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Abstrakt

Předmětem této práce je návrh a implementace softwarové knihovny pro diskrétní simulaci 
programovatelných, navzájem komunikujících jednotek, a implementace několika názorných příkladů 
nad touto knihovnou. Knihovna je navržena jako platformě nezávislá, co možná nejrobustnější a 
jednoduchá na ovládání.

Abstract

The subject of this thesis is the design and implementation of software library for discrete simulation 
of programmable units and their mutual communication and implementation of several illustrative 
examples based on it. The library is designed to be platform independent and as robust and simple to 
use as possible.
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1 Úvod
Velkým tématem moderní umělé inteligence se stále více stávají systémy, které jsou na elementární 
úrovni složeny z relativně primitivních součástí,  avšak chovající  se velmi  složitě jako celek. Tak 
složitě, že již není možné toto chování vyvodit prostou kombinací jeho složek. Musí být nalezeno jiné 
paradigma, jiná příčina a jiný mechanizmus tohoto procesu. Stále častěji se tak setkáváme se slovy 
jako emergence,  sebeorganizace nebo samovolné uspořádání se. Přes obrovské množství  lidského 
úsilí i zdrojů, vkládaných v posledních letech do této oblasti  lidského bádání, se stále nedaří tyto 
pojmy pevně uchopit.

Základy této matematické disciplíny přitom nejsou již dávno v batolecím věku. Již ve třetím 
století př.n.l. Čínský filosof Zhuangzi tvrdil, že „Správný řád vyplývá z věcí samovolně, necháme-li 
je osamotě“ [1].  Mnoho dalších si všimlo tohoto jevu, nicméně jako průkopníka novověké nauky 
o samoorganizaci jakožto vědní disciplíny musíme bezesporu označit Johna von Neumanna. Spolu se 
Stanislawem Ulamem navrhli  strukturu,  která je dodnes označována jako celulární  automat.  Jeho 
důležitost spočívá hlavně v jeho formální stránce. Je dokázáno, že celulární automat je ekvivalentní 
s Turingovým strojem a tedy ideálním nástrojem pro simulaci složitých jevů na počítači. Proto, když 
v roce 1970 John Conway nalezl jednoduché pravidlo, které však generovalo velmi složité chování, 
stal  se buněčný automat  nejen matematickou hříčkou, nýbrž  nástrojem pro výzkum emergentního 
chování napříč mnoha vědními disciplínami.

Existuje  samozřejmě  mnoho  jiných  formalismů,  které  popisují  masivně  paralelní  struktury 
složené z jednoduchých součástí.  Ať už jsou to umělé  neuronové sítě,  kolonie Vantů,  virtuálních 
mravenců,  nebo matematické stroje napodobující  procesy při  chemických  reakcích,  všechny mají 
jedno společné – umíme  velmi  dobře popsat  jejich stavební  prvky,  velmi  dobře zpracovat  model 
pro jejich simulaci na počítači a velmi málo rozumíme magii, která způsobuje tak složitý výsledek. 
Není divu, že tento fascinující fenomén, který,  jak se zdá, je daleko více zakořeněn v samotných 
základech vesmíru, než jsme si do nedávna mysleli, je dnes tak populárním a diskutovaným tématem.

Je  nanejvýš  přirozenou  rolí  vědy  o  informacích  připravit  nástroje,  které  snad  pomohou 
při odhalení alespoň některých triků z kouzelnického vystoupení matky přírody.

Cílem  této  práce  je  zmapovat  a  uspořádat  dostupné  znalosti  potřebné  pro  realizaci 
programového výstupu a na jejich základě navrhnout a implementovat knihovnu pro práci se simulací 
masivně paralelních výpočetních jednotek. Tyto jednotky jsou obecné, musí tedy existovat možnost je 
přizpůsobit zvolené aplikaci. Knihovna tedy neimplementuje konkrétní strukturu, pouze prostředky 
pro její realizaci uživatelem. Knihovna je napsána v jazyce C++.

Druhá  polovina  praktické  části  této  práce  je  pak  určena  praktickým  příkladům, 
demonstrujícím možnosti  navržené knihovny.  Naplánovaný je jeden komplexní příklad, dokazující 
možnost stavět na knihovně reálné aplikace, a dva navzájem nesourodé jednoduché příklady určené 
pro ukázku širokého záběru knihovny a její univerzálnosti.

Veškerý  praktický  výstup  by  měl  být  multiplatformní,  testovaný  na  systémech  Linux 
a Windows XP. Ke knihovně a demonstračním příkladům bude zpracována dokumentace i veškeré 
náležitosti, patřící k softwarovému dílu.

První,  úvodní  kapitola,  se  zabývá  povšechnou motivací  k  výběru  tématu,  vytýčením cílů 
práce a letmým shrnutím obsahu jednotlivých logických celků.

Kapitola  druhá  je  určena  tématu  diskrétní  simulace.  Rozebírá  její  strukturu,  základní 
formalismy a několik příkladů využití. Tato část předpokládá základní znalosti z oboru počítačové 
simulace.

Třetí kapitola shrnuje informace o multiagentním přístupu k výpočtu. Rozebírá základní typy 
agentů, metody jejich vzájemné komunikace a příklady reálných aplikací v praxi. Stejně jako kapitola 
předchozí  klade  jisté  požadavky na  předchozí  znalosti  čtenáře,  tentokráte  z  oblasti  distribuované 
umělé  inteligence  a  soft-computingu  obecně.  Obě  tyto  kapitoly  se  snaží  vymezit  nutnou  teorii 
pro pochopení celého smyslu praktické části.
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Čtvrtá kapitola popisuje samotnou programovou knihovnu. Zdůvodňuje výběr jazyka, je v ní 
načrtnuta objektová struktura knihovny a stručně popsány jednotlivé knihovní třídy.

Kapitola pátá se věnuje programu Aréna, postavenému na knihovně z předchozí kapitoly. 
Dokumentuje návrh, realizaci a návod k použití tohoto programu, jakož i několik příkladů virtuálních 
bojovníků a bitev, které tito vybojovali.

Šestá kapitola demonstruje další možnosti knihovny na dalších dvou triviálních příkladech, 
shrnuje schopnosti knihovny a navrhuje její možný vývoj v budoucnosti.

Sedmá, závěrečná kapitola, se pokouší o hodnocení celé bakalářské práce jako celku, jejího 
přínosu pro autora i jiné, úspěšnosti v dosažení vytyčených cílů.

3



2 Diskrétní simulace
Diskrétní simulací se povětšinou rozumí práce s modelem v nespojitém, skokovém simulačním čase. 
Tento přístup je výhodný například u modelů s vysokou mírou turbulence, jako je výzkum dynamiky 
kapalin či šíření tepla látkou 

Jiné  aplikace  si  toto  paradigma  vyžadují  přímo  svou  strukturou,  neboť  jsou  diskrétní 
i ve skutečnosti. Za všechny je zde možno jmenovat simulaci tahových her nebo sledování chování 
obvodů na logické úrovni.

Existuje  však  i  celá  řada  případů,  kdy  je  vzhledem  k  požadované  přesnosti  výstupu 
jednodušší popsat behaviorálně jednotlivé složky modelu a nechat je běžet,  než vytvářet zbytečně 
složitý numerický model.

Speciálním, dovolím si však říci, že alespoň v oblasti moderní umělé inteligence převažujícím 
případem, je v prvé řadě nemožnost vůbec takovýto model vytvořit, neboť vlastnosti a strukturu jeho 
předlohy se teprve pokoušíme pochopit. V takovém případě je potom popis modelu zdola nahoru tak, 
jak ho vidíme v diskrétní simulaci, neocenitelným pomocníkem.

Velmi dobrým výchozím zdrojem, ze kterého ostatně vychází i tato kapitola, je kniha [3]. 

2.1 Součásti
Existuje několik základních složek, které diskrétní simulaci definují, a které obsahuje každá typická 
simulace tohoto typu. Pokusíme se je zde jednu po druhé popsat a nastínit jejich funkci.

Čas.  Drtivá většina diskrétních simulací probíhá a mění se v čase. To co je definuje jako 
nespojité je právě nespojité plynutí simulačního času. Model přechází z jednoho stavu do druhého 
skokově,  přechody  probíhají  nulovém  čase  a  existuje  určitý  nejmenší  simulační  krok,  který  je 
nedělitelný.

Událost. Událost je změna stavu systému, která se stane v určitém čase. Například zákazník 
přicházející do obchodu, dosažení určitého bodu v prostoru objektem, ale i start a ukončení simulace 
jsou  událostmi.  Pokud  povolíme  nesekvenční  generaci  událostí,  musíme  taktéž  zajistit  jejich 
synchronizaci a správnou následnost událostí.

Generátor (pseudo)náhodných čísel. V reálném světě se události nedějí vždy ve stejném čase, 
se stejnou intenzitou či ve stejném počtu. Pro simulaci všech těchto statistických jevů potřebujeme 
napodobit  náhodu  ve  skutečném světe.  Platforma,  na  které  simulace  běží,  totiž  počítač,  je  však 
konstruována jako striktně deterministická. Výběru dostatečně silného generátoru náhodných čísel je 
proto vhodné věnovat velkou pozornost.

Výstup.  Simulace musí  mít  nějaké výsledky,  jinak nedává smysl  ji  realizovat.  Typicky se 
jedná o statistický výsledek, například kolik aut v průměru projelo křižovatkou za jeden semaforový 
cyklus. Může jím být ale i prosté dosažení či nedosažení cíle ve vymezeném čase simulace.

Ukončující podmínky. Tato součást se zdá na první pohled trivialitou, je ale velmi důležitá. 
Prosté konstatování, že výsledek je 42, nestačí. Podmínky ukončení definují vlastní cíl simulace, je 
proto klíčové položit správnou otázku na hledanou odpověď.

2.2 DEVS
Formalismus  DEVS (Discrete  Event  System  Specification)  není  typickým  zástupcem  diskrétní 
simulace, je však dobré se o něm zmínit, neboť klasická simulace s diskrétní časovou osou je z něj 
odvoditelná  (je  popsatelná  tímto  formalismem).  DEVS  předkládá  základní  specifikaci  simulace 
dynamických  modelů,  které  jsou  řízených  diskrétními  událostmi.  V  průběhu  takové  simulace  se 
vyskytne konečná řada událostí, které mění  stav modelu. Tyto události jsou rozmístěny po  reálné 
(spojité)  časové ose, jsou však od sebe navzájem izolovány jako  nespojité body na této ose. Doba 
jejich trvání  je  nulová a  změna  vnitřních  stavových  veličin  modelu  se  děje  okamžitě  při  vzniku 
události. V těchto a jen v těchto bodech lze také případně plánovat vnik nových událostí.
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Je dobré nezapomínat, že v diskrétní simulaci je určena základní časová jednotka, po které 
výpočet modelu postupuje, tedy na rozdíl od DEVSu je sama časová osa nespojitá. Omezí-li se však 
čas vzniku událostí ve formalismu DEVS na přirozené násobky pevně daného časového intervalu, 
chování tohoto modelu potom bude totožné s výstupem jeho simulace v nespojitém čase.

Atomic DEVS popisuje komponentu modelu jako posloupnost jednoznačně daných přechodů 
mezi vnitřními stavy, externí vstupy a taktéž výstupy komponenty, která je definována jako sedmice:

Atomic DEVS  =  〈S , ta , δ int , X ,δext ,Y , λ 〉

kde S je množina vnitřních stavů, ta je čas potřebný k vnitřnímu vyvolání přechodu z jednoho stavu 
do druhého, δint je vnitřní přechodová funkce, X je množina vstupů, δext je vnější přechodová funkce, 
Y je množina povolených výstupů a λ je funkce zobrazující vnitřní stav do množinu výstupů.

Coupled DEVS potom definuje strukturu pro interakci jednotlivých atomic DEVS komponent. 
Coupled DEVS je formálně definován opět jako sedmice, a to takto:

Coupled DEVS  =  〈X self ,Y self , D , {M i} , { I i } , {Z i,j } , select 〉

kde  Xself je  množina povolených externích vstupů,  Yself je  množina povolených výstupů z modelu, 
D množina jmen (referencí) modelu (kromě  self, což je automatické označení samotného modelu). 
Mi je množina komponent, Ii definuje množinu vzájemných vztahů mezi jednotlivými komponentami 
Zi,j je funkce udávající vztah mezi výstupem komponenty i a vstupem komponenty j. Funkce select 
pak vykonává vazbu událostí na jednotlivé komponenty. 

Filozofie formalismu DEVS je tedy popis jednotlivých součástí modelu pomocí atomic DEVS 
a definice jejich vzájemných vztahů v rámci modelu jejich sdružením do coupled DEVS. Jednotlivé 
komponenty potom čekají nejvýše čas  ta, než přejdou v sekvenci do dalšího stavu, nebo na externí 
událost, která může přijít i dříve. Samy potom generují události a rozesílají je zpět do systému. Je 
nutno poznamenat, že existuje důkaz převoditelnosti modelu coupled DEVS na atomic DEVS. Tímto 
se nabízí velká volnost jednak při vytváření optimální hierarchie v rámci jednoho systému, jednak 
při integraci již existujících modelů do větších celků.

Ambice  popsat  uceleně  specifikaci  formalismu  DEVS  alespoň  v  hrubých  obrysech  míří 
vysoce nad doporučený rozsah této práce. Navíc nepočítá s odvozeninami, jakými  jsou  integrator 
DEVS, umožňující  popis spojitých  systémů,  případně platformu pro souběžné zpracování výpočtu 
parallel DEVS. Není to ani nutné, neboť tato problematika byla již popsána jinde, a bezpochyby lépe, 
například v knize konstruktéra samotného formalismu profesora  Bernarda P. Zeiglera [2]. Nastínit 
alespoň  základní  strukturu  a  myšlenku  stojící  za  tímto  formalismem  je  však  nezbytné  pro  lepší 
pochopení cílů této bakalářské práce.

2.3 Buněčné automaty
V [3] je buněčný, nebo také celulární automat popsán jako dynamický systém, diskrétní v hodnotách, 
prostoru i čase. Je tvořen pravidelnou strukturou buněk v N-rozměrném prostoru (nejčastěji je N = 2, 
tzv 2D CA, kde buňky tvoří čtvercovou mřížku). Každá z buněk může nabývat  K stavů (typicky 
dvou,  živá  a  mrtvá),  jejíž  hodnoty  se  v  dalším  kroku  simulace  vypočtou  jako  hodnota  lokální  
přechodové funkce (stejné pro všechny buňky). Jejími argumenty jsou hodnoty všech buněk, které 
patří  do  okolí dané buňky.  V teorii  je  struktura celulárních automatů nekonečná,  v praxi  se však 
považují okrajové buňky za nulové, tedy prázdné, nebo jsou hranice prostoru spojeny do nekonečné 
smyčky. Některé ze K možných stavů buňky jsou označovány jako klidové. Pokud tato má ve svém 
okolí pouze buňky taktéž v klidovém stavu, její stav se pak v příštím kroku simulace nemění.

Jedním  nejtypičtějších  zástupců  buněčných  automatů  je  slavná  hra  života  LIFE.  Byl 
zkonstruován  britským  matematikem  Johnem  Hortonem  Conwayem  na  Cambridžské  univerzitě 
ve snaze o zjednodušení původního von Neumannova systému. Jedná se o dvourozměrný automat se 
dvěma stavy buňky. Okolí buňky je úplné, tedy každá buňka má osm sousedů. Přechodová funkce 
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zajišťuje přechod buňky do „živého“ stavu právě tehdy,  když jsou v jejím okolí  „živé“ právě tři 
buňky,  „přežití“  v  případě dvou,  nebo tří  buněk a  „uhynutí“  ve  všech ostatních případech.  Bylo 
dokonce vymyšleno i biologické zdůvodnění podobného chování, a totiž že buňka zahyne v přílišné 
samotě, ale také v boji o zdroje v přehuštěné populaci. Tento celulární automat byl zveřejněn v roce 
1970 v práci [4] a velice rychle si získal popularitu.

V příštím desetiletí bylo dosaženo mnoha milníků ve výzkumu buněčných automatů. Bylo 
dokázáno, že takzvaný Coddův automat (představený již v roce 1968 v publikaci [5]) je schopen 
emulovat  Turingův  stroj.  V  roce  1980  zveřejnil  Tommaso  Toffoli  návod  k  nalezení  reverzní 
přechodové funkce v díle [6]. Zájem o tento výpočetní mechanismus však stále klesal. Novou krev 
do žil vlil až v roce 1986 Stephen Wolfram vydáním své sbírky článku o celulárních automatech [7]. 
Zajímavý byl zvláště jeden, nazvaný „Tables of Cellular Automaton Properties“. Rozděloval celulární 
automaty  do  čtyř  skupin  podle  složitosti  jejich  chování.  U  jednorozměrných  automatů  byly  tyto 
skupiny definovány takto [3]:

● CA1 – všechny buňky stejné hodnoty (zánik anebo zaplnění celého řádku)
● CA2 – Počáteční aktivita se postupně utlumuje a začínají převládat stabilní shluky, případně 

jednoduché cyklicky se opakující struktury
● CA3 –  převládá  zdánlivě  chaotický vývin,  volným okem není  možné  pozorovat  nějakou 

pravidelnost, obrazce působí jako náhodný šum.
● CA4  –  vykazují  složitou,  ale  zřejmou  pravidelnost,  generují  se  nové,  obvykle  posuvné 

struktury  a  obrazce  „žijí“  poměrně  dlouho.  Tyto  automaty  jsou  schopny  realizovat 
univerzální počítač.

Některé výsledky byly navíc velmi zajímavé. Wolframovy automaty generovaly fraktálové obrazce 
a dokonce bylo zjištěno, že mnohé lastury mají navlas stejnou strukturu, jako ta generovaná automaty 
typu CA4.

2.4 Význam a využití
Jak je vidět z předchozích podkapitol, počítačová simulace v diskrétním čase obsahuje svým záběrem 
velmi  široké  pole  působnosti.  Je  jí  využití  nenajdeme  pouze  ve  fyzice,  kde  leží  převážná  část 
významu  spojité  simulace  a  modelů,  založených  na  soustavách  diferenciálních  rovnic.  Od  doby 
Isaaca Newtona bylo v přírodě objeveno mnoho jevů, které svou nelineární a emergentní podstatou 
velmi ztěžují, či přímo znemožňují popis podobnými prostředky.

Přístup  zdola  nahoru,  jímž  se  vyznačuje  právě  nespojitá  simulace,  je  však  velmi  silným 
a přirozeným nástrojem pro empirické vědní disciplíny, které disponují širokou základnou poznatků 
o jednotlivých stavebních kamenech světa svého oboru a z nich se potřebují dopracovat k celkovému 
obrazu.

V chemii existují stále oblasti velmi experimentálního charakteru. Při chemických reakcích 
spolu  interaguje  nesmírné  množství  prvků  současně.  Průběhy  reakcí  stejných  látek  ve  stejném 
poměru,  ale  různém  celkovém objemu  nebo  tvaru  se  navzájem zcela  liší.  I  tak  důležitá  oblast 
chemické praxe,  jako je výroba betonu,  je  z  velké části  podložena pouze nesmírným množstvím 
empirických  dat.  Ukazuje  se  však,  že  již  velmi  jednoduché  neuronové  sítě  dokáží  předpovídat 
chování tuhnutí betonu, nebo explozivních reakcí zcela nových sloučenin, přesto, že na jejich tréning 
byl  využit  pouze zlomek dostupných dat.  Jejich výstup je navíc k dispozici samozřejmě mnohem 
dříve, než data ze zkoušek reálných vzorků.

V biologii se počítač zcela běžně používá ke statistickému zpracování naměřených hodnot při 
výzkumu  chování  populací,  případně  metabolismu  jedince.  Co  když  ale  skutečné  podmínky 
neumožňují  jejich  ověření  v  praxi?  Máme  velké  množství  statistických  údajů  například 
o dinosaurech, nicméně je nám bohužel odepřeno sledovat jejich chování přímo. Samotná data nám 
však  umožňují  překonat  tento  handicap  v  počítačovém modelu.  Jiným  zcela  typickým  využitím 
diskrétní simulace v biologii je například výzkum genetiky a mechanismu přirozeného výběru.
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Své  místo  však  má  nespojitá  simulace  i  ve  fyzice.  Buněčné  automaty  jsou  zcela  běžně 
využívány  při  modelování  jevů,  jakými  jsou  například  šíření  tepla  látkou,  či  dění  uvnitř 
feromagnetických materiálů. Stále častěji se objevují v aplikacích, pracujících s turbulentními jevy, 
jako jsou jevy ve feromagnetických materiálech nebo simulace změn ve struktuře oceli podstoupené 
různým technikám žíhání či kalení.

Tím se dostáváme k samostatné kapitole,  tvořené systémy založenými  na kritickém stavu. 
Zemětřesení,  lesní požáry,  vývoj  počasí,  sociální systémy,  dynamika záplav, chování ekosystémů. 
Všechny tyto jevy mají  společné dvě vlastnosti  – jejich vnitřní podstata směřuje jejich stav vždy 
ke katastrofě  (zde  ve  smyslu  náhlé,  skokové  změny  stavu)  a  vznik  těchto  katastrof  je 
nepředpověditelný. Ze statistického hlediska však vykazují až zarážející symetrii a pravidelnost, která 
je v přímém kontrastu s jejich navenek zcela chaotickým chováním. Bylo však dosaženo velkých 
pokroků  v pochopení  tohoto  fenoménu  právě  za  použití  nespojité  počítačové  simulace,  jako 
stěžejního nástroje, tak jak to popisuje například kniha [8].

Diskrétní  simulace  se  tedy  uplatňuje  zejména  všude  tam,  kde  probíhá  interakce  mnoha 
samostatných jednotek, nebo kde se dá modelovaná realita na takové jednotky rozdělit.
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3 Multiagentní systémy
Multiagentní systémy jsou jednou z výpočetních struktur v modelování a simulaci, kterou umožnil 
až rozvoj  moderní  výpočetní  techniky a především výzkum emergence a soft-computingu obecně 
v posledních dvou desetiletích 20. století. Multiagentní modely, tedy výstup převody multiagentního 
systému do počítačové struktury vhodné pro simulace, slouží především k výzkumu složitých jevů 
v různých  zájmových  oblastech  (ekonomie,  biologie,  sociální  vědy),  které  jsou  jinými  způsoby 
výzkumu těžko uchopitelné.

Princip  multiagentní  simulace  spočívá  ve  využití  takzvaných  agentů,  což  jsou  (v  tomto 
případě  softwarové)  autonomní  entity  s  relativně  jednoduchým  chováním,  reprezentující  reálné 
jednotky  sledovaného  systému,  situované  do  definovaného kontextu  prostředí,  ve  kterém jednají 
a reagují.

Pro inspiraci v hledání upřesňujících zdrojů, jako i odrazového můstku k jiným publikacím, 
doporučuji výborně zpracovanou publikaci [9], která sloužila jako základ pro některé zde uvedené 
myšlenky.

3.1 Typy agentů
Z hlediska komplexity rozhodování agenta při snaze o dosažení cíle se obvykle rozlišují tři základní 
typy,  tak  jak  byly  popsány  v  [10].  Jedná  se  o  agenta  reaktivního,  deliberativního, sociálního 
a hybridního. 

Reaktivní agent  má  obecně  definovanou  množinu  reakcí,  ze  kterých  vybírá  na  základě 
vnějších  vjemů.  Může  se  jednat  například  ukládání  informace  o  vnějším  prostředí,  nebo  také 
sekvence  rutinních  operací  nad  touto  „mapou“  vnějšího  prostředí,  pokud  zrovna  žádný  vjem 
nepřichází. Reaktivní agenty jsou obecně velmi jednoduché. Jako typické zástupce můžeme jmenovat 
například  simulaci  kolonií  společenského  hmyzu,  některé  typy  expertních  systémů,  nebo  hejna 
jednoduchých robotů ve swarm robotice.

Deliberativní, nebo někdy také intencionální typ agenta již obsahuje prvek motivace. Agent 
vytváří plán postupu řešení podle databáze tvrzení o světě a jeho „víry“ v ně.

Sociální, v některé literatuře i kognitivní agent je pak ještě komplikovanější a přidává do své 
rozhodovací  množiny  i  záznamy o  plánech  jiných  agentů.  Tato  schopnost  je  velmi  důležitá  pro 
efektivní spolupráci skupin agentů, otevírá možnost specializace jednotlivých agentů ve společenství 
a jejich vzájemné doplňování se.

O hybridním agentovi  pak  hovoříme,  splňuje-li  svým  chováním  podmínky  pro  zařazení 
do více kategorií.

3.2 Specifika společenství agentů
Struktura  multiagentních  systémů  je  dána  nejen  typy  jednotlivých  agentů,  které  jsme  popsali 
v předchozí kapitole, ale zejména způsobem jejich interakce. Rozlišují se tři základní druhy interakce 
v multiagentním společenství. Jsou to  koordinace,  kooperace a komunikace. Existují ještě jiné třídy 
komunikace, jako například  konkurence, tato jemnější dělení, nebo alternativní rozdělení jsou však 
pro zjednodušení vynechána.

Koordinace je důležitá zvláště při sdílení kritických zdrojů agenty, případně při zpracovávání 
mezivýsledků v řetězcích specializovaných agentů. Úkolem koordinace je tedy jednak organizovat 
přístup ke zdrojům v čase, ale taktéž synchronizovat vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými agenty. 
Existuje množství druhů koordinace, za všechny zmiňme alespoň metodu vzájemného přizpůsobení, 
metodu  direktivního  velení,  popřípadě  standardizaci  některých  aktivit.  V  takovém  případě  není 
potřeba  komunikace,  neboť  agenti  „vědí“,  jak  bude  jejich  protějšek  postupovat  i  bez  ověření. 
Multiagentní systém bez prostředků komunikace je však spíše výjimkou.
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Kooperace mezi  agenty zajišťuje  celkové zvýšení  výpočetní  síly multiagentního systému. 
Dle práce [11] se tak děje v několika možných rovinách:

● zrychlení řešení vlivem paralelizace výpočtu
● rozšíření třídy řešitelných úloh vyplývající z výhod sdílení zdrojů
● zvýšení  počtu  úspěšných  výpočtů,  díky  paralelnímu  zpracování  téhož  výpočtu  různými 

metodami
● snížením počtu kontraproduktivních kolizí mezi jednotlivými agenty

Z metod, které se běžně používají při implementaci kooperace, můžeme vybrat například centrální 
plánování pro více agentů současně, nebo vyjednávání (negotiation).

Schopnost komunikace je až na výjimky prerekvizitou k oběma výše jmenovaným aspektům 
multiagentních systémů. Metod komunikace v prostředí distribuované inteligence je několik a liší se 
výrazně  složitostí  své  struktury.  Protože je  to  velmi  důležitá  součást  každého takového systému, 
je třeba mu věnovat samostatný prostor.

3.3 Metody komunikace
Komunikace jako pojem má bezesporu mnoho definic, pro účely této práce se však bude stačit jedna 
z těch jednodušších:

Komunikace je přenos informace prostřednictvím komunikačního média od zdroje informace 
k příjemci informace.

V předchozích podkapitolách byla nastíněna důležitost komunikace v multiagentních systémech. Čím 
sofistikovanější agenti jsou pro jeho stavbu použiti, tím více tato důležitost narůstá, neboť agenti se 
složitějším chováním a rozhodováním potřebují pro svou funkci větší množství daleko specifičtějších 
informací. Dá se tedy obecně říci, že s nárůstem složitosti implementovaných agentů narůstá složitost 
jejich  interakce  (koordinace  a  kooperace)  a  tím  narůstají  nároky  na  složitost  použitého 
komunikačního modelu.

Jsou rozeznávány dva základní  typy  komunikace.  Komunikace  přímá  probíhá  vždy mezi 
dvěma čí více agenty bez prostředníka (případně je tento z hlediska agenta transparentní). O nepřímé 
komunikaci hovoříme, pokud je pro transport, případně uchovávání přenášené informace použito třetí 
strany. Typicky se jedná o realizaci pomocí tabule.

Přímá  komunikace  se  dá  ještě  jemněji  rozdělit  podle  zamýšleného  počtu  potenciálních 
příjemců zprávy na adresné, všesměrové či selektivní zasílání zpráv.

Adresné zasílání  zpráv znamená  jejich dopravu na cílovou  adresu,která  musí  být  v  době 
odeslání  zprávy  iniciátorovi  komunikace  známa.  Hlavní  výhodou  pro  toto  řešení  je  velmi  malé 
množství  nadbytečné informace v systému.  Je taktéž velmi snadné zajistit  korektnost komunikace 
z hlediska  bezpečnosti,  jelikož  možnost  zaslání  zprávy  nesprávnému  agentu  je  eliminována 
na minimum (alespoň co se komunikační sítě týče,  špatný program agenta samozřejmě může tuto 
ochranu obejít). Implementace takového systému je pak velmi přímočará a efektivní.

Tento systém má však i své nevýhody. V první řadě agent musí vědět, kam má zprávu poslat. 
Zajistit agentovi znalost adresy jeho potenciálního cíle nemusí být triviálním problémem. Komplikace 
nastanou zvláště u otevřených systémů,  ve kterých  agenti  vznikají  a  zanikají  dynamicky za běhu 
systému.

Všesměrové  vysílání zpráv (broadcast) znamená vyslání zprávy všem přítomným agentům 
v systému. Je vhodné ho použít například tam, kde k řešení není potřeba specifický druh agenta, nebo 
agentů potřebného typu je více a mohou zastoupit jeden druhého. Takové systémy jsou pak velmi 
odolné  proti  poruchám,  protože  při  změně  složení,  nebo  dokonce  ani  při  snížení  počtu  agentů 
v systému se nemusí tato změna vůbec projevit na vnějším chování systému jako celku. Všesměrové 
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vysílání  je  dále  přirozenou  metodou  komunikace  tam,  kde  jsou  úlohy  k  řešení  zadávány  jako 
kontrakty, a kde agenti vzájemně soutěží v jejich plnění.

Žádný přístup nemá samozřejmě pouze kladné stránky. Protože má každý agent v systému 
přístup k jakékoliv  zprávě do něj  zaslané,  otázka bezpečnosti  takto zasílané informace  mže  vést 
k velmi složitým odpovědím. Hlavním problémem je ale v rozsáhlejších multiagentních systémech 
vysoké zatížení nejen komunikační sítě jako takové, ale i každého jednotlivého agenta

Proto  selektivní vysílání  zpráv,  (nebo také  multicast)  nabízí  kombinaci  obou předchozích 
postupů. Jedná se o adresné vysílání, ale adresou není v tomto případě jeden agent, ale skupina nebo 
několik  skupin agentů.  Vhodným rozřazením agentů do skupin je  tak možno eliminovat  největší 
nevýhody  všesměrového  vysílání,  a  přitom  zachovat  jeho  sílu  v  dynamických  multiagentních 
systémech.

Alternativní možností, jak zredukovat zátěž systému a přidat několik dalších výhod navrch, je 
použití  tabule.  Tento systém se řadí do  nepřímého  zasílání zpráv, neboť adresát zprávy není jiný 
agent, ale datová struktura, která je sdílená mezi všemi agenty. Tito do ní umisťují mezivýsledky, 
popřípadě  výsledky  své  činnosti,  které  považují  za  významné  a  pro  ostatní  agenty  přínosné. 
Na oplátku z ní mohou kdykoliv číst ty informace, které jsou potřebné pro jejich vlastní výpočet.

3.4 Význam a využití
Jak  z  předcházejících  podkapitol  vyplývá  modelování  pomocí  multiagentního  přístupu  nalezne 
uplatnění  zejména  při  výzkumu  komunikace  a  interakce  obecně.  Od  velmi  jednoduchých 
společenstev,  jako  jsou  umělé  hmyzí  kolonie  naplněné  reaktivními  agenty,  až  po  složité  lidské 
sociální sítě.

Existují v zásadě tři úrovně využití multiagentních systémů v praxi. U jevů které lze popsat 
v praxi dobře systémem diferenciálních rovnic, případně jinou analytickou metodou, u nichž je ale 
třeba ověřit jejich funkčnost, případně je řešení neanalytické rychlejší. Multiagentní přístup se dnes 
takto využívá například při simulaci dopravního ruchu, dokonce experimentálně i při řízení letového 
provozu v reálném čase. Takový systém se vyvíjí pod hlavičkou pražské ČVUT [12].

Druhou možností je případ, kdy sice klasickými metodami lze dospět k rovnovážným stavům 
systému, z našeho hlediska nás však spíše zajímá samotný pohyb ve stavovém prostoru a jeho tvar. 
Daleko  lépe  se  potom vyvozují  závěry  o  vlivu  počátečních  podmínek  na  model,  ale  i  možnost 
zkoumaný  jev  řídit  a  ovlivňovat.  Typickým  příkladem  je  návrh  veřejných  prostor  a  simulace 
katastrofických scénářů, kde hledáme úzká hrdla v únikových cestách, nebo při simulaci chování trhu 
a jeho reakce na různé vnější vlivy.

Posledním  případem  jsou  potom  situace,  kdy  modelovaný  systém  je  příliš  turbulentní 
či komplexní na to, aby mohl být modelován klasickými numerickými metodami. Velmi dobře tuto 
problematiku nastiňuje například dílo [13], dostupné v elektronické formě.
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4 Simulační knihovna
Hlavní myšlenkou za návrhem celé knihovny je vytvořit nástroj pro snadnou konstrukci uživatelských 
tříd, jejich svázání do hierarchické struktury a pro komunikaci jednotlivých uživatelem vytvořených 
entit v této struktuře.

Knihovna je napsána v jazyce C++. Implementační  jazyk  byl  zvolen s ohledem k povaze 
úkolu. Nejedná se zde pouze o objektový přístup, který je pro podobné zadání ideální, ale také o fakt, 
že C++ se jako silně typovaný jazyk svou koncepcí a filozofií dobře zapadá do představy jednoznačně 
vytvořené  struktury objektů.  Algoritmy definované nad touto strukturou jsou jednoduché a jejich 
chování je přirozeně formováno právě uspořádáním dat, které obsluhují.

Mechanismus vytvoření hierarchické struktury entit, třídy pro práci se zprávami a simulační 
rozhraní  jsou  navrženy  jako  velmi  triviální  na  použití.  Veškeré  starosti  s  pamětí  jsou  uživateli 
knihovny skryty. Konečný výsledek vychází z těchto návrhových cílů:

● Jednoduchost  použití.  Cílový  uživatel  není  nezbytně  zkušeným  programátorem,  rozhraní 
simulace musí být co nejpřímočařejší.

● Přizpůsobivost. Základní třídy musí klást co nejméně omezení na odvozené uživatelské třídy.
● Bezpečnost.  Soudržnost  vnitřního  stavu  simulace  je  upřednostněna  před  optimalizací 

pro rychlost

Zvláště první dva body byly kritické od samotného počátku práce na knihovně, otázka bezpečnosti 
nechť je ponechána důkladnému testování už vytvořeného produktu. Jednoduchost a obecnost jsou 
však vlastnosti, které je třeba upevňovat v samých počátcích vývoje. Paradoxně bylo tedy největší 
úsilí  vloženo do odstranění  součástí,  které ve výsledku v knihovně obsaženy nejsou,  a převedení 
jejich funkčnosti jinam.

4.1 Návrh struktury
Mechanismus,  na  kterém je  knihovna postavena,  byl  od začátku koncipován tak,  aby co nejlépe 
reflektoval zamýšlený účel. Model simulace je tedy tvořen programovatelnými entitami, hierarchicky 
uspořádaných ve stromové struktuře. 

Existují dva základní typy těchto entit. Listy grafu jsou tvořeny samotnými agenty, kteří jsou 
nositeli výpočtu. Uzly jsou potom v grafu přítomny pouze jako prvky uspořádávající listové entity 
do skupin a podskupin. Mechanismus komunikace potom reflektuje stejnou myšlenku. 

Existují dva typy zprávy – zpráva určená koncovému bodu stromu entit, agentovi, nesoucí 
samotnou zasílanou informaci,  a zpráva sloužící pouze jako obálka s adresou. Samotná informace 
je před odesláním „zabalena“ do obálek s postupně adresovanou cestou ve stromu entit. Poté, co je 
poslána všem kořenovým uzlům existujících stromů, tyto porovnají adresu na obálce se svojí a pokud 
souhlasí,  objekt  uvnitř,  ať  už  je  jakéhokoliv  typu,  pošlou  svým  podstromům.  Ve  chvíli,  kdy  se 
informace určená listu k němu dostane, tento opět porovná svou adresu s doručenou správou pokud 
souhlasí, vyzvedne si data ve zprávě obsažená.

Je  nutno  podotknout,  že  jak  entity,  tak  zprávy  používají  stejnou  třídu  pro  adresování. 
Porovnání adres dvou entit, dvou zpráv a jedné zprávy a jedné entity je tedy naprosto stejná operace.

Samotný  objekt  simulace  implementuje  jednoduché  rozhraní  pro  zasílání  zpráv 
(kromě jiného)  do  systému.  Jednotlivé  entity  se  tedy  navzájem  nevidí,  jejich  jedinou  možností 
interakce se světem je toto rozhraní. Veškeré implementační detaily za rozhraním stojící jsou tedy 
programu entity skryty a jsou na něm zcela nezávislé.  Na druhé straně objekt  simulace obsahuje 
metody pro uživatelské rozhraní a řízení simulace programátorem.
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4.2 Popis implementace
Obecný diagram tříd znázorňuje všechny implementované třídy,  jejich vzájemné vztahy a vztahy 
vzhledem k uživateli  a veřejná a chráněná rozhraní těchto tříd. Privátní členské funkce a stavové 
proměnné  nejsou  v  grafu  znázorněny.  Celou  strukturu  ilustruje  obrázek  4.1.  V  diagramu  jsou 
seskupeny metody, tvořící spolu jednotlivá rozhraní, a též naznačeny vztahy mezi těmito rozhraními 
a jejich zamýšlenými uživateli.

Obr. 4.1
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V souladu  s  ideou  návrhu  byla  vytvořena  třída  Sim,  které  implementuje  jednak  skupinu  metod 
pro řízení  běhu simulace,  určenou pro  programátora,  tak skupinu  metod  sloužících  jako rozhraní 
pro objekty potomků třídy Atom, které vytvářejí jediný styčný bod pro interakci agentů se zbytkem 
modelu.  Umožňuje jim mimo jiné odeslat komunikačním kanálem objekt třídy  Package s určitou 
adresou a obsahem,  získat  pro potřebu svého běhu náhodné číslo,  zaznamenávat  logovací  zprávy 
nebo pozastavit běh simulace.

Třída  Item, je pouze abstraktním společným předkem dvou tříd struktury entit. Třída  Node 
zajišťuje infrastrukturu a hierarchii této struktury. Třída Atom je pak výchozí třídou pro odvozování 
samotných agentů. Obsahuje rozhraní, které je při inicializaci objektu navázáno na to známé z třídy 
Sim, metody pro řízení svého výpočtu a příjem zpráv a virtuální metodu Go(), která je připravena pro 
samotný program odvozených tříd (a je také jediným místem, kde jej lze realizovat). Taktéž obsahuje 
zásobník  zpráv,  který  obsahuje  všechny  přijaté  zprávy  odeslané  v  minulém  kroku  simulace 
a samozřejmě prostředky pro jejich čtení.

Třída  Package reflektuje svůj  protějšek,  třídu  Item,  jako společný abstraktní  předek dvou 
různých nosičů informace. Objekt třídy  Box obsahuje pouze adresu a jiný objekt  Package.  Ten je 
přibalen při jeho konstrukci a může být kdykoliv vybalen. Objekt třídy Msg potom obsahuje typ a tělo 
konkrétní zasílané informace. Tak, jako objekt třídy Box je určen pouze objektu třídy Node, tak objekt 
třídy Msg je určen jen a pouze objektu třídy Atom a odvozených.

Jak třída Package, tak Item jsou adresovatelné. Vlastnosti adresy byly shrnuty do třídy Addr. 
Každý objekt  této  třídy má  nejméně  jeden  koordinát.  Koordináty mohou  být  za  běhu  programu 
přidávány,  odebírány,  nebo  měněny.  Adresy  se  rovnají,  pokud  alespoň  jeden  koordinát 
porovnávaných objektů je shodný. 

Koordináty mají svoji vlastní základní třídu Coord, ze které je odvozeno několik základních 
typů. CoordId je koordinátem typu bezznaménkového celého čísla, a je určen převážně pro unikátní 
identifikaci v rámci modelu (a objekt třídy Sim má prostředky, jak tato čísla generovat). Koordinát 
třídy CoordLabel obsahuje textový řetězec. Implementovány jsou ještě tři souřadnicové koordináty. 
CoordLin pro  jednorozměrný,  CoordSquare pro  dvourozměrný  a  CoordCube pro  trojrozměrný 
prostor.  Mezi  těmito  souřadnicovými  typy  jsou  implementovány  základní  konverze  a  porovnání, 
pokud dávají smysl a pokud jsou jednoznačné.

4.3 Implementační detaily
Pro  celkové  pochopení  práce  knihovny  je  zapotřebí  zmínit  některá  specifika  její  implementace. 
Zvláště se jedná o mechanismus doručování zpráv a podrobnějšího vysvětlení dějů v jednom kroku 
simulace.

Simulace je řízena metodou  Run(), jejíž parametr určuje počet simulačních kroků, po které 
má  běžet  (pokud nedojde  k  přerušení  od  některého  z  agentů).  Každý simulační  krok  je  spuštěn 
program každého objektu třídy Atom a odvozených. Při tom je jim poslána informace o pořadovém 
čísle právě probíhajícího simulačního kroku. Plánování je tedy ponecháno na samotných agentech.

Když objekt agenta pošle objekt typu  Package na poštovní rozhraní simulace, ta jej uchová 
ve frontě vstupních zpráv. Po skončení simulačního kroku jsou tyto přeneseny do fronty výstupních 
zpráv, jejíž původní obsah je předtím vymazán. Je třeba si uvědomit, že agent posílá přes poštovní 
rozhraní pouze odkaz na zprávu, kterou ve svém těle zkonstruoval. Systém distribuce zpráv pak zpět 
do adresovatelné struktury entit zasílá stále pouze odkaz. Celý smysl front zpráv je tedy udržet zprávy 
v paměti do příštího simulačního kroku, kdy si je mohou příjemci vyzvednout. Druhý jejich význam 
spočívá v tom,  že nehledě na počet  příjemců,  každá zpráva je v paměti  přítomna  pouze jednou, 
a veškerý její „pohyb“ po systému se děje pouze za pomocí odkazů. Centralizace uchovávání zpráv 
a jeho oddělení od uživatele potom umožňuje bezpečnou práci s pamětí.

Nakonec  zmiňme  výhodu  jediného styčného  bodu mezi  jednotlivými  entitami  a  zbytkem 
modelu. Nejen že nám tento princip umožňuje flexibilitu ve změně implementace tohoto rozhraní, 
třebas i za běhu (výměna generátorů náhodných čísel dle potřeby), ale také otevírá do budoucnosti 
možnosti decentralizace výpočtu, bez ovlivnění již existujících programů.
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4.4 Použití knihovny
Tato  kapitola  demonstruje  reálné  použití  knihovny  na  malém  praktickém  příkladě,  který  však 
obsahuje  vše  potřebné,  pro  pochopení  těch  několika  málo  základních  mechanismů,  které  jsou 
viditelné potenciálnímu uživateli, programátorovi.

Konečným  cílem je  vytvořit  dva  agenty,  hráče  ping-pongu.  Tito  jsou  každý  dohromady 
vázáni  na  jeden  stůl,  který  představuje  adresovatelnou  jednotku,  rozlišitelnou  v  rámci  modelu 
(můžeme  mít  více  oblastí,  jako  ulice,  domy,  či  jiná  hřiště).  Jeden  z  hráčů  má  na  začátku  míč 
a posláním zprávy svému soupeři tento míček odpálí.

Nejprve je třeba definovat chování agenta-hráče odvozením jeho třídy od třídy  Atom.  Tato 
implementace je k nalezení v příloze A, sekci 1. Jak je vidno, program agenta spočívá v kontrole, 
zda-li má ve schránce zprávu. Pokud ano, znamená to, že má míček, reprezentovaný touto zprávou. 
Vytvoří tedy zprávu s adresou svého soupeře, zabalí ji potom do krabičky s adresou stolu, na který 
hraje a může bez obav zásilku předat poštovnímu rozhraní.

Co se bude dít v hlavní smyčce programu? Příklad řešení je k nahlédnutí v příloze A, sekci 2. 
Nejprve  se  vytvoří  objekt  simulace.  Dále  se  zkonstruují  dva  objekty  třídy  Player,  která  byla 
definována v předchozí sekci přílohy, a tyto se inicializují. Každý z nich dostane jméno (je mu přidán 
záznam třídy CoordLabel do jeho adresy) Dále se vytvoří jeden uzel třídy Node a přiřadí se k němu 
oba hráčské objekty. Uzel je taktéž pojmenován a poté připojen ho do simulace. A to je vše, teď již je 
třeba simulaci pouze spustit na požadovaný počet simulačních kroků. Celý výpočet byl  definován 
výhradně  popisem jednotlivých  elementárních  částí  a  tvarem jejich  vzájemné  hierarchie,  přesně 
v duchu  popisu  problému  strukturálně  zdola  nahoru.  Výstup  přeložené  ukázky  je  možno  nalézt 
v příloze A, sekci 3.
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5 Hexarena
Hexarena je dvourozměrný simulovaný svět založený na hexagonální soustavě souřadnic. V tomto 
světě se pohybují, žijí a konají umělí tvorové, nazývající se hexoti. Jsou to velmi primitivní stvoření, 
jejichž  centrální  nervová  soustava  je  založena  na  čistě  reaktivní  bázi.  Řídí  se  jednoduchým 
programem složeným z atomických akcí, nicméně tento se může větvit podle výsledku jednotlivých 
akcí.  Akce,  jejímž  cílem je nelegální  políčko,  nemá  žádný účinek,  pouze ztrátu  času potřebného 
k jejímu provedení. Akce mají výhradně logickou  úspěšnost – buď se zdaří, nebo nikoliv. Některé 
akce jsou potom automaticky úspěšné (jako například prázdná akce). Soubor akcí, za pomoci nichž je 
možno  hexoty  programovat,  umožňuje  pokrýt  základní  životní  potřeby  primitivního  živého 
organismu, tedy:

● Krmení.  Většina  náročnějších  akcí  spotřebovává  energii.  Je  nutné  ji  nějak  doplňovat. 
V hexaréně existují dva způsoby,  jak na to. Fotosyntéza je závislá na počtu neobsazených 
sousedních buněk a obecně je velmi pomalá, nespotřebovává však sama energii, a proto má 
zaručeně kladnou bilanci. Lov potřebuje nejen energii, ale pro zvýšení úspěchu i předřazené 
akce, nicméně jeho výnosnost je potenciálně velmi vysoká.

● Pohyb. Je potřeba zvláště pro aktivní hledání potravy, či útěku před nebezpečím. Potřebuje 
ke svému provedení energii.

● Vnímání. Tvor musí mít způsob, jak se orientovat v prostředí a sbírat o něm informace. Tato 
vlastnost není nezbytně nutná pro vegetativní formy hexotů, nicméně je doporučena pro lovce 
jako zbraň i potenciálně lovené jako obrana. Nestojí žádnou energii, pouze čas.

● Reprodukce.  Jako  u  všech  tvorů,  i  u  hexotů  je  zachování  druhu  přednější,  nežli  přežití 
jedince. Je velmi energeticky náročné, a tato náročnost stoupá se složitostí jedince.

Jak  je  vidět,  množina  různých  typů  chování  hexota  je  poměrně  omezená.  Díky  možnosti  skoku 
v programu v závislosti na výsledku předchozí akce a omezené paměti však jeho chování může být 
i docela složité. Shrňme si tedy i jeho další vlastnosti:

● Rozhodování.  Hexot  má  možnost  vybrat  si,  od kterého kroku programu bude pokračovat, 
v závislosti na úspěchu/neúspěchu právě prováděné akce. V pseudokódu tato akce odpovídá 
konstrukci if-else.

● Náhoda.  Hexot  se  může  rozhodnout  zda akci  provede s  předem daným,  nebo náhodným 
parametrem. Například se může podívat na políčko ve směru jeho chůze, nebo na náhodné 
políčko. Využití chaosu vede k menšímu tělu hexota a tedy méně náročnému rozmnožování, 
vezme  mu  však  jistou  míru  kontroly  nad  jeho  činy,  čímž  může  snížit  jeho  šance 
na rozmnožování či dokonce přežití.

● Paměť.  Hexot  si  pamatuje  poslední  použitý parametr  akce,  ať  již  byl  náhodný,  nebo ne. 
Má tak možnost uzpůsobit svoji reakci na míru nastalé situace. Opatrný hexot z předchozího 
příkladu by například prozkoumal políčko v náhodném směru. V případě, že je volné, příští 
akce bude pohyb na toto políčko (poslední použitá hodnota), v případě nebezpečí (obsazené 
políčko), uteče z boje směrem opačným (negativní poslední použitá hodnota). Tato paměť 
není časově omezená. Tvor si tedy své poslední rozhodnutí pamatuje i v případě, že jeho 
programová  smyčka  přejde  mezitím  do  nového  cyklu.  Je  však  dávat  pozor 
na nejednoznačnost v případě větvení programu.

● Metabolismus.  Hexoti  spotřebovávají  jisté  množství  energie  pouze  k  udržení  samotného 
svého života, což je nutí o neustálou aktivní snahu o přežití.
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5.1 Návrh aplikace
Požadavky na virtuální svět a jeho obyvatele jsou definovvány, nyní je nutné zvolit správný přístup 
v jejich programové realizaci. Pro přípravné studium se ukázal jako výborný výchozí zdroj informací 
o programování  dvourozměrných  her  a  algoritmech  nad  hexagonální  souřadnou  soustavou  tento 
soubor elektronických článků [14]. Programovací jazyk vychází z jazyka použité knihovny. Je proto 
logickým krokem použití jazyka C++. Pro grafický výstup aplikace a jeho uživatelské rozhraní byl 
zvolen  multiplatformní  toolkit  wxWidgets  –  jednak  pro  jeho  nezávislost  na  operačním systému, 
současně byla tato volba předmětem preferencí a zkušenosti autora s touto knihovnou

Nároky  na  aplikaci  vychází  z  navrženého  modelu,  jež  má  simulovat.  Uživatel  musí  být 
schopen vytvářet, rušit a modifikovat hexoty. Musí je mít možnost umisťovat do světa a zase je z nich 
odebírat. Uživatelské rozhraní musí umožnit řízení toku simulace, ukládání a načítání jednotlivých 
uživatelem vytvořených typů hexotů i rozmístění jejich polohy ve světě. Rovněž je nutné umožnit 
uživateli sledovat počínání jeho svěřenců jak přímo na mapě světa, tak nepřímo za asistence statistik. 
Uživatelské  rozhraní  je  důležitou  složkou  aplikace,  musí  být  tedy  navrženo  jako  přehledné, 
jednoduché  na ovládání  a  esteticky na  úrovni.  Výsledný efekt  uživatelského rozhraní  je  vidět  na 
obrázku 5.1.

Obr. 5.1
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5.2 Implementace
Po  konstrukční  stránce  je  uživatelské  rozhraní  velmi  přímočaré.  Hlavní  objekt  aplikace  wxApp 
obsahuje jediný objekt hry HexGame a jediné okno třídy HexFrame. Toto je zároveň hlavním oknem 
aplikace. Je zaplněno pohledem na herní plochu a na míru vytvořenými  ovládacími  prvky,  neboť 
standardní prostředky,  používané nativními platformami,  považuje autor za neestetické a zbytečně 
fádní.

Objekt  hry  HexGame potom  obsahuje  strukturu  hexotů  a  světa  vytvořených  za  pomoci 
knihovny,  jíž  se  zabývala  předchozí  kapitola.  Implementuje  taktéž  rozhraní  pro  vstup  a  výstup, 
na který jsou připojeny ovládací a zobrazovací prvky okna  HexFrame. Toto uspořádáním odděluje 
uživatelské rozhraní od výpočetního jádra samotné hry a zvyšuje tak flexibilitu výsledné aplikace. 
Uživatelské rozhraní se pak stará o veškerý uživatelský vstup a výstup, tedy nejen přímá interakce 
s hráčem, ale i ukládání a načítání dat, zatímco jediný vstup a výstup realizovaný objektem hry je 
čistě systémový (spouštěcí parametry, ladící informace a podobně). Schematicky je toto uspořádání 
shrnuto na obrázku 5.2.

Obr 5.2.
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5.3 Příklady hexotů
Ve  chvíli,  kde  je  reálná  aplikace  funkční  technicky,  je  třeba  ověřit  její  funkčnost  také 

v terénu. Pro tyto testy byly zvoleny 4 archetypy hexotů:

● Tráva. Pouze roste a množí  se. Fotosynteticky získává a akumuluje energii,  a když jí  má 
dostatek  na  replikaci,  vysemení  se  na  náhodné  sousední  políčko.  Jelikož  efektivita 
fotosyntézy závisí na volném prostoru okolo tvora, ze začátku zažívá kolonie explozivní růst, 
nicméně jak zatravněná plocha roste, snižuje se energetický zisk, jelikož mateřské rostliny 
si rozmnožováním samy upírají životní prostor. Růst je stále nejrychlejší na okrajích kolonie, 
některé vnitřní trsy však začínají hynout, jelikož efektivita fotosyntézy je nulová, ale jedinec, 
stále spalující energii na udržení života se tak dostává do záporné bilance. Nakonec se plocha 
ustaluje  v  jemně  porézní  strukturu.  Tento  archetyp  testuje  vzájemnou  vyrovnanost 
fotosyntézy a úbytek energie pro přežití (cena metabolismu).

● Mravkolev.  Je  archetypem  pasivního  predátora.  Mravkolvi  čekají  na  kořist  nehybně. 
Zkoumají  náhodně své okolí,  a pokud zachytí  přítomnost  jiného hexota, zaútočí v příštím 
kole na stejné políčko. Ve chvíli, kdy se úspěšně rozmnoží, ihned následující kolo se posunou 
o jedno pole opačným směrem,  aby se rodič a potomek vzájemně nepozřeli.  Při  dostatku 
potravy vznikají relativně řídké, ale velmi kompaktní kolonie, které fungují jako minová pole 
pro ostatní nebohé hexoty. Archetyp mravkolva byl zkonstruován za účelem vyladění poměru 
výnosu z lovu versus ceny metabolismu.

● Motýl.  Tito hexoti  jsou opatrní  a plaší,  přesto se již  však samovolně pohybují  a snaží  se 
vyhledat  pro  sebe  životní  prostor.  V  každém  cyklu  otestují  náhodné  sousední  políčko, 
a pokud je volné,  přesunou se na něj.  Pokud je obsazeno,  zamíří  opačným směrem.  Poté 
provedou  jednu  akci  fotosyntézy.  Rozmnožují  se,  kdykoliv  mají  dost  energie.  Slouží 
pro testování  rovnováhy  mezi  fotosyntézou  a  energetickými  nároky  na  pohyb.  Taktéž 
mravkolvi je třeba něčím chutným zásobit.

● Střevlík.  Druhý  z  pohyblivých  hexotů  je  podobný  motýlu,  při  střetu  se  však  zachová 
agresivně  a  do  objeveného  obsazeného  políčka  se  zakousne.  Stejně  jako  mravkolev  se 
po reprodukci  vzdálí  od  svého  nově  narozeného  potomka,  aby  zamezil  mezigeneračním 
šarvátkám. Tento archetyp je použit pro zavedení skutečného aktivního dravce a testování 
jeho životaschopnosti.

Obr. 5.3

Obrázek  5.3  zachycuje  struktury  utvářené  jednotlivými  archetypy  v  pořadí  zleva  doprava.  Na 
posledním obrázku je vidět střevlík, prokousávající se trávou. Všichni uvedení hexoti jsou přiloženi k 
výslednému programu, jako inspirace pro vlastní experimenty. Ty jsou také hlavním popudem tvorby 
této aplikace – vytvořit co možná nejvyrovnanější prostředí pro tvorbu vlastních agentů, ale přitom v 
ní  nezakořeňovat  zbytečná  omezení.  Proto jsou veškeré  atributy světa,  jako je rychlost  spalování 
metabolismu, výnos z lovu či fotosyntézy a cena za akce ponechána uživateli. Je na něm, aby nalezl 
fungující světy, a pronikl tak do modelovaného problému. Cílem autora je pouze vyrobit co nejlepší 
nástroj pro toto hledání.
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6 Další využití knihovny
Ještě před závěrečným zhodnocením se sluší zapolemizovat na téma budoucnosti, možných rozšíření 
a vylepšení případných současných nedostatků tématu, zpracovaného touto prací. Kromě simulačního 
nástroje  Hexaréna  byly  zpracovány  další  dvě  jednoduché  aplikace,  které  mají  především 
demonstrovat záběr podpůrné knihovny, zpracované v kapitole 4. Zatímco Hexaréna je koncipována 
jako  ucelený,  funkční  celek  a  jejím  cílem  je  tak  ukázat  možnosti  tuto  knihovnu  jako  možnou 
platformu pro „dospělé“ projekty, dva následující programy se snaží vykreslit ji i jako vhodný základ 
rychlých skečů a prototypů nových postupů. I proto byla koncipována jako maximálně jednoduchá 
na používání a uživatelsky přívětivá, snad na úkor jiných aspektů.

6.1 Hra LIFE
Prvním programem je jednoduché hřiště pro buněčný automat řídícím se Conwayovými  pravidly. 
Ovládání je tak intuitivní a struktura aplikace tak základní, že autor nepovažuje za nutné jimi tištěnou 
část této práce zbytečně zatěžovat. Veškeré potřebné informace jsou k nalezení v souboru README 
ve složce s aplikací, nacházející se v příloze A. 

6.2 Výpočet fraktálů
Druhá z demonstračních aplikací zobrazuje jednoduchou Mandelbrotovu množinu,  a umožňuje  se 
v ní pohybovat  přibližováním.  Jelikož Mandelbrotova množina je nekonečně invariantní struktura, 
možnost oddálení byla jako redundantní ovládací prvek vypuštěna. Aplikaci byla pokřtěna názvem 
iFractal.

6.3 Budoucnost a možná vylepšení
Autor pevně doufá, že vývoj  knihovny i aplikace bude i nadále pokračovat. Možnosti hry po síti, 
přehrávatelných záznamů simulací a samozřejmě vylepšení v oblasti uživatelského rozhraní se vždy 
u takového typu aplikace nabízejí. Přirozeným dalším krokem je pak využít nezávislosti zobrazovací 
komponenty na herním stroji  a  vyvinout  uživatelská rozhraní  jiných  koncepcí,  například webový 
interface případně vstupní bod pro ovládání počítačem. Ten by potom mohl za použití genetických 
algoritmů vyvíjet optimální hexoty a světy. Na samém horizontu možných využití se potom rýsuje 
idea testování jednoduchých reaktivních robotů jejich napojením na umělý svět, reprezentovaný touto 
aplikací.

Cíle pro vylepšení podpůrné knihovny samozřejmě také nejsou nijak překvapivé. Přidání více 
typů koordinátů, rozšíření uživatelského rozhraní a rozhraní pro použití entitami, implementace více 
typů a silnějších generátorů náhodných čísel. Místo pro optimalizaci rychlosti však zabírá jiné téma, 
pro které byla tato knihovna od počátku konstruována. Jediný styčný bod mezi agentem a zbytkem 
simulace  a  nezávislost  implementace  tohoto  rozhraní  na  již  existujících  aplikacích  bude  velmi 
významným ulehčením při integraci vícevláknového, případně distribuovaného řešení v budoucnosti. 
Že práce s mnoha jednoduchými, na sobě nezávislými entitami si o rozprostření na více výpočetních 
zdrojů přímo říká, se není třeba dlouze rozepisovat. Tento úkol je také jedním prvních z kategorie 
těch velkých, které by autor při dalším vývoji do své práce včlenil.

Jako poslední stojí za zmínku, že jako dodatek k licenční smlouvě o školním díle bude tato 
práce v celém svém rozsahu šířena dále pod některou z forem svobodných licencí, jelikož je nanejvýš 
přirozené doufat, že autorovy znalosti  a schopnosti,  získané za podpory všech zainteresovaných v 
jeho dosavadním vysokoškolském studiu, dojdou upotřebení i u jiných.
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7 Závěr
Cílem  této  bakalářské  práce  bylo  navrhnout  a  implementovat  knihovnu  pro  diskrétní  simulaci 
samostatných programovatelných entit mechanismus pro jejich vzájemnou komunikaci. Tento cíl se 
podařilo splnit. Koncept této knihovny byl volen s důrazem na jednoduchost použití a odolnost vůči 
uživatelským  chybám.  Nad touto  knihovnou  potom  byly  sestaveny  celkem  tři  demonstrační 
programy,  jeden  komplexnější  a dva  doplňkové,  pro  ukázku  záběru  knihovny.  Zdrojový  kód 
knihovny i všech třech aplikací je k nalezení na přiloženém CD v patřičných složkách.

Před samotným popisem realizace praktické části byly zpracovány vybrané kapitoly z oblasti 
diskrétní simulace a multiagentních systémů, jako úvodní a taktéž motivační materiál pro čtenáře 
a jeho snazší orientaci v idei této práce, a současně jako příležitost pro autora detailně prostudovat 
zpracovávanou tematiku, získat o ní potřebný přehled i hlubší znalosti, a připravit si tak teoretický 
základ  pro  pevnější  uchopení  kritických  bodů  zpracovávaného  tématu.  Teoretický  základ 
k problematice  diskrétní  simulace  se  nalézá  v  kapitole  2.,  kapitola  3.  se  zabývá  úvodem 
do multiagentních systémů.

Knihovna  i  aplikace  těží  z  modulárního  návrhu  a  oddělení  jednotlivých  logických  bloků 
programu od sebe, umožněného především vhodným výběrem moderního, objektově orientovaného 
jazyka,  a implementací  již od začátku počítající  s budoucími rozšířeními.  Knihovna je připravena 
pro zabudování decentralizovaného zpracování výpočtu a výsledná aplikace Hexaréna pro snadnou 
integraci vylepšení a rozšíření palety uživatelských rozhraní.

Posledním bodem zadání bylo vytvořit  barevný plakát,  prezentující  celou práci v grafické 
formě. Plakát ve formátu A3 je přiložen za poslední vázanou stranu práce. Všech pět bodů zadání se 
tedy podařilo splnit.

Autor  cítí  přínos  tohoto projektu nejen v oblasti  jeho teoretických  znalostí  a  praktických 
dovedností, ale i v posunu jeho vnímání struktury světa a vzájemných vztahů mezi jeho jednotlivými 
částmi. Neméně velkým přínosem je pak zkušenost s realizací doposud největšího „živého“ projektu, 
se kterým byl autor konfrontován.
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Příloha A
Sekce 1:
class Player : public Atom 
{ 
public: 

Player (Sim *s, std::string e, bool b) : Atom(s), enm(e), ball(b) {}; 
~Player () {}; 

protected: 
void Go (unsigned int c) // zde je program agenta
{ 

if(c>0)ball=(MailboxSize()==1); // máme míček?
if(ball) { // ano! 

Log((enm)); // něco tedy napíšeme
Msg msg(0); // vyrobíme zpáteční zprávu
msg.AddCoord(enm); // přilepíme adresu soupeře
Box box(&msg);  // zabalíme do krabice
box.AddCoord("table"); // adresujeme na stůl
Send(&box); // a pošleme!

} }  
private: 
std::string enm; 
bool ball; 
};

Sekce 2:
int main ()
{

// Stvoříme svět 
Sim game; 
 
// Vytvoříme oba hráče, inicializujeme je a pojmenujeme 
Player ping(&game,"pong",false); 
ping.AddCoord("ping"); 
Player pong(&game,"ping",true); 
pong.AddCoord("pong"); 
 
// Vytvoříme hierarchickou entitu a pojmenujeme ji 
Node table; 
table.AddCoord("table"); 
 
// Definujeme strukturu modelu a připojíme ji kořenem k simulaci 
table.AddItem(&ping); 
table.AddItem(&pong); 
game.AddRoot(&table); 
 
// A spustíme! 
game.Run(5); 
 
return 0; 

}

Sekce 3:
Rnd_0 > ping 
Rnd_1 > pong 
Rnd_2 > ping 
Rnd_3 > pong 
Rnd_4 > ping
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