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Abstrakt
Jak  studium  a  modelování  umělé  inteligence,  tak  vhodné  využití  distribuovaných  výpočetních 
systémů patří  k  tématům,  o kterých  se  dnes  a  v  budoucnu ještě  hodně  mluvit  bude.  Zmíněných 
odvětví se týká i tato práce s daným úkolem navrhnout a implementovat simulátor umělého života s 
využitím distribuovaného výpočtu. Zmíněná aplikace byla v rámci této práce realizována a podrobena 
několika zátěžovým testům za účelem vypozorování různých zákonitostí  distribuovanému systému 
vlastních. Při  návrhu byly uvažovány různé způsoby decentralizace simulačních zdrojů a výpočtů. 
Finální program se neukázal jako nejvhodnější pro simulace a modelování jednoduchých problémů z 
oblasti AI, které naopak spíše brzdí a do budoucna by měl být spíše zaměřen na výpočetně složitější 
problémy, které spíše využijou kapacit a výhod podobného systému.

Abstract
Along  with  the  artificial  intelligence  modelling  and  related  studies,  distributed  computing  ranks 
amongs the most discussed scientific topics nowadays and one can be certain that it will not fade 
away anytime soon. This work is also concerned about the above mentioned topics, more precisely its 
its main goal is to design and implement a distributed artificial intelligence simulator. The mentioned 
application was  realized during as  an  firm part  of  this  work and  some  benchmarks  were  run to 
determine and observe some properties inherent to distributed systems. The actual realization takes 
into account different approaches to distributing simulation resources. The final product did not prove 
as that convenient for simulation of rather simple AI models, which it if fact, even slowed down at 
times. In the future the project should be aimed towards more computationally challenging problems, 
that can truly use the capacity and advantages of such a computational system.
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1 Úvod
Studium umělé inteligence (AI) a pokusy s ní i přes již poměrně dlouhý čas strávený jejím výzkumem 
byly, jsou a určitě ještě dlouhou dobu budou nějakou dobu patřit mezi ta odvětví vědy, která v sobě 
skrývají  pořád  dostatek  neprobádaného  a  fascinujícího  vědění.   Však  je  také  stále  více  a  více 
nadšenců i vědců přilákáno k jeho studiu, ať už vidinou objevení toho “skutečného umělého života”, 
či kvůli výhodám a vylepšením, které přinášejí algoritmy a postupy objevené během studia AI do 
stávajících problémů a zavedených principů. Přece jen se stále se rozvíjející technickou vyspělostí 
naší civilizace přibývají i konečně dostačující nástroje pro zkoumání mnoha doposud neprobádaných 
oblastí, z čehož mnoho jich je právě i v oblasti výzkumu umělého života a nelze se moc divit, že 
objevy v tomto odvětví patří k těm nejlákavějším.

Svou troškou do mlýna jsem se rozhodl přispět i já a v této práci jsem se rozhodl pokusit se 
navrhnout a posléze realizovat distribuovaný simulátor umělého života. Budu se především zajímat o 
možné  způsoby  distribuce  simulačních  dat  mezi  účastnící  se  výpočetní  uzly  v  síti  a  zhodnotit 
vhodnost takto řešeného simulátoru pro modelování jednodušších jevů spadajících do oblasti umělé 
inteligence a života.

Nejprve  se  v  této  práci  podíváme  na  přehled  nejpopulárnějších  simulací  souvisejících  s 
problematikou AI od těch nejjednodušších až po ty složitější a výpočetně nejnáročnější. Dále se budu 
věnovat  kratšímu  úvodu  do  problematiky  distribuovaného  výpočtu,  principů  a  technologií 
následovaná průzkumem současného stavu podobně zaměřených existujících aplikací.

Začátek  sekce  týkající  se  mého  vlastního  návrhu  a  implementace  distribuovaného 
výpočetního  prostředí  pro  simulaci  jednodušších  multiagentních  systémů  obsahuje  definici 
požadavků na takovou aplikaci a je následován obecným popisem implementace a struktury aplikace.
 

Poté jsou prezentovány a diskutovány experimenty s distribuovaným simulátorem a nakonec 
je zde závěrečné zhodnocení a možné budoucí vyhlídky pro pokračování v projektuů
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2 Umělá inteligence, umělý život a jeho 
simulace, distribuovaný výpočet

Studium umělé inteligence (AI) a pokusy s ní i přes již poměrně dlouhý čas strávený jejím výzkumem 
byly, jsou a určitě ještě dlouhou dobu budou nějakou dobu patřit mezi ta odvětví vědy, která v sobě 
skrývají pořád dostatek neprobádaného a fascinujícího vědění. Však je také stále více a více nadšenců 
i vědců přilákáno k jeho studiu, ať už vidinou objevení toho “skutečného umělého života”, či kvůli 
výhodám a vylepšením, které přinášejí algoritmy a postupy objevené během studia AI do stávajících 
problémů a zavedených principů. Přece jen se stále se rozvíjející technickou vyspělostí naší civilizace 
přibývají  i  konečně  dostačující  nástroje  pro  zkoumání  mnoha  doposud  neprobádaných  oblastí,  z 
čehož mnoho jich je právě i v oblasti výzkumu umělého života a nelze se moc divit, že objevy v 
tomto  odvětví  patří  k  těm nejlákavějším.  Přispívají  k  tomu  i  poslední  dobou  čím  dál  tím více 
zajímavější  průzkumy odnože  AI  zvané  „emergence“[2,3,5],  čili  jakéhosi  výzkumu samovolného 
vzniku pořádku z chaosu, „řádu zdarma“ [5]

Navíc simulací s problematikou AI souvisejících jevů (emergence, kybernetika atd.) se dnes 
může zabývat prakticky  každý. Pro návrh a modelování těch nejjednodušších jevů je potřeba znát jen 
opravdové  základy  programování  či  technik  modelování  a  simulace  a  samozřejmě  je  zde  vždy 
možnost využít nepřeberné množství hotových nástrojů k „hraní“ si s umělou inteligencí, kterých je 
na internetu dneska spousta. 

Podíváme se tedy na některé populární modely inteligentího chování či umělého života.

2.1 Celulární automaty
Volně řečeno, celulární automaty jsou n-dimenzionální modely sestávajíci se z určitého počtu buněk, 
jejich  možných  stavů  a  přechodní  funkce  pro  další  generaci,  kde  každý  další  simulační  krok  je 
vypočítáván na základě výhodnocení dané funkce zohledňující okolí dané buňky a současný stav. 
Podle  výsledku se  nastavuje  hodnota  buňky pro další  generaci  a  funkce se  provádí  pro všechny 
ostatní buňky.

Nejjednodušším příkladem jsou  jednorozměrné  celulární  automaty definované  přechodními 
funkcemi označenými čísly, která po převodu do binární soustavy udávají podmínky pro změnu v 
dalších krocích automatu.

     Obrázek 1.1: Jednorozměrný celulární automat - pravidlo 30 – z jediného bodu 
        vzníkají v dalších generacích různě rozmístěné pravidelné obrazce,
        převzato z: http://wygit.killingtime.net
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Pro studium umělé inteligence a života jsou celulární automaty zajímavé hned několika vlastnostmi. 
Byly například objeveny konfigurace jednorozměrných celulárních automatů, jejichž vizuální výstup 
se shodoval či k nerozeznání podobal vzorům na ulitách některých měkkýšů. Dále byla vypozorována 
podobnost  chování  některých celulárních automatů  s  průběhem jistých chemických reakcí  a  také 
možnost využití celulárních automatů jako spolehlivých generátorů pseudonáhodných čísel. Dalším 
poměrně  zajímavým  faktem  byla  zjištená  vlastnost  univerzálního  Turingova  stroje  (schopné 
zpracovávat instrukce a „počítat“) pro některé celulární automaty (jednorozměrný celulární automat s 
pravidlem 110, „Life“ Johna Hortona Conwaye). 

Druhý  zmíněný  se  stal  podnětem  k  mnohým  výzkumům,  protože  jen  na  základě  čtyř 
jednoduchých  pravidel  můžou  vznikat  složité,  pravidelné  a  systematické  obrazce,  jež  se  staly 
poměrně dobrým impulzem pro další studium v oblasti emergence a spřízněných oborů

       Obrázek 1.2: Ukázka z programu Game Of Life, Martin Weiss
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2.2 2D Agentní a multiagentní systémy
Agentem je obecně nazýváno cokoliv, co se dá popsat jako entita vnímající prostředí okolo sebe 
a reagující na něj [1] Agentními či multiagentnímy systémy by se pak daly nazvat modely systémů, 
ve kterých se vyskytuje určitý počet agentů s daným chováním, kteří mezi sebou různě interagují a 
zakládají své příští akce na měnícím se stavu systému, nejčastěji však na základě přijatých informací 
ze svého předem definovaného blízkého okolí. Tyto modely umělého života jsou neméně zajímavé 
než celulární automaty popsané v předchozí kapitole, protože přece jen nám dávají možnost popisu a 
formulace složitějších procesů a chování simulace a především se s nimi už dají přibližně modelovat 
některé reélné nebo chcete-li živé multiagentní systémy. Dobrým příkladem toho můžou být třeba 
poměrně  věrné  simulace  chování  mravenčích  kolonií,  případně  modely jevu  zvaného  „flocking“ 
shlukování hejn ryb či houfů ptáků. 

Obrázek 1.4:  Simulátor jevu zvaného flocking, tedy shlukování 
agentů do houfů na základě jednoduchých pravidel, 
program FlockingSim, Martin Weiss

Agentní  a  multiagentní  systémy jsou  jak  možným vydatným zdrojem informací  o  modelovaném 
skutečném systému, tak se dají samozřejmě využít i jako základ pro výpočetní prostředí pro různé 
problémy.  Nutno  zmínit  třeba  použití  principů  simulace  mravenčí  kolonie  při  řešení  „problému 
obchodního cestujícího“ při hledání optimálních směrovacích protokolů pro různé telekomunikační 
sítě. 

Samozřejmě  existují  i  mnohem  složitější  modely  multiagentních  systémů  využívající 
genetických algoritmů pro vytříbení svých instrukčních sad a tvůrci některých těchto systémů se pro 
inspiraci  nebojí  zajít  ani  do odvětví  ekonomiky  [3] a vznikají  potom opravdu fascinující  agentní 
prostředí.
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Obrázek 1.3 .. simulátor mraveniště a mravenců sbírajících jídlo
a předávajících si informace feromonovou stopou,

převzato z http://www.petrmacek.com

2.3 3D a evoluční simulace
Ještě zajímavějšími simulacemi umělého života a multiagentních systémů jsou ty provedené ve třech 
rozměrech.  Oproti  dvourozměrným  simulacím,  kde  dochází  k  podstatnému  zjednodušení 
simulovaného  jevu,  se  tady  nabízí  mnohem  více  možností,  co  a  jak  popsat  a  v  kombinaci  s 
evolučními  algoritmy  se  dostáváme  se  k  ještě  reálnějším  modelům.  Počínaje  třeba  opravdu 
realistickými simulátory shlukování ptáků a konče třeba ohromujícími příklady různotvarých  entit, 
které se samy „naučí“ různé běžné činnosti (chodit, přecházet mosty, kopat do míče atd. )

                                 Obrázek 1.5: Ukázky z 3D simulátoru breve, 
     převzato z http://www.spiderland.org/breve
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 Obrázek 1.6: Ukázka z 3D evoluční simulace chování entity v simulátoru 
                 Framsticks, převzato z http://www.framsticks.com

2.4 Simulace „skutečného umělého života“
Poslední  z  kategorií,  kterou  bych  vyzdvihnul  jsou  simulační  iniciativy a  nástroje  pokoušející  se 
namísto modelováni zjednodušených systémů s inteligentními subjekty pokoušejí o plnou simulaci 
vzniku  umělého  života  s  přihlédnutím  ke  všem  biologickým  a  chemickým  faktorům  s  tím 
souvisejícím. Jedná se o výpočetně i kapacitně neskutečně nákladné modely, které jsou tedy už spíše 
doménou větších vědeckých instituci na rozdíl  od předchozích modelů, které byly všechny dobře 
přístupné i pouhým nadšencům v oboru.

Dále bych do této výpočetně náročné kategorie zařadil všechny možné výzkumné projekty a 
frameworky zabývající se genetickým programováním a souvisejícími simulacemi.

2.5 Distribuované výpočetní prostředí
Možná by se v dnešní době mohlo zdát,  že při  stávajícím tempu technologického vývoje a s tím 
souvisejícím zdokonalováním počítačů a techniky vůbec, především tedy jejich výpočetní síly,  by 
neměly existovat prakticky žádné hranice a omezení pro vědu, co se výpočetní kapacity týče, ale opak 
je pravdou. Požadavky na výpočetní sílu a datovou kapacitu rostou snad ještě rychlejším tempem, což 
je víceméně logické, protože přece jen čím více se rozvíjí různá jak vědní, tak průmyslová odvětví, 
tím více toho víme o různých jevech a mechanismech a tím více toho potřebujeme zohlednit při jejich 
zkoumáních a simulacích. 

Současnou odpovědí na tento problém je stále se zvyšující poptávka po zapojení paralelních 
výpočetních systémů do stávajících projektů a  v poslední  době stále  oblíbenějších řešení  pomocí 
distribuovaných výpočetních systémů, známých pod názvy grid computing, cloud computing či třeba 
cluster computing.
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Pokud  bychom chtěli  distribuovaný  výpočetní  systém nějak  oficiálněji  definovat,  můžeme  třeba 
použít tuto definici [4]:
Je to soubor nezávislých entit, které spolupracují v řešení problému, který nelze vyřešit individuálně. 
Například soubor autonomních procesorů dorozumívajících se po komunikační síti a majících tyto  
vlastnosti:
– žádný společný hodinový takt – žádná synchronizace procesorů
– žádná sdílená paměť – potřeba zasíláni zpráv
– geografická separace – nejlépe na LAN síti pro maximální výkon
– autonomie a heterogenita

 Obrázek 1.7: Příklad topologie distribuovaného výpočetního prostředí firmy MathWorks,
převzato z http://www.mathworks.com

Od paralelních systémů se tedy distribuované systémy odlišují tím, že pro komunikaci mezi 
jednotlivými výpočetními uzly je používáno sítě, ať už místní nebo internetu, narozdíl od paralelizace 
mezi jádry víceprocesorových stanic. Nedá se řídit jen výše zmíněnou definicí, možností obměn a 
specializovaných topologií a pojmenování je nespočet, ale základní principy jsou u všech víceméně 
stejné. Společným pojítkem je tedy účast shluku/sítě (cluster, grid) stanic na výpočtu/chodu aplikace, 
přičemž  se  nedá  mluvit  o  nějakém  unifikovaném  náhledu  na  formu  decentralizace  zdrojů  a 
výpočetních operací. Od výše zmíněné definice se dnes vyvinulo spoustu různých náhledů a metodik 
pro  distribuované  rozdělení  aplikací.  Některé  systémy  můžou  mít  oddělené  datové  stanice  od 
výpočetní a prezentační, některé zase používají data centralizovaná a decentralizace používají jen pro 
výpočetní servery nebo takzvaná „grid“ se zpravidla skládá ze spousty autonomních stanic, které jen 
mezi sebou komunikují výsledky. Uzly sítě se můžou dynamicky připojovat a odpojovat nebo naopak 
je  jejich  počet  fixně  dán  atd.  Rozepisovat  se  o  tom  dále  nemá  příliš  smysl,  protože  způsob 
decentralizace  a  návrhu distribuovaného výpočetního  prostředí  je  hodně aplikačně  specifický.  To 
samé  se  týká  třeba  zabudované  či  chybějící  centrální  synchronizace,  konkrétního  geografického 
rozmístění atd.
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2.6 Současný stav technologií
Co se simulace umělého života týče, tak se dá říct, že internet je dnes plný velkého množství takto 
tématicky orientovaných aplikací. Především pokud se jedná o různé jednodušší i složitější simulační 
modely celulárních automatů a multiagentních systémů, které se velice snadno implementují  jako 
Java applety.  Některé  na  poměrně amatérské úrovní,  ale  najde se  i  spoustu kvalitních,  například 
simulátor mravenčí kolonie a jevu „flocking“ na adrese  http://www.lalena.com/AI/ nebo simulační 
framework Swarm, který je dostupný na adrese http://www.swarm.org.

Mnohem zajímavější je situace u třírozměrných simulačních prostředí, schopných evolučního 
výpočtu  chování  entit.  Od  už  staršího  docela  povedeného  simulátoru  Framsticks 
(http://www.framsticks.com) po novější  a momentálně asi nejkomplexnější  modelovací framework 
svého druhu breve (http://www.spiderland.org/) ve kterém vzniklo spoustu podnětných a úchvatných 
simulací na pohled „živých“ entit.

Co se  distribuovaného výpočtu týče,  dostupných standardů a  frameworků pro paralelní  a 
decentralizovaný výpočet po síti je nepočítaně. Z těch komerčních a na Javě založených bych zmínil 
Sun  Grid  Engine (dostupný  i  v  open  source  verzi)  a  GridGain,  oba  dosti  robustní  frameworky, 
použitelné v různých rozsáhlejších aplikacích. Z těch nekomerčních a asi i nejzajímavějších je dnes 
velké části  uživatelů PC známá aplikace Berkeley Open Infrastructure for  Network Computing – 
BOINC,  na  kteréžto  platformě  je  v  současnosti  realizován  nespočet  projektů  ze  všech  možných 
vědních odvětví od matematiky, přes biologii či biochemii až po teorii her. Velice zajímavým faktem 
je, že podle statistických měření jednoho z projektů běžících na platformě BOINC, v poslední době 
dosáhl ohromné výpočetní síly  dosahující něco přes 8.5 PFLOPS [5] („petaflops“, jednotka měření 
výkonu  počítače,  zkratka  pro  „Floating  Operations  Per  Second“),  což  je  poměrně  ohromující, 
vezmeme-li v potaz, že standardní superpočítače se pohybují v řádech GFLOPS, čili „jen“ miliard 
miliard operací. 

A když  se  podíváme  přímo  na  využití  distribuovaného  výpočtu  v  problematice  umělé 
inteligence a umělého života, tak jediné případy najdeme právě u poslední z kategorií zmíněných v 
sekci 1.1, což je i logické, protože jako jediná je tak výpočetně náročná, aby nasazení podobných 
technologií mělo smysl.
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3 Distribuovaný simulátor umělého 
života

3.1 Formulace cíle
Cílem  této  práce  je  návrh  a  následná  implementace  simulátoru  umělého  života  s  využitím 
distribuovaného výpočetního prostředí a následná analýza funkčnosti a výkonu takovéto aplikace s 
různými parametry (rozdílné simulace, rozdílný přístup k decentralizaci výpočtů). Co se simulátoru 
jako  takového týče,  rozhodl  jsem se  pro  jednodušší  simulátor  umožňující  zpracovávat  například 
modely jedno- či dvourozměrných celulárních automatů a především multiagentní systémy zasazené 
do dvourozměrného prostředí.  Chování  agentů,  parametry simulace a definici  světa si  bude moct 
uživatel nastavit sám v konfiguračních souborech. Výstupem bude textová reprezentace dění ve světe 
na obrazovku a textový výstup dat simulace do souboru.

Budu  chtít  prozkoumat  výkonnosti  implementací  různých  topologií  distribuovaného 
prostředí, konkrétně:
– simulaci pří provádění operací agentů odděleně od dat
– simulaci při rozdělení souvisejících agentů a dat na uzly

3.1.1. Požadavky na aplikaci
– Výsledná  aplikace  bude  muset  být  schopna  přijmout  konfigurační  data  pro  simulaci  ve 
formátu XML dle specifikace
– Aplikace  musí  být  schopna  provádět  skripty  s  chováním  agentů  bez  nutnosti  opětovné 
kompilace

3.1.2. Požadavky na simulační prostředí
Aby bylo možné ve světě simulovat výše zmíněné modely, bude potřeba u světa a agentů zajistit tyto 
podmínky:
– Svět  je  dán  svými  dvěma  rozměry,  není  však 
rozumné, aby měl pevně dané hranice, docházelo by k 
nežádoucímu chování na okrajích, proto se bude chovat, 
jako  by měl  po  „zavinutí“  tvar  toroidu,  jak  je  docela 
běžné v podobných simulacích
– Svět  bude mít  definovaný povrch,  který budou 
moct agenti číst a měnit
– Nový  simulační  krok  je  vždy  vypočítáván  na 
základě dat z kroku předchozího, čili změny ve světě se 
projeví až v další generaci                                                                       Obrázek 2.1: toroid
– Agenti budou ve světě určeni svým typem a pozicí, Převzato z http://www.math.cornell.edu
jedna světová souřadnice může být okupována více agenty. 
Agenti budou mít definovatelné atributy, které si budou přenášet po světě a 
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3.1.3. Požadavky na distribuované prostředí
Pro testování výkonnosti a funkčnosti distribuovaného simulačního prostředí bude potřeba, aby bylo 
možné  spustit  simulaci  s  různě  řešenou  distribucí  prvků  simulace.  Proto  budu  potřebovat  nějak 
rozlišit tyto typy uzlů ve výpočetní síti:

– řídící  server – zpracuje definici  simulace,  světa a agentů,  koordinuje provádění  simulace, 
sbírá statistiky, zobrazuje grafický výstup
– skriptovací server – server obsahuje skripty s chováním agentů, které provádí nad daty na 
datových serverech
– datový server – server obsahující data agentů a světa, jsou využívána skriptovacím serverem
– autonomní server – server obsahující jak skripty, tak data agentů a světa

3.2 Realizace aplikace
Celou aplikaci jsem se rozhodl rozdělit na čtyři samostatné programy. V síťových termínech na jeden 
plnohodnotný server a tři  klientské programy pro výpočetní uzly v síti.  Bližší informace o přímé 
implementaci – třídách atd. Je možné získat z přiložených příloh a hlavně na CD, kde je kompletní 
javadoc dokumentace.

3.2.1. Použité nástroje
S přihlédnutím k požadavkům na výslednou podobu aplikace, jak je uvedeno v sekci 2.1, jsem se 
rozhodl použít pro implementaci jazyk Java verze 1.6, s využitím přídavných knohoven dom4j pro 
práci s XML, z důvodu jeho multiplatformnosti a celkové vybavenosti pro prakticky vše, co budu v 
práci potřebovat. Bohužel Java je jazyk kompilovaný a tak bylo potřeba do aplikace začlenit nějakou 
dynamickou součást pro interpretaci skriptů s chováními agentů bez nutnosti opětovné kompilace při 
spuštění programu pro jinou simulační konfiguraci. Dalo se využít dynamického překompilování tříd 
s novými instrukcemi pro agenta, což Java umožňuje pomocí Java Reflection API, dále také Jythonu, 
cože je  intepret  Pythonu v Javě,  ale  nakonec volba padla  na  jazyk JavaScript  verze  1.6 a  s  tím 
související  interpret  tohoto jazyka Mozilla Rhino 1.6r2, který mi  dovolí provádět  zdrojový kéd v 
JavaScriptu uvnitř mojí Java aplikace. Jeho pomocí budu volat předpřipravené metody pro práci s 
daty simulace.

3.2.2. Součásti aplikace
Pro bližší informace o jednotlivých proramech doporučuji nahlédnout do dokumentace na přiloženém 
CD.

mainserver
Hlavní  program aplikace,  který se  stará o celkový chod simulace a grafický výstup.  Po spuštění 
inicializuje simulaci dle zadaných konfiguračních souborů a začne čekat, až mu přijdou žádosti o 
připojení se k simulaci. Server poté provede rozdělení dat a určí, který agent se bude kde skriptovat 
podle toho, jaké uzly se mu ohlásí k výpočtu. Po zbytek simulace provádí přerozdělování agentů ke 
skriptování,  sbíráni  a  zápis  statistik.  Stará  se  také  o  přeposílání  dat  mezi  servery,  když  jsou 
požadována data, které nemá uzel momentálně k dispozici.
Je především tvořen těmito třídami:
– MainServer, NetWorkerMain, NetWorkerMainThread, MainGUI
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worldserver
Tento program obstarává činnost datového uzlu, který jen drží data a na vyžádání je odesílá zpět. Dal 
by se pravděpodobně z návrhu vypustit nahrazením relační databází atd., ale rozhodl jsem se ho v 
realizaci ponechat.
Je především tvořen těmito třídami:
 - WorldServer, NetWorkerWorld, SimulationWorld

agentserver
Tato součást  aplikace je zodpovědná za provádění  naskriptovaného chování  agentů a měření  dob 
jejich provádění.
Je především tvořen těmito třídami:
 - AgentServer, NetWorkerAgent, RemoteAgent, RemoteWorld

hybridserver
Kombinovaný server, na kterém se jak provádějí skripty nad dostupnými daty, tak v případě potřeby i 
nad  daty  vzdálenými,  která  musí  být  vyžádána  stejným  zplsobem jako  ve  vztahu  agentserver-
worldserver.
Je především tvořen těmito třídami:
 - HybridServer, NetWorkerHybrid, HybridWorld

3.2.3. Návrh distribuovaného prostředí
Jak již bylo zmíněno výše, jedním z hlavních cílu je prozkoumat chování distribuovaného simulátoru 
při  různých topologiích  výpočetního  prostředí.  Nakonec byly vybrány dva  způsoby jejichž  popis 
naleznete níže. Diagramy byly zjednodušeny jen na základní trojici serverů, v simulačním procesu 
jich samozřejmě může a bude figurovat více, jak agentserverů, worldserverů i hybridserverů. Stejně 
tak jsou povolené různé kombinace všech tří typů uzlů (například 1x agentserver, 2x worldserver, 1x 
hybridserver), ale to je implementováno spíše jen pro úplnost.

– Systém bude heterogenní  –  Jednotlivé  uzly se  můžou lišit  jak výpočetním výkonem,  tak 
geografickým  umístěním.  Tento  fakt  sice  přispěje  k  celkovému  zpomalení  distribuovaného 
výpočetního systému a v reálné náročné aplikaci  by byl  mimo diskusi,  tady jeho použití  nebude 
přílišně na škodu.

– Dále bude tedy systém centralizovaný a synchronizovaný po simulačních generacích. Toto 
sice  také zrovna neprospívá výkonnosti,  ale  plánované simulační  modely by se  ani  rozumně pro 
asynchronní distribuované prostředí navrhnout nedaly. Například při rozdělení simulačního světa na 
části  by  jedna  část  neměla  být  datově  „vepředu“,  protože  by  potom  narušovala  konzistenci 
simulačních dat, kdyby jiné uzly vyžadovaly pro svůj výpočet právě data z takovéhoto rychlejšího 
uzlu. Samozřejmě by se dalo uvažovat o uchovávání jakési historie n generací dozadu právě pro tyto 
případy, ale vyvstalo by hned spoustu dalších problémů, které by bylo potřeba vyřešit. Nebylo by 
třeba možné s  jistotou zvolit  konstantu  n aby vždy vyhovovala  všem požadavkům.  Pokud by se 
některé uzly pořád více zpožďovaly,  byla by potřeba uchovávat  stále více a více generací  anebo 
naopak čekat a v tom případě by ztrácelo smysl kdy jít vůbec s výpočtem napřed.
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Princip 1: Oddělená data a agentské skripty

Obrázek 2.2: Náčrt první zkoumané topologie

Tato topologie byla navržena pro experimenty především proto, že by mohla někdy nastat v nějaké 
reálné  distribuované  aplikaci  potřeba  pro  nutnost  vzdáleného  skriptování,  třeba  kvůli  nedostatku 
diskového místa pro data simulace (samozřejmě jsou tím myšleny mnohem rozsáhlejší projekty) a 
pak by právě bylo zapotřebí distribuovaný systém namodelovat podobně. Samozřejmě by mělo platit, 
že čím více agentserverů bude v topologii přítomno, tím více se zmenší skriptovací zátěž pro každý z 
nich a výpočet by se měl jako celek zrychlit, Stejně tak zvýšení počtu  worldserverů zmenší zátěž 
způsobenou dotazy na data. Největší nevýhodou tohoto přístupu je a vždy bude nutnost vyžadovat 
všechna data od worldserveru/ů, což může být časově náročné.
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Princip 2: Distribuovaná data světa spolu s agentskými skripty

Obrázek 2.3: Náčrt druhé zkoumané topologie

Další návrh topologie vychází z předpokladu, že rozdělením světa na menší díly a ponechání uzlům 
sítě jakési autonomity se dosáhne zrychlení výpočtu. Uzly budou muset vykonat jen polovinu (n-tinu 
při rozdělení na n částí) skriptů než by se muselo za použití centralizovaného skriptováni, ale budou 
mít  teoreticky  všechna  potřebná  data  k  dispozici,  což  je  dost  zvýhodňuje.  Samozřejmě,  že  se 
nevyvarujeme potřebě získávat data i o ostatních dílech světa, ale to už třeba záleží na zrovna běžící 
simulaci, jestli bude datové požadavky posílat často nebo ne. Tato topologie by se měla prokázat jako 
rychlejší.

Distribuce simulačních dat
Základní pravidla pro rozdělení dat mezi distribuční uzly v realizovaném simulátoru jsou tato:

– na začátku simulace rozděl svět mezi přihlášeně world- a hybridservery
– přihlášeným world- a hybridserverům rozděl agenty, podle souřadné příslušnosti
– po potvrzení připravenosti k simulaci a před začátkem každé další simulační generace rozděl 

agenty, pro které si worldservery vyžádaly skriptování, mezi dostupné  agentservery, pokud 
nejsou žádné k dispozici, předej je některému z hybridserverů
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Distribuce agentů
Co se  způsobů distribuce skriptů agentů mezi  jednotlivé  výpočetní  uzly týče,  není  toho moc  co 
vymyslet. Pokud jsou přítomny některé  hybridservery,  nemá smysl jim patřící agenty rozmisťovat 
kamkoliv  jinam  (i  při  velkých  počtech)  ani  ani  za  cenu  úplného  nevyužití  některých  jiných 
přítomných  agentserverů.  Časové  prodlevy  nasbírané  požadavyky  na  vzdálená  data  by 
mnohonásobně převýšily čas ušetřený zpracováním jen zlomku skriptů na serverech a obecně o tom, 
že by hybrid- či worldservery neměly obsahovat jak skripty tak data agentů ležících na souřadnicích k 
nim patřících, nemá ani smysl diskutovat. Bude-li se tedy dále mluvit o „přidělení“ agenta serveru, 
mluví se jen o jeho skriptu.

Pokud  jsou  připraveni  agenti  k  rozdělení  mezi  agentservery,  rozdělováni  budou  vždy 
rovnoměrně podle počtu. Distribuce skriptů agentů po agentserverech podle typu či jiných kritérií by 
pravděpodobně neměla valného smyslu. Data budou tak jako tak obstarávána vzdáleně, nehledě na 
typovou příslušnost a v případě simulace na lokální síti se o rozdílech v odezvách mluvit nedá. Smysl 
by to možná mělo v případě, že by některé skripty byly obzvláště složité na výpočet. Potom by ale 
však  mainserver musel  řešit  také  rovnoměrné  rozložení  skriptů  podle  časové  náročnosti.  Tu  by 
samozřejmě  mohl  sám měřit  a  vyhodnocovat  po  každé  ukončené  simulační  generaci  a  postupně 
upravovat rozdělování, pokud by docházelo k tomu, že by některé  agentservery končily svou práci 
pravidelně dříve, než ostatní.

Distribuce světa

Obrázek 2.4: Příklady možného rozdělení světa

Při přihlášení většího počtu world- nebo hybridserverů je potřeba rozdělit svět na části, které budou 
posléze předány uzlům k „obhospodařování“. Pro takovéto dělení těžko hledat nějaká předem známá 
kritéria,  navíc  při  jakémkoliv  rozdělení  je  výhodnost  výsledného  rozdělení  naprosto  závislá  na 
rozmístění agentůl a povaze jejich skriptovaného chování.  Jedny z možností  pro 2 a 4 přihlášené 
wvětové servery jsou zobrazeny na obrázku 2.4. Vezměme v potaz přítomnost dvou hybridserverů při 
simulaci například takového jednorozměrného celulárního automatu „shora dolů“ (jsem si vědom, že 
takovýo  model  je  pro  distribuované  prostředí  nelogický,  ale  určitě  by se  našly i  jiné  modely s 
podobným „postupem“ ) ve světě rozdělení podle prvního schématu by se zbytečně v každé generaci 
muselo  dotazovat  na  data  sousedních  prostředních  buněk  a  stejně  tak  okrajových  (tvar  toroidu, 
Obrázek 2.1), zatímco u rozdělení podle schématu dva by simulace proběhla z půlky celá na jednom 
serveru, poté by se přenesli agenti na druhý, kde by proběhla druhá část.

Co se třetího a čtvrtého schématu týče, tak obecně se dá říct, že výpočetně a časově vyjde to 
vyjde  nastejno  bez  ohledu  na  to,  které  rozdělení  bude  použito.  Při  smíšeném  složení  uzlů  je 
samozřejmě optimální, pokud se většina agentů bude nacházet na kusu světa, který má zrovna na 
starosti  hybridserver, ale neznáme-li předem chování agentů, strukturu světa, parametry simulace a 
výsledné  chování  modelu,  těžko  toho  nějak  záměrně  dosáhneme.  V aplikaci  je  tedy  svět  dělen 
podélně.
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Dalo  by  se  však  polemizovat,  že  pro  většinu  případů  tím  optimálním  rozdělením  je  to 
vyobrazené na třetí pozici. Přece jen je pravděpodobnější, že agent bude zkoumat a pohybovat se ve 
svém blízkém nebo trochu rozšířeném okoli, než aby cestoval různě daleko k okrajům. Sice by v 
simulátoru vznikla výpočetně kritická část a to dokonce dvakrát v místech, kde se setkávají všechny 
čtyři hranice částí světů a sebemenší pohyby nebo průzkum agenta  vyvolají dotazy na vzdálená data. 
Při horizontálním nebo vertikálním dělení však takovéto kritické části vznikají 

Získávání vzdálených dat
Pravděpodobně největším problémem a příčinou ne příliš vysoké efektivity takovéhoto simulátoru 
budou časové prodlevy pří čekání na vyžádaná vzdálená data. Nicméně se tomu nedá nějak rozumně 
vyhnout vzhledem k různorodosti možných simulací (kromě zcela jiného topologického uspořádání 
distribuované výpočetní sítě – začlenění rychlých databázových serverů, p2p topologie atd.). 

V úvahu však ale také připadá vytváření lokálních „cache světů“, čili ukládání již získaných 
dat pro případ, že další skripty v pořadí tato data budou také potřebovat, nicméně první zkoumaná 
topologie  sítě  byla  nanržena  právě  proto,  aby  se  jisté  uzly  obešly  kompletně  bez  jakýchkoliv 
nadbytečných dat, tak o tom nebude uvažováno. Dále je možnost žádat o „větší porce“ dat při každém 
dotazu (nebo by možná stačilo při prvním), přece jen je pravděpodobné, že agent se bude dotazovat 
na světová data, která leží souřadně blízko u sebe. V prvním případě to však znovu nebude žádané a v 
druhém by to nemělo být potřeba. Každopádně opět platí, že účinnost takovýchto opatření je hodně 
závislá na zrovna prováděné simulaci a charakteru skriptů.

Princip řízení distribuované simulace
Mechanismus práce řídícího serveru a celého simulátoru bude nejlépe ukázán na pseudokódu průběhu 
metody main programu mainserver a na schématu komunikace mezi hlavním serverem a uzly. Síťový 
protokol byl navržen tak, aby každý uzel byl vždy bezchybně obsloužen, jak co do simulační logiky, 
tak co se dat týče.

inicializujSimulačníData()
while (není dostatek uzlů pro simulaci)
    čekej;

rozdělÚvodníDataUzlům()

while (simulace neskončila)
{
     while (servery nejsou připraveny)

  čekej;

     rozešliDataProSimulačníKrok()

     while (nedošly všechny výsledky)
  čekej;

     zpracujData()
}

             Obrázek 2.5: Pseudokód funkce                                Obrázek 2.6: Průběh komunikace
             hlavního serveru                                                          mezi hlavním serverem a uzly
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Na Obrázku 2.5 je možné prohlědnout si psedokód hlavní smyčky programu, která byla letmo 
popsána výše. Pro bližší detaily doporučuji nahlédnout do okomentovaného zdrojového kódu aplikace 
a ohledně síťového protokolu, ten se nese v podobném duchu, jak je zobrazeno na obrázku 2.6. Jsou v 
něm jen vynechané zprávy se žádostmi a nabídkami při  dotazech na vzdálená data,  které můžou 
chodit  kdykoliv  mezi  zprávou „next  generation“ a  odpovědí  „simulation results“.  Snad  bych jen 
doplnil,  že  worldservery čekají  až  doskriptují  všechny  agentservery a  teprve poté  je jim zaslána 
žádost o zasláni agentů, pro které je v příštím kroku požadováno provedení skriptu chování.

4 Ukázkové simulace a experimenty
Pro  otestování  funkčnosti  distribuovaného  simulátoru  bylo  naskriptováno  několik  jednoduchých 
modelů založených na principech několika simulací zmíněných v úvodní kapitole této práce. Každý z 
modelů byl odsimulován při různých složeních výpočetních uzlů, statistiky průběhu zaznamenány a 
porovnány.

Nutno  podotknout,  že  vyjma  posledního  se  nejedná  po  modely  svým  charakterem  pro 
distribuované prostředí nějak moc vhodné, nicméně pro otestování funkčnosti a základních vlastností 
zkoumaného distribuovaného systému použitelné jsou.

Měřené hodnoty byly zvoleny tyto:
– čas provádění jednoho agentského skriptu (v rámci serveru a celkově)
– čas provádění všech agentských skriptů (v rámci serveru a celkově)
– čas simulační generace jak z pohledu hlavního serveru, tak z pohledu jednotlivých uzlů

Jednotlivé zkoumané kombince uzlů jsou v grafech popsány parametrem, kteým se tato topologie 
vyžádá  při  spouštění  mainserveru,  tedy  ve  tvaru  aXwX,  ke  první  X  značí  počet  agentserverů 
vyžadovaných pro úspěšný start simulace a druhé X naopak potřebný počet worldserverů. Pokud jsou 
obě čísla stejná (kromě a1w1), je použito hybridserverů, pokud rozdílná, jedná se čistě o kombinaci 
agent a worldserveru. 

Všechny konfigurační soubory se skripty a definicemi jsou k dispozici na CD v příloze.

4.1.1. Náhodný model
První model je opravdu spíše jen testovací 
a  ukázkový,  ale  vzhledem  ke  svému 
charakteru už tak může poskytnout docela 
věrné  statistiky  o  výpočetních 
schopnostech  simulátoru.  Jedná  se  o 
jednoduchý předpis  chování  agenta,  který 
by se dal shrnout takto:

– zvol náhodně jeden ze čtyř  směrů 
pohybu

– pohni  se  zvoleným  směrem  a 
opuštěnou pozici označkuj

Obrázek 3.1: Ukázka z modelu, R značí agenty,
0 výchozí hodnotu světa a . navštívená políčka  
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Dá  se  očekávat,  že  v  první  navržené  architektuře  nastanou  značné  prodlevy  při  vykonávání 
naskriptovaného chování, i když jen tak jednoduchého. Na druhou stranu nebudou vzdálení agenti 
vyžadovat až tak příliš mnoho dat, jediná jejich interakce s okolím bude změna mapy po průchodu. 
Oproti  ostatním  provedeným simulacím  je  tato  dle  mého  názoru  vcelku  vhodná  pro  porovnání 
výkonnosti  uvažovaných  principů  a  to  především  z  důvodu  nevýrazné  závislosti  na  výsledném 
rozdělení světa mezi world- a hybridservery.

Testovací simulace byla zasazena do světa 40x40 dílů velkého a obydlena 50ti náhodně rozmístěnými 
agenty.  Výsledky  se  pro  různé  běhy  nesly  vždy  ve  stejném duchu,  dá  se  teda  odsouhlasit,  že 
náhodnost simulace není, co se vypovídající hodnoty týče, na škodu.

Graf 3.2: Znázornění naměřených hodnot pro časové průběhy jednotlivých prováděných  
skriptů

Graf 3.3: Ukázka naměřených průměrných délek provádění všech skriptů v generaci
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                     Doby trvaní jednotlivých simulačních běhů v sekundách

Graf 3.4: Naměřené doby simulací v sekundách 

Výsledky simulačních pokusů dopadly víceméně podle očekávání.  To, že řešení s využitím druhé 
topologie bude výkonnější se dalo čekat a i to, že rozdíl bude tak markantní. Co je zajímavé je to, že 
zvýšením počtu hybridserverů se výkonnost simulátoru až tak významně nezlepšuje, ale nutno uznat, 
že už tak je čas pro běh dostatečně nízký vzhledem k pomínkám panujícím v systému. Na druhou 
stranu logiku to má v tom, že čím více hybrid-, nebo worldserverů v topologii nalezneme, tím více se 
segmentuje svět a vzniká potřeba vcelku zbytečně přenášet data agentů a dotazovat se na vzdálená 
data jiných uzlů. Bylo by možná zajímavé v nějakém výkonnějším prostředí prozkoumat vztah mezi 
segmentací světa a z toho vzniknuvší přidáné práce pro jakékoliv servery.

K vcelku  rozumným výsledkům,  co  se   dospěly i  simulace  za  použití  první  topologie  s 
oddělenými skripty od dat. Nejjednodušší varianta s jedním  agent- a jedním  worldserverem trvala 
necelých neskutečných 8 minut, což je opravdu hodně s přihlédnutím k naprosté triviálnosti modelu, 
ale  nic jiného se ani čekat nedalo vzhledem k separovanosti dat. Co je však důležité, je to, že při 
využití jednoho agentserveru a dvou worldserverů namísto jen jedné dvojice, se povedlo snížit dobu 
provádění celého bloku skriptů na polovinu, což mi přijde jako docela značná změna při  pouhém 
snížení zátěže na datový server. Každopádně ještě většího a už očekávanějšího zlepšení se podařilo 
dosáhnout při zvýšení počtu  agentserverů na dva, kdy se povedlo snížit dobu pro provádění všech 
skriptů na třetinu. Bylo by snadné říct, že zvyšováním počtu hybrid či agentserverů (podle topologie) 
snadno dosáhneme lepších výsledků, ale podle mě záleží také velkou měrou na rozměrech světa a 
vyváženosti mezi počtem uzlů a zahlceností hlavního koordinačního mainserveru.
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4.1.2. Jednorozměrný celulární automat
Dalším  z  implementovaných  modelů  jsou 
vybrané  konfigurace  jednorozměrných 
celulárních automatů (i  když není problém si 
změnou  hodnot  dopsat  zbývající).  Znovu  se 
jedná  o  triviální  model  pro  distribuované 
výpočetní prostředí ne zrovna vhodný, ale dá 
se na něm snadno ukázat jakou roli může hrát 
rozdělení  světa  ve  výsledných  statistikách 
simulace a celkové výkonnosti distribuovaného 
simulátoru.

Princip  jednorozměrných  celulárních 
automatů  je  jednoduchý,  převedením 
určujícího  pravidla  varianty,  v  testovaném 
případě 90, do binární podoby získáme předpis 
pro další generace, kde každá hodnota 1 nebo 0 
odpovídá  jedné  možné  trojici  buňek. 
Jednorozměrný je tedy proto, ýe nás zajímají 
pouze  sousední  buňky  ze  dvou  stran. 
Postupným  „rozvíjením  se“  modelu  vznikají 
většinou pravidelné obrazce, jako třeba právě tady 
u pravidla 90, které je však poměrně jedinečné.        Obrázek 3.5:  Ukázka simulace 1D celulárního 

                                                                                                  automatu podle pravidla 90

Simulace byla provedena dvěma způsoby. Jednou při rozdělení světa rovnoběžně s linií agentů 
počítajících  kroky  automatu  a  podruhé  kolno  na  linii  agentů,  aby  bylo  možno  vysledovat  vliv 
rozdělení světa na chod simulace a jestli dočasná inaktivita některých serverů výměnou za nepotřebu 
dotazovat se na žádná vzdálená data rozumná. Dotaz na vzdálená data je proveden jen jednou za X 
kroků (přibližně výška světa vydělená počtem účastnících se uzlů), kdy se linie agentů dostane na 
hranici své části světa. Naměřené průměrné délky skriptování u tohoto modelu nemají zase až tak 
valnou vypovídající hodnotu, především díky neaktivitě některých součástí distribuovaného systému 
v řadě simulačních kroků.

Testy tohoto modelu na první z uvedených topologii  distribuovaného simulátoru z kapitoly 
2.2.3 byly vynechány, protože probíhaly příliš pomalu na to, aby z nich byl nějaký užitek jak při 
srovnání s ostatními výsledky, tak jiný.
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Statistiky pří dělení světa rovnoběžně s postupem automatu

      Průměrná doba pro vykonání skriptu                     Průměrná doba pro odskriptování sim. kroku

     Graf 3.6: Průměrná doba výpočtu                              Graf 3.7: Průměrná délka výpočtu všech 
  jednoho skriptu v milisekundách                                           skriptů v milisekundách

Jak je vidět v grafech 3.6 a 3.7, výpočet vždy po nějakou dobu probíhá  velmi  rychlým tempem, 
kromě okamžiků,  kdy je  třeba  přesunout  všechny agenty na další  server  a  celkem logicky doba 
zdržení je nepřímo úměrná počtu uzlů, mezi které je rozdělen svět.          
                                                           

                                Celkové časy simulace

Co se doby simulace týče, také nedochází k 
ničemu  překvapivému.  S  přibývajícími 
servery roste  doba simulace a  to  především 
kvůli nutnosti převádět agenty z jednoho dílu 
světa na další, což při stávajících podmínkách 
znamená  nárust  celkového času  v desítkách 
sekund. 

         Graf 3.8: Doby provádění celé simulace
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Statistiky pří dělení světa kolmo na směr postupu automatu

      Průměrná doba vykonávání skriptu                    Průměrná doba provedení všech skriptů

Graf 3.9: Statistiky pro různé kombinace hybridních serverů při kolmém rozdělení světa

Při změně řezu světem se mnohé změní, protože teď polovina okrajových buněk musí být získávána 
vzdáleně a stejně tak informace při překračování „řezů“. Má to za výsledek až desetkrát pomalejší 
provádění skriptů, takže celkově delší čas simulace. Použitím více než jen dvou hybridních serverů se 
podstatně zrychlí výpočet (na 30-50%), což je výhodou oproti předchozímu přístupu, akorát využít by 
se toho rozumně dalo snad jen v nějakém rozsáhlejším výpočetním projektu, kdy by nebyla taková 
zpožďení.

4.1.3. The Game Of Life
Dalším ukázkovým programem je populární dvourozměrný celulární automat Johna Conwaye, Life. 
Jedná se o jednoduchý model řízený třemi pravidly:

– je-li prvek obklopena dvěmi nebo třemi cizími prvky, přežije do další generace
– je-li prvek obklopen méně nebo více než 2/3 prvky, umírá
– je li prázdné políčko obklopeni přesně třemi prvky, n ajeho místě se zrodí nový prvek

Zdrojové kódy skriptů a konfigurační soubory k dispozici v přílohách na CD.

4.1.4. Multiagentní systém
Jednoduchý model  fiktivního  multiagentního  systému zahrnující  několik  druhů odlišných agentů, 
jejich různých atributů a interakcí.
Zdrojové kódy skriptů a konfigurační soubory k dispozici v přílohách na CD.
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5 Závěr
Mým úkolem v této práci  bylo prostudovat  současný stav modelování  a simulace jevů a modelů 
týkajících se studia umělé inteligence a umělého života spolu se seznámením se s  problematikou 
distribuovaného výpočtu. Dále potom tyto informace zkombinovat a navrhnout jednoduchý simulátor 
pro  již  zmíněné  modely umělého  života  s  využitím distribuce  ať  už  výpočtů  nebo  dat,  či  jinak 
promyšleného rozdělení zdrojů. Hotový program jsem měl také za úkol otestovat a zhodnotit jeho 
vhodnost  pro  zadaný  úkol.  Důležitým  faktorem  byla  také  možnost  uživatelsky  nastavitelných 
parametrů a definic simulovaných entit,  především pak samotného chování  jednotlivých agentů v 
simulovaném systému.

Co  se  části  realizace  distribuované  simulační  aplikace  týče,  tak  ta  byla  navržena, 
implementována  a  ozkoušena  pro  několik  vzorových  simulací  na  různých  platformách.  Hotové 
distribuované simulační prostředí bylo za běhu také cílem výkonnostních měření, která ukázala jeho 
slabiny i  přednosti.  Především se ukázalo,  že  distribuovaný přístup není  zrovna nejvhodnější  pro 
modelování jednodušších modelů jako například celulárních automatů (1-2 rozměry,  postupem do 
dalších rozměrů by situace mohla být pro nás zajímavější) nebo jednodušších agentních prostředí. 
Tyto modely potřebují  rychle operovat  nad definovanou sadou dat  a to se ukázalo jako problém, 
nicméně  specifický  pro  právě  distribuované  simulační  prostředí.  Při  centralizaci  dat,  z  důvodu 
dostupnosti  všeho  všem  a  kdykoliv,  budeme  vždy  omezováni  výkonem datových  serverů  a  při 
masivnějších simulacích s vysokými datovými potřebami bude docházet k nechtěným zpožďením. 
Stejně tak, pokud data decentralizujeme, budou vždy některým sunjektům k dispozici a některým ne a 
znovu bude docházet  ke  komplikacím.  S podobnými problémy jsem se  musel  potýkat  i  v  rámci 
implementace distribuovaného simulátoru, který je navržen pro funkční a takřka plně definovatelné 
jakékoliv  jednodušší  modely,  ale  trpí  vážnýmí  nedostatky  ohledně  datové  výměny,  myšleno 
především její rychlostí a dopadem na celkový chod simulace. Co se omezení výpočetní kapacitou 
týče, tak jsem na žádná nenarazil, simulace byla prováděna na různých strojích a všechny se ukázaly 
dostatečně  výkonné.  Každopádně  je  distribuované  výpočetní  systémy  lepší  používat  pro  řešení 
problémů vyžadujících dlouhé nerušené výpočty nad aspoň po nějakou dobu neměnnou sadou dat. 
Úkolům pro ně přímo nurčeným ve výkonnosti moc nepomůžou.

Když se zamyslím nad možným dalším směřováním projektu, zjišťuju, že možností je vskutku 
mnoho. Dá se třeba zaměřit na efektivnější využití distribuovaného simulačního prostředí a aplikaci 
předělat na robustnější systém pro modelování třeba strojového učení, nebo i multiagentních systémů, 
ale v kombinaci s například genetickými algoritmy pro učení a evoluci agentního chování. Hodně 
užitečné a praktické by však bylo i přepracovat aplikaci z centralizované distribuovaně výpočetní sítě 
na  peer-to-peer  model,  který  by pomohl  odstranit  nejeden  problém se  zpožďeními  způsobenými 
dálkovou výměnou dat v síti a obecně by působil více realisticky a efektivněji. Budeme-li se chtít 
držet tématiky distribuovaného výpočtu, v úvahu přicházi také zkoumání různých topologií a bližšího 
zkoumáni vlivu distribuce dat na chod simulace. Případně se také zaměřit ještě blíže na problematiku 
decentralizovaného  výpočetního  systému  a  zabývat  se  aspekty  jako  rozdělování  práce  podle 
spolehlivosti,  výkonnosti  atd.,  ale to už by bylo asi  moc vzdálené stávajícímu tématu, i  když při 
hotové větši nadstavbové aplikaci, třeba právě určené k simulaci modelů umělé inteligence, by se 
určitě hodilo mít vyprofilovaný a ve všech směrech dokonalý distribuovaný výpočetní základ, který 
využívá dostupně zdroje maximální možnou měrou. A v neposlední řadě je určitě ještě co vylepšovat 
na stávajících výpočetních uzlech. Paralelizace operací, například vyhodnocování skriptů agentů, by 
také přispěla k výraznému zrychlení celého systému.
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