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Diplomová práce Mateje Grajciara se zaměřuje na oblast umělé inteligence, konkrétně
multiagentní modelování přepravních služeb, řidičů (taxi) a zákazníků. Tento model je
použit  pro  návrh  dvou směrovacích  algoritmů pro  tržně  orientovanou přepravu  na
objednávku. Oba algoritmy generují doporučení pro řidiče taxi tak, aby se po převezení
zákazníka přesunuli na vhodná místa, kde mohou efektivně nabrat další zákazníky a
transportovat je do jejich požadované cílové destinace. První z algoritmů cílí na profit
řidičů  taxi  (profit-aware)  a  druhý  na  co  možná  nejvyšší  utilizaci  taxi  a  počet
přepravených zákazníků (customer-aware). Na základě experimentálního porovnání v
simulaci, práce ukazuje vhodnost uvedených algoritmů podle počtu operujících vozidel
přepravní služby.

Práce  je  rozdělena  do pěti  hlavních  kapitol.  Po  úvodní  kapitole  motivující  problém
následuje  první  z  hlavních  kapitol  s  přehledem související  literatury.  Následují  dvě
kapitoly, jedna formálně popisuje použitý multiagentní model daného systému a druhá
taktéž formální popis navrženého řešení. Poslední dvě z pěti hlavních kapitol vysvětlují
implementaci navržených algoritmů podle předešlého formálního popisu, vč. nutných
praktických  úprav  a  experimentální  výsledky  použitých  algoritmů.  Celá  práce  je
uzavřena diskusí a možnými směry do budoucna.

Práce  je  velmi  dobře  motivována  a  obsahuje  kvalitní  a  velmi  důsledný  přehled
související a literatury. Model vlastního multiagentního systému je vhodně zvolený a
vychází z principů pravděpodobnostního popisu tržních systémů. Práce důsledně uvádí
všechny matematické předpoklady, které jsou formálně popsány. Popis mechanizmu
celého systému je poté definován jako dva optimalizační problémy. 

Dvě navržené metody jsou popsány pomocí dvou funkcí potenciálu zisku pro řidiče taxi
podle  cílových  regionů,  kam  se  přesunout  po  dokončení  předešlého  transportu.
Bohužel práce nevysvětluje, která z metod a do jaké míry je prací studenta a která
vychází  ze  známých  řešení.  Dle  citované  literatury  odhaduji,  že  customer-aware
princip je do velké míry přepoužit  z literatury a profit-aware je nový a jde o práci
studenta.  Dále  také  není  uveden  způsob  jak  je  možné  řešením  uvedených
optimalizačních problémů dojít k popsaným funkcím potenciálu. Tento krok je zásadní
jak z pohledu odůvodnění formálního modelu systému, tak hlavně pro možnost ověřit
jestli  dané řešení je správné za uvedených předpokladů v kapitole 3. Podobně pak
kapitola popisující implementaci nepopisuje přesný způsob použití funkcí potenciálu v
implementaci směrovacích algoritmů (rovnice 4.5 a rovnice 4.6 je v upravené formě),
pouze odkazuje na definovaný optimalizační problém z popisu modelu v rovnici 3.10,
který  se  vztahuje  k  metodě  passengerWillingToPay().  Ve  finálním  (large-scale)
experimentu některé závěry nejsou dostatečně podložené v uvedených grafech. Např.
„it can be clearly seen that the system without the routing feature, is able to serve
only fraction of the customers served“, nicméně v grafu má profit-aware routing a no
routing velmi podobné hodnoty s výjimkou jednoho konkrétního měření pro 17 řidičů. 

Po formální  stránce práce obsahuje množství  chyb a překlepů (cca 1 na stranu),  z
vážnějších např. v rovnici  3.2 chybí  ρ u spodního indexu  max,  u rovnice 3.10 není
definováno  L, v rovnici 3.11  g  a v rovnici 4.5 popis neodpovídá použitým výrazům,
čímž není jasné jestli jde o zápis podmíněné pravděpodobnosti v případě expectation a



konjunkce v případě společné pravděpodobnosti,  číslování obsahuje 0-té kapitoly a v
případě kapitoly 4 je o úroveň posunuté a grafy 6.5 až 6.9 obsahují uměle zvolenou
relativní hodnotu (popř. pokud se jedná o záměr, práce by měla vysvětlit dané hodnoty
a proč byly takto zvoleny).  Struktura je  zvolená vhodně,  tok  textu až  na uvedené
výjimky  návaznosti  kapitol  je  dobrý.  Student  vhodně  cituje  relevantní  literaturu  a
vychází z ní. Zadání práce bylo splněno ve všech bodech.

Pozitivně hodnotím studentovu volbu obtížného ale velmi důležitého tématu práce a
dále  pak,  že  práce je  psaná v anglickém jazyce.  Na druhou stranu to,  že  student
zapomněl  jednu  z  vět  dokončit  (první  odstavec  kapitoly  6.1),  poukazuje  na
nedůslednou finální kontrolu textu.

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a jde o práci dobré kvality.
Předloženou diplomovou práci hodnotím známkou dobře (C).

K práci mám následující otázky:

1. V práci uvádíte a vysvětlujete parametr β v použité beta distribuční funkci ve
vztahu k modelované poptávce. Jaký vztah má parametr α?

2. Jak si vysvětlujete, že průměrný profit řidičů (Fig. 6.8) klesá se zvětšujícím se
počtem řidičů podobně pro obě porovnávané metody a v absolutních hodnotách
je nižší pro profit-aware, i když jde o metodu, která se zaměřuje přímo na profit
řidičů?

V Praze, dne 25.5.2015

Ing. Antonín Komenda, PhD.
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