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Aleksander KRÓL 

METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI  
W PROJEKTOWANIU HARMONOGRAMU 

PRZEWOZÓW DLA DYNAMICZNYCH 
POTRZEB TRANSPORTOWYCH 

Streszczenie 
Problem skonstruowania optymalnego planu przewozów pomi�dzy wieloma w�złami �ródłowymi i 

wieloma w�złami docelowymi przy ograniczonej liczbie �rodków transportowych jest bardzo zło�ony 
obliczeniowo. Z reguły, w zale�no�ci od zakresu zada� s� to problemy NP – zupełne. Opracowanie 
przybli�onej metody pozwalaj�cej na znalezienie prawie optymalnego rozwi�zania w krótkim czasie 
mo�e mie� wi�c du�e praktyczne znaczenie. W pracy zaproponowano zastosowanie metod sztucznej 
inteligencji do projektowania przebiegu linii autobusowych oraz planowania rozkładu jazdy 
autobusów. Porównano wyniki uzyskane przy u�yciu algorytmu genetycznego i symulowanego 
wy�arzania. Opracowany model zakłada znajomo�� struktury sieci transportowej dost�pnej dla 
komunikacji publicznej oraz ustalon� z góry liczb� �rodków transportu (autobusów). Dynamiczne 
potrzeby transportowe zadane s� w postaci ci�gu zło�onego ze zgłosze� zamiaru podró�y pomi�dzy 
par� przystanków przez ró�ne grupy pasa�erów w kolejnych chwilach czasowych. Minimalizowany 
jest sumaryczny czas podró�y pasa�erów uwzgl�dniaj�cy oczekiwanie na przystankach. 

WST�P 
Klasyczny podział procesu planowania transportu publicznego wyró�nia pi�� etapów [5] 

– projektowanie linii, 
– okre�lanie cz�sto�ci kursów, 
– przygotowanie szczegółowego rozkładu jazdy, 
– przydział �rodków transportu, 
– przydział personelu. 

Wi�kszo�� z tych etapów to bardzo zło�one zagadnienia optymalizacyjne, a cz�sto do ich 
rozwi�zywania u�ywa si� pewnych zwyczajowych procedur, a nie odpowiednich metod 
matematycznych. Pierwsze próby �cisłego podej�cia do tych zagadnie� pochodz� z pierwszej 
połowy XX wieku [13], bardziej zaawansowane prace powstały w latach 80-tych [12].  

Od strony formalnej problem projektowania linii i rozkładu jazdy jest NP – zupełny, 
zatem u�ycie algorytmów �cisłych do rzeczywistych zada� jest praktycznie niemo�liwe, ze 
wzgl�du na nierealistyczny czas oblicze�. Konieczne jest wi�c zastosowanie metod 
przybli�onych, które nie gwarantuj� uzyskania rozwi�zania optymalnego, ale prowadz� do 
rozwi�zania dobrego w akceptowalnym czasie. Dopiero w ostatnich latach, głównie w 
zwi�zku z ogromnym wzrostem mocy obliczeniowej i dost�pno�ci� komputerów pojawiło si�
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wiele prac poruszaj�cych ten temat. Algorytmy zastosowane w dot�d opublikowanych 
pracach mo�na podzieli� na cztery grupy: 
– zaproponowane przez autorów specyficzne algorytmy, oparte najcz��ciej na zachłannych 

heurystykach, 
– przeszukiwanie s�siedztwa – najcz��ciej symulowane wy�arzanie, 
– algorytmy ewolucyjne, z reguły algorytmy genetyczne, 
– ró�ne metody ł�czone. 

W prezentowanej pracy podj�to prób� rozwi�zania problemu projektowania linii i 
rozkładu jazdy za pomoc� dwu ró�nych metod sztucznej inteligencji. Zagadnienie to 
obejmuje cztery pierwsze z pi�ciu wy�ej wymienionych etapów. 

1. WYBÓR METOD OPTYMALIZACYJNYCH 
W pracy porównano dwa typy heurystycznych metod optymalizacyjnych: symulowane 

wy�arzanie i algorytm genetyczny. 
Zasada działania symulowanego wy�arzania oparta jest na analogii do zjawisk fizycznych 

zachodz�cych podczas powolnego stygni�cia i krzepni�cia ciał. Proces ten charakteryzuje si�
przej�ciem od stanu nieuporz�dkowanego o wysokiej energii (gor�ca ciecz) do stanu wysoce 
uporz�dkowanego o minimalnej energii (kryształ). W wysokiej temperaturze cz�steczki, 
maj�c nadmiar energii mog� przeskakiwa� w dowolne poło�enia, w miar� obni�ania 
temperatury preferowane s� przej�cia w kierunku ni�szych energii [10].  

Algorytm symulowanego wy�arzania jest modyfikacj� prostych metod iteracyjnych, które 
opierały si� na zast�powaniu obecnego rozwi�zania rozwi�zaniem s�siednim (w przestrzeni 
rozwi�za�) w przypadku, gdy prowadzi to do zwi�kszenia warto�ci funkcji celu. Symulowane 
wy�arzanie dopuszcza dodatkowo losowe zast�pienie rozwi�zanie bie��cego rozwi�zaniem 
gorszym. Ta modyfikacja zwi�ksza szanse na opuszczenie lokalnego optimum i kontynuacj�
poszukiwania optimum globalnego. Prawdopodobie�stwo zast�pienia rozwi�zania bie��cego 
gorszym nie jest stałe i maleje w trakcie działania algorytmu. Prawdopodobie�stwo to (p) jest 
okre�lone przez wielko�� zwan� przez analogi� temperatur�: 

0xf f
Tp e
−−

=       (1)
gdzie f0 oznacza funkcj� celu rozwi�zania aktualnego, fx oznacza funkcj� celu rozwi�zania 
zmodyfikowanego, a T temperatur�. Temperatura, z pocz�tku wysoka umo�liwia eksploracj�
przestrzeni rozwi�za�, a potem z czasem maleje, tak �e prawdopodobie�stwo wyboru 
rozwi�zania gorszego pod koniec działania algorytmu jest znikome. Cz�sto przyjmuje si�
geometryczny spadek temperatury w kolejnych iteracjach: 

1 1i iT qT q+ = <      (2) 
Schematyczny przebieg optymalizacji przy u�yciu symulowanego wy�arzania pokazano 

na Rys. 1. W celu podkre�lenia analogii do procesów stygni�cia, w których minimalizowana 
jest energia na osi rz�dnych pokazano odwrotno�� funkcji celu. 
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Rys.  1. Zasada algorytmu symulowanego wy�arzania. Wyró�niono epizody zamiany rozwi�zania na 
gorsze

�ródło: opracowanie własne 

Metody optymalizacyjne z u�yciem algorytmów genetycznych na�laduj� natomiast proces 
ewolucji w �wiecie o�ywionym i oparte s� o nast�puj�ce zało�enia [1]: 
− konkuruj� ze sob� ró�ne wersje rozwi�zania (osobnicy), 
− struktura ka�dego osobnika zdeterminowana jest przez ci�g genów – genotyp, 
− genotyp podlega przypadkowym zmianom (mutacje), 
− losowo wybrane pary osobników mog� wymieni� mi�dzy sob� fragmenty genotypów 

(krzy�owanie), 
− funkcja dostosowania, b�d�ca miar� dostosowania okre�la prawdopodobie�stwo przej�cia 

do nast�pnego pokolenia (nacisk selekcyjny), 
− poł�czenie całkowicie przypadkowych mutacji i krzy�owania z ukierunkowanym, ale 

równie� losowym naciskiem selekcyjnym prowadzi ku optymalnemu rozwi�zaniu. 

Metoda optymalizacyjna oparta na algorytmie genetycznym z reguły d��y do maksimum 
globalnego, nie utykaj�c w otoczeniu jednego z maksimów lokalnych. Dzieje si� tak, 
poniewa� istnieje pewne prawdopodobie�stwo przej�cia do kolejnych etapów optymalizacji 
dla osobników aktualnie gorzej dostosowanych, a b�d�cych potencjalnymi kandydatami na 
rozwi�zanie optymalne. Jednocze�nie specyficzny dla algorytmu genetycznego proces 
krzy�owania si� osobników – kandydatów na rozwi�zanie optymalne daje szans� szybkiego 
uzyskania rozwi�zania bardzo dobrego na bazie rozwi�za� o przeci�tnej jako�ci, a 
zawieraj�cych obiecuj�ce fragmenty. Decyduje to o generalnie szybszej zbie�no�ci 
algorytmów genetycznych w porównaniu z innymi metodami przeszukiwania przestrzeni 
rozwi�za� [14]. Schematyczny rysunek przedstawiaj�cy przebieg optymalizacji genetycznej 
pokazano na Rys. 2. Jak mo�na zauwa�y� istotn� cech� optymalizacji genetycznej jest 
przetwarzanie równoległe wi�kszej liczby wariantów rozwi�zania. 
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Rys.  2. Zasada optymalizacji genetycznej. Zaznaczono losowe wymieranie osobników.

�ródło: opracowanie własne 

Jak ju� wy�ej wspomniano znana jest spora liczba prac, w których autorzy zastosowali 
opisane procedury optymalizacyjne do rozwi�zania problemu projektowania linii i rozkładu 
jazdy. Jednak przyj�ty zestaw zmiennych był z reguły bardzo ograniczony. Symulowane 
wy�arzanie zastosowano do okre�lenia czasów odjazdów dla predefiniowanego zestawu linii 
komunikacyjnych; celem była minimalizacja czasu oczekiwania na przystankach [7]. Inne 
prace z u�yciem symulowanego wy�arzania koncentrowały si� na doborze cz�stotliwo�ci 
kursów dla ustalonych linii [16, 17, 8]. W tej ostatniej pracy autorzy w zło�onej, nieliniowej 
funkcji celu uj�li wiele czynników: czas oczekiwania, czas podró�y, czas doj�cia do 
przystanku oraz potrzebn� liczb� autobusów. Algorytm genetyczny zastosowano okre�lenia 
optymalnego zestawu linii komunikacyjnych, ale sprowadzało si� to tylko do znalezienia 
pewnego podzbioru z ustalonych i niezmiennych w trakcie optymalizacji linii 
komunikacyjnych. Ta sztywna sie� odpowiadała albo istniej�cym liniom [4] albo była 
budowana w wst�pnym etapie optymalizacji przez pewien algorytm heurystyczny [6].  

Zasadniczym elementem ka�dej metody optymalizacyjnej jest sposób okre�lenia funkcji 
celu. Nale�y wybra� zestaw istotnych wska	ników i na tej podstawie obliczy� pojedyncz�
warto��. W zagadnieniach poruszanych w tej pracy nie jest to trywialny problem, gdy�
uwzgl�dnione kryteria cz�stkowe mog� by� wzajemnie sprzeczne. Proces wyznaczania 
warto�ci funkcji celu bywa tu tak zło�ony, �e równie� na tym etapie stosowane s� metody 
sztucznej inteligencji, na przykład sieci neuronowe [15]. 

Wykorzystuj�c ci�gły wzrost mo�liwo�ci przeci�tnych komputerów w prezentowanej 
pracy podj�to prób� zaprojektowania optymalnych tras linii komunikacji publicznej oraz 
przydzielenia im wła�ciwej liczby �rodków transportu. Jako funkcj� celu przyj�to całkowity 
czas realizacji potrzeb transportowych, a podczas wyznaczania jej warto�ci zastosowano 
symulacj� realnych zachowa� pasa�erów. 

2. MODEL SIECI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ I POTRZEB 
TRANSPORTOWYCH 
W przyj�tym modelu zało�on� stał� liczb� linii autobusowych o nieokre�lonym z góry 

przebiegu. Ogólna liczba dost�pnych �rodków transportu (np. autobusów) i ich pojemno��
jest równie� dana. W procesie optymalizacji dobierane s� trasy poszczególnych linii, liczba 
autobusów obsługuj�cych dan� lini� oraz czas oczekiwania pomi�dzy kolejnymi kursami. 
Kluczowe dane, na których bazuje procedura optymalizacyjna s� reprezentowane przez graf 
skierowany odpowiadaj�cy rzeczywistej sieci transportowej. Wierzchołki grafu odpowiadaj�
skrzy�owaniom, zbiór łuków (E) wszystkim odcinkom dróg, którymi mog� przebiega� linie 
komunikacyjne. Graf ten jest zapisany w postaci zmodyfikowanej macierzy s�siedztwa, której 
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elementy tij okre�laj� nie tylko istnienie łuku (i, j), ale dodatkowo typowy czas przejazdu t(i, 
j) > 0 pomi�dzy wierzchołkami [11]: 

( , ) ( , )
0 ( , )ij

t i j gdy i j E
t

gdy i j E
∈�

= � ∉�
     (3)

Macierz nie musi by� symetryczna, poniewa� niektóre łuki mog� odpowiada� odcinkom 
dróg o jednym kierunku ruchu lub czasy przejazdu w obu kierunkach mog� by� ró�ne.  

Niektóre z wierzchołków grafu s� wyró�nione i odpowiadaj� przystankom. Dla tej grupy 
wierzchołków zadane s� potrzeby transportowe jako liczby pasa�erów p(t, i, j) chc�cych 
dotrze� w chwili t z wierzchołka i do wierzchołka j. Na Rys. 3. pokazano przykładowy graf 
sieci transportowej, a na Rys. 4. odpowiadaj�c� mu macierz s�siedztwa. 

Rys. 3. Graf reprezentuj�cy przykładow� sie� transportow�. Liczby przy łukach oznaczaj� czasy 
przejazdu. Wyró�nione wierzchołki odpowiadaj� przystankom.  

�ródło: [11] 

Rys. 4. Macierz s�siedztwa t(i, j) zawieraj�ca czasy przejazdu

�ródło: [11] 

Istotn� cech� opisywanego tutaj modelu jest przyj�cie, �e potrzeby transportowe s�
zmienne w czasie. Nie mog� by� zatem zadane w postaci prostej macierzy 	ródło – cel. 
Podej�cie to na�laduje rzeczywiste zachowanie si� pasa�erów: w pewnych chwilach czasu t 
kolejne grupy pasa�erów o okre�lonej liczebno�ci zgłaszaj� ch�� przemieszczenia si� z 
przystanku i – tego do przystanku j – tego. Pasa�erowie ci doł�czaj� zatem stopniowo do ju�
przebywaj�cych w sieci (w autobusach i na przystankach). Pasa�erowie docieraj�cy do 
swojego przystanku przeznaczenia s� z sieci usuwani. Potrzeby transportowe w 
proponowanym podej�ciu s� zapisane jako ci�g rekordów zawieraj�cych czas zgłoszenia, 
przystanek pocz�tkowy i docelowy oraz liczebno�� grupy pasa�erów. Na Rys. 5. pokazano 
fragment pliku z danymi wej�ciowymi opisuj�cymi potrzeby transportowe p(t, i, j). 
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Rys. 5. Przykładowy zbiór rekordów opisuj�cy potrzeby transportowe

�ródło: opracowanie własne 

2.1. Struktura pojedynczego rozwi�zania  
Ka�de rozpatrywane w modelu rozwi�zanie reprezentuje jeden z mo�liwych wariantów 

układu linii komunikacyjnych. Pojedyncza linia komunikacyjna jest ci�giem przystanków 
tworz�cym zamkni�t� p�tl� – ko�cz�c� si� na przystanku pocz�tkowym. Dodatkowo do 
ka�dej linii przydzielono pewn� liczb� autobusów z dost�pnej puli oraz przypisano odst�p 
czasu pomi�dzy kursami. Na Rys. 6. pokazano dwa ró�ne przykładowe rozwi�zania, wraz z 
przebiegiem linii. 

Rys. 6. Dwa przykładowe rozwi�zania wraz z zakodowanym przebiegiem linii

�ródło: opracowanie własne 

Wszystkie takie warianty musz� zapewnia� realizacj� potrzeb transportowych, a wi�c 
wprowadzono procedur� sprawdzaj�c� czy istnieje mo�liwo�� komunikacji pomi�dzy 
ka�dymi dwoma przystankami z niezerow� liczb� pasa�erów. 

2.2. Zmiany struktury rozwi�zania, mutacje. 
Algorytm symulowanego wy�arzania opiera si� na porównaniu bie��cego rozwi�zania z 

rozwi�zaniem s�siednim w przestrzeni rozwi�za�. Rozwi�zanie s�siednie otrzymywane jest z 
bie��cego przez dokonanie dokładnie jednej losowej zmiany w jego strukturze. Ten sam 
mechanizm mo�e by� zastosowany do rozwi�za� ze zbioru b�d�cego populacj� osobników w 
przypadku algorytmu genetycznego. W tym kontek�cie nosi nazw� mutacji i jest stosowany 
do kolejnych osobników z pewnym, niewielkim prawdopodobie�stwem. 
Prawdopodobie�stwo to jest parametrem algorytmu. Zmiany struktury rozwi�zania mog� by�
ró�nego, losowo okre�lonego rodzaju: 
– zmiana sposobu rozdziału autobusów pomi�dzy linie, 
– zmiana czasu oczekiwania pomi�dzy kursami na losowo wybranej linii, 
– zmiana kierunku kursowania na losowo wybranej linii, 
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– zmiana przebiegu losowo wybranej linii. 
Pierwsze dwa rodzaje mutacji s� proste i sprowadzaj� si� losowej zmiany odpowiednich 

warto�ci i nigdy nie mog� doprowadzi� do powstania osobnika o niewła�ciwej strukturze. 
Równie nieskomplikowana jest zmiana kierunku kursowania, a jej efekty szczególnie dla linii 
w kształcie p�tli mog� by� znacz�ce. 

Bardziej zło�ona jest procedura zmiany przebiegu linii: losowane s� dwa wierzchołki 
le��ce na danej linii komunikacyjnej i fragment linii pomi�dzy nimi zast�powany jest inn�, 
dowoln� �cie�k� w grafie. Gdy wylosowane wierzchołki pokrywaj�, generowana jest 
dodatkowa p�tla maj�ca swój pocz�tek i koniec w wylosowanym wierzchołku. Po ka�dej 
zmianie przebiegu sprawdzana jest poprawno�� struktury i w przypadku utworzenia osobnika 
nieprawidłowego działanie operatora jest cofane. Przykładowe mutacje przebiegu linii 
pokazano na Rys. 7.  

Rys. 7. Przykłady mutacji przebiegu linii. Kropkami zaznaczono dodany wskutek mutacji fragment 
linii, kreskami poprzedni przebieg linii

�ródło: [11] 

2.3. Operator krzy�owania 
Operator krzy�owania jest charakterystyczny dla algorytmu genetycznego i stanowi o jego 

sile. Operator krzy�owania umo�liwia bowiem wydajne generowanie lepiej przystosowanych 
potomków z osobników o mniejszej warto�ci funkcji celu, a których struktura zawiera 
wysokiej jako�ci fragmenty. Krzy�owanie polega na wymianie fragmentów struktury 
pomi�dzy dwoma losowo wybranymi osobnikami. W pierwszym z nich losuje si� pewien 
podzbiór linii i nast�pnie w drugim z nich dobiera taki sam liczebnie podzbiór linii, aby 
zbiory odwiedzanych przystanków były jak najbardziej zbli�one. W drugim kroku nast�puje 
wymiana obu zestawów linii. Na Rys. 8. pokazano działanie operatora krzy�owania. 
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Rys. 8. Działanie operatora krzy�owania  

�ródło: [11] 

Po ka�dym krzy�owaniu sprawdzana jest poprawno�� struktury i w przypadku utworzenia 
osobnika nieprawidłowego działanie operatora jest cofane. 

2.4. Obliczanie warto�ci funkcji dostosowania 
Jak zaznaczono we wst�pie do problemu projektowania linii i rozkładu jazdy mo�na 

zastosowa� wiele ró�nych kryteriów optymalizacyjnych. W opisanym modelu zało�ono stał�
liczb� linii i stał� liczb� b�d�cych w dyspozycji autobusów, wi�c kwestia kosztów nie jest tu 
bardzo istotna. Skupiono si� zatem na sprawno�ci zaspokojenia zadanych potrzeb 
transportowych przy ustalonej liczbie �rodków transportowych. Jako uniwersalny i 
jednoznaczny miernik wybrano całkowity czas realizacji zadanych przewozów – czas od 
rozpocz�cia pierwszego kursu do dostarczenia ostatniego pasa�era na jego docelowy 
przystanek. Poniewa� funkcja dostosowania musi by� funkcj� rosn�c� wraz z jako�ci�
osobnika, jako jej warto�� zastosowano odwrotno�� całkowitego czasu realizacji przewozów.  

W celu wyznaczenia tego czasu zastosowano symulacj� realnych zachowa� pasa�erów. 
Dla ka�dego wariantu rozwi�zania znany jest przebieg linii i odst�p pomi�dzy kursami – 
zatem znane s� dokładnie czasy zdarze� w systemie: przyjazdów i odjazdów dla 
poszczególnych przystanków. Kolejne takie zdarzenia s� kluczowymi momentami w trakcie 
symulacji:  
– W tych chwilach ka�dorazowo przegl�dany jest zbiór rekordów potrzeb transportowych i 

te rekordy, których czas wła�nie nadszedł s� przetwarzane: okre�lone grupy pasa�erów 
pojawiaj� si� na swoich przystankach pocz�tkowych z ch�ci� podró�y do wła�ciwych 
przystanków docelowych. 

– W tych samych chwilach pasa�erowie podejmuj� decyzje o wyborze trasy i ewentualnych 
przesiadkach. Zało�ono przy tym ich pełn� wiedz� o rozkładzie jazdy, co pozwala im na 
planowanie podró�y tak, aby osi�gn�� swój przystanek docelowy w jak najkrótszym 
czasie. Przyj�to realistyczne zało�enie, �e pasa�erowie nie znaj� stopnia zaj�to�ci pojazdu, 
na który oczekuj�. Mo�e wi�c zdarzy� si� tak, �e planowana przez nich podró� nie b�dzie 
mogła zosta� zrealizowana i b�d� musieli oczekiwa� na przystanku pocz�tkowym lub 
po�rednim na przyjazd kolejnego pojazdu i ewentualnie zmodyfikowa� swoje plany.  
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Procedura aktualizacji potrzeb transportowych jest wywoływana w chwili wyst�pienia 
ka�dego ze zdarze�. Rys. 9. ilustruje główn� ide� tej procedury: w chwili t0 = 120 zaszło tu 
zdarzenie polegaj�ce na przyje	dzie autobusu linii czerwonej na przystanek 6. W zbiorze 
rekordów potrzeb transportowych rekordy odpowiadaj�ce czasom t = 90 i wcze�niejszym 
zostały ju� przetworzone przy okazji zaj�cia poprzednich zdarze�, obecnie b�d� przetwarzane 
rekordy odpowiadaj�ce czasom niewi�kszym ni� t0 (t = 115, t = 120). Grupa 20 osób pojawia 
si� na przystanku 5 z zamiarem podró�y do przystanku 7, na tym samym przystanku 
przybywa nast�pne 20 osób i ma zamiar dojecha� do przystanku 9. Podobnie grupa 20 
pasa�erów pojawia si� na przystanku 3 z zamiarem podró�y do przystanku 9, kolejne 5 osób 
ma zamiar dojecha� z 9 do 3. 

Rys. 9. Ilustracja procedury aktualizacji potrzeb transportowych w chwili zaj�cia jednego ze zdarze�

�ródło: opracowanie własne 

Procedura symuluj�ca wybór trasy przez pasa�erów została zrealizowana w praktyce w 
ten sposób, �e w momencie ka�dego zdarzenia tworzony jest wa�ony graf dost�pno�ci dla 
wszystkich przystanków na podstawie aktualnych pozycji pojazdów. Wagami s� czasy 
przejazdu do poszczególnych wierzchołków grafu z uwzgl�dnieniem czasu oczekiwania przy 
przesiadkach. Dla ka�dej grupy pasa�erów okre�lonej przez przystanek na którym si�
aktualnie znajduj� i przystanek docelowy za pomoc� algorytmu Dijkstry wyznaczany jest 
najszybszy w danym momencie wariant podró�y. Pokazano to schematycznie na Rys. 10., 
gdzie zaszło zdarzenie: przyjazd autobusu linii czerwonej na przystanek 6. Grupa pasa�erów 
podró�uj�ca t� lini� z przystanku 5 do przystanku 7 doł�cza do ewentualnych pasa�erów 
oczekuj�cych na tym przystanku, a chc�cych równie� dojecha� do 7. Pasa�erowi ci musz�
podj�� decyzj�, czy kontynuowa� podró� lini� czerwon� (czas podró�y 18 min), czy poczeka�
na kurs linii niebieskiej (czas podró�y 10 min). Decyduj�cym kryterium jest czas oczekiwania 
na kurs linii niebieskiej: gdy jest mniejszy od 8 minut pasa�erowie wybieraj� podró� lini�
niebiesk�, gdy wi�kszy czerwon�. 

Rys. 10. Przykład planowania trasy przez pasa�erów

�ródło: [11] 
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Zdarzeniem ko�cowym tej symulacji jest opuszczenie pojazdu na przystanku docelowym 
przez ostatniego pasa�era.  

W przypadku algorytmu genetycznego, przy losowym tworzeniu kolejnego pokolenia 
zastosowano metod� koła ruletki: prawdopodobie�stwo przej�cia osobnika do nast�pnego 
pokolenia jest proporcjonalne do warto�ci funkcji dostosowania. Metoda koła ruletki mo�e 
by� zmodyfikowana przez wprowadzenie selekcji elitarnej – grupa osobników o najwi�kszej 
warto�ci funkcji dostosowania przechodzi bez losowania do nast�pnego pokolenia. Skutkuje 
to pewno�ci�, �e najlepsze warianty rozwi�zania nie zostan� utracone. Mo�e to jednak 
spowodowa� ograniczenie zdolno�ci eksploracyjnej algorytmu i aby tego unikn�� nale�y 
dobra� stosunkow� niewielk� liczebno�� elity. 

2.5. Generacja rozwi�za� pocz�tkowych 
Rozwi�zanie pocz�tkowe dla symulowanego wy�arzania jest z reguły generowane losowo, 

równie� losowo generowana w wi�kszo�ci implementacji algorytmów genetycznych jest 
populacja pocz�tkowa. Składa si� z ró�nych osobników, z których w trakcie ewolucje te o 
najgorszych własno�ciach s� do�� szybko wypierane, za� te lepsze stopniowo s� ulepszane i 
zaczynaj� dominowa�. Gdyby dla opisywanej tutaj struktury zastosowa� czysto losowe 
generowanie rozwi�za� pocz�tkowych wi�kszo�� z nich byłaby nieprawidłowa – nie 
zapewniałaby realizacji potrzeb transportowych z powodu braku spójno�ci linii 
komunikacyjnych. W prezentowanej pracy do generacji rozwi�za� pocz�tkowych 
zastosowano wi�c znan� heurystyczn� procedur� [2, 3, 9]. Zasada tej procedury polega na 
wyszukaniu dwóch przystanków o najwi�kszych potrzebach transportowych i wytyczeniu 
najkrótszej linii pomi�dzy nimi. Kolejne pod wzgl�dem potrzeb transportowych przystanki, 
albo ju� le�� dotychczas skonstruowanej linii, albo zostaj� do niej doł�czane. Autobusy s�
przydzielane do linii równomiernie z dost�pnej puli. 

Zalet� takiego podej�cia jest rozpocz�cie optymalizacji od stosunkowo dobrego 
rozwi�zania. W przypadku algorytmu genetycznego otrzymuje si� w ten sposób populacj�
pocz�tkow� składaj�c� si� z identycznych osobników, a to nie jest cz�ste dla typowych 
implementacji. Takie rozwi�zanie charakteryzuje si� całkowitym brakiem ró�norodno�ci 
populacji. Ta niedoskonało�� mo�e by� zrekompensowana zwi�kszonym 
prawdopodobie�stwem mutacji w pierwszych krokach ewolucji.  

3. UZYSKANE WYNIKI 
Przedstawiony model i obie metody optymalizacji zostały przetestowane na wielu bardzo 

prostych przykładach w celu sprawdzenia poprawno�ci działania. Po dokonaniu niezb�dnych 
korekt i doborze parametrów dla obu algorytmów uzyskano zadowalaj�ce wyniki. W 
nast�pnej fazie zbudowano nieco bardziej zło�ony, fikcyjny model sieci transportowej i 
potrzeb transportowych. Model ten przedstawiono na Rys. 11. 
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Rys. 11. Graf sieci modelowej transportowej

�ródło: opracowanie własne 

Potrzeby transportowe zmieniaj� si� z czasem – w kolejnych chwilach nowe grupy 
pasa�erów pojawiaj� si� na przystankach z zamiarem podró�y do ró�nych przystanków 
docelowych. Rys. 12. przedstawia sumaryczn� liczb� pasa�erów pojawiaj�cych si� na 
przystankach w funkcji czasu, a rys. 13. pokazuje za pomoc� pasm ł�cz�cych pary 
przystanków całkowit� liczb� pasa�erów podró�uj�cych pomi�dzy poszczególnymi 
przystankami. Im szersze pasmo, tym wi�ksza liczba pasa�erów przemieszczaj�cych si�
pomi�dzy przystankami. 

Rys. 12. Sumaryczne potrzeby transportowe w kolejnych chwilach symulacji 

�ródło: opracowanie własne 

�

���

���

���

���

���

���

	��


��

�� �� �� �� �� ��

��

��
��
��
��
���
��
��
��
��
��
��
�

������ �����!"#��������$��%��&




���			��������

Rys. 13. Całkowita liczba pasa�erów podró�uj�cych pomi�dzy poszczególnymi przystankami

�ródło: opracowanie własne 

Całkowita liczba pasa�erów chc�cych odby� podró� wynosiła 2055. Zało�ono istnienie 4 
linii, obsługiwanych ł�cznie przez 20 autobusów o pojemno�ci 60 osób ka�dy. Czas realizacji 
potrzeb transportowych dla rozwi�zania pocz�tkowego wynosił 211 jednostek. Obie 
procedury: algorytm genetyczny i symulowane wy�arzanie zostały uruchomione 
kilkunastokrotnie i ka�dorazowo uzyskano zbli�one, ale nie identyczne wyniki. Parametry 
algorytmu genetycznego zostały dobrane w fazie testów, a ich warto�ci zebrano w tabeli 1. 

Tab. 1. Parametry algorytmu genetycznego
Parametr Warto��
Prawdopodobie�stwo mutacji 0.10 
Prawdopodobie�stwo krzy�owania 0.60 
Liczebno�� populacji 40 
Liczba potomstwa 2 
Metoda selekcji ruletka + elita (1 osobnik) 
Liczba pokole� 500 

�ródło: opracowanie własne 

Kluczowym parametrem algorytmu symulowanego wy�arzania jest temperatura 
pocz�tkowa, z reguły jej warto�� dobiera si� tak, aby była w zgrubnym przybli�eniu równa 
warto�ci funkcji celu. Liczb� iteracji dobrano tak, �e analizie podlegało w przybli�eniu tyle 
samo wersji rozwi�zania, ile dla algorytmu genetycznego. Czynnik decyduj�cy o obni�aniu 
temperatury (q) obliczono na podstawie powszechnie przyjmowanej zale�no�ci: 

51
it

q
N

= −       (4) 

gdzie Nit oznacza liczb� iteracji. Parametry symulowanego wy�arzania zebrano w tabeli 2. 

Tab. 2. Parametry symulowanego wy�arzania
Parametr Warto��
Temperatura pocz�tkowa 0.005 
Liczba iteracji 15000 
Szybko�� obni�ania temperatury 0,999666667 

�ródło: opracowanie własne 

Uzyskane wyniki – całkowite czasy realizacji potrzeb transportowych prezentuje tabela 3 
(podkre�lono w niej najlepsze wyniki). Dla obu zastosowanych metod optymalizacyjnych 
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obliczono warto�� �redni� i odchylenie standardowe. Analiza tych danych szybko prowadzi 
do wniosku, �e bardziej wiarygodn� metod� jest algorytm genetyczny, gdy� �redni wynik jest 
prawie o 10% lepszy, a rozrzut uzyskiwanych warto�ci dwukrotnie ni�szy. Nale�y jednak 
zauwa�y�, �e najlepszy z osi�gni�tych rezultatów (124) jest wynikiem działania 
symulowanego wy�arzania! Ten pojedynczy rezultat znacz�co odstaje od pozostałych 
wyników uzyskanych za pomoc� symulowanego wy�arzania, ale jest mo�liwy, gdy� oba 
algorytmy s� niedeterministyczne. 

Tab. 3. Podsumowanie wyników dla serii optymalizacji
l.p. Algorytm genetyczny Symulowane wy�arzanie 
1 128 150 
2 141 142 
3 144 142 
4 128 143 
5 144 139 
6 132 124
7 148 168 
8 129 159 
9 134 143 
10 140 148 
11 133 163 
12 130 164 
T�r 135.9 148.8 
� 6.8 12.2 

�ródło: opracowanie własne 

Najlepsze rozwi�zania syntetycznie pokazano w tabeli 4, podaj�c dodatkowo dla ka�dej 
linii liczb� przydzielonych autobusów, czas jazdy i czas postoju pomi�dzy kursami. 

Tab. 4. Zestawienia najlepszych rozwi�za�
Algorytm Wynik 

Szkic przebiegu linii Liczba 
autobusów 

Czas 
jazdy 

Postój 

AG 128 

4 60 0 
8 66 6 
7 75 2 
1 40 0 
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AG 128 

4 60 0 
7 66 4 
8 82 6 
1 19 0 
AG 129 

5 44 1 
8 66 6 
6 49 5 
1 20 0 
SW 124 

7 106 6 
3 50 1 
6 41 2 
4 46 3 
�ródło: opracowanie własne 

Jak mo�na zauwa�y� rozwi�zania uzyskane za pomoc� algorytmu genetycznego s� do 
siebie do�� podobne, ró�nice dotycz� szczegółów przebiegu linii i liczby przydzielonych 
autobusów. Struktura rozwi�zania uzyskanego przez symulowane wy�arzanie jest nieco 
odmienna, prawdopodobnie jest to efekt pocz�tkowej fazy, w której panuje wysoka 
„temperatura” umo�liwiaj�ca bardzo dalekie odej�cie od rozwi�zania wst�pnego i dzi�ki temu 
eksploracj� odległych obszarów przestrzeni rozwi�za�. 

Analiza wygenerowanych linii komunikacyjnych prowadzi do wniosku, �e uzyskane 
ostatecznie optymalne przebiegi to albo p�tla, albo klasyczny przebieg tam i z powrotem, 
czasem z niewielk� p�tl�.  
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Na podkre�lenie zasługuje znaczne zmniejszenie (wi�cej ni� o 30%) w trakcie 
optymalizacji czasu potrzebnego na realizacj� potrzeb transportowych. Warto tu podkre�li�, 
�e wyj�ciowy układ linii komunikacyjnych jest okre�lony przy u�yciu cz�sto stosowanej 
metody heurystycznej.  

PODSUMOWANIE 
W prezentowanej pracy zaproponowano u�ycie metod sztucznej inteligencji do 

projektowania harmonogramu przewozów, a w szczególno�ci do projektowania układu linii 
komunikacyjnych i rozkładu jazdy. Uzyskane wyniki pozwalaj� s�dzi�, �e pokazany model 
po udoskonaleniu i precyzyjnym okre�leniu jego parametrów mo�e by� podstaw� naukowej 
metody, a w konsekwencji dalszego rozwoju znale	� praktyczne zastosowanie. W 
odró�nieniu od wi�kszo�ci prac poruszaj�cych podobn� tematyk� efektem jest równie�
uzyskanie optymalnego układu linii komunikacyjnych.

Mo�liwe kierunki rozwoju prezentowanego w pracy podej�cia s� wyznaczone przez: 
− wprowadzenie do funkcji celu kryteriów ekonomicznych w sposób jawny 
− dopuszczenie mo�liwo�ci wyst�powania w�złów sieci, dla których istniej� potrzeby 

transportowe i nienale��cych do �adnej z linii – czas doj�cia do przystanku byłby 
wł�czony do funkcji celu 

− zmienn� liczb� linii i �rodków transportowych, które równie� b�d� podlegała doborowi w 
trakcie optymalizacji 

− ulepszenie algorytmu symulowanego wy�arzania, tak aby zachowuj�c jego ogromn�
zdolno�� eksploracyjn� poprawi� zbie�no�� i powtarzalno��. 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS  
FOR PASSENGER TRANSPORT SCHEDULING 
WITH DYNAMIC TRANSPORTATION NEEDS 

Abstract 
The problem of constructing an optimal schedule for the multiple source nodes and destination 

nodes with a limited number of vehicles is computationally complex.  In many cases, depending on the 
range of the tasks the problems as a rule are NP - hard. So, the development of a heuristic method to 
find the optimal solution in a short time can be of great practical importance. This paper proposes the 
use of the methods of artificial intelligence to design the course of bus routes and the timetables. The 
results obtained with the use of the genetic algorithm and the simulated annealing were compared. 
The model assumes the knowledge of the structure of the transport network and a predetermined 
number of means of transport (buses). Dynamic transportation needs are introduced as a series of 
requests of travel between pairs of bus stops for different groups of passengers in successive moments 
of time. The total travel time of all passengers including waiting time at bus stops is here the 
minimized value.
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