrova algoritmu na TEG hledat nejkratší cestu mezi
dvěma stanicemi A,B, která bude začínat v přestupních vrcholech A a končit
v příjezdových vrcholech B (a tak ji skutečně v kapitole o Transfer Patterns
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budeme hledat), potom budeme mít problémy s pěšími přechody vedoucími z A
a končícími v B. Více o tomto vedlejším neduhu si řekneme v kapitole 2.

Rozšíření o pěší přechody má své nevýhody. Nejpalčivějším problémem je
obrovský nárůst počtu hran v TEG (Geisberger s Bast [5, 3] uvádí, že počet
hran vzroste až dvojnásobně). Z toho plyne nejen vyšší prostorová náročnost,
ale i potřeba delší doby pro nalezení nejkratší cesty na takovémto grafu. Intui-
tivní představa, že pro každou stanici přidáme do grafu pěší přechody do všech
ostatních stanic, je tak v praxi velmi těžko realizovatelná. S pojetím nejbližších
zastávek NS je tedy třeba zacházet velmi opatrně a zbytečně jich nevolit příliš
mnoho. Důsledkům se budeme ještě věnovat v kapitole o Transfer Patterns.

Celotýdenní jízdní řád

Ve veřejné dopravě je obvyklé, že vlaky jezdí v různé dny podle různých jízd-
ních řádů nebo v některé dny nejezdí vůbec. Ani s jednou variantou si prozatím
popsaný TEG nedokáže poradit, a proto je třeba ho opět rozšířit.

Představme si, že náš jízdní řád platí pro n dní (tedy v našem případě pro celý
týden se n = 7). Velmi zjednodušeně řečeno, si pro každý z těchto n dní postavíme
TEG a „seřadímeÿ si je za sebe podle toho, jak jdou dny za sebou. Označme si
grafy pro jednotlivé dny jako TEGi. Pokud má jít hrana v TEGi, kde i < n,
přes půlnoc, potom ji přesměrujeme do TEGi+1. Hrany, které jdou přes půlnoc
v grafu TEGn smažeme. Zatímco Pyrga ve své práci [7] doporučuje hrany patřící
elementárním spojením, které nejsou pro TEGi validní, mazat, my to udělat
nesmíme. V kapitole o Transfer Patterns se nám totiž nezměněný graf bude hodit
pro jednu důležitou optimalizaci.

Výše popsaný spojený graf nazveme jako rozšířený TEG (správnější označení
by bylo plně rozšířený, protože v anglickém originálu se graf označuje jako „fully
time-expanded graphÿ).

Tím, že jsme „spojiliÿ dohromady grafy pro různé dny vzniká otázka, jaké
časové označení („labelÿ) použít pro vrcholy vzniklého rozšířeného grafu? Bude
třeba použít dva časy. Jednak použijeme relativní čas td vztažený ke konkrétnímu
dni. Tento čas počítáme v minutách od času 0:00 daného dne a proto je z intervalu
[0, 1439]. Jako druhý použijeme absolutní čas t, který se počítá od času 0:00
prvního dne jízdního řádu (den s n = 1). Absolutní čas pro každý vrchol můžeme
spočítat z aktuálního dne a relativního času jako t = td + (n− 1) ∗ 1440. Z toho
je zřejmé, že je třeba si uchovávat absolutní čas, protože relativní lze odvodit
z absolutního času dělením modulo 1440. [7]

Když jsme se seznámili se způsobem, jak postavit rozšířený TEG, musíme
zmínit i jedno riziko. Pokud by byla dopravní síť velmi špatně strukturovaná,
mohly by některé stanice zůstat izolovány. Příklad můžeme vidět na obrázku 1.5.
Běžná síť městské hromadné dopravy je ale obvykle strukturovaná dobře, a proto
takovýto problém běžně nenastává. Možným řešením by bylo přesměrovávat opět
půlnoční hrany z TEGn do TEG1.
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Obrázek 1.5: Pokud budeme mít týdenní jízdní řád a mezi stanicí A a B po-
jede pouze jeden spoj v neděli večer a protne půlnoc, potom bude stanice B
„odstřiženaÿ od zbytku grafu, a tedy o spoj příjdeme.

1.2.3 Stanicový graf

Do třetice tu máme stanicový graf („Station Graphÿ). Tento orientovaný graf
je ze zde zmíněné trojice nejjednodušší na namodelování. Každá stanice S je
reprezentována jedním vrcholem. Pokud mezi stanicemi A a B jede nějaký spoj,
potom přidáme do grafu hranu A → B. Hrany jsou ohodnoceny časově závislou
funkcí jako u TDG [4]. Příklad takového grafu vidíme na obrázku 1.6.

A B C D

E

Obrázek 1.6: Stanicový graf podle jízdního řádu z tabulky 1.1

Nevýhodou tohoto grafu je, že je třeba navíc implementovat logiku pro přestu-
py mezi jednotlivými spoji. V TDG a TEG jsme pro tento účel měli v grafu
přestupní vrcholy, ale tady nic takového nemáme.

Z výše popsaného plyne, že stanicový graf je zejména vhodný pro názorné
zobrazení. Například tak můžeme uživateli nabídnout spoje, které může použít.

1.3 Dijkstrův algoritmus

Abychom mohli v grafu vyhledávat nejkratší cestu, použijeme notoricky známý
Dijkstrův algoritmus. Pro tento úkol se obvykle používají některá jeho rozšíření,
ale jelikož jsou výpočetně náročnější než základní verze a zařízení s Androidem
mají obvykle velmi omezený výkon, budeme muset některé výhody oželet.

V praxi velmi důležité rozšíření, které budeme muset oželet, je multikrité-
rijní varianta Dijkstrova algoritmu. V této verzi volíme nejlepší cestu například
nejen podle podle času, ale i počtu přestupů (dvě kritéria). V našem případě se
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ale omezíme pouze na jedno kritérium - čas. Důvodem k tomu je náročnost vý-
počtů. Multikriterijní Dijkstrův algoritmus je totiž přibližně desetkrát pomalejší
než jeho základní verze [1, 4]. Naproti tomu výsledky, které se zakládají pouze
na nejrychlejším spoji jsou obvykle přijatelné z lidského pohledu [5].

Další rozšíření důležité z praktického hlediska budeme označovat jako více-
hodnotovou variantu Dijkstrova algoritmu („multilabel Dijkstraÿ). Velmi úzce
souvisí s multikriterijní variantou a bez ní by vlastně nemělo její použití ani smy-
sl. Základní rozdíl spočívá v tom, že vícehodnotová varianta používá v každém
vrcholu místo obyčejné hodnoty (celého čísla) n-tici, kde n reflektuje počet krité-
rií. Takovouto n-tici označíme jako „labelÿ. Těchto „labelůÿ může být v každém
vrcholu několik (odtud „multilabelÿ). Pokud budeme hledat spojení mezi dvěma
stanicemi, základní multikriterijní algoritmus by v každém vrcholu musel roz-
lišit, který label je lepší a zvolit právě jeden. Například by mohl řešit otázku,
jestli je lepší spoj jedoucí jednu hodinu s dvěma přestupy nebo spoj jedoucí dvě
hodiny bez přestupů. Toto rozhodnutí by ale mělo být ponecháno uživateli. Ví-
cehodnotové rozšíření nám umožňuje použít obojí a tak si může uživatel vybrat
sám. Bohužel ale nepoužíváme ani multikriterijní Dijkstrův algoritmus, a tak jsme
museli oželet i toto rozšíření [4].
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2. Přestupní vzorce
Přestupní vzorce („Transfer Patternsÿ) jsou metoda pro vyhledávání spojení
ve veřejné hromadné dopravě, kterou představila v roce 2010 Hannah Bast a
kolektiv [3]. V současné době se jedná o jeden z nejpokročilejších systémů v té-
to oblasti. Nabízí nejen obdivuhodný výkon, ale i škálovatelnost a robustnost.
Transfer Patterns jsou výjimečné tím, že si elegantně poradí i s realisticky mode-
lovanými, velmi rozsáhlými a špatně strukturovanými dopravními sítěmi [3].

Cílem práce H. Bast bylo vytvořit metodu, která řeší problém vyhledávacích
serverů, které musí zodpovědět teoreticky nekonečné množství dotazů na spojení.
Výsledkem je algoritmus, který řídí vyhledávání spojení na Google Maps [3, 4, 5].

V této sekci budeme vycházet z již zmíněných prací H. Bast a R. Geisber-
gera [3, 5]. Všechny zde zmíněné definice a věty jsou pouze překladem. Důkazy
k použitým větám lze najít v Geisbergerově práci.

2.1 Hlavní myšlenka

Princip Transfer Patterns si nejlépe vysvětlíme na příkladu. V pracích H. Bast se
obvykle jako příklad uvádí cesta z Freiburgu do Zürichu1, a proto i my se budeme
tohoto tradičního příkladu držet.

Pokud budeme chtít najít spojení z Freiburgu do Zürichu bez jakýchkoli do-
datečných znalostí, budeme se muset probrat spoustou neoptimálních spojení. Co
když ale dostaneme dodatečnou informaci, že všechna optimální spojení jsou buď
přímé spoje nebo spoje s jedním přestupem v Basileji? Pokud bychom si nastalou
situaci představili jako hledání ve stanicovém grafu, potom se naše hledání zre-
dukuje pouze na graf se třemi vrcholy (viz. obrázek 2.1). Posloupnosti Freiburg
- Zürich a Freiburg - Basilej - Zürich jsou optimální Transfer Patterns pro toto
spojení.

Freiburg

Basilej

Zürich

Obrázek 2.1: Graf optimálních Transfer Patterns pro cestu z Freiburgu do Zü-
richu.

Zjednodušeně můžeme postup shrnout tak, že si na nějakém výkonném stroji
(serveru) spočítáme vzorce pro každé dvě stanice A, B (například Freiburg a Zü-
rich). Výpočtem nalezneme optimální cesty mezi touto dvojicí stanic pro všechny

1Pokud máte raději příklady z českého prostředí, můžete si představit například cestu z Li-
toměřic do Ústí nad Labem (přímo nebo s přestupem v Lovosicích).

14



časy a informaci o optimální cestě si uložíme do vzorce. K následnému vyhledá-
vání spoje už nám stačí méně výkonný přístroj, protože ten už jen zjišťuje, která
z předpočítaných cest je optimální pro daný čas.

Jak dodává H. Bast [3, 4], aby vyhledávání spojení bylo opravdu rychlé, je
třeba zajistit rychlé odpovědi na dotazy o délce přímého spojení. Takovouto struk-
turu si popíšeme v sekci 2.3.

2.2 Výpočet přestupních vzorců

Pro získání přestupních vzorců použijeme TEG, popsaný v sekci 1.2.2, a také
Dijkstrův algoritmus. Než se ale pustíme do samotného zjišťování vzorců, uveďme
si trochu teorie.

Dotaz na spojení mezi dvěma stanicemi zapisujeme jako A@t→ B, kde A je
startovní stanice, t je nejbližší možný čas odjezdu a B je cílová stanice. Cílem
našeho dotazu bude najít realizovatelná spojení ze stanice A do stanice B, tedy
taková spojení, která jsou konzistentní a zároveň neodjíždějí před časem t. Cena
realizovatelného spojení, tj. doba za kterou se dostaneme ze stanice A do stanice
B, roste i v závislosti na době čekání mezi t a odjezdem spojení ze stanice A, tj.
zahrnuje nutné čekání na odjezd.

Pokud neexistuje lepší cena realizovatelného spojení, potom ji nazýváme op-
timální cenou a spojení označujeme jako optimální pro daný dotaz.

Výsledkem dotazu je v ideálním případě optimální množina spojení, to zna-
mená, že pro každý startovní čas t jsme pro dotaz A@t → B nalezli optimální
spojení.

Přestupní vzorec spojení společně tvoří startovní stanice, posloupnost stanic,
kde dojde k přestupu a cílová stanice. Pokud tedy chceme získat vzorce pro dvojici
stanic A a B, kde A je startovní a B cílová stanice, odvodíme si vzorec pro každé
spojení z množiny, kterou jsme získali dotazem A@t→ B.

Pokud množina přestupních vzorců T pro dvojici stanic A,B obsahuje vzorec
z optimální množiny spojení pro každý dotaz A@t → B a zároveň každý vzorec
v T je vzorec optimálního spojení pro dotaz A@t→ B pro nějaký čas t, potom
T označíme jako optimální množinu přestupních vzorců pro dvojici stanic A,B.

Cílem dotazu A@t → B na Dijkstrův algoritmus tedy je najít nejlepší mož-
ná (realizovatelná) spojení mezi dvěma stanicemi A,B. Z takovýchto spojení si
následně můžeme odvodit přestupní vzorce. Zatím jsme ale neřešili, jak takovéto
spojení najít jako cestu v TEG. Na rozdíl od ostatních grafových modelů, musíme
brát ohled na časové označení („labelÿ).

Pro ilustraci si uvedeme návod na hledání realizovatelných spojení používaný
H. Bast [3]. Budeme hledat spojení mezi stanicemi A,B pro dotaz A@t → B.
K prvnímu přestupnímu vrcholu At@t′, kde t′ ≥ t, připojíme zdrojový vrchol
S hranou ceny t′ − t. Dále přidáme cílový vrchol T a spojíme ho příchozími
hranami s cenou 0 ze všech příjezdových vrchů stanice B. Cesty z S do T jsou
realizovatelnými spojeními pro daný dotaz. Takto upravený graf pro dotaz A@t→
E si můžeme prohlédnout na obrázku 2.2.

Pro představu je zmíněný návod důležitý, ale realizovatelná spojení lze hle-
dat i bez zásahu do struktury grafu. Jako startovní vrchol Dijkstrova algoritmu
můžeme použít přímo první přestupní vrchol At@t′, pro který platí t′ ≥ t. Tomu-
to vrcholu nastavíme startovní hodnotu jako t′ − t. Naproti tomu cílový vrchol
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Obrázek 2.2: TEG podle jízdního řádu z tabulky 1.1. Hledáme spojení mezi
stanicemi A a E.

ponecháme v libovolném příjezdovém vrcholu. Nevýhodou je, že abychom získali
nejlepší spoj, budeme muset prohledat všechny příjezdové vrcholy. Z nalezené-
ho příjezdového vrcholu už jednoduše získáme přestupní vrchol, ze kterého jsme
„vyjeliÿ, pomocí zpětného trasování. Na rozdíl od postupu uvedeném ve výše
popsaném návodu působí tento postup mnohem neohrabaněji, ale bude se nám
velmi hodit pro algoritmus 2.2.1.

Nyní se podívejme na výpočet samotných přestupních vzorců pro celý graf.
Vzorce budeme počítat pro každou startovní stanici A zvlášť. Ze všech přestup-
ních uzlů stanice A si spustíme Dijkstrův algoritmus2, který nám nalezne nejkratší
cestu do všech dostupných vrcholů grafu3.

Stanici B označíme za dostupnou ze stanice A, pokud se nám povede Dijkst-
rovým algoritmem uzavřít alespoň jeden příjezdový vrchol stanice B.

Pokud je stanice B dostupná ze stanice A, potom si z nejkratší cesty mezi

2Nejlépe nám poslouží množinová verze Dijkstrova algoritmu. Jediným rozdílem oproti zá-
kladní verzi algoritmu je, že při inicializaci vyhledávání nastavíme nulovou hodnotu více prvkům
(množině) místo jednomu.
3Tento algoritmus označuje Bast jako „settle-all Dijkstraÿ. Je tedy důležité, aby se nepro-

váděla žádná heuristika a algoritmus hledal nejkratší cestu do všech dostupných vrcholů.
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těmito dvěma stanicemi odvodíme transfer pattern. Ten je ve tvaru A . . . Ci . . . B,
kde A je startovní stanice a B je cílová stanice. Část AC1 . . . Ci se nazývá prefix,
a proto Ci označujeme jako prefixový vrchol. Nalezený vzorec chápeme tak, že
pro cestu ze stanice A do stanice B existuje (v nějakém čase a dni) optimální
spojení s přestupy ve stanicích C1, . . . , Ci.

Výše popsaným postupem ale nemusíme vždy najít optimální vzorce. Dijkstrův
algoritmus totiž při odpovědi na dotaz A@t→ B hledá cestu z každého transfer
vrcholu ale ne pro každý příjezdový vrchol. Výsledkem je, že do příjezdových vr-
cholů vedou neoptimální cesty (vedou „oklikouÿ) nebo do nich nevede žádná cesta.
Pokud bychom si z těchto vzorců vytvořili množinu transfer patterns, byla by ne-
optimální. Tento problém nastává, protože příjezdové vrcholy v cílové zastávce
nespojují žádné hrany, jako je tomu u čekacího řetězce mezi přestupními vrcholy.
Hrany nelze do grafu přidat, protože by nám umožnily „přestupovatÿ i ve chvíli,
kdy přestup není možný. Takovýto řetězec musíme suplovat dodatečným protřídě-
ním výsledků. Po skončení Dijkstrova algoritmu si vrcholy vi seřadíme vzestupně
podle časového označení ti a postupně je projdeme. Pokud je doba Ti, za kterou
spoj do vrcholu přijel, horší než kdybychom do stanice přijeli předchozím spojem
a počkali v ní, potom se odkážeme na předchozí příjezdový vrchol π(vi) = vi−1 a
tím neoptimální vzorec nahradíme.

Pseudokód pro výpočet transfer patterns pro stanici A si můžeme prohlédnout
v algoritmu 2.2.1.

Algoritmus 2.2.1 Algoritmus pro výpočet Transfer Patterns pro stanici A

function Compute-patterns(A)
Dijkstra(A)
for all Stanice B, B 6= A do

Seřaď příjezdové vrcholy vi vzestupně tak, že t0 ≤ t1 ≤ . . . ≤ tn
for i = 1→ n do

if Ti ≥ Ti−1 + (ti − ti−1) then
π(vi) = vi−1
Ti = Ti−1 + (ti − ti−1)

end if
end for
Zpětným trasováním získej všechny vzorce

end for
end function

Přirozeně vyvstává otázka, zda jsou takto nalezené vzorce optimální, lépe
řečeno, jestli takto nalezené vzorce odpovídají optimální (nejlepší) cestě. Za tímto
účelem si zformulujeme lemma 1, které dokazuje Geisberger ve své práci [5].

Lemma 1. Pokud c je optimální cena pro dotaz stanice-stanice A@t0 → B, po-
tom algoritmus 2.2.1 spočítá transfer patterns realizovatelného spojení pro dotaz
s ohledem na cenu c.

Výše popsané lemma 1 vyznívá poněkud přeformalizovaně, proto ho zde tro-
chu přeformulujeme. Méně formálně by znělo asi takto: „Pokud c je optimální
cena pro dotaz A@t0 → B, potom algoritmus 2.2.1 najde přestupní vzorce opti-
málního spojení této ceny.ÿ
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Nalezené vzorce lze ihned použít, tak jak to Bast ukazuje ve svých přednáš-
kách [4]. Pro každou dvojici stanic A,B postavíme DAG (Direct Acyclic Graph,
orientovaný acyklický graf). Takovýto graf nazveme jako dotazový graf (v ang-
lickém originále „query graphÿ).

A B C D E

Obrázek 2.3: Dotazový graf pro dotaz na spojení A→ E postavený z přestup-
ních vzorců AE, ABE, ABDE a ABCDE. A je zdrojový vrchol a E cílový vrchol.
[3]

Z grafu lze poměrně jednoduše odpovědět na dotaz A@t→ B. Nevýhodou je,
že tato metoda vyžaduje příliš místa pro uložení jednotlivých DAG pro každou
dvojici stanic, a proto je použitelná pouze pro poměrně malé dopravní sítě. Tuto
nevýhodu potvrzuje i náš experiment (viz. následující kapitola).

V praxi [3, 4, 5] se transfer patterns nepoužívají přímo, ale vkládá se mezi-
krok. Po dokončení algoritmu 2.2.1 pro startovní stanici A4 si všechny nalezené
vzorce vkládáme do jednoho společného DAG. Každý vzorec je seřazený opačně,
tedy podle nalezené nejkratší cesty z koncového vrcholu do startovního. Získa-
ný graf obsahuje všechny potřebné informace, ale zabírá mnohem méně místa
než cpřímočaré řešení. Pro dotaz A@t → B získáme graf pro konkrétnív dvojici
stanic A,B za běhu jednoduchým zpětným trasováním ze stanice B.

A B C D E

C D

Obrázek 2.4: DAG pro stanici A postavený z transfer patterns AE, ABE, ABC,
ABDE a ABCDE. Zdrojový uzel je kosočtverec, cílové uzly jsou čtverce a prefixové
uzly jsou kruhy. Na obrázku je zřetelně vidět, že vzorce jsou uloženy „obráceněÿ.
Pokud z tohoto DAG budeme chtít získat graf pro dotazy na spojení A → E,
potom zpětným trasováním z vrcholu E získáme graf 2.3. [3]

Jen pro úplnost si uvedeme lemma 2, které formálně stvrzuje korektnost pou-
žitého mezikroku.

Lemma 2. Pro každý přestupní vzorec AC1 . . . CkB v DAG5 existuje cesta
(A,C1, . . . , Ck, B) ve zkonstruovaném dotazovém grafu.

4Nesmíme zapomenout, že algoritmus je potřeba spustit pro každou startovní stanici v grafu
zvlášť.
5Přestože se bavíme o vzorci AC1 . . . CkB, je tento vzorec v DAG uložen obráceně, tedy

BCk . . . C1A.
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Jak už bylo napsáno, nalezení nejlepšího spojení je pouze otázka použití
Dijkstrova algoritmu na dotazovém grafu a není příliš důležité, jestli jsme graf
získali přímo nebo nepřímo (pomocí mezikroku s použitím DAG). Tento poznatek
shrnuje věta 1.

Věta 1. Pro daný dotaz A@t→ B popsané vyhledávání na dotazovém grafu z A
do B vrátí množinu6 optimálních cen a pro každou takovou cenu odpovídající
cestu.

Z grafu na obrázku 2.4 je zřejmé, že se některé vrcholy vyskytují duplicitně.
To je dáno tím, že na DAG nahlížíme jako na prefixový strom (trii) a na vzorce
jako na textové řetězce. Zbytečně tak dochází ke zvyšování prostorové náročnosti.
Možnost, jak odstranit duplicity stejně jako další metody pro snížení prostorové
náročnosti, nabízí ve své práci J. Sternisko [9].

2.3 Struktura pro rychlé odpovědi na dotazy

V úvodu této kapitoly jsme se zmínili, že metoda přestupních vzorců se neobejde
bez algoritmu, který by dokázal rychle odpovídat na dotazy pro přímá spojení
mezi stanicemi A,B. Přímé spojení je takové spojení, které je realizovatelné a
zároveň na něm nedochází k přestupu.

Dotazy na přímé spojení zapisujeme stejně jako dotaz na spojení, tedy
A@t→ B a stejně ho i definujeme až na omezení na přestup.

Vhodný algoritmus, který úlohu nalezení přímého spojení zvládne velmi rych-
le, nám nabízí H. Bast [4] ve svých přednáškách. Pro jednoduchost použijeme při
jeho popisu příklad z přednášky:

Nejprve si setřídíme spoje podle linek. Linku budeme chápat jako množinu
vlaků, které projíždějí identickou posloupností stanic7 a vzájemně se nepředjíždějí
(Bast tuto vlastnost označuje jako FIFO, protože trasa mezi dvěma stanicemi se
chová jako fronta). Jako příklad si uvedeme jízdní řád pro linku L17:

čas do stanice stanice

0 S154
7 S97
12 S987
21 S111

čas odjezdu

8:15
9:15
10:15
11:20
12:20

Pro každou stanici si budeme pamatovat, která linka do ní jede. Zároveň si
pamatujeme, kolikátou zastávkou je stanice pro danou linku. Příklad takového
seznamu pro stanice S97 a S111:

6Bast a Geisberger uvádějí ve svých pracích jako výsledek dotazu množinu, protože používají
multikriterijní variantu Dijkstrova algoritmu. Pro naší práci jsme se ale spokojili pouze s jedním
kritériem, a tak je výsledkem pouze jednoprvková množina a tedy jediná nejlepší cesta.
7V pražském MHD se poměrně běžně vyskytují spoje, které nejedou ze startovní zastávky

nebo naopak „zatahujíÿ před konečnou zastávkou, ale přesto mají stejný identifikátor (název
linky). Jako příklad si můžeme uvést spoje pražského metra, kde se tento jev vyskytuje na všech
třech trasách. Takovéto spoje je nutné vyčlenit jako samostatnou „linkuÿ.
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S97: (L8,4) (L17,2) (L34, 5) (L87, 17)
S111: (L9,1) (L13,5) (L17, 4) (L55, 16)

Když máme takto připravenou datovou strukturu, zodpovíme dotaz
A@t→ B poměrně snadno.

Vezměme si opět příklad z přednášky [4] s dotazem S97@10 : 20 → S111.
Víme, že hledáme spoj S97 → S111, a tak si vezmeme seznamy projíždějících
linek pro stanice S97 a S111 a uděláme jejich průnik podle linky. Z výsledku
vyloučíme linky jejichž pořadí v S97 je větší než v S111. Takto jsme našli linku
L17, která jezdí na trase S97→ S111. Pokud hledáme odjezd v 10:20, odečteme
od tohoto času dobu, za kterou vlak dojede do stanice S97, tedy 7 minut, a tak
získáme čas odjezdu vlaku ze startovní zastávky. Podle doby dojezdu do zastávky
(viz. tabulka) jednoduše odvodíme, že vlak vyjíždí ze stanice S97 v 10:22 a přijede
do stanice S111 v 10:36. Cesta trvala 14 minut.

Na závěr si uvedeme jedno lemma bez důkazu, které formálně stvrzuje správ-
nou funkci datové struktury pro rychlé odpovědi na délku přímého spojení.

Lemma 3. Dotaz A@t→ B na datovou strukturu přímých spojení vrátí všechny
optimální ceny přímého spojení.

2.4 Pěší přechody

Na téma pěších přechodů jsme již narazili v sekci 1.2.2, která se věnovala TEG.
Tento výklad jsme uvedli právě kvůli pěším přechodům pro Transfer Patterns a
nyní můžeme naše znalosti zužitkovat.

Přidání pěších přechodů do metody transfer patterns si rozdělíme do dvou čás-
tí. První část se týká TEG, na kterém chceme přestupní vzorce počítat. V tomto
ohledu postavíme graf tak, jak je to popsáno v sekci 1.2.2. Výpočet vzorců na gra-
fu probíhá jako na základní verzi TEG. Jediná změna, na kterou si v této části
musíme dát pozor, je získávání vzorce z nalezené nejkratší cesty. Zatímco v pů-
vodní variantě nám stačilo soustředit se na přestupní vrcholy, které se na cestě
objevily, a podle nich vzorec odvodit, nyní nám to přítomnost pěší hrany naru-
šuje. Pokud nám hrana spojuje příjezdový a přestupní vrchol, musíme se dívat i
na identifikátory stanic (například jméno nebo nějaké id v databázi), ve kterých
se vrcholy nachází. Tento problém si demonstrujeme na obrázku 2.5.

Druhá část se týká dotazového grafu. Na pěší přechody se díváme v zásadě
jako na zvláštní pěší spoj (je třeba implementovat vlastní logiku pro výpočet
délky spoje). To si můžeme dovolit, protože nepoužíváme více kritérií pro hledání
nejlepší cesty. Ve výsledku tak můžeme dotazový graf zjednodušit oproti grafu,
který navrhuje Bast (rozdělí každý vrchol grafu na dva vrcholy – příjezdový a
odjezdový – a podle nich odvozuje, jestli jdeme pěšky nebo jedeme vlakem),
a tak zůstane v již používané podobě.

Tento popsaný postup má jeden neduh, který už jsme naznačili v sekci 1.2.2.
Při počítání vzorců na TEG se do vzorce nikdy nezahrne pěší přechod vedoucí
ze startovního vrcholu a nebo mířící do cílového vrcholu. Pěší přechod totiž vede
mezi příjezdovým a přestupním vrcholem, ale nejkratší cesta se hledá z přestup-
ního vrcholu do příjezdového. Geisberger [5] tento problém částečně řeší použitím
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Obrázek 2.5: TEG z obrázku 1.4 na kterém jsme hledali cestu ze stanice A
do E. Nalezená cesta je znázorněna čárkovaně a pěší přechod je čárkovaný a zvý-
razněný tučně. Dříve jsme mohli přestupní vzorec odvodit tak, že jsme z cílového
vrcholu zpětným trasováním našli všechny přestupní vrcholy, protože jen tam
bylo možné přestoupit. To už ale s přidáním pěších přechodů neplatí. Přestože
jsme na cestě ze stanice A do stanice C jeli nejdříve vlakem a následně šli pěšky,
původní mechanismus hledání vzorců by to vyhodnotil jako jediný spoj. Místo
správného přestupního vzorce ABCE bychom tak pro toto spojení dostali vzorec
ABE. Z toho důvodu je třeba nyní hlídat i identifikátor stanic.

dotazů na spojení lokace-lokace (viz. sekce 2.4.1). V našem případě volíme mno-
hem méně elegantní postup, kdy pokud víme, že mezi dvěma stanicemi A,B
existuje pěší přechod, potom do dotazového grafu přidáme hranu A → B. Vyu-
žíváme při tom toho, že pokud přidáme do grafu neoptimální cestu, v nejhorším
případě pouze zpomalíme hledání nejkratší cesty na tomto grafu [3].

2.4.1 Spojení lokace-lokace

Velmi zajímavým a v praxi velmi užitečným rozšířením metody přestupních vzor-
ců je umožnění dotazů na spojení lokace-lokace místo stanice-stanice. Lokací ro-
zumíme jakousi „virtuální staniciÿ na námi zadané pozici. Každá lokace má defi-
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novanou dobu přechodu do blízkých stanic, ze kterých budeme hledat spoj stejnou
metodou jako pro spojení stanice-stanice. Díky tomu se i částečně vykompenzuje
již zmíněný neduh, kdy by se do pěších přechodů nezahrnuly přechody vedoucí
ze startovního vrcholu a nebo mířící do cílového vrcholu, protože přecházíme už
přímo do stanice, kde nám jede vhodný spoj.

Pokud máme dotaz A@t→ B, kde A,B jsou lokace, potom do TEG, na kte-
rém počítáme přestupní vzorce, přidáme „virtuální staniceÿ A,B. Do stanice A
vložíme zdrojový vrchol s časem t, který spojíme se všemi blízkými stanicemi
NA. Spojovací hrana bude mít cenu walk(A,NA) a povede ze zdrojového vr-
cholu do prvního přestupního vrcholu v blízké stanici s časem τ takovým, že
τ ≥ t + walk(A,NA). Do stanice B vložíme cílový vrchol, do kterého nasměru-
jeme hrany ze všech příjezdových uzlů blízkých stanic NB. Každá z těchto hran
bude ohodnocena cenou walk(NB, B). Na takto upraveném grafu už nám metoda
přestupních vzorců lehce odpoví na dotazy lokace-lokace. [3, 9]

2.4.2 Měření pěších přechodů

Jedním z cílů této práce bylo umožnit měření pěších přechodů, které při plánování
cest budeme používat. Na první pohled se k tomuto účelu metoda přestupních
vzorců příliš nehodí. Vzorce se totiž předpočítávají s pevně danou hodnotou délky
pěšího přechodu. V našem případě se s touto „statičnostíÿ musíme vypořádat, a
tak naměřené hodnoty doby přechodu do blízkých stanic používáme až poté, co
je znovu přepočítá hlavní algoritmus pro výpočet Transfer Patterns.

Nedávné experimenty ukazují, že metoda přestupních vzorců je velmi robustní
a pokud dojde i k velkému množství zpoždění vlaků, stále dává velice dobré
výsledky [2, 9]. Pokud bychom se tedy dívali na změnu doby pěšího přechodu
jako na zpoždění, pravděpodobně by je bylo možné použít přímo. Tato teze ale
zatím nebyla ověřena v praxi.

2.5 Optimalizace a heuristiky

Popsaný algoritmus plánování spojení funguje dobře a nejlepší spojení najde vel-
mi rychle8. To ale neplatí u části, která počítá přestupní vzorce. V nejlepším
případě dosahuje zatím popsaný algoritmus kvadratické složitosti. Jako příklad
si můžeme uvést výpočet přestupních vzorců pro město New York, kde je délka
pěšího přechodu omezena vzdáleností 1 kilometru od stanice9. Na těchto datech i
přes masivní paralelizaci výpočtu na 20 jader trvají výpočty přibližně dva týdny.
Výpočty na datech o velikosti přepravní sítě Severní Ameriky jsou nemožné [9].

Použití dalších optimalizací a heuristik je naprostou nutností. Aby byla meto-
da transfer patterns použitelná, je třeba použití důležitých stanic (viz. sekce 2.5.1)
a heuristiky 3-leg (viz. sekce 2.5.2). Další heuristiky na upraveném algoritmu do-
kážou zvýšit rychlost třikrát až pětkrát [5]. V tomto textu se zmíníme jen o ně-
kolika nejjednodušších, protože experiment v kapitole 3 byl prováděn na datech,
kde časová náročnost výpočtu nebyla problém a nebylo cílem časovou náročnost
snižovat.

8Problémům s použitím plánovacího algoritmu na telefonech se budeme věnovat v následující
kapitole 3.
9Lze tedy pěšky přejít do libovolné stanice v okruhu 1 kilometru.
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2.5.1 Důležité stanice

Jak už bylo napsáno, výpočet přestupních vzorců má kvadratickou výpočetní
složitost a výsledek kvadratickou paměťovou náročnost [3, 4]. Ke zlepšení nám
pomůže analýza přepravní sítě.

V síti veřejné dopravy se málokdy vyskytují přímé spoje mezi dvěma okrajo-
vými stanicemi. Obvykle je třeba dostat se nejdříve do nějaké větší stanice, kde
přestoupíme na spoj jedoucí do našeho cíle. Velké stanice, kde lze přestoupit na
vícero spojů, označíme jako důležité stanice10 (v anglickém originálu také jako
„HUB stationsÿ).

Pro ilustraci si to demonstrujme na příkladu. Dejme tomu, že se chceme dostat
z Koleje 17. listopadu na Malostranské náměstí. Nejprve musíme jet autobusem
do stanice Nádraží Holešovice, kde si už můžeme zvolit třeba přímý spoj do našeho
cíle. Zvolili jsme tedy lokální spoj, abychom se dostali do HUBu, kde jsme našli
spoj jedoucí přímo do cíle.

Z celé dopravní sítě si vyberme asi 1% stanic a ty označíme jako důležité.
Pro výběr můžeme použít mnoho kritérií, ale výsledky se příliš neliší. Dokonce
je možné zvolit HUBy náhodně, a přesto dostaneme poměrně dobré výsledky.
Zůstaneme tak u intuitivního výběru, tedy že důležité stanice si volíme podle
toho, že se v nich kříží mnoho spojů. [4]

Z důležitých stanic budeme spouštět Dijkstrův algoritmus jako doposud v al-
goritmu 2.2.1. Označme ho jako globální vyhledávání. Z ostatních stanic budeme
spouštět pouze lokální vyhledávání. To znamená, že Dijkstrův algoritmus zasta-
ví prohledávání dané cesty kdykoli narazí na důležitou stanici. Formálněji pokud
nám pro nějakou nedůležitou stanici A nalezl algoritmus 2.2.1 vzorec AC1 . . . CkB,
potom pokud je Ci (i volíme co nejmenší) HUB, potom si uložíme jen část vzorce
A . . . Ci. Takovéto Ci budeme nazývat jako přístupovou stanici stanice A. Zbylou
část původního vzorce, tedy Ci . . . B si uložíme jako vzorec přístupové stanice
Ci [5].

Protože jsme pozměnili způsob ukládání vzorců, budeme muset pozměnit
i způsob stavění dotazového grafu. Pro dotaz A@t → B nyní načteme i graf
z množiny přístupových stanic X stanice A. Výsledný dotazový graf poskládáme
z množiny hran {(A,B)} ∪ ({A} ×X ) ∪ (X × {B}) [5].

Pro praktické použití je tato optimalizace téměř nezbytná. Díky ní se totiž
velikost přepravních vzorců natolik zmenší, že je možné realizovat vyhledávání i
na velkých dopravních sítích v paměti jediného stroje [5].

2.5.2 Heuristika 3-legs

Optimalizace za použití HUBů sice zmenšila paměťovou náročnost uložených
přestupních vzorců, ale výpočetní čas zůstal stále kvadratický. Důvodem je něco,
co Bast [3] nazývá Problém 15-ti hodin do nejbližší vesnice (v originálu „15 hours
to the next village problemÿ). Tento problém se obvykle ilustruje na příkladu,
kdy hledáme spojení do vedlejší vesnice hned potom, co nám ujel poslední au-
tobus v daný den a další jede až za 15 hodin. V takovém případě totiž i lokální
vyhledávání projde velkou část dopravní sítě. Ukazuje se, že téměř každá stanice

10V pražském MHD to může být například Florenc, I.P. Pavlova, Nádraží Holešovice nebo
Hlavní nádraží.
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má nějakou vzdálenou cestu, která způsobuje Problém 15-ti hodin do nejbližší
vesnice, a proto se výpočet zavedením lokálního vyhledávání nezrychlil [5].

Bohužel zatím nebyla nalezena optimalizace, která by tento problém řešila,
a tak je třeba použít heuristiku. Heuristika tří spojů (v originálu „3-legs heuris-
ticÿ) omezuje lokální vyhledávání pouze na dva přestupy. Při počítání vzorců ze
zdrojové stanice můžeme tedy použít maximálně tři vlaky, jinak je vyhledávání
v tomto směru ukončeno. Na první pohled je zřejmé, že ořezáním přijdeme o něk-
teré přestupní vzorce, ale testy ukazují, že se jedné o velmi vzácně používané
vzorce. Na švýcarské vlakové síti a místní dopravě se na deseti tisících náhod-
ných dotazech na spojení objevili jen tři neoptimální výsledky, které i tak byly
přijatelné [5].

2.5.3 Kompaktnější grafový model

Další možností, jak zrychlit výpočet a snížit paměťovou náročnost, je použití
kompaktnějšího grafového modelu. Model ztratí sice na názornosti, ale zachováme
si veškeré nutné informace.

Skládání dnů

Jízdní řády jsou většinou plánovány s jistou pravidelností, a tak je poměrně běžné,
že jeden spoj odjíždí několik dní v týdnu11 ve stejnou dobu. Toho můžeme využít
a TEG „vtěsnámeÿ do grafu, jako by všechny spoje měly přiřazen čas jednoho
dne. Každému vrcholu tedy přiřadíme jeho původní čas modulo 24 [5]. Jestli je
spoj v daný den validní potom zjišťujeme podle bitové masky pro hranu, kterou
chceme použít [6].

Snížení počtu přestupních vrcholů

Pokud máme ve stanici více odjezdových vrcholů pro jeden čas, můžeme jejich
přestupní vrcholy slít do jednoho. Snížíme tak prostorovou náročnost grafu a
funkce grafu nebude ovlivněna [4].

Kontrakce odjezdových uzlů

V každé stanici odstraníme odjezdové vrcholy a jejich následníky spojíme přímo
s předchůdcem [5]. Tímto postupem snížíme počet incidentních hran odjezdového
vrcholu o 3/2 [4].

2.5.4 Dijkstrův algoritmus pouze s jedním kritériem

Použití jednokriterijního Dijkstrova algoritmu, kde jako kritérium volíme dobu
trvání cesty, jsme už rozebrali v sekci 1.3 o Dijkstrově algoritmu.

11V pražském MHD tak vždy jedou spoje v pondělí až pátek.
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3. Experiment
Cílem experimentu bylo v praxi ověřit, použití metody přestupních vzorců v tro-
chu neobvyklém scénáři. Původně tato metoda pracuje na principu klient-server,
kde server nejenže vzorce počítá, ale i odpovídá na dotazy na spojení. Klient
potom slouží jako pouhé zobrazovací zařízení. Původní myšlenku jsme pozměnili
tak, že vzorce sice nadále počítá nějaký výkonný počítač (i nadále mu říkejme
server), ale vyhodnocování se děje na koncovém mobilním zařízení s Androidem.
Serverová část aplikace, kde se vzorce počítají, se od původního provedení téměř
neliší, a tak se jí v tomto textu nebudeme věnovat.

3.1 Popis experimentu

Cílem experimentu bylo, jak vyplývá ze zadání práce, vytvořit a otestovat aplikaci
na operačním systému Android pro plánování trasy ve veřejné dopravě s možností
vlastních pěších přechodů. Pro tyto účely jsme zvolili v současné době nejpokroči-
lejší metodu Transfer Patterns.

K experimentu sledujícímu praktickou časovou náročnost výpočtu bohužel
nelze použít emulátor systému, a tak jsme zvolili jako referenční zařízení mobilní
telefon Motorola Moto G v následující konfiguraci:

• Čtyřjádrový procesor s frekvencí 1,3GHz
• 1 GB RAM
• 16 GB ROM
• Android KitKat 4.4.4

Jako zdroj dat pro experiment posloužila zjednodušená síť pražské MHD
(o tom, proč je síť „zjednodušenáÿ, se zmíníme v následující sekci). Jízdní řá-
dy MHD jsou staženy z webové aplikace IDOS1.

3.2 Použitá implementace

Vzhledem k tomu, že zařízení jako mobilní telefon s Androidem má velmi vzdá-
lené parametry oproti serveru, jsme museli udělat mnoho kompromisů. Naštěstí
pro nás je zvolená dopravní síť poměrně malá2 oproti tomu, na co jsou Transfer
Patterns navrženy.

První nepřesností, kterou je třeba zmínit, je absence „zatahujícíchÿ spojů,
tedy takových, které nevyjíždějí ze startovní zastávky nebo nekončí na konečné
zastávce pro danou linku. Přidání těchto linek do modelu je sice velmi jednoduché,
jak už jsme uvedli v poznámce v sekci 2.3, ale vzhledem k tomu, že výsledky
experimentu bez „zatahujícíchÿ linek nenaplnily očekávání, nepovažovali jsme
za nutné tento test provést.

Co se samotné implementace týká, úkolem bylo přesunout serverovou část
pro vyhodnocování dotazů do prostředí mobilního telefonu. Hlavním omezením

1http://www.idos.cz
2Podle dat pražské MHD z 16.6.2014 projíždí městské autobusy, metro a tramvaje 1255

stanicemi.
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se zde ukazuje být velikost operační paměti. V běžném scénáři bychom udržovali
v paměti orientované grafy (obsahující dotazové grafy) pro všechny zastávky, ale
to není možné, protože zaberou příliš místa (podle odhadu přibližně 200MB, což
bylo v době, kdy běžné telefony disponovaly 512MB RAM téměř všechna volná
paměť). Z toho důvodu jsme zvolili uložení veškerých dat do SQLite databáze
na paměťové kartě nebo v interní paměti. Na těchto úložištích disponují telefony
poměrně velkým prostorem, a tak jsme zvolili naivní implementaci, kdy jsme si
ukládali přestupní vzorce pro každou startovní stanici zvlášť.

Zbytek serverové části zůstal nezměněn. Pro urychlení výpočtů na serveru
jsme implementovali jen část optimalizací popsaných v sekci 2.5. Konkrétně se jed-
nalo o optimalizaci důležité stanice, dále jsme použili heuristiku 3-leg, Dijkstrův
algoritmus s jedním kritériem a rovněž jsme vytvořili kompaktnější grafový model
pomocí skládání dnů.

Pro ukládání dat na serverové části jsme použili MySQL databázi. Jako nej-
rychlejší metoda vkládání dat se ukázalo dávkové vkládání dat z virtuálního sou-
boru.

Přehled uživateli dostupných funkcí implementovaných v obou aplikacích po-
dáváme v uživatelské dokumentaci (viz. příloha A). Podrobnější technické infor-
mace o implementaci nalezneme v programátorské dokumentaci (viz. příloha B).

Zdrojový kód k oběma aplikacím nalezneme na přiloženém DVD. Celý obsah
DVD potom v příloze C.

3.3 Výsledek experimentu

Ačkoli se v praxi povedlo velmi úspěšně ověřit funkčnost metody Transfer Pat-
terns, s její rychlostí jsme zůstali daleko za předpokládanými výsledky. Samot-
né vyhledávání na dotazovém grafu dosahovalo výborné rychlosti 0,144 sekundy
na jedno vyhledané spojení (zprůměrováním dostaneme 0,72 sekundy na pět zob-
razovaných spojení3). Všechny nalezené spoje byly přitom přijatelné z lidského
hlediska.

Jako problémové se ukázalo načtení a postavení dotazového grafu. Zatímco
vrácení ukazatele na výsledek dotazu na SQLite databázi se nám povedlo dí-
ky rozsáhlé optimalizaci srazit na sotva měřitelnou hodnotu 0,002 sekundy, se
zbytkem jsme si už nevedli tak dobře. Průměrná doba načtení grafu ze SQLite
databáze a jeho postavení v paměti telefonu dosahovala v průměru 23,652 sekun-
dy (včetně doby na vrácení ukazatele na výsledek dotazu na SQLite databázi).

Pokud uvážíme, že na jednom grafu se hledá pět spojení, získáme tak celkový
čas 24,372 sekundy na jedno hledání.

Pro úplnost dodejme, že velikost databáze pro zařízení s Androidem dosahuje
967MB. Naměřené hodnoty pocházejí z interní statistiky experimentální aplikace.
Statistika zahrnovala 100 zadaných hledání (tedy se dotazový graf stavěl 100 krát)
a 500 nalezených spojení pro tato hledání.

V době experimentu nám nebyla známa práce J. Sterniska [9], která se zabý-
vá právě redukcí velikosti dat pro Transfer Patterns. I když podle Sterniskových
experimentů je komprese vždy větší než 50%, přesto se nám jako lepší řešení

3Experimentální mobilní aplikace zobrazuje pro jeden zadaný dotaz 5 po sobě jedoucích
spojení ze zadané do cílové zastávky.
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pro offline vyhledávání spojů na Androidím zařízení jeví využití ostatních grafo-
vých modelů.

Podle našich odhadů bychom se pro pražské MHD s použitím TDG mohli
vejít pod hranici 1 sekundy na spojení. Jako další výhodu této alternativy je
třeba zmínit, že by klesla i prostorová náročnost databáze. TDG si totiž vystačí
pouze s daty jízdních řádů a jedním předpřipraveným grafem.

3.4 Návrhy do budoucna

Do budoucna by bylo zajímavé použít Transfer Patterns v doslovné implementa-
ci podle Bast [3, 4] za použití optimalizací od Sterniska [9]. Po provedení těchto
optimalizací by bylo třeba vytvořit efektivnější schéma pro SQLite databázi, kte-
rou používá zařízení s Androidem. Výslednou aplikaci bychom následně srovnali
s aplikací používající TDG nebo stanicový grafový model.

Další možností do budoucna by bylo zrychlení stavění grafu. Provedený ex-
periment ukázal, že naším největším problémem je alokace paměti. Díky tomu,
že máme všechny dotazové grafy předpočítané, víme, kolik vrcholů a hran má
největší z nich. Můžeme si tak alokovat dostatek místa pouze jednou (například
při startu mobilní aplikace) a následně do tohoto prostoru načtený dotazový graf
pouze namapovat. Pro takovýto postup se přímo nabízí reprezentace grafu jako
hustá matice.
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Závěr
V tomto textu jsme si ukázali, kam směřuje vývoj v algoritmech pro plánování
spojení. Popsali jsme metodu Transfer Patterns a nutné optimalizace a zjedno-
dušení pro její použití. Pokusili jsme se ji uplatnit v poněkud omezených pod-
mínkách na zařízení s operačním systémem Google Android, které se ale nemůže
rovnat serverům, kde se obvykle Transfer Patterns používají. Ačkoli připojený
experiment nedopadl podle očekávání, pomohl nám utvořit si obrázek, jak volit
algoritmy pro plánování spojení ve veřejné dopravě, abychom využili potenciálu
zařízení s Androidem. Zároveň nám experiment nabídl cíle do budoucna, které
by umožnily alespoň omezené použití metody Transfer Patterns na mobilních
zařízeních.
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Přílohy

A Uživatelská dokumentace

A.1 Serverová (stolní) aplikace MHDDatabaseApp

Serverová aplikace MHDDatabaseApp slouží pro stažení jízdních řádů a násled-
ně pro výpočet přestupních vzorců z těchto jízdních řádů. Uživateli je rovněž
umožněn export vypočtených vzorců do SQLite databáze použitelné v mobilní
aplikaci MHDPhoneApp. Veškerá interakce s uživatelem je realizována prostřed-
nictvím příkazové řádky.

Prerekvizity

Pro spuštění aplikace je třeba mít nainstalovanou Javu (ideálně ve verzi 7 a vyšší).
Dále potřebujeme mít nainstalovanou a spuštěnou MySQL databázi, a tedy i
vlastnit uživatelský účet pro tuto databázi.

Spuštění aplikace

Po jejím prvním spuštění je třeba provést základní nastavení (viz. sekce „Nasta-
vení aplikaceÿ).

Aplikaci spouštíme zadáním příkazu „java -jar MHDDatabaseApp.jar para-
metrÿ do příkazové řádky. Za „parametrÿ lze dosadit několik klíčových slov, která
probereme v následujícím textu. Pro lepší orientaci budeme parametry zvýrazňo-
vat tučným písmem.

Uživatelé operačního systému Windows mají k dispozici rovněž dávkový sou-
bor „run.batÿ, který je v případě použití třeba mít v adresáři společně s „MHDDa-
tabaseApp.jarÿ. Dávkový soubor spouštíme se stejnými parametry jako javovou
aplikaci. Příkaz „run.bat parametrÿ je analogií „ java -jar MHDDatabaseApp.jar
parametrÿ.

Nastavení aplikace

Nabídku pro nastavení aplikace vyvoláme tak, že spustíme aplikaci s parametrem
settings, tedy „java -jar MHDDatabaseApp.jar settingsÿ. Po zadání jednoho
z příkazů níže vložíme do programu příslušné nastavení a stiskneme „Enterÿ.
Nová nastavení se uloží po ukončení aplikace.

• sdcard Cesta do adresáře, kde chceme vytvořit adresář se SQLite databází.
• mysql-name Jméno MySQL databáze, kde si bude aplikace ukládat data.
• mysql-user Uživatelské jméno pro přístup do MySQL databáze.
• mysql-password Heslo pro přístup do MySQL databáze.
• help Vypíše dostupné příkazy.
• end Uložení a ukončení nabídky a aplikace.
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Stažení jízdních řádů

Použitím parametru download otevřeme sekci pro stahování jízdních řádů z In-
ternetu4. V této sekci můžeme zadat následující příkazy:

• download Po zadání příkazu se dotáže na datum prvního dne v týdnu,
pro který chceme jízdní řád stáhnout. Následně jsou data jízdních řádů
stažena do databáze.
• complete Doplňující příkaz k příkazu download. V případě, že se proces

stahovaní přeruší ve chvíli, kdy už stahujeme jízdní řády, nám dostahuje
zbývající jízdní řády, tj. jízdní řády těch linek, které v databázi nenajde.
• parse Naparsuje data jízdních řádů v databázi.
• help Vypíše dostupné příkazy.
• end Ukončení nabídky a aplikace.

Administrace pěších přechodů

Spuštěním aplikace společně s parametrem walk se nám zobrazí sekce pro admi-
nistraci pěších přechodů.

• list Vypíše všechny pěší přechody uložené v databázi v databázi. Pokud je
v databázi více měření pro jednu uspořádanou dvojici stanic, potom vypíše
jejich průměr.
• import Po zadání cesty k SQLite databázi z ní importuje pěší přechody

(všechna měření) do MySQL databáze.
• help Vypíše dostupné příkazy.
• end Ukončení nabídky a aplikace.

Výpočet přestupních vzorců

Použitím parametru compute spustíme výpočet přestupních vzorců z dat ulože-
ných v MySQL databázi. Před spuštěním je nutné mít stažená a naparsovaná
data jízdních řádů (viz. sekce „Stažení jízdních řádůÿ) a pokud chceme pou-
žít naměřené pěší přechody z mobilní aplikace, tak také provést jejich import
ze SQLite databáze (viz. sekce Administrace pěších přechodů).

Export dat do SQLite databáze

S parametrem export spustí aplikace export dat z MySQL databáze do SQLite
databáze použitelné v mobilní aplikaci MHDPhoneApp.

V adresáři, který jsme zadali v nastaveních (viz. sekce „Nastavení aplikaceÿ)
se vytvoří adresář „cz.mikovo.mhdphoneappÿ, který obsahuje SQLite databázi
„mhd.dbÿ.

Nápověda

Použitím parametru help nebo jiným parametrem, kterému program nerozumí,
se vypíšou dostupné příkazy pro aplikaci.

4Bohužel v době dokončování této práce (jaro 2015) byl tento modul již nefunkční. Portál
idos.cz ukončil podporu pro stahování dat skrze web.
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A.2 Mobilní aplikace MHDPhoneApp

Aplikace MHDPhoneApp slouží pro vyhledávání spojů v městské hromadné do-
pravě bez potřeby připojení k internetu. Uživateli zároveň umožňuje přidávat
mezi zastávkami pěší přechody, jejichž délku si může buď nastavit na konkrétní
hodnotu nebo může využít možnosti měření času pomocí stopek.

Prerekvizity

Pro spuštění aplikace je třeba zařízení s operačním systémem Android alespoň
ve verzi 4.0. Dále je třeba datový kabel (případně lze použít Bluetooth atd.)
pro stažení databáze ze stolní (serverové) aplikace MHDDatbaseApp.

Stažení jízdních řádů

Data jízdních řádů doporučujeme do databáze importovat pomocí datového ka-
belu, a proto se mu budeme věnovat i v tomto návodu.

První možnost, jak data do mobilního zařízení naimportovat, je určena pou-
ze pro telefony, které nevyužívají MTP („Media Transfer Protocolÿ), tedy jejich
SD karta se připojí k počítači jako paměťové zařízení nebo paměťové medium. V
tomto případě stačí pouze připojit telefon k počítači a ve stolní aplikaci MHD-
DatabaseApp zadat jako cílový adresář pro vytvoření SQLite databáze kořenový
adresář SD karty (viz. sekce „Nastavení aplikaceÿ). Export dat na telefon tak
bude proveden automaticky.

Druhá možnost je univerzální a funguje u všech telefonů. V kořenovém adresáři
SD karty (u novějších telefonů - včetně těch, co mají SD kartu pouze emulovanou -
ho nalezneme v adresáři „\sdcardÿ) vytvoříme adresář „cz.mikovo.mhdphoneappÿ
a do něj ručně překopírujeme databázi „mhd.dbÿ, kterou nám vygenerovala stolní
aplikace.

Jak budeme věci nazývat

V popisu jednotlivých funkcí aplikace bychom se mohli poměrně snadno ztratit,
proto si nyní přiblížíme, co se za kterým použitým pojmem může skrývat.

Aplikace se skládá z jednotlivých „obrazovekÿ (někdo by také mohl říct „strá-
nekÿ), tedy z ucelených celků, které se nám zobrazí na displeji. Tyto celky budeme
nazývat aktivitami.

Co se navigace mezi jednotlivými aktivitami týká, budeme k ní používat tla-
čítka, ty v textu zvýrazníme tučně, a také lištu („Action Barÿ) v horní části
aplikace. Na liště je v její levé části k dispozici tlačítko zpět (ikonka se šipkou
doleva) a v pravé části tlačítko menu (ikonka se třemi čtverečky). Jak je z názvu
zřejmé, zpět nás vrátí na předchozí aktivitu a menu nám otevře menu.

Vyhledání spojení

Ústřední aktivitou je aktivita pro vyhledávání spojení. Ta slouží jako vstupní
bod do aplikace a zároveň jako jakési rozcestí. Mohli bychom ji tak označit jako
domovskou aktivitu.

Pro vyhledání spojení musíme nejdříve vyplnit formulář na obrázku 3.1a.
Po kliknutí do pole „Ze staniceÿ vyplníme startovní stanici (pro jména stanic
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(a) Formulář (b) Menu (c) Čas

Obrázek 3.1: Jedotlivé části aktivity pro vyhledávání spojení

je třeba dodržet diakritiku). Během vyplňovaní se nám zobrazí nabídka jmen
stanic, které vyhovují již zadanému řetězci. Pokud na některou stanici v nabídce
klikneme, automaticky se doplní do pole „Ze staniceÿ. Obdobným postupem vy-
plníme pole „Do staniceÿ, kam zadáme cílovou stanici. V poli „Čas odjezduÿ si
zvolíme čas, kdy chceme, aby náš spoj vyjížděl. Po kliknutí na toto pole se nám
zobrazí okno, kde rolováním vybereme požadovaný čas. Příklad rolovacího okna
s časem si můžeme prohlédnout na obrázku 3.1c. Jako poslední si zvolíme datum
odjezdu spoje v poli „Datumÿ. Způsob volby je obdobný jako u času.

Vyhledávání spustíme tlačítkem vyhledat. Následně nám je v nové aktivitě
zobrazeno pět nejrychlejších spojů mezi zadanými stanicemi (pokud nějaké spoje
jedou). Do předchozí aktivity se vrátíme tlačítkem zpět na liště.

Pokud některá ze zadaných stanic zčervená, potom se tato stanice nenachází
v databázi nebo je zapsána se špatnou diakritikou.

Jelikož aktivitu používáme jako rozcestí, můžeme si zde kliknutím na me-
nu vyvolat menu (viz. obrázek 3.1b). Zde uvidíme tlačítka restartovat, které
restartuje aplikaci, Expirace databáze, které nám zobrazí datum, kdy skončí
platnost používané databáze. Další tlačítka spouští stejnojmenné aktivity, o kte-
rých si povíme v dalším textu.

Používané pěší přechody

Aktivitu pro používané pěší spustíme z menu v domovské aktivitě tlačítkem pou-
žívané pěší. Zobrazí se nám seznam všech aktuálně používaných pěších přechodů
pro vyhledávání spojení.

Elementární pěší přechody

Elementárním přechodem rozumíme jeden naměřený nebo ručně přidaný záznam
do databáze. Při importu dat pro pěší přechody do stolní aplikace ze všech spočí-
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táním průměru elementárních přechodů mezi uspořádanou dvojicí stanic získáme
výše zmíněný používaný pěší přechod.

Aktivitu pro elementární pěší spustíme z menu v domovské aktivitě tlačítkem
elementární pěší. Zobrazí se nám seznam všech pěších přechodů (jednotlivých
měření a přidaných záznamů), které se nacházejí v mobilní databázi (viz. obrá-
zek 3.2a).

(a) Seznam (b) Vyskakovací okno

Obrázek 3.2: Aktivita elementárních pěších přechodů

Aktivitu pro přidání pěšího přechodu (viz. sekce „Přidání pěšího přechoduÿ)
spustíme tlačítkem přidat.

Pokud už v seznamu máme nějaký záznam, můžeme dlouhým kliknutím na něj
vyvolat vyskakovací okno (viz. obrázek 3.2b). Tlačítkem smazat záznam smaže-
me. Tlačítkem nové měření spustíme aktivitu pro přidání nového pěšího pře-
chodu s předvyplněnými poli pro startovní a cílovou stanici.

Přidání pěšího přechodu

Tato aktivita slouží pro přidání nového elementárního pěšího přechodu do mo-
bilní databáze. Po vyplnění startovní a cílové stanice, které provedeme stejným
způsobem jako v domovské aktivitě, zvolíme kliknutím do pole „Doba přecho-
duÿ dobu, za jakou přejdeme mezi zadanými stanicemi. Dobu zadáváme ve tvaru
„mm:ssÿ, kde „mÿ jsou minuty a „sÿ sekundy, pro přechod ze startovní do cílové
stanice (ale ne opačně). Příklad aktivity vidíme na obrázku 3.3.

Tlačítkem přidat uložíme zadaná data a vrátíme se na seznam elementárních
pěších.

Pokud si chceme pěší přechod změřit, stiskneme tlačítko změřit dobu, které
nám spustí aktivitu se stopkami.

34



Obrázek 3.3: Přidání elementárního pěšího přechodu

Měření pěšího přechodu

Tato aktivita reprezentuje jednoduché stopky (viz. obrázek 3.4). Tlačítko start
spustí měření, stop zastaví měření, restart vynuluje počítadlo a uložit odešle
naměřenou hodnotu aktivitě pro přidání elementárního pěšího spoje.

Obrázek 3.4: Aktivita pro měření doby pěšího přechodu

Statistika

Tuto aktivitu spustíme z menu domovské aktivity tlačítkem statistika. Aktivita
slouží pro měření výkonu aplikace. Celkem si vede informace o čtyřech údajích:

• Průměrná doba postavení grafu Doba za jak dlouho se graf načetl
z databáze a postavil v operační paměti.
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• Průměrná doba hledání spojení Doba, za kterou bylo nalezeno jedno
spojení mezi startovní a cílovou stanicí.
• Počet postavených grafů Informace o tom, kolikrát už jsme graf posta-

vili, tedy i o tom, kolikrát jsme na databázi zadali nějaký dotaz.
• Nalezených spojení Počet nalezených spojení mezi nějakou startovní a

cílovou stanicí.

Data statistiky smažeme stisknutím tlačítka vymazat měření.
Statistika se počítá vždy pro jednu databázi. Pokud tedy naimportujeme no-

vou databázi, začne se nám zaznamenávat nová statistika.
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B Programátorská dokumentace

Programový kód serverové i mobilní aplikace přerostl do netriviálních rozměrů,
a tak si bohužel pro pochopení jejich funkce nevystačíme pouze s javadocem.
Za tímto účelem přidáváme tento dokument, který nám nastíní, jak jsou spolu
jednotlivé logické celky daného programu propojeny. Pro úplnost dodejme, že se v
tomto textu nebudeme věnovat popisu jednotlivých naimplementovaných metod,
a proto za tímto účelem doporučujeme nahlédnout do javadocu na přiloženém
DVD.

Než se pustíme do popisu logiky jednotlivých aplikací, zmíníme základní zna-
čení. To bude společné jak pro serverovou, tak i mobilní aplikaci. Pro jednodu-
chost budeme třídy zvýrazňovat tučně. Přestože popisování metod není cílem
tohoto textu, přesto se o nějaké metodě budeme muset zmínit. Metody budeme
zvýrazňovat kurzívou a za jejich jménem uděláme závorky. Názvy a počet para-
metrů budeme záměrně vynechávat. Pro nalezení konkrétní metody nám poslouží
javadoc.

Jako příklad si uvedeme třídu Main a metodu main().

B.1 Serverová (stolní) aplikace MHDDatabaseApp

Úkolem serverové aplikace je stažení jízdních řádů a vypočtení přestupních vzor-
ců podle těchto řádů. Následně umožňuje získaná data exportovat do SQLite
databáze, která je použitelná v mobilní aplikaci MHDPhoneApp.

Serverová aplikace je konzolovou aplikací, tedy používá pro komunikaci s uži-
vatelem příkazovou řádku. Aplikaci spouštíme vždy s nějakým parametrem, který
nám otevře jednu tématickou sekci programu (například pro výpočet přestupních
vzorců nebo pro administraci pěších přechodů). V každé sekci poté zadáváme
prostřednictvím příkazové řádky jednotlivé příkazy. Přehled parametrů, se který-
mi lze aplikaci spustit, a příkazů použitelných v jednotlivých sekcích, nalezneme
v uživatelské dokumentaci (viz. příloha A).

Databáze

Program používá dva druhy databáze – MySQL a SQLite. V praxi by stačilo
použít pouze SQLite databázi, ale nás k použití obou vedli „historickéÿ důvody.
Prvotní verze serverové aplikace vznikala v PHP a MySQL databáze se nabízela
jako skvělá volba, protože databáze pro mobilní telefon měla být reprezentována
textovým souborem.

MySQL databáze

Aplikace generuje poměrně velké množství dat, která je třeba někam uložit.
Za tímto účelem jsme zvolili MySQL databázi. V následujícím schématu databáze
(viz. níže) jsme primární klíče zvýraznili podtržením.

• Lines (LineID, LineName, fromStationID, toStationID)

fromStationID ⊆ Stations.StationID
toStationID ⊆ Stations.StationID

• Stations (StationID, StationName)
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• LineStations (LineID, StationID, Order, TimeToStop, WaitTime)

StationID ⊆ Stations.StationID
LineID ⊆ Lines.LineID

• LineStartTimes (LineID, StartTime, Day)

LineID ⊆ Lines.LineID

• Patterns (PatternID, SourceStationID, TargetStationID)

SourceStationID ⊆ Stations.StationID
TargetStationID ⊆ Stations.StationID

• ElementaryPatterns (PatternID, fromStationID, toStationID)

PatternID ⊆ Patterns.PatternID
fromStationID ⊆ Stations.StationID
toStationID ⊆ Stations.StationID

• ExpirationDate (Date)
• Walk (fromStationName, toStationName, Duration)
• ElementaryWalk (fromStationName, toStationName, Duration)
• Hubs (HubID)

HubID ⊆ Stations.StationID

• RawStations (StationsHtml)
• RawLines (LinesHtml)
• RawTimetables (LineID, TimetableHtml)

LineID ⊆ Lines.LineID

SQLite databáze

Schéma SQLite databáze je převážně odvozeno od schématu MySQL databáze.
Z toho důvodu zde uvedeme pouze schémata pro změněné (Lines, Walk, Elemen-
taryWalk) a nově přidané tabulky:

• Lines (LineID, LineName)
• Walk ( id, fromStationName, toStationName, Duration)
• ElementaryWalk ( id, fromStationName, toStationName, Duration)
• Android metadata (locale)
• GraphTime (BuildTime)
• SearchTime (ConnectionTime)

Než se pustíme do dalšího popisu, řekněme si něco o nově přidaných tabulkách.
Tabulka Android metadata je pouze systémová tabulka a umožňuje nám použít
SQLite databázi vytvořenou serverovou aplikací na mobilním zařízení s Androi-
dem.

Tabulky GraphTime a SearchTime slouží pro účely vedení statistiky. Statisti-
ka se vede pouze v mobilní aplikaci MHDPhoneApp, a proto se jí budeme věnovat
tam.
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Logická struktura aplikace

Logickou strukturu aplikace si rozdělíme do pěti funkčních celků, podle toho,
na jakou činnost je daná část programu určena. Jednotlivé celky tak odpovídají
celkům popsaným v uživatelské dokumentaci, tj. Nastavení aplikace, Stažení jízd-
ních řádů, Administrace pěších přechodů, Výpočet přestupních vzorců a Export
dat do SQLite databáze.

Jako vstupní bod aplikace slouží třída Main, která obsahuje metodu main().
Podle parametru, který jsme předali programu na příkazové řádce, se spustí je-
den z pěti funkčních celků programu. Tyto parametry lze dohledat v uživatelské
dokumentaci.

Společnou potřebou pro všechny celky je použití třídy PropertiesHelper,
která slouží pro manipulaci s hodnotami programu (anglicky se označují jako
„propertiesÿ). Při každém spuštění se nejdříve inicializuje PropertiesHelper a
všechny uložené hodnoty programu jsou načteny do paměti. Za běhu programu
můžeme tyto hodnoty v paměti prostřednictvím třídy (správně bychom měli psát
„prostřednictvím instance třídyÿ) PropertiesHelper měnit. Načtené hodnoty
se automaticky uloží do souboru s hodnotami aplikace při jejím ukončení.

V dalším textu budeme používat termín inicializace připojení k databázi. Bu-
deme jím označovat posloupnost kroků, kdy nejprve zjistíme, jestli jsou v hod-
notách programu nastavené přihlašovací údaje k MySQL databázi a následně se
k databázi připojíme. Pro komunikaci s databází používáme třídu DBHelper.

V dalších sekcích se podíváme na jednotlivé funkční celky:

Nastavení aplikace

Z programátorského hlediska se jedná asi o nejméně zajímavou část programu.
Prostřednictvím příkazové řádky od uživatele získává nové hodnoty programu a
zapisuje je do operační paměti.

Stažení jízdních řádů

Sekce je určená pro stahování jízdních řádů z Internetu a jejich následnému na-
parsování do databáze. Data jízdních řádů se skládají ze dvou částí.

První částí je seznam zastávek a seznam linek, které v daném městě (v našem
případě v Praze) jezdí. Tento seznam se stahuje ze stránek Dopravního podniku
hl. města Prahy na adrese http://www.dpp.cz/.

Druhou částí jsou samotné jízdní řády jednotlivých linek. Tato data se stahují
z http://www.idos.cz/.

Po inicializaci připojení k databázi můžeme v této sekci použít tři příkazy
(„downloadÿ, „completeÿ, „parseÿ). Všechny používají třídu Downloader, kte-
ré jsme do konstruktoru předali DBHelper vytvořený při inicializaci připojení
k databázi. Pomocí tohoto připojení každý příkaz vytvoří v databázi nezbytné ta-
bulky, pokud ještě nejsou vytvořeny. Nutno dodat, že první zmíněný příkaz navíc
vymaže všechna data, co se v databázi již nachází. Data odstraníme smazáním a
opětovným vytvořením tabulek pomocí třídy MySQLDBBuilder.

První příkaz pomocí URLConnection a Stream stáhne nejdříve webové
stránky se seznamem stanic a poté stránky se seznamem linek. Seznam stanic se
uloží do MySQL databáze do tabulky RawStations a seznam linek do RawLines.
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Následně data stanic a linek vyparsuje a uloží do tabulek Stations a Lines. Na zá-
kladě těchto dat se stahují webové stránky s jízdním řádem pro jednotlivé linky,
které se ukládají do tabulky RawTimetables.

Druhý příkaz počítá s tím, že seznam stanic a linek je už naparsovaný v MySQL
databázi. Na základě těchto dat zjistí, které jízdní řády nebyly staženy a pokusí
se je stáhnout.

Třetí příkaz využije Downloader k naparsování stažených dat jízdních řádů
do databáze (naplní tabulky LineStations, LineStartTimes a ExpirationDate).

Pozorného čtenáře jistě napadlo, že zbytečně nutíme uživatele, aby zadával
příkazy postupně. Zkušenost ale ukazuje, že uživateli takovýto přístup nabízí
jisté výhody.

Při stahování je třeba brát ohled na server, ze kterého data stahujeme, a
mezi jednotlivými dotazy dělat pauzu. Tím se zvyšuje pravděpodobnost přerušení
stahování (výpadek proudu, internetového spojení, pád serveru, atd.). Proto je
žádoucí, abychom uživateli umožnili navázat na předchozí stahování.

Oddělení stahování od parsování zase poskytne uživateli možnost zkontrolovat
stažená data (například jestli vyhovuje znaková sada – aplikace používá UTF-8)
nebo si je rovnou zálohovat.

Pro úplnost si vysvětleme, jak data v tabulkách LineStations a LineStartTimes
interpretovat.

LineStations slouží pro popis trasy, kterou linka jezdí. Řádek v tabulce nám
tak říká, že linka X přijede do stanice Y, která je Z-tou zastávkou na její trase.
Do této zastávky to lince X trvá M minut a bude v zastávce čekat N minut.

LineStartTimes slouží pro reprezentaci doby odjezdu. Řádek v této tabulce
tak chápeme, že linka X vyjíždí z první zastávky na trase v čase Y v den Z (dny
odpovídají dnům v týdnu).

Spojením těchto dvou tabulek s tabulkami Lines a Stations dokážeme úsporně
uchovávat jízdní řády.

Parsování je plně přizpůsobeno pražskému prostředí. Pokud bychom ho chtěli
modifikovat pro jiné město, museli bychom v nějaké podobě dostat seznam všech
linek, které v daném městě jezdí, společně s jejich startovní a koncovou zastávkou.
Změna města by tak nejspíše znamenala úplné přepsání části programu, která se
o parsování linek stará.

Stahování samotných jízdních řádů z internetové stránky www.idos.cz se po-
tom až na drobnosti nemění. V době testování aplikace byla na tomto portálu
použita pro zobrazení jízdního řádu šablona. Jedinou významnější změnou by
mohlo být rozlišení dne, pro který jízdní řád platí. V době testování aplikace byly
použity hodnoty:

• „Celý týdenÿ
• „Pracovní denÿ
• „Sobota + Neděleÿ
• „Pondělí - Sobotaÿ

• „Pondělí - Čtvrtekÿ
• „Pátekÿ
• „Sobotaÿ
• „Neděleÿ

Změna těchto hodnot v programu je ale velmi jednoduchá.
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Administrace pěších přechodů

Tato sekce vyžaduje standardní inicializaci spojení s MySQL databází. Na zá-
kladě toho je umožněno příkazem „listÿ jednoduché vylistování (vypsání) obsahu
tabulky Walk do konzole (okna s příkazovým řádkem).

Další možností je příkaz „importÿ. Tímto příkazem si pomocí třídy DBHel-
per otevřeme SQLite databázi a nakopírujeme z ní obsah tabulky Elementary-
Walk (bez sloupce id) do odpovídající tabulky v MySQL databázi. Na základě
toho si v MySQL databázi vypočítáme průměrnou dobu přechodu pro uspořáda-
nou dvojici stanic ze všech jejích záznamů v tabulce ElementaryWalk a zapíšeme
si tento záznam do tabulky Walk. Nutno podotknout, že tímto příkazem smažeme
všechna předchozí data v MySQL databázi v tabulkách Walk a ElementaryWalk.
K tomuto účelu použijeme třídu MySQLDBBuilder.

Výpočet přestupních vzorců

Po standardní inicializaci spojení s MySQL databází použijeme MySQLDBBu-
ilder ke smazání tabulek, do kterých se ukládají data pro přestupní vzorce (tedy
tabulky Patterns, ElementaryPatterns a Hubs) a následně je znovu vytvoříme.
Tím jsme si připravili prostor pro nově vypočítaná data.

Stěžejní část práce vykonává program ve třídě TransferPatternComputer.
Logika výpočtu funguje tak, že necháme třídu GraphBuilder, aby si prostřed-
nictvím třídy DBHelper načetla data pro postavení orientovaného grafu a ná-
sledně vytvořila jeho reprezentaci jako Graph. Graf se interně skládá z prvků
(instancí) třídy Node reprezentující vrcholy a Edge reprezentující hrany. Graf
si pamatujeme jako seznam následníků.

Vytvořený Graph předáme třídě Dijkstra, která bude na grafu provádět
požadované hledání nejkratší cesty.

V této fázi už víme, které stanice máme zvolit jako důležité stanice („HUBsÿ).
V našem případě si zvolíme jako důležité stanice 1% stanic, kde dochází k nejvíce
odjezdům. Takto zvolené stanice si uložíme do tabulky Hubs.

Nejkratší cestu hledáme pomocí množinové varianty Dijkstrova algoritmu.
Postupně hledání spustíme z každé startovní stanice. V každém takovém kroku
najdeme přestupní vzorce do všech ostatních koncových stanic. Nalezené vzorce
si uložíme do dvou virtuálních souborů, které symbolizují tabulky Patterns a
ElementaryPatterns.

Tyto dvě zmíněné tabulky mají mezi sebou poměrně jednoduchý vztah. Pat-
terns reprezentuje graf přestupních vzorců mezi dvěma stanicemi. Elementary-
Patterns jsou pak jednotlivé hrany tohoto grafu.

Na závěr ještě jedna poznámka k ukládání dat do MySQL databáze. Nej-
rychlejší způsob, jak vložit data do databáze je použití vkládání ze souboru
(příkaz „LOAD DATA LOCAL INFILEÿ). Pokud vkládáme do prázdné tabulky
ze souboru, využije databáze maximálně optimalizované interní metody. Nutno
podotknout, že je potřeba na dobu vkládání vypnout kontrolu klíčů (jak vlastních
tak cizích), a tedy si musíme být jistí správností a konzistencí vkládaných dat.
V našem případě ale není problém konzistenci dat zaručit. Tím, že používáme
virtuálně vytvořené soubory, je celý proces extrémně rychlý, a tabulky Patterns
a ElementaryPatterns naplníme velmi rychle.
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Export dat do SQLite databáze

Při spuštění je nejdříve třeba ošetřit, zda existuje požadovaná cesta k SQLite da-
tabázi (cestu jsme načetli z hodnot aplikace) a pokud ano, tak existující databázi
smazat.

Standardní inicializací spojení se připojíme k MySQL databázi a obdobně
k SQLite databázi. Pokud databáze neexistuje tak se vytvoří databáze nová.
SQLiteDBBuilder nám vytvoří tabulky v SQLite databázi. Za pomoci třídy
SQLiteFiller překopírujeme data z MySQL databáze do odpovídajících tabulek
SQLite databáze.

B.2 Mobilní aplikace MHDPhoneApp

Značení

Programování pro Android má svá specifika, a proto si zavedeme ještě další znače-
ní. V Androidu se používají pro zobrazení uživatelského rozhraní aktivity (objekt
„Activityÿ), které mají k sobě připojenou nějakou logiku. Tato logika je sdruže-
na do třídy (správně bychom měli psát, že si třída vyžádá vytvoření konkrétního
uživatelského rozhraní). Pokud se budeme zmiňovat o nějaké třídě, myslíme tím
i aktivitu, se kterou je spojena, a opačně.

Převzaté třídy

Mobilní aplikace používá některé části kódu, které jsou odvozené od serverové
aplikace. Konkrétně se jedná o třídy Dijkstra a Graph.

Ve třídě Dijkstra je nejpatrnější rozdíl vidět na heuristice 3-leg. Ta je použita
v serverové verzi Dijkstrova algorimu a naopak v mobilní verzi ji použít nesmíme.
Použitím dvou verzí třídy Dijkstra jsme tak dosáhli větší přehlednosti kódu.

V podobném duchu jsou i rozdíly ve třídě Graph respektive ve třídě Node,
která je její součástí. Zatímco v serverové části jsme potřebovali rozlišit, jestli
je vrchol přestupní, odjezdový a nebo příjezdový, v mobilní verzi by nám tato
informace jen zbytečně zabírala místo.

SQLite databáze

Aplikace používá databázi vytvořenou v aplikaci MHDDatabaseApp. Specifikaci
nalezneme v sekci „SQLite databázeÿ v programátorské dokumentaci aplikace
MHDDatabaseApp.

Logická struktura aplikace

Aplikace pro Android nefungují úplně jako klasické javovské programy, kde jako
vstupní bod aplikace slouží metoda main(). Místo toho si v manifestu můžeme
určit, která aktivita bude zobrazena (spuštěna) po startu aplikace. My jsme pro
tento účel zvolili SearchActivity.

Pro komunikaci se SQLite databází používáme třídu DBData. Ta nám spo-
lečně s třídou DBHelper zajišťuje, že databáze existuje vždy, když se na ní z apli-
kace budeme dotazovat. Zároveň nám poskytuje jednoduchý interface pro komu-
nikaci s databází (například zjišťování, jestli je databáze aktuální).
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Nejzajímavější částí aplikace z pohledu člověka, který se zajímá o veřejnou
dopravu je třída QueryEvaluator. Při první inicializaci si pomocí DBData
načte do paměti data jízdních řádů. Na tuto třídu směrujeme všechny dotazy
na spojení. Nejprve nastavíme startovní a cílovou stanici, startovní čas a datum.
Třídy ptáme na další spojení, které jede po zadaném čase nebo po čase předcho-
zího spojení, pokud už nám jednou odpověděla. Spojení se nám vrací v objektu
MHDConnection.

Díky principu aktivit, na kterém funguje uživatelské rozhranní Androidu, nám
přijde vhod nějaký centrální prvek, který dokáže přechovávat informace a řídící
struktury během přecházení mezi jednotlivými aktivitami. Tímto centrálním prv-
kem (objektem „Applicationÿ) je třída PhoneApp. PhoneApp také obsahuje
logiku, která nám umožňuje sledovat, jestli je externí úložiště dostupné. Díky
tomu můžeme zabránit pádu aplikace z důvodu nepřístupné databáze. Také je
zde uložena logika, která sleduje adresář s databází a v případě, že je databáze
smazána, zabrání aplikaci v přístupu k ní nebo naopak načte do paměti nová
data, když je do adresáře vložena nová aplikace.

Architektura je navržena tak, že kdokoli chce získat přístup k vyhodnocovací
třídě QueryEvaluator nebo k databázové třídě DBData musí o něj požádat
PhoneApp. Tím, že je správa těchto klíčových struktur kontrolována z centrál-
ního bodu, dokážeme spolehlivě ošetřit správný přístup k datům.

Aktivity slouží pouze pro rutinní obsluhu uživatelského rozhranní, a proto se
zmíníme pouze o třech třídách, kde se děje ještě něco zajímavého.

ResultActivity je aktivita, ve které se děje asi nejvíce práce. Je to právě
ona, ve které po jejím vytvoření hledá QueryEvaluator nejlepší cesty. Zároveň
vede ResultActivity statistiku o tom, jak rychlé je vyhodnocování. Do tabulky
GraphTime si ukládá, jak dlouho trvalo načtení a postavení grafu a do tabulky
SearchTime, jak dlouho trvalo jedno nalezení spojení na grafu.

Druhou zajímavější aktivitou je StopwatchActivity, která slouží jako stopky
pro měření doby pěšího přechodu. Její kouzlo spočívá v tom, že měří čas, i když
je v pozadí nebo vypnutá, a tedy vůbec neběží. Toho jsme dosáhli tím, že si údaje
o době ukládáme do PhoneApp.

Jako poslední zmíníme třídu ColoredSimpleCursorAdapter, která slouží
jako adaptér pro načítání dat z databáze do seznamu ve ElementaryListActivi-
ty a WalkListActivity. Díky tomu, že jsme upravili základní třídu SimpleCur-
sorAdapter, ze které je odvozena, jsme dosáhli toho, že položky v seznamu jsou
barevně odlišeny (střídá se šedá s bílou).
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C Obsah přiloženého DVD

• MHDDatabaseApp - Projekt z vývojového prostředí Eclipse.
• MHDDatabaseApp/src - Zdrojový kód serverové aplikace.
• MHDDatabaseApp/doc - Javadoc pro serverovou aplikaci.
• MHDDatabaseApp.jar - Spustitelný JAR soubor serverové aplikace.
• run.bat - Davkový soubor pro zjednodušené spouštění serverové aplikace.
• MHDPhoneApp - Projekt z vývojového prostředí Eclipse.
• MHDPhoneApp/src - Zdrojový kód mobilní aplikace.
• MHDPhoneApp/doc - Javadoc pro mobilní aplikaci.
• MHDPhoneApp.apk - Instalační balíček mobilní aplikace.
• dump.sql - Mysqldump se staženými a naparsovanými daty jízdních řádů

z 16.6.2014.
• mhd.db - Databáze s vypočtenými přestupními vzorci pro data z dump.sql.
• prace.pdf - Elektronická verze tohoto textu.
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