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1 Úvod

Už po několik tisíc let ovlivňuje lidské životy jedna velká síla - peníze. Ekonomika se 

lidí dotýká, aniž by si to uvědomovali. Má vliv na náš každodenní život, určuje jaké zboží si 

můžeme koupit a za kolik, jakou odměnu dostaneme za svou práci atd. Mnoho lidí zajímá, 

"jak to vlastně funguje". Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat program, který 

bude schopen simulovat  základní  ekonomické pochody (jako výroba a  obchod) ve světě, 

který si bude uživatel moci sám pomocí vestavěného editoru nadefinovat. Měl by umožnit 

zábavnou formou ukázat některé základní ekonomické zákonitosti. Hlavní důraz není kladen 

na realismus simulace, ale na její srozumitelnost a přehlednost - aby uživatel viděl, co a proč 

se kde odehrává. Program dostal název EcoS (ze slov Economy a Simulation).

1.1 Ekonomické simulace

Existuje  samozřejmě  celá  řada  programů  na  téma  "ekonomická  simulace"  nebo  ek.  

simulaci využívající.  Tyto  programy se  dají  rozdělit  do  tří  základních  kategorií:  on-line 

systémy s lidskými hráči, autonomní simulace a strategické počítačové hry.

On-line systémy s lidskými "hráči" jsou programy, které vytvoří nějaký virtuální svět 

s nějakými pevnými pravidly.  V těchto světech pak mají  uživatelé svá virtuální  alter-ega. 

Klasickým  zástupcem  takových  programů  je  například  ekonomická  hra  MarketiX 

(http://marketiX.cz). Takové programy ovšem samy v pravém slova smyslu nic nesimulují. 

Vše  obstarávají  uživatelé,  bez  nich  by žádný pohyb  zboží  a  peněz  nebyl.  Hlavní  funkcí 

programu  je  zajistit  prostředí  pro  interakci  hráčů  mezi  sebou  a  s  herním  světem  a 

vyhodnocovat jejich akce. Samotný ekonomický systém tedy vzniká s tím, jak hráči hrají.

Oproti tomu autonomní simulace, jak už název napovídá, funguje sama. Tyto programy 

ovšem často nepracují průběžně, pouze na základě volby počátečních parametrů vygenerují 

výsledek. Příkladem může být například program  Virtual Economy,  který je k nalezení na 

adrese http://www.bized.co.uk/virtual/economy. 

Poslední skupinou jsou strategické počítačové hry. Existují jak hry přímo zaměřené na 

ekonomiku, kde se hráč ocitá například v roli  ministra financí,  tak hry,  na jejichž pozadí 

funguje nějaký ekonomický model (příkladem může být hra Transport Tycoon ).
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Program  EcoS měl umožnit simulovat svět pro jednoho uživatele.  Spadá někam mezi 

autonomní simulace (protože pracuje autonomně pro jednoho uživatele, který před začátkem 

simulace zadá její parametry) a počítačové hry (protože simulace by měla mít vedle funkce 

poučné i funkci zábavnou a uživatel by měl mít možnost do simulace zasahovat za běhu).

Simulace (a strategické počítačové hry) se dají rozdělit na spojité a diskrétní (v případě 

počítačových her se mluví rozdělení na real-time a tahové strategie). Real-time přístup více 

odpovídá realitě,  ale  tahový přístup může  být  jednodušší  a  pro uživatele  srozumitelnější. 

Proto je simulace  EcoS diskrétní, a to jak v čase - jeden krok simulace odpovídá jednomu 

týdnu na mapě světa - tak v prostoru - mapa světa je rozdělena na čtverce.

1.2 Členění práce

Základní strukturu programu a jeho logiku objasňuje kapitola 2. Obsahuje mimo jiné 

výčet  základních  vlastností  samotné  simulace.  3.  kapitola  obsahuje  detailnější  analýzu 

použitého modelu. Implementací programu se zabývá kapitola 4. Vysvětluje důležité postupy 

simulace  a  strukturu  aplikace  z programátorského  hlediska.  V  kapitole  5  je  simulace 

porovnána  s  realitou  a  aplikace  srovnána  s  některými  podobnými  programy.  6.  kapitola 

shrnuje celou práci.  V příloze C je k nalezení  uživatelská dokumentace,  obsahující  popis 

ovládacích prvků a herních mechanismů.
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2 Základní struktura programu

Program  EcoS se skládá z pěti základních částí: editoru modelu, editoru map, režimu 

simulace, režimu hry a samotného ekonomického modelu.

2.1 Editor modelu

V  editoru modelu má  uživatel  možnost  prohlížet  si  a  editovat  model,  který upravuje 

pravidla, podle kterých bude simulace fungovat. Model obsahuje tři části:  model komodit,  

model jednotek a model obyvatelstva.

Komodity představují  druhy zboží,  které  budou předmětem obchodování,  a  mají  tyto 

parametry:

* jméno
* spotřebu na 100 obyvatel za týden

Jednotky jsou elementární výrobní závody, ve kterých se komodity produkují a mají tyto 

parametry:

* jméno
* typ produktu
* 1-4 výrobní vzorce
* počet pracovníků
* vyžadovaný terén (např. voda, les apod.)

Model  obyvatelstva specifikuje  některé  podrobnosti.  Obsahuje  informaci  o  rozdělení 

komodit na základní a luxusní. Rozdíl spočívá v tom, že základní zboží lidé nutně potřebují 

(např. chléb), zatímco bez luxusního zboží se spíše obejdou. Dále určuje, které komodity jsou 

potraviny (jsou nutné pro přežití lidí, bez nich nastane hladomor) a které  stavebniny (jejich 

dostatek je nezbytnou podmínkou pro rozvoj měst a výrobních závodů). Také přesně určuje, 

kolik kterých surovin je potřeba pro stavbu obydlí pro 10 lidí.
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2.2 Editor map

Editor map umožňuje uživateli vytvořit vlastní mapu, na které bude simulace probíhat, a 

vytvořené mapy ukládat.  Mapy mohou mít  různou velikost  a  hráč  má možnost  určit  typ 

povrchu pro každý čtverec na mapě, postavit města a spojit je cestami. Existuje více druhů 

povrchu (voda, louka, pláň, les, poušť a kopce), každý s jiným efektem na pohyb obchodních 

karavan (pohyb po louce je mnohem rychlejší než v horách). Součástí editoru je i generátor 

náhodných map.

2.3 Režim simulace

Prvním ze dvou režimů, ve kterých může simulace světa probíhat, je "režim simulace". 

Uživatel zvolí mapu, na které má simulace probíhat, a  model,  kterým se má řídit. V tomto 

režimu běží simulace v "božském" modu, kdy má uživatel značné možnosti,  jak do světa 

zasahovat. Uživatel může mimo jiné:

* zastavit, spustit a urychlit simulaci
* zobrazit detailní informace o vybraném městě, přidávat nebo odebírat obyvatele
* libovolně přidávat zboží na trh nebo ho odebírat
* bořit celá města nebo cesty
* přidávat nové výrobní závody nebo bořit stávající
* měnit typ terénu pro jednotlivé čtverce mapy
* zobrazit informaci o obchodní cestě - kolik čeho kam právě po zvolené cestě putuje
* zobrazit celkovou statistiku světa 
* nastavit "watcher" na zvolenou komoditu ve zvoleném městě - budou se pak zazname-

návat údaje (cena, výskyt a produkce) za posledních 12 týdnů
* zobrazit mapu "pohledem 1 komodity" - pro zvolenou komoditu se pak vedle každého

města objeví čísla, udávající výrobu, spotřebu a zásoby zvolené komodity ve městě

2.4 Režim hry

Druhým režimem je "režim hry".  V něm je uživatel postaven do role obchodníka a jeho 

úkolem je snažit se obchodováním vydělat co nejvíce peněz. Má tak lepší možnost "osahat 

si",  jak  simulace  funguje.  V tomto  režimu  má  pochopitelně  menší  editační  možnosti,  na 

druhou stranu přibývá právě možnost  obchodování
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2.5 Ekonomický model

Ekonomickým  modelem je myšlen soubor pravidel, podle kterých se simulace světa řídí. 

Neklade si za cíl realisticky emulovat ekonomiku našeho světa, ale přiblížit se skutečnému 

chování  ve  srozumitelné  podobě  a  ukázat  základní  ekonomické  zákonitosti.  Simulace  se 

zaměřuje na výrobu a tok komodit a peněz, na vývoj trhů a měst. Tím spadá spíše do oblasti 

mikroekonomie, tedy ekonomické teorie, která se zabývá rozhodováním jednotlivých tržních 

subjektů (jednotlivci (domácnosti, spotřebitelé) a firmy). Roli státu, který v reálném světě 

vytváří normy ("pravidla hry") do jisté míry přebírá uživatel. Ten ale určuje s čím se bude 

obchodovat (jaké komodity), nenastavuje makroekonomické parametry, jako třeba výši daní 

nebo délku pracovního týdne.

Při  stanovování  modelu  hrála  roli  zejména  tato  kritéria:  věrnost (použitý  model  a 

algoritmy by měly aspoň přibližně napodobovat realitu), srozumitelnost (aby uživatel viděl a 

chápal, co a proč se na mapě odehrává) a v neposlední řadě výpočetní složitost (aby simulace 

mohla běžet dostatečně rychle). Požadavky mohly v některých případech jít proti sobě, někdy 

byla jednoduchost aplikace upřednostněna před věrností realitě. Srovnáním použitého modelu 

se skutečným světem se zabývá část kapitoly 5. Výsledný použitý model má tyto základní 

vlastnosti:

* mapa (svět) odpovídá neorientovanému grafu, kde vrcholy představují města a hrany 

obchodní cesty

* obchodní cesty mohou vést pouze po souši

* střídání ročních období se nebere v úvahu

* je dán seznam komodit, které jsou předmětem obchodu; dělí se na základní a luxusní

* některé komodity jsou označeny jako potraviny - ty jsou potřeba pro růst populace, bez 

nich vypukne hladomor

*  některé komodity jsou označeny jako stavebniny+ - ty jsou potřeba pro rozvoj měst

* je dán seznam ekonomických jednotek (elementárních podniků); ty mají určeno který 

produkt vyrábí

* ekonomické jednotky stejného typu jsou v jednom městě sloučeny v jeden podnik

*  podnik má  pevný počet  zaměstnanců daný počtem  ek.  jednotek,  tito lidé nemohou

pracovat  nikde  jinde,  ani  v  případě,  že  daný  podnik aktuálně  nevyužívá  plnou

výrobní kapacitu (dělníci nejsou na práci přidělováni podle aktuální potřeby, jsou  

vázáni na jednoho zaměstnavatele)

* v každém městě funguje  místní trh:  pro každou  komoditu jsou uvedeny dvě ceny:  
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prodejní a nákupní

* podniky nakupují pouze na místním trhu a dodávají pouze na místní trh (a svou výrobu 

tedy plánují pouze s ohledem na situaci na místním trhu)

* podniky se snaží naplánovat výrobu tak, aby jim přinesla maximální zisk

* výrobní  kapacita je  dána výrobními  vzorci  a  počtem elementárních  ekonomických  

jednotek, ze kterých se podnik skládá

* podnik může krátkodobě vyrábět přes svoji normální kapacitu - to ale za cenu zvýše-

ných nákladů (dělníkům je nutno zaplatit práci přesčas)

* některé podniky mohou vyžadovat specifický typ terénu (např. rybář potřebuje vodu), 

pokud  se  takový  nenachází  na  čtverci,  na  kterém  město  stojí,  nebo  v  jeho  

bezprostředním okolí, podnik nemůže vyrábět

*  některé čtverce na mapě mohou být  extra kvalitní - takové potom dávají podnikům

sousedních měst bonus na produkci

* meziměstský obchod probíhá pouze po existujících cestách

* města obchodují pouze se svými přímými sousedy

* v každém městě pro každou komoditu existuje imaginární obchodník, který rozhoduje, 

do kterého města (pokud vůbec) bude daná komodita exportována

* obchodník má "plnou informaci" o mapě - tzn. že zná aktuální ceny na všech trzích

*  obchodník nekalkuluje s budoucím vývojem cen na  místních trzích, řídí se aktuální  

situací

* obchodní cesty jsou poměřovány z hlediska výnosnosti (zisk / týden cesty)

*  zásilka  1  druhu  komodity  může  být  v  1  kroku  simulace  z  1  města  vypravena  

maximálně do 1 sousedního města

* ve městě žije určitý počet obyvatel (s horním limitem), určité procento z nich je práce-

schopných

* každé město má ubytovací kapacitu, která udává maximální snesitelný počet obyvatel, 

přičemž  překročení  92%  využití  kapacity  znamená  přelidnění  a  nespokojenost  

místních obyvatel

* počet obyvatel roste, pokud je ve městě dlouhodobý dostatek potravin

* i ubytovací kapacita může růst - pokud hrozí přelidnění a je dostatek stavebnin

* každé město má ukazatel  spokojenosti obyvatel - ta je ovlivněna dostupností zboží,  

výší  nezaměstnanosti,  dostatkem  potravin  a  do  určité  míry  využitím  ubytovací

kapacity

* s rostoucí spokojeností obyvatel stoupá produktivita práce

* nejsou brány v úvahu potřeby a nákupy jednotlivých obyvatel, z hlediska simulace  

tvoří obyvatelé jednoho města jeden celek

- 11 -



Většina vlastností  ekonomického modelu je neměnná,  přímo daná zdrojovým kódem. 

Pouze některé konstanty  jdou  měnit   přepsáním  konfiguračního  souboru  EcoS.ini.  Jejich 

výčet  je k nalezení v příloze B.
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3 Model

Vlastnostem výsledného použitého ekonomického modelu se věnovala už kapitola 2.5. 

V této  části  je  podrobněji  popsána  implementace  takového  modelu  a  řešení  některých 

problémů.

3.1  Volba volných a vázaných proměnných

Podle  základní  mikroekonomické  teorie  [1]  existují  tyto  základní  tržní  kategorie: 

nabídka,  poptávka,  cena a  konkurence.  Pokud  jde  o  konkurenci,  tu  použitý  model  pro 

jednoduchost zanedbává - všechny  elementární ek. jednotky stejného typu jsou ve městě 

sloučeny  v  jeden  podnik.   Zbylé  tři  faktory  jsou  velmi  úzce  propojené,  neexistuje 

jednoznačná  odpověď  na  otázku,  který  z  nich  je  primární.  Pro  potřeby  "zjednodušené" 

počítačové simulace je ale nutné určit, která "proměnná" je volná a které jsou odvozené (a 

explicitně uvést jak). 

Použitý model bere jako základní nabídku a poptávku, z nich se odvozuje cena. Přesněji 

řečeno:  množství zboží na trhu (které je v daný okamžik známé) a spotřeba obyvatel (která je 

pro každý druh zboží uvedena jako konstanta - parametr komodity) určuje cenu.

Model by ovšem měl  reflektovat i zpětný vztah, kdy cena ovlivňuje nabídku a poptávku. 

Tzv. zákon rostoucí nabídky říká, že růst ceny vyvolá růst nabízeného množství - toho je tu 

docíleno pomocí algoritmů,  kterými podniky plánují svou výrobu. Při vysoké ceně jejich 

produktu  se  jim vyplatí  více  vyrábět  a  tedy množství  zboží   na  trhu  poroste  (tím dojde 

k nasycení trhu, cena poklesne a v důsledku toho zas poklesne i výroba). Na  druhou stranu 

s rostoucí cenou poptávané množství klesá (zákon klesající poptávky). Toho model docílí tak, 

že při malém množství zboží na trhu (a tudíž vysoké ceně) obyvatelé nekoupí tolik zboží, 

kolik by koupili při ceně obvyklé (tento vliv je o něco patrnější u luxusních komodit).

3.2  Výpočet ceny na trhu

Model  určuje  cenu  na  trhu  v  závislosti  na  jeho  dostupném množství  a  na  spotřebě 

obyvatel. Standardní ekonomická teorie ovšem žádnou jednoduchou funkci, explicitní vzorec 
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pro takový výpočet neposkytuje. Maximálně přibližnou křivku, která takový vztah vyjadřuje. 

Křivka je zachycena na obrázku 1:

Obr 1: Křivka přibližné závislosti ceny(P) na dostupném množství(Q)

Lze však vypozorovat, že funkce pro výpočet ceny by měla splňovat několik požadavků:

         → být klesající (nižší cena při dostatku zboží)

  → být ryze konvexní (jak je patrno z obr. 1, s přibývajícím množstvím cena už tolik

neklesá)

  → být zdola omezená kladnou konstantou (ani při velkém přebytku se zboží neprodává 

zadarmo)

  → mít malou výpočetní složitost (jedná se o nejpoužívanější funkci v celé simulaci)

  → měla by být určena ne absolutním množstvím zboží na trhu, ale realativním (tzn. 

podílem absolutního množství a spotřeby obyvatel)

  → být rozumně definovaná v bodě 0 (může nastat absolutní nedostatek daného zboží)

Pokud jde o omezující konstantu (označme ji C), ta je určena při inicializaci simulace a 

vyjadřuje teoretické výrobní náklady na výrobu 1 ks daného typu zboží. Pod tuto teoretickou 

hranici cena na místním trhu nikdy nemůže klesnout.

Nejjednodušší funkcí, která se nabízela a vyhovovala většině požadavků, byla lomená 

funkce typu 

Tato funkce se ovšem v simulaci příliš neosvědčila - vedla k příliš náhlému a strmému 
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růstu cen při nedostatku zboží. Navíc není definovaná v nule. Bylo nutno najít jinou funkci, 

která  by  splňovala  zadané  požadavky.  Požadované  vlastnosti  má  funkce  exponenciální 

s parametrem x z intervalu (0,1):

V exponentu je množství/spotřeba právě proto,  aby funkce byla klesající  (spotřeba je 

v daný moment pevná konstanta, množství je proměnná). Parametry funkce byly následně 

určeny tak, aby funkce neklesala "příliš prudce" a aby cena při obvyklém množství (zhruba 

dvojnásobek  spotřeby  obyvatel)  byla  přibližně  na  dvojnásobku  "výrobních  nákladů". 

Konečná formule tedy vypadá takto: 

Obr 2: Funkce pro výpočet ceny(P) na základě množství zboží

Touto funkcí je určena "střední" cena na místním trhu. V rámci simulace ale existují na 

trhu ceny dvě: cena prodejní, za kterou se na trhu prodává (tzn. za kterou se dá zboží pořídit) 

a která je stanovena jako 1,05 * střední cena, a cena nákupní, za kterou se na trhu vykupuje 

(0,95 * střední cena).
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3.3  Nákup podniků a plánování výroby

V každém městě na mapě existují  výrobní podniky,  které se skládají  z  elementárních 

ekonomických  jednotek, nadefinovaných  v  modelu  mapy.  Pokud  podnik  není  zrovna 

uprostřed svého výrobního cyklu,  může v určenou chvíli  naplánovat  svou výrobu.  Pokud 

zrovna něco vyrábí, nemůže začít souběžně další výrobu, i kdyby měl dostatečnou volnou 

výrobní  kapacitu. Každý podnik (resp. ekonomická jednotka) může mít až 4 výrobní vzorce, 

které  určují  suroviny pro  výrobu a  objem produkce.  Podnik vyzkouší  naplánovat  výrobu 

podle každého svého výrobního vzorce a aplikuje ten plán, který přinese největší čistý zisk.

Naplánování   podle  1  pevně  zvoleného  vzorce  spočívá  pouze  ve  stanovení  počtu 

elementárních  ek.  jednotek,  které  se  do  výroby zapojí  (tedy  určit,  na  kolik  procent  své 

výrobní kapacity podnik "pojede"). Podobně jako u nákupu "obchodníků" se předpokládá, že 

všechno vyrobené zboží bude na trh dodáno za jednu pevnou cenu (aktuální nákupní cena), 

zatímco cena případných surovin pro  výrobu se dynamicky mění. Je tedy možné si předem 

vypočítat  předpokládanou tržbu za  1 ek.  jednotku zapojenou do výroby.  Celkový zisk se 

potom dá určit takto: 

zisk = trzba * zapojenych_jednotek - f1 - f2 - ... -fn

kde  f1,f2, ... -fn vyjadřují cenu za nákup potřebného množství surovin 1 - n.

Přesně vyjádřeno je hodnota fi rovna určitému integrálu funkce určující prodejní 

cenu zboží na trhu:

kde C je konstanta používaná při výpočtu ceny (teoretické výrobní náklady), b aktuální 

množství suroviny na trhu a a množství na trhu po odkoupení potřebného zboží. Protože se 

ale jedná o kritický výpočet, na předním místě je rychlost, není tento přesný způsob výpočtu 

nákladů příliš vhodný. Cena, za kterou podniky nakupují suroviny je proto stanovena jinak. 

Cena fi, za kterou podnik nakoupí (b-a) ks zboží při aktuálním množství b je určena takto:
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Podnik metodou půlení intervalů hledá, kolik elementárních jednotek se má zapojit do 

výroby, aby to  přineslo co největší zisk. Pokud se jako nejvýhodnější ukáže využít výrobní 

kapacitu podniku na 100 %, je možné krátkodobě překročit tuto kapacitu a zvýšit produkci o 

dalších 20 %. Za to je ale potřeba zaplatit zvýšenými náklady na lidskou práci (dělníkům je 

třeba  zaplatit  přesčas).  Standardní  zvýšení  je  50  %  mzdy navíc  (tento  bonus  lze  měnit 

v konfiguračním souboru  EcoS.ini). Pokud bude celkový zisk i přes zvýšené náklady vyšší 

než při 100% využití kapacity, bude se následující výrobní cyklus produkovat zboží navíc.

Při plánování výroby podnik nebere v úvahu dva faktory, které mohou produkci ovlivnit. 

Na prvním místě je to  spokojenost obyvatelstva. Spokojení dělníci mají vyšší produktivitu 

práce,  nespokojení  naopak  nízkou.  Pokud  je  spokojenost  ve  městě  větší  než  85  %, 

produktivita stoupne o 5 %, pokud je mezi 65 % a 75 %, pak produktivita klesne o 10 %, 

pokud spokojenost  klesne pod 65 %, pak produktivita klesne o 20 %. Druhým faktorem, 

který má vliv na objem produkce, jsou extra kvalitní čtverce na mapě. Takový čtverec dává 

všem podnikům,  které  daný typ  terénu vyžadují,  v  sousedních městech bonus na výrobu 

(standardně 40 %, toto číslo jde měnit v konfiguračním souboru EcoS.ini)

3.4  Meziměstský obchod a typy terénu

Obchod mezi městy probíhá pouze po uvedených cestách a pouze přímo mezi sousedy. 

Nestává se tak, že by se zboží z města A posílalo do města B přes město C. Vzdálenost mezi 

dvěma městy je dána typem terénu čtverců, přes které obchodní cesta prochází. Imaginární 

"karavana" má na 1 týden 10 pohybových bodů (PB).  Náročnost  různých typů terénu je 

vyjádřena počtem PB, který karavana na jeho překonání potřebuje. Počet PB na 1 čtverec 

daného typu je zachycen v následující tabulce:

typ terénu PB
voda N/A

louka 1

pláň 2

les 5

poušť 6

kopce 8

Tabulka 1: Typy terénu a cena za pohyb (v PB)
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Pokud cesta přes daný čtverec nevede přímo, ale šikmo, je potřeba 1,5-násobek PB. Cena 

obchodní cesty je rovna součtu ceny všech čtverců, přes které prochází. Počet týdnů, který 

karavana potřebuje na zdolání cesty s celkovou cenou x PB je potom roven horní celé části 

z x / 10. Karavany hráče v režimu hry jsou o něco rychlejší - mají 12 PB.

V  každém  městě  pro  každou  komoditu  funguje  imaginární  "obchodník",  který  má 

k dispozici 1 "karavanu" a rozhoduje, do kterého města se bude daná komodita vyvážet a 

v jakém množství.  Obchodník nejprve porovná výnosnost  všech obchodních cest,  které  z 

města vedou, z hlediska zisku za 1 ks zboží / 1 týden. (Pro každého souseda vypočítá rozdíl 

místní  prodejní  ceny a  tamější  nákupní  ceny,  který  vydělí  vzdáleností  měst  v  týdnech). 

Vybere  to  nejvýhodnější  sousední  město  (nejvýnosnější  cestu).  Teprve  poté  určí  velikost 

zásilky. Protože také "obchodník" chce maximalizovat svůj zisk, nakupuje na místním trhu 

tak dlouho, dokud je místní prodejní cena nižší než nákupní cena ve vybraném sousedním 

městě. (Pro jednoduchost se předpokládá, že cena, za kterou v cílovém městě zboží na trh 

dodá, je pevná, všechno zboží - v libovolném množství - bude prodáno za tuto cenu. Naopak 

cena, za kterou nakupuje na místním trhu, se dynamicky mění - čím více nakoupí, tím méně 

zboží na trhu zůstane a tím bude dražší - v určitém bodě pak cena na místním trhu dosáhne 

aktuální ceny na trhu cílovém a obchodníkovi se už nevyplatí nakoupit více zboží.)

Při  porovnávání  obchodních  cest  nebere  "obchodník"  v  úvahu  náklady na  přepravu 

zboží.  I  v případě, že by se tyto náklady započítávaly,  by se jejich závislost na množství 

přepravovaného zboží a na délce cesty nejspíš velmi podobala přímé úměře. Na výsledku 

porovnávání by to tedy příliš nezměnilo - bylo by to jako ode všech porovnávaných hodnot 

(zisk za 1 ks zboží / 1 týden) odečíst konstantu a teprve potom znovu porovnat - výsledek by 

byl stejný.

3.5  Krok simulace ve městech

Simulace je diskrétní, probíhá "po krocích", aplikace provede 1 krok (několik operací, 

které mají pevně dané pořadí), potom na chvíli počká, potom provede další krok atd. V rámci 

jednoho kroku simulace se v každém městě provede několik operací v pevně daném pořadí:

  → nákup lidí ... nejprve uspokojí své požadavky obyvatelé

  → nákup "obchodníků" ... zajištění meziměstského obchodu

  → příjem nového zboží ... ať už z příchozích karavan nebo z místních podniků

  → nákup podniků ... naplánování výroby
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  → rozvoj města ... zvýšení ubytovací kapacity, růst/pokles populace

  → výpočet spokojenosti obyvatel

Z pohledu uživatele vše proběhne v jednom okamžiku. Nemá žádnou informaci o stavu 

ve městě mezi např. příjmem zboží a nákupem podniků. "Vidí" pouze stav před krokem a poté 

až  po  provedeném kroku.  Výpočet  spokojenosti musel  být  samozřejmě  poslední  operací. 

Právě  proto,  aby  informace  (spokojenost  obyvatel)  zobrazovaná  uživateli  odpovídala 

skutečnému stavu.  První  zas  musí  být  nákup lidí,  aby uživatel  viděl  stejnou situaci  jako 

obyvatelé, když se vydají na trh nakupovat. Pokud je nedostatek nějakého zboží, musí se to 

odrazit na jejich spokojenosti. Kdyby ale třeba příjem nového zboží předcházel nákupu lidí, 

mohlo by se stát, že uživatel uvidí, že je nedostatek potravin, jenže po příjmu nového zboží se 

potraviny na trhu objeví a z hlediska obyvatel jich bude dostatek - ale to by pro uživatele 

zůstalo skryto! Nákup závodů a plánování výroby musí zase následovat až po příjmu nového 

zboží. Pokud by tomu bylo obráceně, podniky s jednotýdenním výrobním cyklem by vyráběly 

"okamžitě"  -  v  jednom kroku naplánují  a  zadají  výrobu a  ve  stejném kroku by se zboží 

objevilo na trhu.

3.6  Rozvoj měst

V každém kroku simulace může docházet k rozvoji měst.

Pokud je několik posledních týdnů velký nedostatek nadpoloviční většiny potravin, dojde 

ke HLADOMORU. Počet obyvatel se sníží o 30 za každé kolo, po které hladomor přetrvává. 

Obyvatel může ubývat i vlivem nespokojenosti; pokud je spokojenost menší než 75% , ubude 

5 - 10 obyvatel.

Naopak v  případě dlouhodobého dostatku  potravin  a  volné  ubytovací  kapacity počet 

obyvatel roste.  Pokud je však nezaměstnanost vyšší než 30%, k nárůstu nedojde. Velikost 

přírůstku je 0 - 10 obyvatel + bonus za spokojenost,  kde  bonus =  spokojenost - 79. Takže 

kupříkladu při spokojenosti obyvatel 86% přibude 7-17 obyvatel.

S tím jak přibývá obyvatel města, je nutné vybudovat pro ně nová obydlí, jinak hrozí 

přelidnění. Aby byly postaveny nové obytné domy, musí být splněno několik požadavků:

   →  využití současné kapacity musí být nad 92% (aby se nestavělo zbytečně)

   →  nesmí být překročena max. kapacita (1.1 * maximální velikost města, která je 
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standardně 4000)

   →  ve městě musí být dlouhodobý dostatek stavebnin (posl. 4 týdny)

Pokud jsou tato kritéria naplněna a na trhu je dostatek surovin, které jsou uvedeny ve 

vzorci rozvoje modelu obyvatelstva, dojde k rozšíření ubytovací kapacity o 10 míst.

S rostoucím počtem obyvatel je třeba i rozšiřovat výrobní kapacity podniků. K domu 

může dojít při každém kroku města (viz 3.5 Krok simulace ve městě) - ovšem jen s 50% 

pravděpodobností a jen v případě, že je ve městě dlouhodobý dostatek stavebnin. V jednom 

kroku se může rozšířit pouze 1 podnik - a to ten, který byl v posl. týdnech nejčastěji vytížený 

na  100%.  Pokud  je  víc  podniků,  které  byly  stejně  často  využívané  na  svou  maximální 

kapacitu, vybere se náhodně jeden z nich. Pokud je ve městě dostatek volných pracovníků, 

rozšíří se vybraný podnik o 1 elementární ek. jednotku.

Pokud dojde k úbytku lidí, ať už vlivem hladomoru nebo díky zásahu hráče, zavře se 

naopak  náhodné  množství  náhodně  vybraných  podniků  tak,  aby  počet  práceschopných 

obyvatel nebyl nižší, než počet zaměstnaných.

Pozn.: Nedochází k zakládání nových závodů! Pouze se rozšiřují ty stávající.
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4 Implementace

Kapitola Implementace poskytuje popis aplikace z programátorského pohledu.  Obsahuje 

přehled základní struktury programu a vysvětluje a zdůvodňuje důležité postupy a algoritmy.

4.1 Použité technologie

Pro účely simulace se nejlépe hodí nějaký objektově orientovaný programovací jazyk - 

pracuje se většinou s logickými objekty, jako je město, karavana, hráč ap. V případě aplikace 

EcoS  byl použit jazyk C++, pro nějž mluví rozšířenost, dostupnost volných kompilátorů a 

vývojových prostředí a možnost programovat i na nízké úrovni.

Před vývojem programu byl zadán důležitý požadavek na přenositelnost aplikace - aby 

byla spustitelná (resp. zkompilovatelná) jak na počítačích s operačním systémem Windows, 

tak pod Linuxem. Nakonec byl při vývoji použit systém wxWidgets, což je volně dostupný 

framework umožňující psaní multiplatformních grafických aplikací. Má řadu výhod:

→ je open-source projekt (tedy volně k dispozici) s fungující komunitou

→ poskytuje výborný manuál a nápovědu ke knihovnám

→ umožňuje vývoj přenositelných aplikací, přičemž prakticky není potřeba odlišovat

kód pro různé operační systémy

→ výsledné aplikace mají nativní vzhled, to znamená, že aplikace použije ovládací

prvky, grafiku a dialogy operačního systému, pod kterým je spuštěna, takže

se chová a vypadá jako aplikace, na které je uživatel zvyklý

Jedinou výraznou nevýhodou je malá rozšířenost.  Ovšem verze programu pro systém 

Windows (pro který je aplikace primárně vyvíjena) obsahuje v sobě vše potřebné. Uživatel ke 

spuštění aplikace  nepotřebuje žádné knihovny.  Pouze uživatelé OS na bázi Linuxu si před 

zkompilováním zdrojových souborů musí wxWidgets nainstalovat.
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4.2 Struktura programu

Program vychází ze standardního modelu aplikace wxWidgets: odděleny jsou  samotná 

aplikace,  rám  (frame)  okna  aplikace,  panel(y)  okna  aplikace  a  ostatní  kód.  Aplikaci 

reprezentuje  třída  MyApp odvozená  z  wxApp.  Rám  okna  aplikace  tvoří  instance  třídy 

EcoSFrame a vnitřek okna (panel) buď  EcoSPanel, SimPanel nebo EditorPanel (podle toho, zda 

je  zapnutý  editor  modelu,  editor  map,  režim  simulace  nebo  režim  hry).  Tyto  třídy 

implementují  pouze funkčnost,  grafický layout a ovládací  prvky obsahují  už jejich předci 

deklarovaní v souboru EcoS_GUI.h. Schéma zachycuje následující obrázek:

Obr 3: Hierarchie hlavních tříd grafického okna

Hlavní  funkcí spouštěnou při startu aplikace je bool MyApp::OnInit() v souboru EcoS.cpp. 

Uvnitř  té  se  inicializují  některé  členské proměnné  třídy  MyApp,  vytvoří  se  instance rámu 

aplikace. Rám aplikace obsahuje ukazatel na všechny 4 panely. Ty se vytvoří už při vzniknutí 

instance rámu. V závislosti na režimu, v kterém aplikace momentálně běží, rám vždy jeden 

panel zobrazí a zbývající skryje. Po zobrazení rámu a panelu aplikace čeká ve smyčce na 

události.

4.2.1  Přehled zdrojových souborů

Aplikaci  tvoří  pouze  jeden  projekt.  Kromě  knihoven  wxWidgets  a  STL nepoužívá 

program žádné další  knihovny nebo moduly. Následuje přehled všech zdrojových souborů 
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včetně nejdůležitějšího obsahu:

EcoS.h, EcoS.cpp
- Obsahuje třídu MyApp, která představuje hlavní aplikaci (program)

EcoSAbout.h, EcoSAbout.cpp
- Implementuje „About dialog“

EcoSFrame.h, EcoSFrame.cpp
-  Implementuje  třídu  EcoSFrame reprezentující  rám okna  aplikace  (včetně  
horního menu)

EcoSPanel.h, EcoSPanel.cpp
- Obsahuje všechny hlavní  panely (EcoSPanel pro editor  komodit,  EditPanel 
pro editor  map,  SimPanel pro prostředí  simulace a  GamePanel pro prostředí  
hry) stejně jako velkou většinu všech dialogů

map.h, map.cpp
- Implementuje   třídu   Mapa,   která   představuje   mapu   světa,  spolu   se

  souvisejícími funkcemi - např. funkce pro generování mapy nebo I/O funkce

PPainters.h, PPainters.cpp
- Obsahuje věci potřebné k vykreslování mapy. Třída DrawPanelPainter slouží  
pro vykreslování bitmap terénu na zvolený panel. Třída DrawPanelHandler,  která 
je odvozená ze třídy  wxEvtHandler,  je v podstatě event handler,  který slouží  
k posílání událostí myši a klávesnice vhodnému rodiči (panel editoru komodit, 
editoru map nebo prostředí simulace).

simulation.h, simulation.cpp
- Implementuje věci důležité pro samotný běh simulace. V první řadě jde 
o třídy Simulation, Game a Konstanty, která obsahuje konstanty uvedené 
v konfiguračním souboru EcoS.ini: např. cenu práce  jednoho  člověka  za  
týden, rychlost simulace (v ms) apod. Dále obsahuje třídu  Watcher a funkce  
pro inicializaci simulace (zejména se jedná o topologické setřídění komodit  
podle výrobních  řetězců  a  určení  teoretických  nákladů  na  výrobu)  a  
především také důležitou funkci  Cena, která podle parametrů počítá ceny na 
místních trzích. Jsou tu také funkce pro ukládání a načítání hry.

tridy.h, tridy.cpp
- Definuje a implementuje hlavní „vnitřní“ datové struktury. Zejména se jedná o 
třídy  Komodita,  Jednotka,  Zavod, Mesto a  Obyvatelstvo a výčtový typ  TEREN.  
Obsahuje  také  další  pomocné  třídy  a  funkce  pro  kontrolu,  otevírání  a
ukládání modelu obyvatelstva.

EcoS_GUI.h, EcoS_GUI.cpp
- Z velké části automaticky generovaný kód, který definuje grafické uživatelské 
prostředí.

- 23 -



4.3  Simulace

4.3.1  Reprezentace simulace

Simulace je reprezentovaná třídou  Simulation,  deklarovanou v souboru  EcoS.h.  Hra je 

reprezentovaná  třídou  Game,  která  je  potomkem  Simulation,  rozšiřuje  ji  o  některé  funkce 

související s hráčovým obchodováním. Instance aplikace obsahuje jeden ukazatel na simulaci 

a jeden na hru. Tyto objekty jsou vytvořeny uvnitř funkce  MyApp::OmInit(). Instance objektu 

simulace a  hry se  tedy vytváří  už  při  startu  programu,  ne  až  se  vstupem do příslušného 

režimu.

4.3.2  Realizace běhu

V režimech simulace  a  hry existují  z  logického pohledu dvě úrovně  aplikace:  jedna 

ošetřující komunikaci s uživatelem a reagující na události, jedna, která zajišťuje samotnou 

simulaci  virtuálního  světa.   Nebylo  ale  nutné  využít  techniku  "multivláknového 

programování".  Realizace  běhu  diskrétní simulace  totiž  spočívá  v  tom,  provést  vždy 

v předem daných časových intervalech určitou množinu operací  -  krok simulace -  a  poté 

počkat  až do dalšího kroku.  Pro takové účely poslouží  "časovač" (někdy označován jako 

"stopky") - v tomto případě objekt typu wxTimer. Princip jeho použití spočívá v tom, že vždy 

jednou za stanovený čas vygeneruje  událost časovače. Tato událost se poté zachytí a ošetří 

vybranou funkcí. V případě aplikace EcoS je časovač členskou proměnnou třídy EcoSFrame, 

reprezentující rám aplikace. Důvodem je, že tato třída je nadřazená všem panelům aplikace a 

může tedy odchytávat  události,  které  v  nich vznikly -  jako třeba kliknutí  na  tlačítko pro 

spuštění simulace nebo hry.

Samotnou  obsluhu  událostí  provádí  metoda  EcoSFrame::OnTimer(wxTimerEvent&  event), 

která na základě režimu, v němž se aplikace nachází, provede buď krok simulace, nebo krok 

hry,  a  aktualizuje  příslušný  panel  voláním  jeho  příslušné  metody  -  tedy  void 

SimPanel::UpdatePanel resp. void GamePanel::UpdatePanel.

Krok simulace se  provádí  pomocí  veřejné metody  void  Simulation::Step(),  která jednak 

zaznamená souhrnnou produkci pro každý typ komodity a také provede krok simulace pro 

každé město na mapě. V režimu hry se navíc z hráčova virtuálního konta (členská proměnná 

long account třídy Game) odečtou týdenní náklady na provoz karavan a skladů.

- 24 -



4.3.3  Inicializace

Před  spuštěním simulace je třeba ji  ještě  inicializovat.  To zahrnuje jednak inicializaci 

místních trhů (nastavit nějaké počáteční množství pro každou komoditu) a jednak vypočítat 

konstanty vyjadřující  "nejnižší  teoretické výrobní  náklady",  které se posléze používají  při 

výpočtu ceny zboží  na trhu (viz  3.2  Výpočet  ceny na trhu).  K této  inicializaci  dojde při 

prvním  zobrazení  panelu  prostředí  simulace  -  v  metodě  void 

EcoSFrame::ShowSimP( wxCommandEvent& event ) - nebo při prvním zobrazení panelu prostředí 

hry v metodě void EcoSFrame::ShowGameP(wxCommandEvent &event).

Inicializaci  místního  trhu  obstarává  metoda  void Mesto::InitTrh(const vector<Komodita>& 

kom, bool jen_historie), která v parametru dostane seznam všech komodit. Pokud není hodnota 

druhého  argumentu  rovna  true,  pak  se  pro  každou  komoditu  nastaví  vhodné  počáteční 

množství na 1 - 6-ti násobek množství spotřebovaného obyvateli města za 1 týden. Déle se 

"vynuluje" historie města (aby záznam o historii neobsahoval náhodné údaje).

Druhou  část  inicializace,  výpočet  "výrobních  nákladů"  provádí  funkce  void 

Simulation::InitNaklady(). Ta ve výsledku uloží do členské proměnné  vector<Komodita> naklady 

třídy Simulation vektor s hledanými konstantami. Všechny komodity je nejprve nutné správně 

seřadit. Jde o  topologické třídění orientovaného grafu, kde vrcholy představují komodity a 

hrana A→B znamená, že A se používá jako surovina při výrobě B. Pokud se v takovém grafu 

vyskytuje kružnice (což sice logicky příliš smysl nedává, ale je teoreticky možné, že uživatel 

nadefinuje takový model), komodity nemůžou být seřazeny a objeví se chybová hláška. Pro 

seřazení komodit slouží funkce

void  SeradKom(const  std::vector<Komodita>&  kom,  std::vector<Jednotka>&  jed,  
std::vector<Komodita>& ceny);

a pomocná třída KomTS reprezentující vrchol grafu

Pro  komodity,  které  se  podařilo  setřídit,  se  pomocí  funkce  void 

SpoctiNaklady(std::vector<Jednotka>&  jed,  std::vector<Komodita>&  ceny) spočítají  "teoretické 

výrobní náklady" - konstanta C ze vzorečku pro výpočet ceny na trhu. Ty se počítají tak, že se 

zprůměrují  výrobní  náklady  všech  jednotek,  které  danou  komoditu  produkují. 

Výrobní náklady pro jeden daný typ jednotky počítá funkce

double  NakladJ(Jednotka* jedn, std::vector<Komodita>& ceny)

Vyzkouší se každý výrobní vzorec, spočítají se teoretické náklady při jeho použití a jako 

výsledek se vrátí průměrné nalezené náklady. Náklady při použití zvoleného vzorce se dají 
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vyčíslit  jednoduše  -  náklady na  pracovní  sílu  jsou  známé  (celková  odměna  dělníkům se 

vydělí objemem produkce) a k těm se pouze připočtou "výrobní náklady" všech surovin (a 

protože suroviny byly v grafu "před" produktem, měly by jejich "výrobní náklady" už být 

stanovené).

4.4  Číslování čtverců na mapě

Mapa pro simulace má podobu klasické čtvercové soustavy. Maximální rozměr mapy, 

daný velikostí minimapy, je 45x30 čtverců. Používají se dva způsoby číslování jednotlivých 

čtverců. Buď pomocí souřadnic - osa x vede horizontálně zleva doprava a osa y vertikálně a 

je číslovaná odshora dolů. Levý horní čtverec má souřadnice [1,1].  Druhým způsobem je 

číslování pomocí  pořadí čtverce - začíná se od levého horního čtverce a postupuje se po 

řádcích. Levý horní čtverec má pořadové číslo 0.

Obr 4: Číslování čtverců mapy

4.5  Generování map

Editor map obsahuje  i automatický generátor map. Uživatel má možnost nastavit dva 

paramerty: hustotu měst na mapě a velikost vodní plochy. Vygenerování nové mapy se skládá 

z několika kroků: nejprve se vygeneruje terén (voda, louka atd.), potom se generují města a 

obchodní cesty a nakonec se generuje průmysl (počáteční ekonomické jednotky ve městech).
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4.5.1  Generování terénu

Pro  vygenerování terénu slouží  funkce  void  Generuj(Mapa*  M,  int  hustota). Parametr 

hustota může nabývat  hodnot  0,1 nebo 2 a určuje podíl  vody.  Použitý algoritmus vychází 

z algoritmu  popsaného  v [3].  Každému  čtverci  na  mapě  je  na  začátku  přidělena  nulová 

"výška". Následně se řádově tisíckrát opakuje následující postup:

  →  zvolí se náhodný bod [rx,ry]

  →  zvolí se náhodný poloměr (r z intervalu (0,5))

  →  pro každý bod [x,y] z okolí bodu [rx,ry] určeného poloměrem r se aplikuje příkaz

výška[rx,ry] += r2 + (x-rx)2 + (y-ry)2

  →  upraví se výška 4 okolních bodů

Algoritmus  vygeneruje  "profil"  terénu,  pro  každý  bod  určí  "výšku"  -  stačí  ovšem 

znormalizovat všechny hodnoty na interval (0,1) a vymezit intervaly, které budou odpovídat 

jednotlivým typům povrchu. Tyto intervaly se mohou měnit (např. v závislosti na parametru, 

který určuje podíl vodní plochy na mapě). Výchozí hodnoty byly na základě metody "pokus-

omyl" stanoveny takto: 

interval typ terénu
0 - 0,22 poušť

0,22 - 0,30 kopce

0,30 - 0,40 les

0,40 - 0,50 pláň

0,50 - 0,65 louka

0,65 - 1 voda

Tabulka 2: Intervaly určující typ terénu

Poté,  co js  stanoven typ terénu pro každý čtverec mapy,  proběhne ještě "vyhlazení".  

Spočívá v tom, že z mapy odstraní osamocené ostrůvky uprostřed vody nebo naopak čtverce 

vody uprostřed souše.

4.5.2  Generování měst

Pro vygenerování měst slouží funkce void GenerujMesta(Mapa *M, int hustota).
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Parametr hustota může  nabývat hodnot 0,1 nebo 2 a určuje hustotu měst. Hodnota 0 znamená 

v průměru 35 čtverců souše na jedno město, 1 znamená 26 čtverců a 2 v průměru 20 čtverců 

souše na 1 město. Každému městu se vygenerují náhodné souřadnice uvnitř mapy a náhodný 

počet obyvatel (v rozmezí 100-3000).  Ubytovací kapacita města je napevno stanovena na 

110% počtu obyvatel. Město se nesmí nacházet na čtverci s vodou ani těsně vedle jiného 

města.

4.5.3  Generování cest

Pro  vygenerování  cest  na  mapě  slouží  funkce  void  GenerujCesty(Mapa*  M). Pro  každé 

město je nalezena cesta k jeho nejbližšímu sousedu. Nejbližšímu z hlediska vzdálenosti ve 

čtvercích - nebere se v úvahu typ terénu, takže například město vzdálené 3 čtverce pouště je 

považováno za bližší, než město vzdálené 6 čtverců po louce, i když cesta do něj vyžaduje 

mnohem více PB. Pokud je město se svým nejbližším sousedem už spojeno, nová paralelní 

cesta zpátečním směrem se nestaví.

Cestu k nejbližšímu sousedu hledá funkce  Cesta NajdiCestuKNej(Mesto& Mes, Mapa* M). 

Prvním parametrem je město, ze kterého se hledá cesta,  a druhý mapa,  na které se cesty 

generují. Nejbližší soused se hledá metodou prohledáváním do šířky. Nejprve se vytvoří a 

inicializuje dvourozměrné pole:

int predchudci[MAX_MX+1][MAX_MY+1]
for(int x=1; x<=MAX_MX; ++x)

for(int y=1; y<=MAX_MY; ++y)
{

if(M->GetTerenInt(PoziceToPoradi(x,y,M->GetX())) == 1)     // voda
predchudci[x][y]=-1;     

else
predchudci[x][y]=-2;      

}
}

pole predchudci slouží k zapamatování čísla předchozího čtverce na cestě. Číslo -1 značí, 

že na zadaném čtverci je voda (tudíž přes něj nemůže vést žádná cesta), číslo -2 znamená 

volný čtverec, který ještě nebyl do prohledáváhí zahrnut, jakékoliv nezáporné číslo na pozici 

[x,y]  označuje  pořadové  číslo  čtverce,  který  leží  jako  předposlední  na  nejkratší  cestě  ze 

startovního pole (určeného městem Mes) na čtverec [x,y]. Prohledávání začne tak, že se do 

zvláštní  fronty ("okraje")  přidá  čtverec,  na  kterém leží  startovní  město.  Samotné  hledání 

probíhá tak, že se vezme první čtverec z  okraje, zkontroluje se, jestli na něm neleží nějaké 

město:  pokud ano,  tak  je  nejbližší,  pokud ne,  tak se  do  okraje přidají  všechny sousední 
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suchozemské čtverce, které ještě nebyly prohledány.

Pokud existuje nějaké nejbližší, po souši dosažitelné město, tento algoritmus ho najde. 

Samotná cesta se jednoduše zrekonstruuje zpětným průchodem přes pole predchudci.

4.5.4  Generování průmyslu

Pro generování průmyslu - podniků tvořených ekonomickými jednotkami, které nadefi-

noval  uživatel,  slouží  funkce  void  GenerujPrumysl(Mapa*  M,  vector<Komodita>&  vyroba, 

vector<Komodita>& spotreba).

kde  M je  ukazatel  na  mapu  vyroba vektor  komodit,  které  mají  v  parametru  spotreba 

uložený  celkový  objem  výroby  na  mapě  (před  vygenerováním  průmyslu  samé  nuly)  a 

spotreba vektor komodit, které udávají celkovou spotřebu všech obyvatel dohromady.

Nejprve se generují ty ekonomické jednotky, které mají nějaký požadavek na typ terénu. 

Měst, ve kterých mohou být takové jednotky umístěny, totiž bude méně, a tak by bylo složité 

generovat tyto jednotky později. Vhodná města by už mohla být zaplněna jiným průmyslem - 

už by nemusela zbýt volna pracovní síla. Teprve co jsou vygenerovány jednotky s požadavky 

na typ terénu,  generují  se  ostatní  (ty,  které  nejsou na žádný terén vázané).  U těch se za 

vhodné město považuje každé město na mapě.

Podniky  se  ve  městech  generují  tak,  aby  celková  maximální  produkce  mírně 

překračovala celkovou spotřebu - ze spotřeby vyráběné komodity, maximální produkce jedné 

elementární jednotky a počtu vhodných měst se dá snadno vypočítat průměrný počet jednotek 

na jedno město.  Generátor  průmyslu se ve skutečnosti  snaží  umístit  do každého města o 

několik jednotek víc. 

4.6  Statistické údaje

Aplikace si musí uchovávat množství statistických dat. Jednak kvůli vnitřní potřebě (aby 

simulace  fungovala,  podniky  mohly  plánovat  výrobu,  dostatek  nebo  nedostatek  zboží 

ovlivňoval  spokojenost  lidí  atd.),  ale  zejména  kvůli  tomu,  že  jejím  hlavním  účelem  je 

sdělovat uživateli podrobnosti o dění ve světě. V režimu hry pak navíc udržovat informace o 

hráčových obchodních aktivitách.

- 29 -



4.6.1 Základní sledované údaje

Každé město má členskou proměnnou trh, což je vektor všeho zboží na trhu. Pro každou 

komoditu je uvedeno dostupné množství a její  cena. Město si  dále  uchovává informace o 

importu a exportu každého druhu zboží za poslední týden. K tomu slouží členská proměnná 

obchod, která pro každý druh komodity obsahuje objem importu a exportu za poslední týden. 

Na začátku kroku každého města se hodnoty vynulují.

Každé město si  dále pamatuje,  zda v něm byl  dostatek stavebnin nebo ne.  Pole  bool 

dost_stavebnin[MAX_HISTORY] uchovává tuto informaci (hodnota true znamená, že byl daný 

týden dostatek stavebnin, false znamená nedostatek). Tato proměnná ve skutečnosti funguje 

jako cyklická fronta, členská proměnná history_uk udává aktuální index zápisu. Na podobném 

principu funguje i  uchovávání informací  o střední ceně a množství všech druhů zboží  na 

místním trhu  v  poli  historie  history[MAX_HISTORY].  Rozdíl  je  ten,  že  toto je  pole  vektorů. 

Konstanta   MAX_HISTORY udává  počet  týdnů,  po  který  se  mají  data  uchovávat,  a  její 

standardní hodnota je 5.

Pro  sledování  dostatku/nedostatku  potravin  ve  městě  slouží  členská  proměnná  int 

do_hladomoru.  Její  hodnota  se  může  pochybovat  v  rozmezí  0-4,  přičemž  4  znamená 

dlouhodobý dostatek jídla, 0 indikuje vypuknuvší hladomor. Tato proměnná se aktualizuje po 

skončení  kroku  nákupu  lidí  -  pokud  byl  nedostatek  nadpoloviční  většiny  potravin,  její 

hodnota se sníží.

Pro  každou  komoditu  je  sledován  celkový  objem výroby na  mapě.  Tyto  údaje  jsou 

uchovávány 25 týdnů nazpět a je z nich vypočítáván dlouhodobý průměr. Pro tyto účely má 

třída Simulace členskou proměnnou std::vector<pole10> produkce_hist. pole10 je v podstatě pole 

25 hodnot s přidanou metodou long GetPrumer(int cislo_tydne) const.

V režimu hry má hráč možnost zobrazit si přehled své obchodní bilance. Objeví se mu 

přehled  za  poslední  dva  roky  (rok  odpovídá  52  týdnům),  který  obsahuje  celkový  zisk 

z prodeje  a  celkové  výdaje  rozepsané  podle  druhu (nákup zboží,  náklady na  uskladnění, 

náklady  na  provoz  karavan  a  nákup  nových  karavan).  Statistiku  udržují  ve  třídě  Game 

členské  proměnné  stat_letos, stat_loni a stat_all typu   StatistikaPenez.  Všechny  údaje  se 

uchovávají  jako  absolutní  hodnoty.  Aktualizace  statistik  probíhá  uvnitř  funkce  bool 

Game::AddAcc(long sum, TYPT TT), která představuje jediný způsob, jak změnit stav v hráčově 

pokladně. Výčtový typ, uvedený jako druhý argument, identifikuje druh transakce a podle 

tohoto druhu se částka zapíše do příslušné položky statistiky. Po dosažení každého 52. týdne 
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se hodnoty letošní statistiky okopírují do loňské a hodnoty letošní se vynulují (začíná nový 

rok).

4.6.2  Watchery

Ačkoliv si města zaznamenávají historii vývoje cen a množství všech typů komodit na 

trhu 5 týdnů nazpět, je vhodné, aby uživatel měl nástroj pro detailnější sledování vybraných 

komodit a položek trhu. Program EcoS mu poskytuje takovou možnost -  watcher.  Watcher 

umožňuje sledovat údaje o prodejní a nákupní ceně, množství zboží na místním trhu a místní 

produkci 12 týdnů nazpět. Watcher reprezentuje třída Watcher, deklarovaná ve zdrojovém 

souboru simulation.h

class Watcher
{  
  public:

  Watcher();
  Watcher(const Watcher& W);
  ~Watcher();
  int GetPrumerProdej() const;
  int GetPrumerNakup() const;
  int GetPrumerMnozstvi() const;
  int GetPrumerProd() const;

    int IDW;
  long IDK;
  wxString jmenoKomodity;
  wxString jmenoMesta;
  int prod_ceny[13];
  int nak_ceny[13];
  int mnozstvi[13];
  int produkce[13];
  int MX;
  int MY; // souradnice mesta -> pro vyhledavani
  void Aktualizovat(int prodej, int nakup, int mnozstvi, int produkce);

// doda aktualni info
};

Ukázka zdrojového souboru - deklarace třídy Watcher

Pole prod_ceny, nak_ceny, mnozstvi a produkce slouží k zaznamenávání sledovaných údajů. 

IDK je id sledované komodity a  IDW unikátní identifikátor watcheru, přidělovaný samotnou 

aplikací  pomocí  funkce  wxGetApp().GetIDW().  Watcher  je  napevno svázán  s  jedním typem 

komodity v jednom městě - souřadnice města na mapě obsahují proměnné MX a MY. Funkce 

GetPrumer...  slouží  k  výpočtu  průměrných  hodnot.  Funkce  Aktualizovat naplňuje  watcher 

novými údaji, které se zapíší na 1. pozici v příslušném poli (nejstarší údaj z pole vypadne).

Seznam  všech  aktuálních  watcherů  je  uložen  v  členské  proměnné  watchery třídy 
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SimPanel (resp.  GamePanel) typu  std::vector<Watcher>.  Aktualizaci  sledovaných  údajů 

zabezpečuje veřejná metoda void AktualizujWatchery(). Ta projde vektor watcherů a každému 

dodá nové údaje prostřednictvím volání jeho metody Aktualizovat. Je nutné zajistit,  aby se při 

každém kroku simulace tato metoda volala pro každý watcher právě jednou.

Pokud   na  komoditu  není  nastaven  watcher,  tyto  údaje  si  aplikace  v  dalším  kroku 

neuchovává.  Nastavení  wacheru  tedy  neovlivňuje  pouze  prezentaci  dat  (údaje  o  kterých 

komoditách  se  budou  vypisovat),  ale  samotný  sběr  dat,  přičemž  každému  jednotlivému 

watcheru je třeba aktuální údaje dodat.

Pozn.:   Maximální  počet  watcherů  je  z  důvodu  rychlosti  běhu  simulace  omezen 

konstantou v souboru EcoSPanel.h:

const int MAX_WATCHERS = 500;

4.7  Vykreslování mapy

O vykreslení výřezu mapy, ať už v editoru map, nebo v režimu hry či simulace, se stará 

třída  DrawPanelPainter. Jak  EditPanel tak  SimPanel obsahují členskou proměnnou  DPP tohoto 

typu a také veřejnou členskou proměnnou wxPanel* Draw_panel1. Třída reprezentující aplikaci 

(MyApp)  má  tři  veřejné  členské  proměnné  typu  ukazatel  na  wxPanel :  wxPanel  *drPanelS, 

wxPanel  *drPanelE a  wxPanel  *drPanelG. Ty obsahují  ukazatele na panely  Draw_panel1 třídy 

SimPanel,  EditPanel a  GamePanel.

Každá instance třídy DrawPanelPainter  v sobě obsahuje malou bitmapu pro každý druh 

čtverce,  které se při  vytváření objektu musí  nahrát z disku.  Pro každý typ terénu (kromě 

louky)  existuje  16  variant  bitmapy -  podle  toho,  s  jakými  typy terénů  čtverec  na  mapě 

sousedí. Pokud na některé straně sousedí s jiným typem terénu, je na příslušné bitmapě na 

této straně přechod přes úzký pás trávy, aby přechody mezi čtverci nebyly tak ostré.

Pro vykreslení mapy má třída dvě základní metody:

void Repaint(wxPoint off, Mapa* map=0, bool clear=false, bool jenMC=false);
void RepaintRect(wxPoint off, wxRect region, Mapa* map=0);

Zatímco Repaint překreslí celý výřez mapy (a pokud je parametr clear roven true, potom 

nejprve překreslí i pozadí), RepaintRect překreslí jen ty čtverce, které zasahují do vybraného 

regionu. Obě funkce však shodně nejprve provedou kontrolu (jestli se správně načetly textury 

a  jestli  je  v  argumentu  vůbec  nějaká  mapa  k  vykreslení),  poté  podle  stavu  aplikace 

- 32 -



(wxGetApp().stav) určí, na který panel se bude kreslit, potom projdou všechny čtverce určené 

k vykreslení a na správný panel se vykreslí příslušná textura. Aby se předešlo efektu blikání a 

postupného  překreslování,  je  použito  bufferované  vykreslování  -  kreslí  se  pomocí  třídy 

wxBufferedDC. Když jsou vykresleny všechny čtverce, vykreslí se cesty - pouze pomocí čar 

(wxClientDC.DrawLine()) a až nakonec města. Existují 3 typy obrázků pro města, 1 pro města do 

800 obyvatel, druhý pro města s 800 - 2000 obyvateli a poslední pro města s více než 2000 

obyvateli.

Vykreslování hráčových karavan v režimu hry zajišťuje funkce

 void PaintKaravany(wxPoint off, Mapa* map=0).

4.8  Události

K  ošetření  událostí  (klinutí  na  ovládací  prvek,  stisknutí  klávesy  apod.)  je  využit 

mechanismus statických tabulek událostí, který nabízí knihovny wxWidgets. Všechny třídy, 

které mají jakkoliv reagovat na události  mají  tuto tabulku. Ta se deklaruje pomocí makra 

DECLARE_EVENT_TABLE() uvnitř deklarace třídy. Samotná tabulka, určující která událost má 

být ošetřena kterou funkcí, je v implementačním souboru (.cpp) uvedená a ukončená pomocí 

BEGIN_EVENT_TABLE...  END_EVENT_TABLE.  Řádky tabulky mapují  pomocí  dalších  maker 

události na odpovídající členské funkce. Všechny funkce, které ošetřují události, mají stejnou 

formu - jejich návratovým typem je  void,  nejsou virtuální a mají jeden argument, který se 

mění podle typu události; například příkazy základních ovládacích prvků sdílejí třídu události 

wxCommandEvent.

Řádek statické tabulky událostí může vypadat třeba takto:

EVT_BUTTON(wxID_MM, EcoSPanel::OnMM)

Tento řádek určuje,  že pokud bude stisknuto tlačítko s identifikátorem "wxID_MM", má se 

spustit  funkce  EcoSPanel::OnMM(wxCommandEvent&).  Mechanismus  událostí  je  podrobněji 

popsán v [2].

Mechanismus  ošetření  většiny  událostí  je  s  využitím  nástrojů  wxWidgets  poměrně 

jednoduchý. Výjimku tvoří panel pro výřez mapy v editoru map a v prostředí simulace a hry. 

Tento panel tvoří instance třídy wxPanel (wxPanel* Draw_panel1), na něj se vykreslují textury 

terénu. Je ovšem potřeba ošetřit události myši a klávesnice na tomto panelu. Prvním možným 
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řešením by bylo odvodit ze třídy  wxPanel třídu novou, nadefinovat v ní příslušné metody, 

pomocí statické tabulky událostí namapovat události na funkce a tuto novou třídu pak použít. 

Na druhou stranu je výhodnější mít všechny funkce související s vykreslováním mapy "na 

jednom místě" - tedy ve třídě  EditPanel, GamePanel nebo  SimPanel.  Některé akce na výřezu 

mapy   mají  stejný  efekt  jako  stisknutí  určitého  tlačítka  příslušného  panelu  a  bylo  by 

nešikovné ho implementovat dvakrát. Hlavně ale ošetření události z výřezu mapy obvykle 

ovlivní celé okno, ne jen samotný výřez. Proto tyto události ošetřuje vždy hlavní panel.

Menší  zádrhel  tkví  v  tom,  že  dotčené  události  (typu  wxMouseEvent a  wxKeyEvent)  se 

narozdíl  od  wxCommandEvent automaticky nepropagují  do  svých bazických tříd  a  rodičů. 

Řešením je odvodit novou třídu z  wxEventHandler (konkrétně  class DrawPanelHandler:  public 

wxEvtHandler),  která  bude  mít  jediný  účel,  a  to  přeposlat  zachycené  události  k  ošetření 

rodičovskému panelu. Tuto třídu je třeba přidat do zásobníku "event handlerů" objektu, který 

představuje panel s výřezem mapy:

            Draw_panel1->PushEventHandler(new DrawPanelHandler(this,FROM_DRPANEL);

Toto  přidání  proběhne  uvnitř  konstruktoru  každého  panelu.  FROM_DRPANEL je 

identifikátor,  který  je  "přilepen"  ke  každé  přeposílané  události.  Pomocí  něj  hlavní  panel 

zjišťuje, jestli je událost původní, nebo přeposlaná. Typická metoda třídy  DrawPanelHandler 

pak vypadá následovně:

  void DrawPanelHandler::OnDblClick(wxMouseEvent& evt)
{

evt.SetId(FROM);
parent->GetEventHandler()->ProcessEvent(evt);

}

Objektu  události  je  nastaveno nové  Id.  Následně  je  poslán  k  ošetření  rodičovskému 

panelu. Ten ve své metodě ošetřující daný typ události obvykle na začátku podmínku testující 

Id objektu události, právě aby se odlišily originální a přeposlané události.
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5 Srovnání

Úkolem program EcoS je umožnit uživateli nadefinovat si vlastní svět a poté v takovém 

virtuálním světě simulovat základní ekonomické pochody a v režimu hry mu dát možnost 

přímo  se  dění  ve  světě  zúčastnit.  První  část  této  kapitoly  se  věnuje  srovnání  použitého 

modelu a výsledků, které simulace dává, a reality. Druhá část porovnává program s jinými 

aplikacemi na téma ekonomická simulace.

5.1  Srovnání s realitou

Do návrhu aplikace nebylo možné zahrnout všechny aspekty a vlastnosti reálného světa. 

Cílem bylo vytvořit program, který srozumitelně a za pomoci zábavné formy - režimu hry - 

osvětlí uživateli základní ekonomické vztahy, základní pravidla trhu a toku komodit.

Někdy byla jednoduchost a srozumitelnost simulace upřednostněna před věrností realitě. 

Bylo však důležité,  aby simulace virtuálního světa aspoň přibližně napodobovala dění  ve 

světě reálném. Toho mělo být docíleno pomocí různých rozhodovacích algoritmů - např. to, 

že se výrobní podniky nebo obchodníci snaží maximalizovat svůj zisk, realitě odpovídá. Fakt, 

že  jsou  náklady,  výnosy  nebo  určení  přesné  ceny  zboží  na  trhu  oproti  realitě  značně 

zjednodušené, na tom nic nemění.

Některé věci použitý model pouze zjednodušuje - například spotřebu zboží obyvateli. Ta 

v reálném světě  samozřejmě  není  konstantní.  Spíš  by  se  dalo  očekávat,  že  se  množství 

zakoupeného zboží řídí tzv. normálním rozdělením. Pro účely hry je ovšem zjednodušení na 

konstantní spotřebu snesitelné. Některé druhy zboží zase ve skutečnosti podléhají sezónním 

výkyvům. Některé věci model vůbec nebere v úvahu - třeba vliv konkurence nebo střídání 

ročních období.

Přesto simulace dává poměrně dobré výsledky - pro "rozumně" nadefinované modely 

komodit  a  obyvatelstva,  tedy takové,  které  jsou  splnitelné  (viz  splnitelnost  v uživatelské 

dokumentaci) a nemají příliš dlouhé výrobní řetězce. Množství určitého zboží na trhu osciluje 

kolem nějaké  středové  hodnoty,  klidového  stavu  není  nikdy dlouhodobě  dosáhnuto,  což 

reálnému trhu odpovídá. Kvůli skokovému charakteru diskrétní simulace jsou pouze výkyvy 

od  střední  hodnoty občas  nereálně  velké.  Velmi  dobře  je  v  simulaci  zřetelný  tzv.  zákon 
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rostoucí nabídky - pokud nastane nedostatek nějakého druhu zboží a zvýší se tím jeho cena na 

místním trhu, zareagují na to výrobní podniky a obchodníci ze sousedních měst.

Protože  aplikace  měla  simulovat  obchod  na  úrovni  několika  měst,  nezabývá  se 

jednotlivými obyvateli. Není možné vybrat si jednoho obyvatele virtuálního světa a sledovat 

jeho chování. Uživatel má pouze přehled o obyvatelstvu jako celku

5.2  Podobné programy

Jak  bylo  řečeno  již  v  první  kapitole,  existuje  mnoho  programů  a  více  způsobů 

přistoupení  k tématu  ekonomická  simulace případně  strategická  (ekonomická)  hra.  EcoS 

nepatří do velké skupiny virtuálních on-line simulací. Stojí někde na pomezí strategické hry a 

autonomní  simulace,  která  dává  uživateli  široké možnosti  zasahovat  do dění  ve  světě  (v 

režimu simulace) nebo se dění ve světě přímo účastnit (režim hry).

Zástupcem klasických ekonomických simulátorů-her je například program Great Britain 

Ltd.  Tato hra také simuluje ekonomiku a dává uživateli možnosti, jak do simulace zasáhnout. 

Rozdíl je však v úrovni zaměření simulace. Ve jmenované hře je uživatel postaven do role 

předního politika, jehož úkolem je řídit ekonomiku své země. Stanovuje výši daní, důchodů, 

státní rozpočet a snaží se ovlivnit ukazatele jako HDP nebo zadluženost země. Simulace tu 

probíhá  na  úrovni  celého  státu.  Zato  v  programu  EcoS je  účelem hráče  (v  režimu  hry) 

obchodováním a převážením komodit na úrovni měst vydělat peníze.

Tím se na první pohled blíží jiné hře, která staví před hráče podobný úkol: vydělávat 

transportem komodit od výrobce ke spotřebiteli. Hra se jmenuje Transport Tycoon. Zaměření 

na transport zboží je ale příliš přizpůsoben použitý ekonomický model. Nebo lépe řečeno 

logika  hry,  protože  standardní  model  poptávky-nabídky de  facto  neexistuje.  Ekonomické 

jednotky (města a továrny) sice poptávají a případně i produkují nějaké zboží, ovšem na cenu 

nemají žádný vliv. Cena, kterou hráč vyinkasuje ze přepravu zboží, je předem dána systémem 

cena á jednotka * vzdálenost. Takže místo dodání zboží nemá na jeho cenu vliv, pouze se 

zvyšující se vzdáleností lineárně roste cena a něco takového jako trh zde vůbec není. Je tu 

naopak přidána jedna věc, která realitě více odpovídá - závislost na čase: čím rychleji je zboží 

dodáno, tím vyšší je jeho cena - pokles ceny se samozřejmě liší podle zboží, např. u masa je 

pokles ceny daleko znatelnější  než u uhlí.  Každá komodita/zboží je  pak charakterizována 

vlastní funkcí, která udává cenu za jednotku*vzdálenost v závislosti na čase. Tyto funkce jsou 

nezměnitelné.
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Poslední srovnávanou hrou je Port Royal, ekonomicko-válečná strategie odehrávající se 

v Karibiku na přelomu 16. a 17. století. Na pozadí této strategie běží jednoduchý ekonomický 

model. V každém městě na mapě je místní trh, na kterém jsou pro každý druh zboží uvedeny 

nákupní a prodejní ceny. Tyto ceny se dynamicky mění podle ceny zboží na trhu. V podstatě 

model velmi podobný tomu, jaký byl použit v této práci, s několika odlišnostmi: obchod mezi 

městy tu zajišťovaly lodě, které nebyly vázány na obchodní cesty jako karavany v případě 

aplikace  EcoS.  Většina  informací  informací  také  zůstávala  hráči  utajena,  samotná 

ekonomická simulace nebyla  hlavním předmětem hry a  tak hráč  neměl  k  dispozici  příliš 

údajů o ekonomické části simulace. Program EcoS poskytuje více možností, jak virtuální svět 

sledovat (např. pomocí watcherů) a jak do něj zasahovat (to jen v režimu simulace). Dalším 

rozdílem je  to,  že  v  Port  Royale probíhala  simulace  real-time,  což lépe  navozuje  dojem 

reálného  světa,  kdežto  diskrétní  charakter  simulace  EcoS umožňuje  snadněji  sledovat 

všechny procesy. Jinak se ale jedná o velmi podobný model.

Jednou věcí se  EcoS liší od všech představených podobných programů-her. Oproti nim 

dává uživateli velikou možnost nadefinovat si pravidla vlastního světa. I v jiných hrách je 

třeba k dispozici  editor  map,  ale i  na takovéto mapě se potom hraje stále podle stejných 

pravidel, stále se obchoduje s těmi samými komoditami. V programu EcoS má však uživatel 

díky jednoduchým editorům volnost v editaci vlastního světa a některých pravidel simulace.
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6 Závěr

Cílem  práce  měl  být  program  simulující  ekonomické  pochody  v  uživatelem 

nadefinovaném  světě  a  umožňující  hrát  jednoduchou  hru.  Toho  se  podařilo  dosáhnout. 

Jedním z hlavním požadavků byla modifikovatelnost světa a modelu komodit. Program EcoS 

to díky vestavěným editorům umožňuje. Výsledný program je součástí práce a lze ho nalézt 

na  přiloženém  CD.  Program  lze  přímo  zkopírovat  na  libovolný  počítač  s  operačním 

systémem Windows 98 nebo Windows XP, není přitom potřeba žádná instalace, ani nejsou 

vyžadovány žádné knihovny.

Důležitou  vlastností  programu  je,  že  simulace  funguje  i  pro  velmi  odlišné  modely. 

Věrnost realitě není úplně přesná, výsledky simulace hodně záleží právě na volbě použitého 

modelu. 

Při šikovném nastavení modelu dává simulace poměrně pěkné zajímavé výsledky. Dobře 

je vidět kolísání množství zboží na trhu kolem nějaké střední hodnoty, velký nedostatek zboží 

má za následek, že se výrobním podnikům vyplácí pracovat nad svou obvyklou kapacitu a 

platit dělníkům přesčasy, v odlehlých nebo odříznutých městech nedostatek zboží způsobuje, 

že jsou obyvatelé méně spokojení.

Jednou z klíčových částí práce bylo navrhnout model simulace tak, aby aspoň přibližně 

napodoboval realitu, přitom však byl dostatečně srozumitelný a robustní, aby měl uživatel 

svobodu při  stanovování  parametrů simulace. Implementací modelu a simulace se zabývá 

kapitola 3 a část kapitoly 4, v kapitole 2 je k nalezení výčet vlastností konečného modelu.

Často bylo nutno volit mezi komplexností simulace a věrností realitě na straně jedné a 

srozumitelností a jednoduchým ovládání na straně druhé. Byla například zvažována možnost 

každý z  typů  terénu  dále  dělit  na  podtypy (např.  les  by mohl  být  jehličnatý,  smíšený a 

listnatý). Jednotky by potom měly ke každému podtypu určen vliv na výrobu (např. že pouze 

jeden specifický podtyp lesa dává bonus na výrobu apod.).  Tato možnost nakonec nebyla 

implementována. Důležitým požadavkem byla totiž právě snadná modifikovatelnost. Uživatel 

měl mít možnost relativně jednoduše editovat ekonomické modely a mapy. Velké množství 

různých voleb a nastavení by mohlo program znepřehlednit.

V budoucích verzích programu by se jistě daly některé věci přidat, nebo zlepšit. Jako 

první by bylo vhodné vylepšit způsob, kterým je stanovována cena na trhu. Stávající model 
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bere v úvahu pouze spotřebu obyvatel a množství zboží na trhu. To ovšem vede k tomu, že 

když má nějaká komodita uvedenou velmi nízkou (třeba až nulovou) spotřebu obyvatel, tak je 

cena na všech trzích stejná a výrobním podnikům se kvůlu nezájmu obyvatel nemusí vyplatit 

vyrábět. Přitom jejich produkt může sloužit jako surovina pro další průmysl. Řešením, které 

by navíc lépe odpovídalo realitě, by bylo zahrnout do výpočtu nejen spotřebu obyvatel, ale 

také  spotřebu  podniků,  např.  dlouhodobý průměr  množství  dané  komodity,  které  na  trhu 

podniky koupily.  To  by mohlo  problému  stejných  cen  zabránit  a  více  by to  odpovídalo 

skutečnému trhu.

Další z věcí, na které by se dalo zapracovat je i grafické rozhraní a celková "uživatelská 

příjemnost". Na základě zpětné vazby od uživatelů by se mohlo změnit umístění ovládacích 

prvků, nebo upravit některé funkce, případě přidat funkce nové. Režim hry by zase mohl více 

připomínat opravdové hry. Hráč by mohl dostávat úkoly (typu "Dodejte na určený trh 500ks 

vybraného zboží") nebo reagovat  na nepředvídané události  (např. "Sklad ve městě XY byl  

vyloupen. Můžete si najmout hlídače."). 

Při vývoji programu byla k návrhu grafického prostředí (panelů a dialogů) a následnému 

automatickému generování kódu použita aplikace wxFormBuilder. Ukázalo se, že to zřejmě 

nebylo nejlepší řešení. Panely jednotlivých režimů totiž mají mnoho společného - obsahují 

mapu, minimapu, mnoho funkcí stejných nebo velmi podobných. Z hlediska návrhu by bylo 

lepší,  kdyby měli  nějakého společného předka.  To ovšem nebylo možné, neboť prakticky 

každá metoda panelů pracuje s jejich členskými proměnnými, které reprezentují nějaké prvky 

uživatelského rozhraní. Společný předek by je tedy také musel obsahovat. Jenže všechny jsou 

už ve třídách, které generuje wxFormBuilder. Při rozšíření o další okna a panely s podobným 

vzhledem a funkčností, nebo při dalším vývoji podobné aplikace bude nanejvýš vhodné lépe 

navrhnout hierarchii tříd.
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Příloha A

Obsah přiloženého CD-ROM

Součástí  práce  je  i  přiložený  CD-ROM,  který  obsahuje  text  práce,  zdrojové  kódy 

projektu a archivy se spustitelnými verzemi programu pro počítače s OS Windows 98 a 

Windows XP.

Schéma souborů:

/dokumentace  -  obsahuje úplnou verzi uživatelské a programátorské dokumentace

/EcoS/98  -  obsahuje archiv se spustitelnou verzí programu pro Windows 98

/EcoS/XP  -  obsahuje archiv se spustitelnou verzí programu pro Windows XP

/src  -  obsahuje zdrojové soubory projektu, rozdělené podle OS

/wxPack  -  instalační balíček wxWidgets pro OS Windows

michalik.pdf  -  text práce ve formátu pdf

wxWidgets-2.8.4.zip  -  archiv zdrojových souborů wxWidgets
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Příloha B

Konfiguračního soubor EcoS.ini

Jedná se  o  typ  .ini  souboru.  Musí  být  umístěn ve atejném adresáři  jako spustitelný 
soubor (EcoS.exe). Jeho formát je následující:

jméno_parametru = hodnota_parametru

kde jméno je jednoslovny řetězec (seznam viz níže) a povolené hodnoty jsou pouze celá 
čísla.Formát dovoluje také jednořádkové komentáře:   vše uvedené za znakem “;“ je 
ignorováno.
[  hlavicka  ]  funguje  jako  nadpis  sekce  (obsah  je  opět  igorován).  Nejsou  dovoleny 
prázdné řádky.

Seznam úváděných parametrů a význam hodnot:

Jméno parametru Význam hodnoty Výchozí hodnota

   Procento_pracujicich kolik procent obyvetel je 
práceschopných

25

   Max_obyvatel horní limit na počet obyvatel ve 
městech

4000

   Cena_prace cena práce 1 člověka za týden 10

   Prace_navic o kolik % stoupne cena práce při 
výrobě nad kapacitu 50

   Extra_bonus
Jaka bude vyroba (v % normaliho 

stavu), pokud se započítá bonus za 
extra kvalitní čtverec

140

   GAME_STEP Délka 1 kroku v režimu hry v ms 8000

   SIM_STEP Délka 1 kroku simulace v ms 2000

Tabulka 3: Klíče souboru Ecos.ini
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Příloha C

Uživatelská dokumentace

C.1 Instalace

Program EcoS je pro platformu Windows distribuován v podobě archivu ve formátu .zip. 

(Na  přiloženém  CD  k  nalezení  v  adresáři  Program.)  Tento  archiv,  obsahující  adresář 

s programem,  stačí  rozbalit  kamkoliv  na  pevný  disk.  Není  potřeba  žádná  instalace  nebo 

konfigurace. Pro spuštění programu stačí spustit soubor EcoS.exe.

Uživatelé  OS  na  bázi  Linuxu  (a  uživatelé  Windows,  kteří  si  program  chtějí  sami 

zkompilovat) naleznou zdrojové soubory v jazyce C++ např. na přiloženém CD v adresáři 

src/linux (zdrojové kódy pro Windows verzi, které se mírně liší jsou v src/windows). Tito 

uživatelé budou ke kompilaci programu potřebovat knihovny wxWidgets, nejlépe verze 2.8 a 

vyšší. Návod na instalaci tohoto frameworku je k nalezení např. v [2].

Pozn.:  Pro  správné  zobrazení  aplikace  je  nutné  mít  nastavené  rozlišení  monitoru 

minimálně 1024 x 800.

C.2 Postup při spuštění

Program  EcoS se  sestává  z  několika  částí:  editoru  modelu,  editoru  map,  prostředí 

simulace a prostředí hry. Mezi nimi je možné se do určité míry libovolně přepínat. Výjimku 

tvoří přepnutí do režimu simulace (resp. hry), po něm už není možné vstoupit do editoru map 

a režimu hry (resp. režimu simulace).  Každé části je věnována samostatná podkapitola.

Program se spouští v režimu "model komodit". Ke spuštění simulace nebo hry je potřeba 

míti v editoru map připravenou  mapu a v editoru modelu obyvatelstva kompatibilní  model  

komodit a  jednotek. (To znamená, že se shoduje seznam komodit a ekonomických jednotek 

modelu načteného v editoru a modelu, který obsahuje mapa.) V editoru modelu je typicky 
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vhodné model z mapy dodefinovat - určit, které komodity jsou základní a které luxusní, určit 

potraviny  a  stavebniny.  Tyto  informace  mapa  neobsahuje.  Základní  postupy pro  spuštění 

simulace jsou tedy následující:

* pokud chce uživatel vytvořit novou mapu:

→  nejprve je třeba vytvořit model obyvatelstva, buď lze vytvořit úplně 

nový nebo načíst ze souboru

→  teprve poté spustit editor map ( Mapa→Nová ), mapa bude používat

aktuální model

→ hotovou mapu lze uložit (není nutné) a pak spustit simulaci (F8) nebo

hru (F9)

* pokud chce uživatel načíst dříve uloženou mapu:

→ nejdřív v editoru map a načíst mapu ( Mapa -> Načíst (F7) )

→ poté přejít do editoru obyvatelstva (CTRL + M)

→ pokud existuje soubor s modelem kompatibilním s tím, který používá mapa,

může se načíst ( Model -> Otevřít (CTRL+O) )

→ model lze načíst i přímo ze stejného souboru, jako mapu

→ pokud uložený model není k dispozici, stačí použít tlačítko "Použít model

načtené mapy" - v tomto případě je ale vhodné model ještě doplnit o

část "Obyvatelstvo"

→ lze provést změny v části "Obyvatelstvo" (změny v části "Komodity" nebo

"Jednotky" znemožní spustit simulaci nebo hru)

→ spustit simulaci (F8) nebo hru (F9)

C.3 Editor modelu

V editoru  modelu  komodit  a  obyvatelstva  lze  prohlížet  a  editovat  základní  pravidla, 

podle nichž bude svět v simulaci fungovat  – zejména editovat komodity (to, s čím se bude 

obchodovat),  editovat  ekonomické  jednotky (kde  se  budou komodity vyrábět)  a  editovat 

model obyvatelstva (které jednotky jsou důležité pro rozvoj měst, které jsou potraviny apod.)
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Horní nabídka

Položka horního panelu „Model“ nabízí tyto možnosti pro práci s modelem:

→ Nový (klávesová zkratka CTRL + N) … Vytvoří nový (prázdný) model

→ Otevřít (CTRL + O)  … Otevře dříve uložený model - je možno vybrat také

 soubor s uloženou mapou

→ Uložit (CTRL + S)  … Nejprve zkontroluje aktuální model a poté (pokud

model neobsahuje chyby) zobrazí dialog pro uložení

→ Zobraz model (CTRL + M) … Slouží pro zobrazení panelu s editorem modelu

→ Splnitelnost … Na základě aktuálního modelu spočítá jeho splnitelnost, kolik

lidí je v ideálním případě teoreticky potřeba k uspokojení potřeb 1000 

obyvatel. Pokud toto číslo bude příliš velké (větší než 1000), nebude možné 

uspokojit poptávku a komodit bude na trhu dlouhodobě nedostatek.  Příliš

nízké číslo naopak způsobí, že bude vždy a všude všeho dost. Ideální číslo, 

které vede k "reálně vypadajícím" výsledkům se pohybuje zhruba 

v rozmezí 400 - 800.

Panel editoru modelu

Panel je rozdělen na 3 hlavní části, vlevo jsou komodity, uprostřed jednotky a vpravo část 

věnovaná modelu obyvatelstva. 

Komodity se  vypisují  v  levé  horní  části  panelu.  Vybranou  komoditu  lze  příslušným 

tlačítkem  smazat  nebo  změnit.   Nová  komodita  se  přidá  tak,  že  se  vyplní  údaje  pod 

seznamem a klikne se na tlačítko "Přidat". Jméno komodity musí být jednoslovné, spotřeba 

se udává v ks / 100 obyvatel za týden. Tlačítka pod detaily komodit slouží k přidávání do 

(resp. odebírání ze) seznamu základních komodit, potravin a stavebnin.

Jednotky se vypisují v seznamu vedle komodit. Vzorečky vybrané jednotky napravo od 

ní. Pod vzorečky jsou tlačítka pro editaci, mazání a vkládání nové jednotky. 

V pravé části  je  specifikován model  obyvatelstva.  Jsou tu názvy komodit,  která byly 

označeny za základní. Komodity neuvedené v tomto výčtu jsou automaticky považovány za 

luxusní.  Rozdíl mezi základní a luxusní komoditou je ten, že  nedostatek základních komodit 

má daleko větší dopad na spokojenost obyvatel než nedostatek  luxusních a také lidé jejich 

nákup neomezují, ani pokud se jejich cena vyšplhá příliš vysoko (zatímco bez  luxusních se 
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spíše obejdou). Pod výčtem základních komodit je výčet potravin, které jsou potřeba pro růst 

populace  a  jejichž  nedostatek  může  vést  k  hladomoru.  Stavebniny jsou  zase  potřebné 

k rozvoji  města.  Pouze  jejich  dlouhodobý  i  okamžitý  dostatek  dovolí  rozvoj  výrobních 

závodů stejně  jako výstavbu nových obytných domů.  Vzorec pro výstavbu  udává kolik 

kterých surovin je potřeba pro výstavbu ubytovací kapacity pro 10 lidí. 

Tlačítko "Použít model načtené mapy" slouží k načtení modelu komodit a obyvatelstva 

z mapy, která je právě otevřená v editoru map. To se hodí zejména pokud uživatel upravuje 

nejprve mapu a až poté chce doladit model obyvatelstva. Soubor mapy nemusí obsahovat část 

o obyvatelstvu, proto je možné, že tato část zůstane nevyplněná a bude ji třeba dodefinovat. 

Ovšem i  v  případě,  že  mapa  tyto informace obsahuje,  je  možné je  změnit  -  narozdíl  od 

seznamu  komodit  a  ek.  jednotek.  Je  tomu  tak  proto,  že  mapa  je  z  modelem komodit  a 

jednotek napevno svázána - ve městech totiž už musí stát nějaké výrobní podniky. Nic ovšem 

nebrání změnám v modelu obyvatelstva a tak je možné jednoduše zkoušet spustit simulaci 

pro 1 mapu vždy s trochu jiným modelem, aniž by se musela celá mapa vytvářet znova.

C.4 Editor map

Editor map umožňuje vytvářet v jednoduchém GUI nové mapy "světa" a editovat dříve 

uložené mapy.  Mapy mohou mít různou velikost (s horními limity na rozměry). Rozměry se 

zadávají před vytvořením mapy.  Lze pro každý čtverec mapy určit  libovolný typ povrchu 

(samozřejmostí je možnost editovat víc čtverců  najednou), na libovolném suchozemském 

čtverci vytvořit město, určit jeho počet obyvatel a kapacitu (přirozené číslo v rozmezí 1 - 

4000)  a  počáteční  ekonomické  jednotky  a  vytvořit  cesty  (pouze  po  souši)  mezi  městy. 

Součástí je i generátor náhodných map.

Mapa je  napevno svázána s vybraným modelem komodit - ve městech už musí existovat 

nějaké ekonomické jednotky. Proto je při vytváření nové mapy nutno nejprve vybrat model 

komodit pro který bude určena.  Tento model je s mapou napevno svázán a nejde později 

měnit ani upravovat. Naopak není nutné určovat model obyvatelstva.

Horní nabídka

Položka horního panelu „Mapa“ nabízí tyto možnosti pro práci s editorem map:
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→ Nová  … Vytvoří novou mapu (o velikosti 10-45 x 10-30 čtverců). Nová

mapa bude obsahovat aktuální model komodit, který po vytvoření mapy

už nejde měnit - pokud je tento prázdný, objeví se varování

→ Načíst (F7)  … Načte mapu a zobrazí ji (mapa musí projít kontrolou)

→ Uložit (F6)  … Uloží mapu do vybraného souboru (mapa musí projít

kontrolou)

→ Zobraz editor (CTRL + E) … Slouží pro zobrazaní panelu s editorem map

Panel editoru map

Hlavní  část editoru zabírá aktuální výřez mapy o velikosti 25 x 20 čtverců. Mapou lze 

pohybovat  buď pomocí kurzorových šipek nebo kliknutím pravým tlačítkem myši – mapa se 

vystředí na vybraný čtverec.

Typ  terénu (voda – louka – pláň – les – poušť – kopce) lze měnit pomocí příslušných 

tlačítek  a  kliknutím na  zvolenou část  mapy.  Po  kliknutí  na  ikonku domku  lze  do  mapy 

přidávat nová města, tlačítko s hvězdičkou slouží k nastavování extra kvality. Extra kvalitní 

čtverec  dává  sousedním městům bonus  na  výrobu.  Tlačítko  s  křížkem přepne  do  módu 

mazání.

Pomocí  tlačítka  s  obrázkem silnice  lze  stavět  cesty.   Začátek  cesty  musí  být  vždy 

v nějakém městě. Následně se kliknutím na libovolný  sousední suchozemský čtverec určí 

pokračování  stávající  cesty – a to až do okamžiku,  kdy se na  vybraném čtverci nalezne 

nějaké  město.  Cesty  lze  stavět  pouze  po  jednotlivých  sousedních  čtvercích,  ne  jedním 

kliknutím nebo tažením přes několik čtverců najednou. Cesta skončí v prvním městě, přes 

které  prochází, není možné postavit cestu z A do B, která by „jen procházela“ přes C. Cesty 

se  na  mapě  mohou  libovolně  křížit,  ovšem  takové  křížení mimo  město  nemá  význam 

křižovatky. Pokud se tedy např. na jednom místě kříží cesty z A do B a z X do Y neznamená 

to automaticky, že existuje třeba i cesta z A do X! Po dosažení cílového města se cesta přidá 

do mapy a editor se přepne do módu výběru – pro stavbu další cesty je třeba opět kliknout na 

tlačítko se silnicí.

Součástí  editoru je i generátor náhodných map. Lze nastavit  hustotu měst a přibližné 

procento, kterou na mapě zabere vodní plocha. Kliknutím na tlačítko "Generuj" se vygeneruje 

náhodná  mapa  používající  stejný  model  komodit  jako  mapa  předchozí  a  mající  stejné 

rozměry. Pokud chce uživatel generovat mapu jiných rozměrů, musí nejprve vytvořit novou 

mapu s požadovanými rozměry a až poté nechat generovat náhodnou mapu.
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Kliknutím  na tlačítko „Bilance mapy“ můžete zobrazit informace o celkové ekonomické 

bilanci  mapy. Pro každou komoditu se spočítá její maximální produkce ve všech městech 

dohromady a její  spotřeba a tyto údaje se vypíší do přehledného seznamu. Produkce by pro 

každou  komoditu  měla  převyšovat  spotřebu,  jinak  hrozí  dlouhodobý  nedostatek  dané 

komodity.  Spotřeba  se  počítá  na  základě  modelu  komodit,  který  mapa  obsahuje,  a 

nezahrnuje spotřebu  podniků  (jejich  nároky  na  suroviny),  uvedené  číslo  udává  pouze 

spotřebu  obyvatel.  Pro  vyrovnanou  bilanci  je  tedy  třeba,  aby  zejména  u  komodit,  které 

vystupují jako suroviny pro další výrobu, byla celková produkce vyšší než spotřeba obyvatel.

Kontrola mapy

Při ukládání mapy, načítání mapy nebo při spouštění simulace probíhá nejprve kontrola 

mapy.  Pokud  mapa  neprojde  kontrolou,  objeví  se  varovná  hláška,  uživatel  bude  vyzván 

k nápravě a akce bude přerušena (mapa se neuloží, simulace se nespustí). Součástí kontroly 

je:

*  kontrola  modelu  komodit,  který  mapa  obsahuje  (jednoznačná  id,  

kontrola, zda jednotky produkují existující komoditu apod.)

* kontrola měst: zda leží na souřadnicích uvnitř mapy, zda mají nezáporný 

počet obyvatel nepřesahující ubytovací kapacitu a zda neobsahují

neznámý typ jednotky (neuvedený v modelu)

* kontrola, zda některé město nestojí na vodě

* kontrola, zda se dvě města nenacházejí na jednom čtverci

* kontrola, cesty vedou pouze po souši

* kontrola vazby jednotek na terén: pokud je ve městě jednotka, která  

vyžaduje určitý typ terénu, musí se tento nacházet buď přímo na 

čtverci, na kterém stojí město, nebo na některém ze čtyř čtverců 

sousedních

C.5 Režim simulace

Jednoduché interaktivní virtuální prostředí umožňuje sledovat simulaci nadefinovaného 

"světa" a také do ní za běhu výrazně zasahovat. Umožňuje uživateli např. měnit terén, bořit 

cesty, zabíjet lidi, přidávat/odebírat zboží apod.
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Horní nabídka

Položka horního panelu „Simulace“ nabízí tyto možnosti pro práci se simulací:

→ Spustit simulaci (F8) … Spustí simulaci s mapou, která je aktuálně

načtená v editoru map, s modelem obyvatelstva z editoru modelu.

Tento model musí vycházet z modelu komodit, který obsahuje mapa,

a mapa musí projít kontrolou. Pokud kontrolou neprojde, simulace se

nespustí a uživatel je požádán o nápravu.

→ Zobrazit simulaci  … Zobrazí panel s prostředím simulace.

→ Statistika mapy (CTRL + T) … Souhrnné údaje o mapě

→ Komodity  … Základní souhrnné statistické údaje o 1 vybrané komoditě

→ Watchery  … Zobrazí okno s watchery

Panel editoru map

Hlavní část editoru zabírá aktuální výřez mapy o velikosti 25 x 20 čtverců. Mapou lze 

pohybovat buď pomocí kurzorových šipek nebo kliknutím pravým tlačítkem myši - mapa se 

vystředí na vybraný čtverec. Virtuální prostředí umožňuje zapauzovat simulaci, provést jeden 

krok, spustit simulaci normálním tempem nebo urychlit simulaci na dvojnásobnou rychlost. 

Uživatel má také možnost vymazat z mapy město nebo cestu a měnit typ terénu jednotlivých 

čtverců. Nejde ovšem změnit na vodu čtverec, na kterém se nachází město nebo cesta.

Zaškrtnutím volby "Zobrazit  filtr  komodity" může uživatel  aktivovat  mapu pohledem 

jedné komodity.   Vedle  každého města  se  budou zobrazovat  tři   čísla  udávající  produkci 

(zeleně), spotřebu (červeně) a zásoby (černě) vybrané komodity v daném městě.

Napravo od pohledu na mapu jsou detaily o vybraném městě (město lze vybrat buď ze 

seznamu  nebo  nakliknutím  na  mapě).  Pod  jménem  vybraného  města  se  vypisuje  počet 

obyvatel,  ubytovací  kapacita a spokojenost  obyvatel.  Pod těmito údaji  se nachází  stručný 

výpis o situaci na místním trhu. Pro každý druh komodity je tu uvedeno množství na trhu a 

dvě ceny - nákupní cena a prodejní cena. Nákupní cena udává, za kolik obchodníci na trhu 

danou komoditu vykupují, prodejní zase za kolik si od nich zákazník může 1ks komodity 

koupit.  Detailnější údaje o městě včetně možností město upravovat se skrývají pod tlačítkem 

"Detaily města".

Dvoujklikem na obrázek města na mapě je možné otevřít okno s detaily daného města, 
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dvojklikem na cestu se otevře okno s detaily cesty: odkud kam vede, jak je dlouhá a jaké 

zboží po ní momentálně putuje.

Přehled dostupných údajů

V této podkapitole je předložen seznam  všech údajů,  které simulace zaznamenává a 

které na patřičných místech uživateli prezentuje.

* maximální a aktuální produkce každé komodity v každém městě ( okno 

detailu města, statistika komodit)

* spotřeba každé komodity a její zásoby v každém městě - na trhu ( okno 

detailu města, statistika komodit)

* pro každé město počet obyvatel a počet zaměstnaných obyvatel ( okno 

detailu města)

* spokojenost obyvatel ve vybraném městě ( okno detailu města, hlavní  

panel simulace)

* informace o výrobních závodech: počet elementárních jednotek, výrobní 

kapacita a počet zaměstnanců ( okno detailu města)

* cena všech komodit a množství na trhu pro každé město 5 týdnů nazpět, 

včetně průměrné hodnoty ( okno historie města)

* ubytovací kapacita ( hlavní panel simulace)

* aktuální ceny na místním trhu ( hlavní panel simulace, okno detailu  

města)

*  souhrnné údaje  o  obyvatelstvu:  jejich  počet,  počet  práceschopných,  

počet  zaměstnaných a míra nezaměstnanosti  (celková statistika  

mapy )

* maximální a aktuální souhrnná produkce pro každou komoditu ( celková 

statistika mapy )

*  průměrná  souhrnná  produkce  za  posledních  25  týdnů  pro  každou  

komoditu ( celková statistika mapy, statistika komodit )

* souhrnná spotřeba obyvatel pro každou komoditu ( celková statistika  

mapy, statistika komodit )

*  údaje  o  importu  a  exportu  komodit  za  posl.  týden  ze  všech  měst  

(statistika komodit)

* pro vybranou komoditu přehled okamžitých prodejních a nákupních cen 

ve všech městech (statistika komodit)

* informace o každém zboží, které aktuálně putuje po cestě z jednoho  
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města do druhého: údaje o typu zboží, velikosti zásilky a času,  

který zbývá karavaně do cílového města (detail cesty)

Watchery

Aplikace poskytuje uživateli prostředek, jak sledovat i další údaje, než základní, jejichž 

seznam je vypsán výše - tzv. watcher. Ten je možné napevno svázat s vybranou komoditou ve 

vybraném městě. Pro ni se pak zaznamenávají údaje o cenách, množství na trhu a produkci 

12 týdnů nazpět. Uživatel tak má přehled o dlouhodobém vývoji této komodity na vybraném 

trhu.

Watcher na  komoditu  lze  nastavit  buď  v  okně  s  detaily  města  (tlačítko  "Nastavit  

watcher") nebo přímo ve zvláštním okně s watchery. V tomto okně má uživatel též možnost 

nastavit  watchery na vybranou komoditu ve  všech  městech  najednou.  Okno s  přehledem 

watcherů může uživatel zobrazit přes nabídku Simulace→Watchery nebo pomocí klávesové 

zkratky CTRL+W.

C.6 Režim hry

Aplikace  může  běžet  nejenom  v  režimu  simulace,  který  je  popsán  v  předchozí 

podkapitole, ale také v režimu hry. Uživatel se stává přímým účastníkem simulace -  dostane 

za  úkol  pomocí  obchodování  získat  co nejvíce  peněz.  Narozdíl  od  režimu  simulace,  kde 

vystupoval  v roli  jakéhosi  "všemocného boha",  jsou v modu hry možnosti  zasahování  do 

virtuálního prostředí omezené. Na druhou stranu dostává uživatel možnost přímo obchodovat. 

Nemálo funkcí,  které mohou hráči  pomoci,  ovšem zůstává dále k dispozici  v nezměněné 

podobě - např. watchery a jejich nastavování nebo souhrnný statistický přehled o komoditách.

Při  prvním  vstoupení  do  režimu  hry  je  uživatel  vyzván,  aby  zadal  výchozí  částku 

(s kterou vstoupí do hry) a cílovou částku, o kterou bude usilovat. Po spuštění nebo načtení 

hry už není možné vstoupit do editoru map nebo aktivovat režim simulace.
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Horní nabídka

Položka horního panelu „Hra“ nabízí tyto možnosti pro práci se hrou:

→ Spustit hru (F9)  …  Spustí režim hry s mapou, která je aktuálně načtená 

v editoru map, s modelem obyvatelstva z editoru modelu. Tento model musí 

vycházet z modelu mapy a mapa musí projít kontrolou

→ Zobrazit hru (CTRL + H)  …  Zobrazí panel s prostředím hry

→ Načíst  …  Načtení dříve uložené hry

→ Uložit …  Uložení hry do vybraného souboru

→ Karavany→Přehled   …  Přehledové okno se všemi karavanami

→ Karavany→Koupit novou   …  Okno s možností zakoupení nové karavany

(nebo rozšíření kapacity některé stávající) 

→ Statistika mapy (ALT + T)   …  Základní údaje o mapě

→ Statistika obchodu   …  Údaje o obchodování hráče za tento a loňský rok

→ Komodity  (ALT + K) …  Základní souhrnné statistické údaje o 1 vybrané 

komoditě

→ Watchery (ALT+W)  …  Přehledové okno s watchery

Panel prostředí hry

Panel aplikace vypadá v režimu hry velmi podobně jako v režimu simulace. Hlavní část 

panelu zabírá výřez z mapy. Mapu lze pohybovat buď pomocí k  kurzorových šipek nebo 

kliknutím pravým tlačítkem myši  – mapa se vystředí  na vybraný čtverec.  Dvojklikem na 

místo na mapě,  kde se nachází  nějaké město,  se otevře okno s detailními  informacemi  o 

daném městě.

V horní části se nacházejí tlačítka pro zapauzovaní, krokování, spuštění a urychlení hry. 

Rychlost  hry  je  standardně  nižší,  než  v  režimu  simulace.  Přesnou  rychlost  lze  nastavit 

v konfiguračním souboru EcoS.ini. Nad mapou se ještě nachází filtr "mapa pohledem jedné 

komodity", kterážto funkce pracuje úplně stejně, jako v režimu simulace. Vedle nastavení této 

funkce jsou vypsány stručné informace o vybrané hráčově karavaně.

Vpravo vedle mapy se zobrazuje stav v hráčově pokladně. Hráč se může dostat  i  do 

minusu, pokud ale jeho dluhy přesáhnou částku 10000, nebude mu dovoleno dále nakupovat. 

Pod výpisem situace na vybraném místním trhu se nacházejí tlačítka "Detaily města", které 
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otevře  okno  s  detailnějším přehledem o  vybraném městě,  a  "Obchodovat",  které  otevírá 

dialog obchodování ve vybraném městě. Pod těmito tlačítky se vykresluje minimapa.

Obchodování

Jak  už  bylo  řečeno,  cílem hráče  je  v  režimu  hry vydělat  co  nejvíce  peněz.  Přesněji 

dosáhnout  částky,  kterou zadal  před začátkem vlastní.  Hráč je v roli  "obchodníka",  jehož 

cílem je levně koupit a draze prodat.

V  každém městě  je  hráči  k  dispozici  sklad.  V něm si  hráč  uskladňuje  svoje  zboží. 

Kapacita skladu je neomezená. Hráč ale platí určitou částku za uskladnění, a sice 1 zlatý za 

100ks uskladněného zboží  za týden.

Karavany umožňují hráči převážet nakoupené zboží mezi městy. Hráč do ní může naložit 

zboží se skladu (nebo i  přímo nakoupit na trhu) a převést do jiného města, kde ho může 

prodat nebo vyložit v tamějším skladu. Narozdíl od skladu je kapacita karavany omezená. 

Normálně má karavana kapacitu 100 ks zboží. Není  ale nijak omezen počet druhů zboží, 

které karavana může vézt. Kapacity jednotlivých karavan je možno navyšovat, ne už však 

snižovat.  Za karavany -jedno jestli naložené nebo ne- se hráči strhávají týdenní náklady na 

provoz: 10 zlatých za kapacitu 100 ks zboží.

Seznam karavan se stručným přehledem vybrané karavany je k nalezení v horní části 

panelu se hrou.  Karavanu lze vybrat buď přímo ze seznamu, nebo kliknutím levým tlačítkem 

myši  na čtverec na mapě, na kterém se nějaká karavana nachází.  Vybraná karavana je na 

mapě zvýrazněna. Vybranou karavanu lze poslat na cestu kliknutím pravým tlačítkem myši na 

libovolné sousední  město.  Není  možné karavanu poslat  přímo do jiného,  než sousedního 

města. Delší cestu je nutno realizovat po jednotlivých cestách. Jakmile se karavana vydá na 

cestu, není možné ji zastavit nebo obrátit.

Samotné  obchodování probíhá ve speciálním okně, které může hráč vyvolat tlačítkem 

"Obchodovat", které se nachází v hlavním panelu hry nad minimapu a také v okně s detaily 

města.  V  horní   části  okna  lze  vybrat  typ  transferu,  možnosti  jsou  Město↔Sklad, 

Město↔Karavana a  Sklad↔Karavana.  Pokud je ve městě přítomno více karavan, lze ze 

seznamu vybrat tu, které se bude obchodování týkat. Hráč může vybrat, zda bude transakce 

probíhat po jednom, po deseti nebo po sto kusech.
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Dvě  tabulky  obsahují   údaje  o  zboží  na  vybraných  stranách  transferu  (např.  při 

zaškrtnutém typu transakce Město↔Karavana je v levé části město a v pravé části karavana). 

Vypsáno je množství každého druhu zboží a jeho cena. Pro tabulku města se jedná o cenu 

prodejní, tedy takovou, za kterou  se na místním trhu prodává 1 ks daného zboží. Pro tabulku 

skladu a karavany znamená hodnota  uvedená ve sloupečku "Cena" průměrnou cenu 1 ks 

zboží, za kterou hráč zboží nakoupil.1 Pod  tabulkou je uvedena celková cena za transakci. 

Protože cena zboží na trhu závisí na jeho množství - čím méně ho je k dispozici, tím je dražší 

- nemusí být celková cena rovna součinu požadovaného množství zboží a hodnoty uvedené 

v tabulce! Pokud hráč nakupuje velké množství zboží (po 100ks),  bude často průměrná cena 

zboží, uvedená řádek pod celkovou sumou, vyšší, než by byla cena za za zakoupení jediného 

kusu zboží. Naopak s prodejem výkupní cena klesá. Přesun zboží mezi skladem a karavanou 

je bezplatný.  Samotná transakce druhu zboží zvýrazněného v tabulce se provede kliknutím 

na tlačítko se šipkou v požadovaném směru.

1Tedy např. pokud bylo zakoupeno 10ks za  cenu 10 zlatých za kus a později dalších 10ks, tentokrát za 14 

zlatých za kus, bude uvedená průměrná cena 12 zlatých
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