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Kapitola 1

Úvod

1.1 Využití

Základní popis

Práce se zabývá simulací života v umělém prostředí. Ve světě se vyskytuje populace
jedinců. Každý jedinec má svou paměť určité velikosti. K životu jedinec potřebuje
energii, kterou získává z políček světa, ve kterém žije. Pohybem po světě a používáním
paměti však také energii ztrácí. Úkolem práce je pokusit se z výsledků simulací určit,
zda se jedinci vyplatí mít větší paměť s více možnostmi rozhodování, díky které
má větší šanci při získávání potravy, která ovšem vyžaduje větší energetické výdaje
jedince. Nebo naopak mít paměť menší, která nevyžaduje takové množství energie,
aby populace ve světě přežila a rozvíjela se.

1.2 Popis prostředí

Svět simulace je čtverečková plocha, kde každý čtvereček má určité vlastnosti. Ve světě
simulace jsou tři možné typy políček. Prvním typem je prázdné políčko (zablokovaný
čtvereček, na který se jedinec nemůže dostat – lze si ho představit jako zeď). Druhým
typem je volné políčko s rostlinou (potravou). Z takového políčka jedinec získává ener-
gii potřebnou k životu, pokud na něj vstoupí. Posledním typem je políčko, na kterém
se vyskytuje samotný jedinec.
Políčko s potravou v každém kroku iterace zvyšuje svou hodnotu energie, kterou
může jedinec získat. Energii políčko ztrácí, pokud se na něj dostane jedinec – v tom
případě začíná na políčku růst rostlina nová (ale až po odchodu jedince z políčka)
nebo pokud rostlina na políčku uhyne stářím – opět na tomto místě začíná růst nová
rostlina.
Po této ploše se jednotliví jedinci pohybují. Každý jedinec může vykonávat určité
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akce (pohyby). V každé iteraci simulace vykoná jedinec právě jednu akci. Možné
akce jsou otočení doleva, otočení doprava, chůze vpřed a nicnedělání. Výjimka na-
stává pouze v případě, kdy se má jedinec posunout na políčko před sebou, které je
ovšem zablokované – buď přímo jako vlastnost políčka nebo je obsazené jiným jedin-
cem. V tom případě jedinec zůstává na původním políčku. O konkrétní akci jedince
rozhoduje tabulka paměti každého jedince, viz kapitola 1.4.

1.3 Jedinci

Nový jedinec v populaci vzniká během simulace vždy jako potomek dvou jedinců
s nejvyšší hodnotou energie. Tabulka paměti nového jedince je vytvořena pomocí
pamětí jeho rodičů. Potomek získá od každého ze svých rodičů polovinu paměti.
První rodič dá potomkovi tu část dat, kterou mu nedá rodič druhý, aby byla tabulka
jeho paměti úplná.
Pokud se počet stavů v rodičovských pamětech liší, tedy tabulky nejsou stejně velké,
počet stavů paměti nového jedince je náhodně zvolen v rozmezí těchto dvou hodnot.
Velikost paměti potomka tak nebude zcela odlišná od velikosti pamětí rodičů jako
v případě, kdy by byla volena náhodně podle globálních parametrů. Poté je prove-
dena mutace paměti, tedy náhodná změna některých údajů v paměti jedince. Ta je
důležitá kvůli variabilitě populace, která by mohla bez mutace „zakrnětÿ – tedy že
populace by se už dále nevyvíjela, neobměňovala a nedocházelo by ani k možnému
zdokonalování paměti jedinců. Pokud by totiž dva jedinci s největším množstvím
energie měli totožné tabulky své paměti, jejich kombinací by opět vznikla ta samá
tabulka. Mohla by tak nastat situace, že jedinci v populaci budou obsahovat pouze
klony paměti jednoho jedince a další sledování vývoje populace by ztratilo význam.
Tím, že tabulka paměti jedince nevzniká při vývoji náhodně jako na počátku simu-
lace nebo při vytvoření nového jedince manuálně (viz část 3.3, Práce s políčky mapy
simulace), ale dědí se od jiných jedinců s nejvíce energií, je zaručeno, že nový jedinec
bude mít mnohem větší pravděpodobnost přežití a dalšího vývoje ve světě, než kdyby
jeho paměť byla vytvořena zcela náhodně. Tento jev se nazývá kumulativní selekce
([1], kapitola 2). Každý nový potomek má velkou část tabulky totožnou s tabulkou
paměti svých rodičů, kteří byli v daném prostředí nejúspěšnější. Postupným vývojem
po malých krocích (změnách údajů v tabulce paměti) se tak tabulka může zdokona-
lovat a přizpůsobovat prostředí simulace. Pokud by se ovšem paměť tvořila pokaždé
zcela znovu, pravděpodobnost toho, že jedinec přežije a bude například i úspěšnější,
by byla velice mizivá. Nedocházelo by k žádné evoluci paměti, pouze k náhodnému
generování hodnot do tabulky paměti. Tomuto druhému jevu se říká jednostupňová
selekce ([1], kapitola 2).
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Obrázek 1.1: Důležitá políčka pro rozhodování.

Obrázek 1.2: Příklad paměti jedince s jedním stavem.

1.4 Paměť jedince

Každý jedinec má paměť, která je reprezentována vícerozměrnou tabulkou. Tato ta-
bulka obsahuje informace o tom, jakou akci má daný jedinec vykonat v závislosti
na parametrech okolních políček. Při výběru požadované akce z tabulky jsou jako
parametry brána okolní políčka jedince v poli simulace: políčko vlevo od jedince,
políčko před jedincem a políčko napravo od jedince, což je znázorněno na obrázku
1.1.
Posledním parametrem při rozhodování je stav jedince, který je čtvrtým rozměrem
tabulky paměti. V každé iteraci algoritmu se tak u jednotlivých jedinců zjistí typy
okolních políček a aktuální stav, ve kterém se jedinec nachází, a z jeho paměti je
podle těchto údajů zjištěna akce, kterou provede v následující iteraci.
Kromě údaje o akci se v buňce tabulky paměti také nachází informace o tom, do ja-
kého stavu, který paměť obsahuje, se má jedinec „přepnoutÿ. Stav tak rozšiřuje
paměť jedince o další vrstvu. Pokud si představíme paměť jedince s jedním sta-
vem jako krychli (tři rozměry za tři okolní políčka), pro každý další stav zde máme
krychli novou (viz obrázek 1.2). Tedy čím více stavů, tím větší paměť a více možností
pro rozhodování.
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Obrázek 1.3: Příklad jedné buňky tabulky paměti.

1.5 Zisk a ztráta energie

Během svého života jedinec získává energii nutnou pro život z rostlin na políčkách,
na která vstoupil. Po vstupu na políčko rostlina hyne a veškerou její energii pro sebe
získává jedinec.
Naopak energii jedinec ztrácí více možnými způsoby. Ztráta energie závisí na rozho-
dování o pohybu – akci jedince. Tedy při zjišťování údajů ze své paměti. Pokud se
jedinec nachází ve stavu, který neodpovídá údaji na pozici v tabulce paměti, ztrácí
navíc energii za změnu stavu – což je daň za větší paměť a velmi důležitý faktor
ovlivňující vývoj jedince.
Další možností ztráty energie je paušální cena za počet stavů jedince. Čím více stavů
jedinec v paměti má, tím větší je jeho konečná ztráta energie. Nezáleží tak na tom,
zda vůbec stavy, které má, používá. Platí tedy pouze z toho důvodu, že pamět takové
stavy obsahuje.
Dále je energie jedinci ubírána za stáří. Čím je jedinec starší, tím více energie ztrácí.
Lze to přirovnat k tomu, že starší jedinci potřebují více energie pro vlastní přežití
(například jsou větší a jejich tělo tak pro udržení života vyžaduje vyšší energetický
přísun).

1.6 Vývoj populace

Popisem možných ztrát energie v části 1.5 se dostáváme k hlavnímu problému a
otázce práce – vyplatí se jedinci mít paměť s více stavy – být „inteligentnějšíÿ, ale
ztrácet tak velké množství energie oplátkou za širší spektrum možností a tím větší
pravděpodobnost získání energie. Nebo naopak mít paměť omezenou, s málo stavy a
možnostmi rozhodování, která ale jedince stojí méně energie, kterou nutně potřebuje
pro své přežití? Popsaný jev se nazývá hodnota ušlého zisku, viz [1], kapitola 7.
Tato odpověď není jednoznačná a má mnoho faktorů, které ji mohou ovlivňovat, a
které se musejí brát v potaz. Mezi hlavní patří parametry, na kterých záleží pře-
žití samotného jedince – energie za pohyb, energie za změnu stavu, paušální energie
za počet stavů, stáří jedince, stupeň mutace. Dále záleží na parametrech prostředí
– úrodnosti jednotlivých políček, která je ovlivňována parametrem denního cyklu,
stářím rostliny na políčku a zřejmě také na „rozmístění políček v poliÿ.
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Mimo jiné velmi záleží na náhodě při vytváření paměti jedince. Údaje v tabulce pa-
měti jedince jsou nejvýznamnějším faktorem pro vývoj populace. Tabulka je na po-
čátku simulace vytvořena náhodně podle globálních parametrů, a proto nemusí být
výhoda či nevýhoda počtu stavů zřejmá ihned. To by měly ukázat až následující
iterace simulace, ve kterých se uplatní ti jedinci, jejichž tabulka paměti umožní do-
statečný přísun energie pro jejich přežití.
Může nastat případ, kdy má jedinec více stavů v paměti, ale používá například pouze
dva z nich. Do ostatních stavů se buď „nepřepínáÿ kvůli tomu, že nenastane taková
situace na okolních políčkách, která zajistí užití příslušné buňky v paměti, obsahující
příkaz na změnu nepoužívaného stavu, nebo takové příkazy v paměti jedinec vůbec
nemá. Tím pádem, pokud chce tento jedinec přežít a udržet se v populaci, musí být
jeho akce v používané části tabulky tak dobře nastaveny, aby vyrovnaly energetickou
ztrátu za velký počet stavů. Z tohoto důvodu je zde parametr paušální ceny energie
za počet stavů, který by měl tuto možnost alespoň částečně eliminovat a jedince
s vyšším počtem stavů, kteří nejsou úspěšní, ze simulace vyřadit.
Záleží také na velikosti samotného prostředí a velikosti populace. Pokud je svět si-
mulace příliš velký vůči počtu jedinců, kteří se v něm vyskytují, může se stát, že
paměť jedinců nebude pro tento stav vhodná – populaci bude více vyhovovat pro-
středí s větší koncentrací jedinců. Ovšem může nastat i situace příznivá – populaci
se bude dařit, protože díky malému počtu jedinců bude mít každý dostatek potravy.
Stejným způsobem můžeme uvažovat i o opačném problému. V „přemnoženémÿ
prostředí může také s větší pravděpodobností nastat jev, kdy svět simulace nebude
poskytovat dostatečné množství energie pro tak početnou populaci – jedinci si budou
navzájem příliš konkurovat. To způsobí velký úbytek jedinců v populaci, kterým se
nedostane potravy a energie. Tato situace může zapříčinit buď vyhynutí celé popu-
lace, nebo případ, kdy se velikost populace ustálí na nižším počtu jedinců, který už
za takových podmínek dokáže přežít.
Postupným vývojem by tak měl počet stavů paměti jedinců v simulaci převážit
k hodnotě, kterou mají nejúspěšnější jedinci a jejich potomci. Ovšem může se zde
vyskytnout i část populace jedinců s jiným, třeba i velmi odlišným počtem stavů,
kteří se sice nerozmnožují, ale mají díky své paměti dostatečný přísun energie pro
přežití.
Velikost populace by se v konečném stádiu měla dostat do situace, kdy se v daném
prostředí počet jedinců ustálí v rozmezí hodnot, z kterého se už nebude příliš vychy-
lovat. Toto rozmezí ale nebude vždy stejné a může kolem průměrného počtu oscilovat
velmi rozdílně.

1.7 Adaptace na změnu prostředí

Zajímavým jevem, který můžeme v simulaci sledovat, je adaptace jedinců na po-
stupnou nebo náhlou změnu prostředí světa simulace, viz [1], kapitola 7. Dobrým
příkladem může být změna úrodnosti rostlin na políčkách. Otázkou je, zda se v zá-
vislosti na tomto jevu změní stav populace – při zvýšení úrodnosti by se měl počet
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jedinců v populaci v tomto případě zvýšit. Pokud naopak náhle úrodnost klesne,
velikost populace by se měla snížit, ne-li vyhynout. To záleží na vlastnostech pa-
měti jedinců populace – bude nucena se při následujícím vývoji adaptovat na nové
prostředí. Může se stát, že díky této změně se do čela populace, čímž jsou myšleni
nejvíce prospívající jedinci s nejvíce energií, dostanou ti, kteří mají jiný počet stavů,
než převažoval v populaci doposud. Pro jedince s vyšším počtem stavů může být
nové prostředí nevhodné – příliš nákladné na výdaje energie a do popředí se tak do-
stanou jedinci s menším počtem stavů, kterým změna nezpůsobila takové problémy
při získávání energie.
Krajním případem je samozřejmě možnost, kdy se populace se změnami vyrovnat
nakonec nedokáže – nové podmínky budou tak odlišné od předchozích, že žádný
z jedinců nebude mít paměť dostatečně přizpůsobenou novému prostředí a populace
tak vymře. Všechny tyto možné stavy by měly být snadno čitelné z grafů, které se
vytvoří z dat, která aplikace během výpočtu zpracovává a ukládá.

1.8 Více typů jedinců

Dalším rozšířením je přítomnost více typů jedinců. Aplikace umožňuje nastavit dva
typy jedinců a simulovat tak vztah „býložravceÿ a „predátoraÿ. Predátor k získávání
energie a svému přežití nutně potřebuje nižší typ, který mu slouží jako zdroj potravy.
Pokud tento typ vyhyne, vyhyne časem i predátor, který nebude mít potřebný pří-
sun energie nutný pro život. Nižší typ je ale stále závislý na energii, kterou získává
z rostlin na políčkách.
Tato druhová provázanost znamená, že počet jedinců jednotlivých typů by se měl
měnit stejným způsobem, čímž je myšlena změna počtu jedinců. Přílišné vychýlení
počtu jednoho typu by mělo v důsledku ovlivnit velikost populace typu druhého.
Pokud se tedy zvýší počet predátorů, měl by se snížit počet býložravců (predátoři
budou potřebovat více potravy), který by měl zpětně negativně působit na počet
predátorů (predátoři nebudou mít dostatek obživy). Naopak zvýšený počet býlo-
žravců by měl pozitivně ovlivnit počet predátorů (budou mít hojnost potravy) a ten
zpětně negativně ovlivnit (viz [1], kapitola 8) počet jedinců nižšího typu (přemnožení
jedinců vyššího stupně potravního řetězce způsobí jako v předchozím případě úbytek
býložravců).
Stejným způsobem ovlivňuje energie rostlin nižší typ. Náhlý úbytek nižšího typu by
měl mít na predátory stejný vliv jako snížení úrodnosti rostlin pro býložravce. Tedy
úbytek počtu jedinců obou populací, vyskytujících se společně ve světě simulace.
Vždy by však mělo dojít ke dvěma konečným situacím. Buď k postupnému vyhynutí
jednoho typu (a tím i druhého, pokud byl prvním vyhynulým typem býložravec),
což je možnost krajní. Nebo ke změně počtu jedinců obou typů, adaptaci na nové
podmínky a obnovení rovnováhy obou populací.
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Obrázek 1.4: Graf závislosti jednotlivých typů. Zobrazuje příklad pozitivní a nega-
tivní zpětné vazby.
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Kapitola 2

Implementace

2.1 Základní popis

Aplikace je napsána v jazyce C++. Pro tvorbu grafického rozhraní byla zvolena mul-
tiplatformní knihovna wxWidgets verze 2.8.9, viz [2] a [5], která umožňuje snadněji
pracovat s grafickými objekty než samotné Win32 API v systému Windows. Dalším
pozitivem tohoto řešení je dodatečná možnost úpravy zdrojového kódu pro přeno-
sitelnost na jiné platformy. Jako vývojové prostředí bylo použito Microsoft Visual
Studio Team System 2008 [3]. Pro práci s formátem XML byla použita volně do-
stupná knihovna XML Parser, jejímž autorem je Dr. Ir. Frank Vanden Berghen,
viz [4]. Tato knihovna byla vybrána díky své malé velikosti, jednoduchosti použití a
funkčnosti, která zcela pokrývá potřeby aplikace.

2.2 Návrh aplikace

V následující části jsou popsány nejdůležitější třídy, jejich metody a vysvětlena funkč-
nost jednotlivých částí aplikace.

Třída jedince prvního typu

Třída Entit, reprezentuje jedince prvního typu. Obsahuje veškeré parametry jedince
(pozice v poli, energie, počet potomků, stáří a generace jedince, pořadové číslo na-
rození jedince v dané simulaci, směr otočení, aktuální akce, počítadlo přítomnosti
ve speciálním stavu, parametr užití drogy a paměť jedince, viz část 3.3).
Mezi hlavní metody patří konstruktory třídy pro vytvoření jedinců podle různých
situací: konstruktor pro vytváření jedinců na počátku simulace, konstruktor pro vy-
tvoření nového jedince podle svých rodičů, konstruktor pro vytvoření jedince na kon-
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krétním políčku v poli simulace s danými parametry.
Hlavní a nejdůležitější metodou je virtuální metoda virtual void
Entit::MoveEntit() pro realizaci pohybu jedince po světě. Metoda nejprve aktua-
lizuje parametry jedince jako je věk a energie jedince podle energie z políčka, podle
parametru ceny za paměť, věk a počet stavů jedince.
Dále se volají soukromé metody pro změnu směru a akce. Rozhodování, do jakého
stavu se jedinec přepne a jaká bude jeho akce v další iteraci, probíhá podle okolních
políček jedince a podle tabulky paměti. Pokud se jedinec má pohybovat dopředu a je
to možné (políčko před jedincem je volné, není na něm žádný jedinec stejného nebo
vyššího typu), změní se také parametry jeho pozice.

Třída jedince druhého typu

Třída Entit2 je potomkem předchozí třídy Entit. Obsahuje stejné parametry a me-
tody jako rodičovská třída. Reprezentuje jedince druhého typu, predátora.
Od rodičovské třídy se liší metodou virtual void MoveEntit() pro pohyb jedince.
Jiným způsobem implementuje sběr energie a pohyb v poli simulace. Tento typ zís-
kává energii pouze, pokud se posune na políčko, kde se nachází jedinec prvního typu.
Tím jedinec prvního typu, který se na políčku vyskytoval, zemře, viz část 1.8, a hod-
nota jeho energie se přičte predátorovi.

Třída paměti jedince

Třída Memory. Uchovává údaj o aktuálním počtu stavů. Pole s údaji o tom, kdy byl
naposledy použitý každý ze stavů paměti – tento parametr se využívá při možnosti
zapomínání stavů jedince. Dále obsahuje pole, ve kterém se uchovávají údaje o po-
sledních 10 iteracích pro možnost „učeníÿ jedince a samotnou tabulku paměti jedince.

Tabulka paměti
Paměť je reprezentována vícerozměrným polem 4 x 4 x 4 x počet stavů jedince. Veli-
kost 4 je konstantní hodnota – reprezentuje možné typy políček – volné, zablokované,
obsazené jedincem prvního typu a jedincem druhého typu. Poslední rozměr udává
počet stavů jedince. Jedna buňka pole je typu TableCell – tato struktura uchovává
hodnotu akce a stavu. Při rozhodování se podle parametrů okolních políček a aktu-
álního stavu získají z tabulky příslušné údaje – nová akce a nový stav pro následující
iteraci.

Učení jedince
Volba učení jedince umožňuje během simulace měnit tabulku paměti jedince a tak
možnost zdokonalit se v získávání energie. K tomu se využívá list struktur
LearningStruct, který má danou maximální velikost 10. Ve struktuře jsou uloženy
informace o pozici v poli, směru otočení, akci, stavu, okolních políčkách, která jsou
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důležitá pro rozhodování jedince, a energii v dané iteraci. Pokud je aktivováno učení
jedinců, prochází se tento list a zjišťuje se změna stavu energie jedince. Pokud je po-
čet posledních iterací, kde energie jedince pouze klesala, větší než hodnota globálního
parametru int Globals::learn, podle uložených parametrů okolí jedince a stavu
je akce na příslušném místě v paměti nahrazena jinou, náhodnou hodnotou ze zby-
lých možných. Tím se jedinci změní jeho paměť a může dojít ke zlepšení schopnosti
získávání energie.

Ztráta stavů paměti jedince
Ztráta stavu je určována podle pomocného pole používání stavů. Pokud není ně-
jaký ze stavů paměti používaný déle, než je hodnota globálního parametru int
Globals::conditionLost, tento stav je smazán z paměti jedince – vytvoří se nová
tabulka paměti, která má počet stavů o jedna menší. Pokud se v paměti jedince
nachází odkazy na tento stav, jsou změněny na náhodné hodnoty zbylých možných
stavů. Mohou se tak odstranit stavy, do kterých se jedinec nemusí během svého ži-
vota vůbec přepnout (v paměti do nich nemusí vést žádný odkaz). Stavy se mohou
odebírat do minimálního počtu, který je dán globálním parametrem.
V kontrolním poli se ukládá číslo iterace, kdy se daný stav naposledy použil. Při hle-
dání nepoužívaného stavu se počítá rozdíl aktuálního čísla iterace a jednotlivých
hodnot uložených v poli. Pokud je rozdíl větší než parametr ztráty, stav je smazán
z tabulky paměti.

Speciální stav
Pro možnost dalších variant pozorování byla přidána volba speciálního stavu. Spe-
ciální stav je část tabulky paměti, kam se jedinec nemůže „přepnoutÿ běžným způ-
sobem (odkazem z tabulky paměti). Do speciálního stavu se jedinec dostává pouze
v případě, pokud je na políčku, kam přišel, množství energie vyšší, než je para-
metr special condition energy. Tato energie je mu poté odebrána a stav změněn
na speciální. V tomto stavu je po počet iterací, který je dán parametrem cycles in
special condition. Poté se přepne do jednoho z běžných stavů. Z tohoto stavu se
jiným způsobem dostat nemůže.
Speciální stav nemůže být zapomenut, jak bylo popsáno v předchozím odstavci. V pa-
měti může být takový stav maximálně jeden. Vždy se vyskytuje jako poslední index
v poli stavů.

Vytváření tabulky paměti podle rodičů
Při vytváření nového jedince na počátku simulace nebo při manuálním vytvoření je-
dince v simulaci na políčku, se počet stavů a údaje v paměti jedinců generují náhodně
podle zadaných limitních parametrů (maximálního a minimálního počtu stavů).
V jiných případech je paměť nového jedince vytvářena podle pamětí dvou jedinců
stejného typu s největší hodnotou energie (pokud je jedinec pouze jeden, vznikne tak
tím pádem klon paměti jedince). Počet stavů paměti vytvářeného jedince je náhodně
určen v rozmezí počtu stavů jeho rodičů. Tabulka paměti potomka je kombinací
údajů rodičovských tabulek. Střídavě se berou hodnoty od obou rodičů do tabulky
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potomka – ze sudých souřadnic tabulky od jednoho, z lichých souřadnic od druhého
rodiče. Tím má nový jedinec polovinu paměti od každého z rodičů. Pokud má poto-
mek více stavů než jeden z rodičů, zbývající místo je zaplněno pouze údaji druhého
rodiče, který potřebný počet stavů a údajů v tabulce má.
Protože algoritmus nemůže vědět, na kterých pozicích jsou akce výhodné, které umož-
ňují zisk potravy a energie, a na kterých špatné, je tím pádem nová paměť vytvořena
zcela náhodně. Není tak určeno, zda nový jedinec bude úspěšný jako jeho rodiče, nebo
naopak zdědí špatné parametry a zahyne na nedostatek energie.
Po vytvoření nové tabulky následuje mutace paměti jedince, kterou popisuje násle-
dující odstavec.

Mutace paměti
Podle globálního parametru mutace je změněn daný počet buněk tabulky, který od-
povídá procentuálnímu počtu políček v tabulce paměti – v té se náhodně změní
akce v buňkách tabulky. Počet buněk, které se mění, je vypočítán jako (počet buněk
tabulky)∗(parametr mutace/100), kde globální parametr int Globals::mutation
má hodnotu v rozmezí 1 až 100. Konkrétní políčka pro změnu jsou vybrána pomocí
generátoru náhodných čísel.
Mutace je velmi důležitý prvek – zabraňuje se tak možné situaci, kdy by se paměť
nových jedinců tvořila ze dvou totožných rodičovských pamětí. Tím by se pak v si-
mulaci vyskytovali pouze jedinci se stejnou tabulkou paměti a další iterace by neměly
význam. Zabrání se tak stagnaci vývoje a pomůže neustálé změně, která je důležitá
pro další vývoj populace.

Třída globálních parametrů

Třída Globals slouží pro správu globálních parametrů aplikace. Obsahuje všechny
parametry simulace, které se nastavují při spuštění nové simulace, a které se načí-
tají při spuštění aplikace z konfiguračního souboru. Obsahuje metody pro načtení
a nastavení globálních parametrů ze souboru (viz část Třída konfigurace), metody
pro nastavení výchozích hodnot pro novou simulaci. V této třídě je také uchováváno
pole mapy světa simulace.

Mapa světa simulace
Mapa světa simulace je reprezentována jako dvourozměrné pole. Každá buňka si
uchovává informaci o svém typu, energii, parametru úrodnosti a hodnotě drogy.
Buňka je reprezentována strukturou AreaType. K načítání bitmapy ze souboru slouží
metoda bool Console::MakeArea(Globals &), která nejprve načte konkrétní bit-
mapu, a podle údajů jednotlivých pixelů vytvoří pole simulace. Z pixelů bitmapy
získává hodnoty barevných složek a podle nich nastavuje jednotlivé typy políček a
parametry úrodnosti prázdných políček. Vytváření mapy je popsáno v kapitole 3.8.
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Třída historie

Třída History slouží pro uchovávání kopií iterací pro možnost vracení se zpět v si-
mulaci.
Obsahuje metody pro vytvoření kopií všech struktur potřebných pro běh simulace.
Dále obsahuje kontejner struktur HistoryData. Tato struktura uchovává kopii fronty
živých jedinců, pole světa simulace a struktury globálních parametrů jednotlivých
iterací.
Maximální velikost kontejneru byla nastavena na možnost vrátit se maximálně o de-
set iterací zpět – pro hlavní účely aplikace je to dostatečné. Pokud by se data ukládala
do většího kontejneru, aplikace by zbytečně zatěžovala svou paměťovou náročností,
což není vhodné pro dlouhodobé výpočty, pro které je lépe tuto možnost vypnout.
V případě ukládání těchto dat na disk by zase výpočet aplikace zatěžovalo zapisování
do souboru.
Pokud je aktivována možnost vracení se zpět, v každé iteraci se data přidají na konec
kontejneru. Pokud kontejner přesáhl maximální velikost, nejstarší data jsou smazána.
Při ukládání do kontejneru se vždy vytváří hluboká kopie pole světa simulace a fronty
jedinců, protože vytváření mělké kopie by mohlo způsobit nekonzistenci dat.
Při volbě načtení starší iterace jsou veškerá data aktuální iterace nahrazena daty
ze struktury. Stejným způsobem je implementována i funkce posunutí iterací vpřed.

Třída statistiky

Třída Statistic slouží ke sběru a vytváření dat z probíhající simulace a jejich násle-
dovnému uložení do souboru *.csv.
Data iterací nejsou do souboru ukládána po každé zpracované iteraci, ale až dojde
k naplnění bufferu, který data uchovává. Buffer je reprezentován jako vektor struktur
StatisticBuffer. Když je buffer plný, všechna data se uloží do souboru a pomocný
buffer se vyprázdní. Buffer má nastavenou konstantní velikost pro uložení údajů
z padesáti iterací.
Pokud není nastaveno jméno souboru, kam se má statistika ukládat, ukládá se pri-
márně do souboru ∼statistic.csv v hlavním adresáři aplikace. Pokud se tento
název během výpočtu simulace nezmění, tedy volba uložit simulaci nebyla vybrána,
soubor bude po ukončení simulace smazán. Pokud je soubor pro uložení simulace
zvolen až později v průběhu výpočtu, data ze souboru ∼statistic.csv jsou zko-
pírována do nového souboru a primární soubor je smazán. Tím je zajištěno získání
dat z celé simulace a ne pouze od iterace, kdy byl zvolen soubor pro ukládání.
Pokud se mají v dané iteraci ukládat data, prochází se globální parametry a fronta
živých jedinců a zjišťují se hodnoty jejich parametrů – energie, počet stavů, počet
potomků. Z dat se vytvoří potřebné údaje – maximální energie jedince, minimální
energie jedince, průměrná energie jedince, věk nejstaršího jedince, nejstarší generace,
maximální počet potomků jedince, počet narozených jedinců, počet jedinců s daným
počtem stavů, počet jedinců daného typu. Tyto hodnoty jsou poté uloženy do po-
mocného bufferu.
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Tisk souboru
Při prvním zápisu se podle počtu jednotlivých parametrů nastaví parametr šířky
tabulky, který doplňuje potřebný počet oddělovačů pro validní soubor. Nejprve je
vytisknuta hlavička s globálními parametry a poté se přidávají řádky do tabulky s
jednotlivými údaji iterací. Hlavička je vytisknuta pouze na začátku souboru nebo
při změně parametrů během simulace.

Třída ukládání simulace

Třída Save slouží pro ukládání a načítání simulací. K práci s formátem XML je po-
užita externí knihovna XML Parser [4].

Uložení souboru
Nejprve se vytvoří stromová struktura z dat simulace, která se poté uloží do sou-
boru. Do struktury se uloží globální parametry, poté pole simulace, kde každá pozice
v poli je reprezentována jako element s atributy. Nakonec se prochází fronta jedinců
a ukládají se jejich data. Vícerozměrná tabulka paměti je pro uložení rozvinuta jako
jednorozměrný seznam buněk paměti. Každá buňka paměti je tak reprezentována
jako jeden element.
Struktura souboru je popsána v části 3.5. Po skončení ukládání do souboru aplikace
oznámí, zda se uložení dat povedlo nebo ne.

Načtení souboru
Načítání probíhá opačným způsobem – do paměti je načten celý XML dokument.
Pokud není validní, načítání končí s chybou, která je oznámena. Pokud se načtení
podaří, postupně se prochází struktura a probíhá kontrola správného počtu všech ele-
mentů a atributů, které reprezentují jednotlivé parametry struktur. Pokud nastane
chyba (například nebyl nalezen potřebný atribut), načítání je přerušeno a uživateli
je opět oznámena informace o neúspěšné operaci.

Třída konfigurace

Třída Config slouží k načtení konfiguračního souboru aplikace při jejím spuštění.
Soubor je také ve formátu XML. K načítání je opět použita knihovna XML Par-
ser, viz [4]. Data ze souboru jsou načítána do struktury ConfigGlobals. Během
načítání je prováděna kontrola potřebného počtu elementů. Pokud není v souboru
nalezen nutný počet elementů, místo aktualizace hodnot z pomocné struktury jsou
nastaveny výchozí hodnoty globálních parametrů, které má aplikace uloženy přímo
v kódu. Důvodem načítání dat z a do pomocné struktury je aktualizace globálních
parametrů z této struktury při započetí nové simulace (pokud je korektně načtena).
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Další význam této třídy je popsán v části 3.7.

Třída konzole

Třída Console je určena pro parsování příkazů ze skriptu a konzolového okna apli-
kace.

Parsování
Hlavní metoda bool ParseLine(string &, Globals &, deque<Entit *>&) par-
suje jednotlivé řádky, které dostává jako parametr. Hledá klíčová slova, podle kterých
nastavuje parametry simulace a vykonává operace. Kontroluje validitu jednotlivých
parametrů. Pokud narazí na neplatný parametr, načítání končí a chyba je oznámena.
Mezi operace patří signalizace speciálních příkazů pro změnu parsování a zpracování
příkazů pro nastavení parametrů simulace. Existují dva speciální příkazy pro změnu
způsobu parsování: change a start.

Příkaz change
Pokud se při parsování narazí na řádek change hodnota, příkazy, které následují až
do ukončení bloku příkazem change -end, se ukládají do speciální fronty
changeBuffer. Označuje blok změn, které se mají provést během simulace po da-
ném počtu iterací. Z této fronty jsou řádky s příkazy načteny a zpracovány, až iterace
dosáhne hodnoty parametru.

Příkaz start
Pokud se během načítání skriptu narazí na příkaz start, veškeré příkazy, které
za ním následují, se ukládají do speciální fronty scriptBuffer. Po skončení simulace
příkazem end hodnota nebo ukončení vymřením populace, je provedena kontrola,
zda tento buffer není prázdný a pokud není, jsou řádky z tohoto bufferu parsovány
až do dalšího výskytu speciálního příkazu nebo vyprázdnění fronty a nastaví se tak
parametry pro další simulaci.

Třída pro správu

Třída Service se stará o správu průběhu simulace. Jako své parametry obsahuje in-
stanci třídy Globals, Console, Statistic, History a fronty jedinců.

Správa
Třída zastřešuje všechny části subsystému, které obsahuje, a stará se o jejich ovlá-
dání. Komunikuje s grafickou částí návrhu – přijímá data ze vstupů a propaguje je
dále. Ale také data subsystému poskytuje uživatelskému rozhraní.
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Ovládá běh a řízení samotné simulace, stará se o signalizaci ukládání dat statistiky
do souboru, ukládání historie. Dále jsou uvedeny nejdůležitější metody pro řízení
simulace.

Iterace simulace
O provedení akcí během jedné iterace se stará metoda bool Service::Iteration().
Nejprve volá metodu void Service::UpdateData(), která aktualizuje parametry
simulace, prochází pole simulace a aktualizuje hodnoty na volném políčku – ener-
gii, věk a parametr drogy. Poté je zavolána metoda bool Service::MoveEntits(),
která se stará o pohyb jedinců v poli simulace. Dále kontroluje, zda se nemá pro-
vést uložení iterace simulace do historie – metoda bool History::AddIteration(),
zpracování dat iterace – metoda void Service::ProceedStatistic() a kontrola,
zda se nemá simulace ukončit kvůli parametru end nebo provést změna parametrů
z bloku change. Pokud se má běh z nějakého důvodu přerušit, vrací false.

Pohyb jedinců
Metoda bool Service::MoveEntits() se stará o pohyb, kontrolu stavu a vytváření
nových jedinců. Nejprve pomocí metody void Service:CheckEntits() kontroluje
živé jedince. Poté je volána metoda void Service::SetNewEntits(), která se stará
o narození nových jedinců.

Kontrola jedinců
Metoda void Service:CheckEntits() prochází frontu živých jedinců a u každého
kontroluje, zda má dostatek energie, daný globálním parametrem long
Globals::energyMin nebo nemá zemřít kvůli parametru náhodné smrti
int Globals::death. Pokud má zemřít, odkaz na jedince je uložen do pomocné
fronty entitsPool a je smazán z hlavní fronty entits. Pokud jedinec přežije, za-
volá se jeho metoda void MoveEntit(), obstarávající aktualizaci dat jedince.

Přidávání nových jedinců
Metoda void Service::SetNewEntits() se stará o vytváření a doplňování nových
jedinců do simulace. Kontroluje, zda může vytvořit nového jedince podle parametru
vytváření nových jedinců int Globals::reborn, parametru maximálního počtu je-
dinců int Globals::entitsMax a počtu volných políček v poli simulace.
Pokud může, nejprve zkontroluje, zda se nachází jedinec daného typu v pomocné
frontě deque<Entit *> Service::entitsPool. Pokud ano, jedince obnoví – na-
staví mu výchozí hodnoty a vytvoří novou paměť podle rodičů, viz kapitola 1.3.
Nakonec smaže ukazatel na jedince z pomocné fronty a přidá ho do hlavní fronty
živých jedinců deque<Entit *> Service::entits.
Pokud je pomocná fronta prázdná nebo jedince daného typu neobsahuje, vytvoří se
nová instance jedince požadovaného typu a přidá se do hlavní fronty. Toto řešení
se snaží ušetřit systémové prostředky za stálou alokaci a dealokaci při vytváření a
destruování jedinců.
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Grafické rozhraní

Dále projekt obsahuje třídy grafického rozhraní pro ovládání aplikace a zobrazování
údajů a dialogových oken.

Vykreslování plochy simulace
O vykreslování se stará metoda void MyCanvas::DrawEntits(wxDC &,
AreaType **, int, int). Prochází se pole světa simulace a je kontrolován typ
a souřadnice každého konkrétního políčka. Pokud je políčko ve viditelné oblasti okna,
je vykresleno pomocí metody void MyCanvas::DrawEntit(wxDC &,int, int, int,
int, int, int, int, Entit *). Tato metoda podle typu a hodnot parametrů vy-
kreslí konkrétní políčko na daných souřadnicích – jedince, zablokované nebo volné
políčko. Pokud je políčko mimo viditelnou oblast (například je vidět pouze část mapy,
která je příliš velká), není vykresleno, protože je to zbytečné a šetří se tak systémové
prostředky.
U políčka, na kterém se nachází jedinec, se podle směru a stavu vykreslí odpovídající
šipka, která znázorňuje směr otočení a signalizuje, zda se jedinec nenachází ve spe-
ciálním stavu.
Na prázdném políčku se podle parametru drogy vykreslí její symbol. Aby byl symbol
vykreslen, parametr drogy musí být větší než nula.
Při přibližování a oddalování pole simulace se nepoužívají bitmapy různých velikostí
– rozměry políček a šipek jsou přepočítávány podle aktuálního přiblížení.

Pro vykreslování je použit double-buffering. Plocha, která se má vykreslit, je nejdříve
celá vykreslena do pomocné bitmapy, která je následně celá vykreslena do okna apli-
kace. Tím je zabráněno problikávání okna při vykreslování jednotlivých políček.

20



Kapitola 3

Uživatelská dokumentace

3.1 Instalace aplikace

Přiložené CD obsahuje dva základní adresáře. V prvním se nachází instalační archiv
samotné aplikace. Druhý obsahuje zdrojové kódy aplikace. Aplikace byla testována
v prostředí MS Windows XP (SP1, SP2, SP3) a v prostředí MS Windows Vista SP1.

Aplikace je zabalena v instalačním archivu Entits.msi. Po nainstalování se v adresáři
nachází samotný soubor Entits.exe pro spuštění aplikace, soubor config.xml s konfi-
guračními daty aplikace, adresář bitmaps, který obsahuje grafické objekty aplikace,
adresář help obsahující stručnou nápovědu a adresář examples, který obsahuje sadu
příkladů map světů simulace, které jsou uloženy v adresáři maps a sadu ukázkových
skriptů v adresáři scripts, které aplikace využívá.

3.2 Spuštění aplikace

Po spuštění aplikace (soubor Entits.exe) se zobrazí okno grafického rozhraní aplikace.
V horní části okna se nachází menu s volbami aplikace. Pod ním je tlačítková lišta
s prvky pro základní ovládání aplikace, jako je spuštění, pozastavení, ukončení apli-
kace, změna rychlosti průběhu simulace. Tento panel je popsán dále, v kapitole 3.3,
Tlačítková lišta.
Pod touto lištou následuje panel se základními údaji o průběhu aktuální simulace
a pod ním panel pro vykreslování samotného světa simulace. Oba tyto panely jsou
vidět pouze, pokud simulace běží nebo je pozastavena, jinak jsou skryty.
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Obrázek 3.1: Vzhled okna aplikace s běžící simulací.

3.3 Ovládání a práce s aplikací

Menu File

New simulation (Nová simulace) (Ctrl+N)
Tato volba zobrazí dialogové okno pro nastavení parametrů nové simulace. Okno
obsahuje kolonky pro zadání hodnot jednotlivých parametrů simulace, které budou
ovlivňovat vývoj populace.

Jednotlivé parametry nastavení simulace:

• Maximum count of entits (Maximální počet jedinců)
Pokud je velikost populace nad tímto limitem, nerodí se noví jedinci, ani nejdou
vytvořit manuálně. Pokud je hodnota parametru nula, volba je vypnuta.

• Minimum count of entits (Minimální počet jedinců)
Pokud je počet jedinců menší než tato hodnota, simulace končí.
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Obrázek 3.2: Dialogové okno nastavení nové simulace.

• Fertity (Globální úrodnost)
Koeficient, kterým se násobí konkrétní parametr úrodnosti políčka pro výpočet
příbytku energie rostliny v jedné iteraci.

• Maximum count of conditions (Maximální počet stavů jedince)
Jedinec nemůže mít více stavů než je hodnota tohoto parametru.

• Minimum count of conditions (Minimální počet stavů jedince)
Při možnosti zapomínání nepoužívaných stavů nemůže počet klesnout pod hod-
notu tohoto parametru.

• Minimum energy for life (Minimální energie pro život)
Pokud má jedinec méně energie, než je hodnota tohoto parametru, umírá.

• Maximum age of entit (Maximální věk jedince)
Pokud je jedinec starší, než je hodnota parametru, umírá. Pokud je hodnota
parametru nula, volba je vypnuta.

• Degree of mutation (Stupeň mutace)
Stupeň mutace při tvorbě paměti nového jedince. Podle tohoto parametru se
pozmění tabulka paměti jedince, která vzniká kombinací tabulek dvou jedinců
s nejvíce energií, viz část 1.4. Parametr může mít hodnotu nula až sto.

• Lump of energy (Paušální cena za počet stavů jedince)
Energie, která se ubírá jedinci za vyšší počet stavů – čím více má jedinec stavů,
tím větší je koeficient, který se touto hodnotou násobí.
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• Types of entits (Počet typů)
Počet typů jedinců, je možno nastavit maximálně 2 typy. Volba 1 nastaví v po-
pulaci pouze nižší typ, volba 2 oba možné typy.

• Count of entits on start (Počet jedinců na startu simulace)
Počet jedinců při startu simulace. Pokud je hodnota parametru vyšší, než je
počet volných políček v simulaci, vytvoří se pouze tolik jedinců, kolik je možné.
Pokud je hodnota parametru nižší, než minimální počet jedinců, počet jedinců
na startu je vypočítán jako průměr minimálního a maximálního počtu jedinců.

• Random death (Koeficient náhodné smrti)
Koeficient, podle kterého se vypočítává náhodná smrt jedince. Hodnota pa-
rametru může být v rozmezí nula až sto. Čím je hodnota větší, tím větší je
pravděpodobnost náhodné smrti jedince.

• Delay of reborn new entit (Zpoždění do narození nového jedince)
Další nový jedinec se narodí až po počtu iterací, který udává tento parametr.

• Learning (Učení)
Parametr udává, zda se nový jedinec „učíÿ nebo ne. Čím je parametr vyšší,
tím více se kontroluje úbytek energie jedince a náhodně se mění jeho paměť
tam, kde ztrácel energii, viz část 2.2.

• Energy for move (Energie za pohyb)
Energie, kterou jedinec vydá (ztrácí) při pohybu (myšlení), viz část 1.5.

• Cycle ratio (Koeficient změny dne)
Parametr udávající délku jednoho dne simulace. Z této hodnoty se poté počítají
části dne, které ovlivňují úrodnost rostlin. Délka dne je rozdělena do čtyř stejně
dlouhých částí, kde každá část má jiný koeficient ovlivňující globální úrodnost.
Částmi dne je myšleno ráno, dopoledne, odpoledne a večer.

• Condition lost (Počet iterací do ztráty nepoužívaného stavu)
Pokud je tato volba aktivní (hodnota je větší než 0), pro každý ze stavů je-
dince se uchovávají informace o používání stavů. Pokud je některý ze stavů
nepoužíván po větší počet iterací než je hodnota parametru, jedinec tento stav
„zapomeneÿ a je upravena tabulka paměti jedince tím způsobem, že část pa-
měti s tímto stavem je smazána a odkazy v paměti, které vedly do tohoto stavu,
jsou nahrazeny odkazy do zbývajících stavů.

• Cycles in special condition (Počet iterací ve speciálním stavu)
Pokud se jedinec dostane do speciálního stavu, po počet iterací, který udává
parametr, zůstává ve speciálním stavu. Po uplynutí daného počtu iterací se
vrátí do jednoho z běžných stavů.

• Special condition energy (Energie potřebná po přechod do speciálního stavu)
Souvisí s předchozím parametrem. Udává energii, kterou musí mít rostlina na
políčku (nebo jedinec prvního typu, pokud se jedná o predátora), kam vstoupil
jedinec, aby se mohl „přepnoutÿ do speciálního stavu.
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• Max flower age (Maximální stáří rostliny)
Pokud věk rostliny přesáhne hodnotu tohoto parametru, rostlina umírá a na je-
jím místě se vytvoří nová rostlina, která má stejný koeficient úrodnosti, ale
na počátku má nulovou energii.

• Speed of evolution (Rychlost simulace)
Parametr pro nastavení rychlosti. Čím je hodnota nižší, tím je rychlost vyšší.
Minimální hodnota je 1, která znamená nejrychlejší běh výpočtu simulace.

• Load bitmap (Cesta k bitmapě se světem simulace)
Nastavení cesty k bitmapě se světem simulace. Defaultně je nastavena mapa
default area.bmp v hlavním adresáři aplikace.

• Save history for return (Ukládat historii pro možnost návratu)
Tato volba slouží k nastavení ukládání iterací pro možnost vrátit se zpět. Slouží
spíše při pozorování simulace v grafickém rozhraní. Při dlouhodobém výpočtu
se tato volba doporučuje vypnout z důvodu zbytečného vytěžování aplikace.

Stisknutím tlačítka Ok se provede načtení mapy světa a inicializace jedinců. Poté již
stačí simulaci spustit.

New simulation from script (Nová simulace ze skriptu) (Ctrl+B)
Zobrazí okno pro načtení textového souboru s příkazy pro nastavení simulace. Sou-
bor musí být ve formátu txt. Po zvolení a potvrzení se provede parsování příkazů
v souboru a nastavení příslušných parametrů. Pokud skript obsahuje chybu, je zob-
razeno varování. Formát a příkazy skriptu jsou popsány v kapitole 3.6.

Save simulation (Uložit simulaci) (Ctrl+S)
Zobrazí dialogové okno pro uložení simulace do souboru *.ent. Soubor uložené si-
mulace je ukládán ve formátu XML. Na konci ukládání zobrazí výsledek operace –
úspěch nebo chybu.

Save simulation as (Uložit simulaci jako) (Ctrl+A)
Zobrazí dialogové okno pro uložení simulace do nového souboru *.ent.

Load simulation (Načíst simulaci) (Ctrl+L)
Zobrazí dialogové okno pro načtení simulace uložené v souboru *.ent. Zobrazí in-
formaci o načítání – úspěšné načtení souboru nebo neúspěch. Simulaci je možné také
načíst přetáhnutím souboru s uloženou simulací do okna aplikace a potvrdit.

Save statistic (Uložit statistiku)
Zobrazí dialogové okno pro uložení souboru s daty průběhu simulace. Soubor se
ukládá do formátu csv, viz kapitola 3.4. V každé spuštěné simulaci jsou data au-
tomaticky ukládána do dočasného souboru ∼statistic.csv v hlavním adresáři.
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Obrázek 3.3: Dialogové okno pro nastavení parametrů simulace.

Pokud dojde během simulace k volbě uložení statistiky, jsou data z tohoto dočas-
ného souboru zkopírována do nového souboru a dočasný soubor je smazán. Tím
budou data každé simulace uložena vždy od začátku.

Save statistic as (Uložit statistiku jako) (Ctrl+T)
Uloží statistiku do nového souboru *.csv. Stejné jako předchozí volba.

Close (Ukončit aplikaci) (Ctrl+X)
Ukončí simulaci, pokud probíhá, a zavře samotnou aplikaci.

Menu Options

Toto menu obsahuje volby pro nastavení aplikace.

Simulation options (Nastavení simulace) (Ctrl+O)
Zobrazí dialogové okno pro nastavení všech parametrů probíhající simulace. Volby
nastavení, které okno umožňuje, jsou shodné s možnostmi při nastavování nové si-
mulace, až na volby výběru bitmapy světa simulace a počet jedinců na počátku
simulace, které nejsou možné.
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Obrázek 3.4: Dialogové okno pro nastavení ukládání statistik.

Obrázek 3.5: Okno konzole pro zadávání příkazů.

Statistic options (Nastavení statistik) (Ctrl+I)
Zobrazí dialogové okno pro nastavení volby, po kolika krocích simulace (iteracích) se
budou data průběhu simulace ukládat. Tato možnost se využije například při dlou-
hodobých testech, kdy není nutné ukládat data v každé iteraci simulace, ale stačí je
sbírat po více krocích. Pokud je hodnota nastavena na 0, data simulace se neukládají.

Show console (Zobrazit konzoli) (Ctrl+C)
Zobrazí okno konzole pro zadávání příkazů aplikace. Volba je vhodná například, po-
kud chceme změnit větší množství parametrů nebo pokud nepotřebujeme mít zob-
razené okno s průběhem simulace během výpočtu a chceme přitom měnit parame-
try nebo aplikaci ovládat – zobrazíme tuto konzoli a hlavní okno minimalizujeme
na lištu nebo do stavového panelu. Do konzole můžeme zadávat veškeré parametry
jako v okně nastavení. Příkazy konzole jsou shodné s příkazy pro tvorbu skriptů,
viz kapitola 3.6. To nám umožňuje najednou měnit velké množství parametrů po-
mocí dávky příkazů a urychlit tak práci s aplikací.

Hide window (Skrýt okno aplikace) (Ctrl+H)
Tato volba skryje okno aplikace a zobrazí ikonu ve stavovém panelu. Volba je vhodná
při dlouhodobém výpočtu, kdy nepotřebujeme sledovat vývoj populace v grafickém
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Obrázek 3.6: Ikona aplikace ve stavovém panelu.

Obrázek 3.7: Aktivní tlačítková lišta.

rozhraní. Okno se tak zcela skryje a průběh výpočtu bude signalizovat pouze ikona
ve stavovém panelu (a uvolní tak místo v liště). Ikona v panelu také signalizuje ak-
tuální stav aplikace – v dolním pravém rohu se zobrazuje, zda simulace probíhá, je
pozastavena nebo neprobíhá vůbec. Okno aplikace se opět zobrazí dvojitým kliknu-
tím na ikonu v panelu a ikona z panelu zmizí.

Menu Help

About (O programu)
Volba zobrazí dialogové okno s informacemi o aplikaci.

Help (nápověda) (F1)
Volba zobrazí dialogové okno se základním popisem aplikace a stručným návodem
k používání v anglickém jazyce.

Tlačítková lišta

Tlačítková lišta obsahuje prvky pro základní ovládání aplikace a průběhu simulace.
Také umožňuje měnit některé parametry simulace. Tím se snaží zjednodušit práci
uživateli. Pokud tlačítka nemají v dané situaci žádný vliv, jsou neaktivní.

Jednotlivá tlačítka a jejich funkce (v pořadí zleva doprava):

Start simulace (mezerník)
Spustí novou nebo pozastavenou simulaci.

Konec simulace (Ctrl+Q)
Ukončí probíhající nebo pozastavenou simulaci.
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Pozastavení simulace (mezerník)
Pozastaví probíhající simulaci.

Přiblížit pole simulace
Umožňuje přiblížit (zvětšit pole simulace). Aplikace umožňuje měnit velikost pole
v pěti stupních.

Oddálit pole simulace
Umožňuje oddálit (zmenšit pole simulace).

Zvýšit úrodnost (šipka nahoru)
Volba zvýší globální parametr úrodnosti o hodnotu 50.

Snížit úrodnost (šipka dolů)
Volba sníží globální parametr úrodnosti o hodnotu 50.

Zrychlit běh simulace (šipka vpravo)
Zvýší rychlost simulace. Čím je parametr menší, tím je rychlost simulace větší. Po-
kud je aktuální hodnota větší než 100, volba sníží parametr o 100, pokud je hodnota
menší, je parametr rychlosti snížen pouze o 10.

Zpomalit běh simulace (šipka vlevo)
Sníží rychlost simulace. Pokud je hodnota rychlosti menší než 100, je hodnota zvý-
šena o 10, pokud je větší než 100, je hodnota zvětšena o 100.

Odstranit jedince (Ctrl+J)
Volba odstraní náhodného jedince z pole simulace, pokud se v simulaci nějaký vy-
skytuje.

Přidat jedince (Ctrl+K)
Volba přidá nového jedince na náhodné volné místo v simulaci, pokud to jde. Je-
li v simulaci nastavena možnost více typů jedinců, typ nového jedince je náhodně
zvolen. Jedinec je vytvořen stejným způsobem, jako při narození nového jedince,
viz kapitola 1.3.

Vrátit zpět (End)
Posune iteraci simulace o jeden krok zpět. Maximum kroků pro vrácení je implicitně
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Obrázek 3.8: Okno s přehledem statistických údajů.

nastaveno na deset. Můžeme tak například evoluci vrátit zpět, spustit a sledovat
změny v jednotlivých krocích. Pro tuto funkci musí být aktivní možnost save history
for return, viz kapitola 3.3.

Posunout vpřed (Home)
Posune iteraci o jeden krok vpřed, pokud to jde. Tato funkce je podmíněna stejně
jako předchozí možnost.

Nastavení (Ctrl+O)
Zobrazí dialogové okno jako volba Nastavení simulace.

Okno statistiky (Ctrl+W)
Zobrazí dialogové okno s nejdůležitějšími údaji simulace. Okno zobrazuje nejpodstat-
nější informace o populaci jedinců jako je počet jednotlivých typů jedinců, celkový
počet jedinců, informace o jedinci s nejvíce energií, nejstarším jedinci, jedinci s nej-
více potomky, jedinci, který je z nejstarší generace. Dále uvádí informace o celkovém
počtu narozených jedinců během vývoje a aktuální iteraci simulace.

Okno konzole (Ctrl+C)
Zobrazí dialogové okno konzole pro zadávání příkazů aplikace jako je nastavení pa-
rametrů simulace, ovládání simulace a nahrávání skriptů pro simulaci.
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Panel s nejdůležitějšími údaji simulace

Panel zobrazuje aktuální údaje simulace pro lepší přehled průběhu.

• Maximum count of entits (Maximální počet jedinců)

• Minimum count of entits (Minimální počet jedinců)

• Delay of reborn (Interval – počet iterací, po kterém se vytvářejí noví jedinci)

• Maximum count of entits (Maximální počet jedinců)

• Max entit age (Maximální věk jedince)

• Lump of energy (Paušální energie)

• Width (Šířka pole)

• Height (Výška pole)

• Count of entits (Aktuální počet jedinců)

• Iteration (Aktuální iterace)

• Speed of evolution (Rychlost simulace)

• Fertity (Globální parametr úrodnosti)

Panel je zobrazován pouze, pokud simulace probíhá nebo je pozastavena.

Pole světa simulace

Pole zobrazuje mapu světa simulace. Skládá se z jednotlivých políček, po kterých se
pohybují jedinci. Pole obsahuje tři základní typy políček.

Popis typů políček:

• Zablokované políčko
Na toto políčko nemůže jedinec vstoupit – je pro jedince zdí. Políčko má vždy
černou barvu.

• Volné políčko
Na toto políčko může jedinec vstoupit. Políčko má barvu ve stupních zelené.
Na nezablokovaném políčku se nachází rostlina. Rostlina má vlastní parametr
úrodnosti a energii, která je závislá na vlastním parametru úrodnosti, globál-
ním parametru úrodnosti a parametru denního cyklu.
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Energie se po každé iteraci zvyšuje až do té doby, než na políčko vstoupí jedi-
nec prvního typu a „sní jiÿ, čímž získá energii tohoto políčka – rostliny nebo
dokud rostlina nedosáhne maximálního věku. V tom případě rostlina zahyne
a na jejím místě vyroste rostlina nová, se stejnou úrodností, ale její energie je
na počátku nulová. Pokud jedinec získá potravu z políčka a z tohoto políčka se
nepřemístí na jiné, energie políčka zůstává stále nulová, aby se zamezilo přípa-
dům, kdy by jedinci pro přežití stačilo setrvávat stále na tom samém políčku.
Jedinec nerozlišuje, zda je volné políčko s potravou, nebo bez potravy, nebo
zda je například na políčku před jedincem méně energie než na políčku vpravo
od jedince, protože hodnota potravy se během iterací stále mění v závislosti
na parametrech políčka a globálních parametrech. Energii z volného políčka
může získávat pouze jedinec prvního typu.
Dále se na tomto políčku může vyskytovat bonus v podobě drogy. Droga je
generována náhodně a na políčku zůstává do té doby, než je sebrána. Hodnota
drogy udává, jak dlouho bude jedinec „omámenýÿ, pokud drogu sní. „Omá-
menýÿ znamená, že se bude po daný počet iterací (ten udává hodnota parame-
tru drogy) pohybovat pouze dopředu, pokud to půjde. Droga je v poli označena
symbolem žluté tečky.
Volná políčka mají různou sytost barvy podle toho, jakou má rostlina energii.
Čím více energie rostlina má, tím je barva políčka tmavší.

• Políčko s jedincem
Na tomto políčku se nachází jedinec. Barva políčka je ve stupních červené, po-
kud je na políčku jedinec prvního typu (býložravec), nebo ve stupních modré,
pokud je na políčku jedinec druhého typu (predátor). První (červený) typ se
živí pouze energií z rostlin (volných zelených políček, viz předchozí bod).
Druhý (modrý) typ je myšlen jako vyšší stupeň potravního řetězce – predátor.
Tento typ proto může „sežratÿ pouze typ nižší a nemůže se živit rostlinami
na políčku. Pokud k tomu dojde, jedinec druhého typu získá energii jedince
prvního typu a tento jedinec hyne.
Na políčku s jedincem je také zobrazena šipka udávající aktuální směr jedince.
Šipka může mít dvě různé barvy – černou, která signalizuje, že se jedinec na-
chází v běžném stavu, nebo bílou, signalizující jedince ve stavu speciálním (viz
část 2.2, Speciální stav).
Políčko s jedincem má, stejně jako políčko s rostlinou, různou sytost barvy
podle toho, jaké množství energie jedinec má. Čím více energie, tím je odstín
tmavší.
Při vytváření simulace si lze vybrat, zda se má v poli vyskytovat pouze nižší
typ nebo typy oba. Predátor se v simulaci samostatně vyskytovat nemůže, pro-
tože by neměl přísun potravy (Výjimka nastává pouze v případě, kdy predátoři
sežrali všechny býložravce).
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Ovládání plochy simulace

Přibližování a oddalování simulace
Pro lepší přehled o mapě simulace umožňuje aplikace přibližovat a oddalovat plochu
simulace. Tato volba je popsána v kapitole 3.3, Tlačítková lišta.

Práce s políčky mapy simulace
Aplikace umožňuje měnit vlastnosti libovolného políčka mapy. Po dvojitém kliknutí
na políčko se zobrazí dialogové okno pro nastavení parametrů tohoto políčka. Zob-
razované okno se liší podle typu políčka.

Volné políčko
Parametry volného políčka:

• aktuální energie rostliny na políčku

• parametr úrodnosti

• věk rostliny

• parametr výskytu drogy na políčku (pokud je hodnota 0, droga se na políčku
nevyskytuje)

Příkaz Make blocked zablokuje políčko. Pokud se na políčku nacházel jedinec, také
ho smaže.
Příkaz Set new entit přidá na volné políčko nového jedince. Po této volbě se zobrazí
možnosti pro nastavení parametrů nového jedince – věk, typ, energie, počet stavů a
směr jedince, viz další odstavec.

Zablokované políčko
Obsahuje volbuMake free, která nastaví typ políčka na volné a nyní bude mít políčko
stejné možnosti jako v předchozím bodě.

Políčko s jedincem
U políčka s již existujícím jedincem jdou nastavit jak parametry políčka, tak para-
metry jedince:

• věk

• energie

• generace

• typ (pokud je nastaven výskyt obou typů)
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Obrázek 3.9: Okno pro nasta-
vení zablokovaného políčka.

Obrázek 3.10: Okno pro na-
stavení prázdného políčka.

Obrázek 3.11: Nastavení nového jedince na políčku.

• aktuální stav

• směr

Dále jsou zobrazeny údaje o počtu stavů, počtu potomků jedince a jeho aktuální
akci, viz obrázek 3.12.
Příkazem Delete entit se jedinec smaže.
Také je možná editace tabulky paměti jedince. Tabulka se zobrazí pomocí volby
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Obrázek 3.12: Nastavení parametrů již existujícího jedince.

Obrázek 3.13: Zobrazení paměti jedince.

Show conditions. Objeví se rozšířené okno, které obsahuje část představující tabulku
paměti jedince. Podle této tabulky a parametrů svého okolí se jedinec rozhoduje
o svém dalším pohybu (akci) a o tom, zda změní svůj stav.
V levé části panelu paměti lze zvolit jednotlivé stavy jedince, kterými jedincova
paměť disponuje. Vpravo jsou zobrazeny tabulky s „pamětí jedinceÿ. Tabulky s jed-
notlivými údaji o rozhodování jsou rozvrstvené podle možných stavů před jedincem
– čtyři pro čtyři možnosti obsazení políčka před jedincem – volné, zablokované, obsa-
zené prvním typem a obsazené druhým typem. Souřadnice v tabulkách pak udávají
stejné možnosti pro políčko vpravo (parametry v horní části tabulek) a vlevo (para-
metry v levé části tabulek) od jedince, viz obrázek 3.13.
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Obrázek 3.14: Změna akce v
paměti jedince.

Obrázek 3.15: Změna stavu
v paměti jedince.

Horní hodnota v buňce tabulky udává akci jedince:

• GF go forward (jít vpřed)

• TR turn right (otočit se doprava)

• TL turn left (otočit se doleva)

• N nothing (nicnedělání)

Spodní údaj označuje stav, do kterého se má jedinec „přepnoutÿ. Zobrazena jsou
čísla stavů, a pokud je povolen stav speciální, je uveden jako poslední možnost,
stejně jako při přepínání stavů v levé části panelu.
Do speciálního stavu se jedinec přepne v případě, že je parametr speciálního stavu
povolen a že v dané iteraci sebral více energie, než je hodnota globálního parametru
special condition energy.
Změna stavu je také ovlivněna parametrem energy for change condition, který udává,
kolik energie musí jedinec mít, aby se mohl „přepnoutÿ.
Z obrázku 3.13 vidíme, že jedinec má šest stavů a nachází se aktuálně ve stavu tře-
tím a je otočen směrem doprava. Změňme aktuální náhled stavu na první a zvolme
okolní políčka pro ilustraci takto: před sebou má zablokované políčko, vpravo je po-
líčko volné a vlevo se nachází jedinec prvního typu. Podle údajů z tabulky paměti
jedince je vidět, že nevykoná žádnou akci a jeho stav se změní na třetí.

Každé políčko tabulky paměti jedince lze upravit. Stačí dvakrát kliknout na zvo-
lenou buňku tabulky a zobrazí se dialogové okno, ve kterém se dá nastavit akce
jedince a stav, do kterého jedinec přejde při použití této buňky paměti, viz obrázek
3.14 a obrázek 3.15.

Ve stavovém panelu hlavního okna se zobrazují údaje s aktuálními souřadnicemi
pod kursorem myši pro snadnější orientaci v poli simulace. Souřadnice jsou po řadě
šířka a výška pole simulace, měřeno od levého horního rohu, který má souřadnice
[0,0], viz obrázek 3.1.
Údaje o poloze v mapě jsou také zobrazeny v hlavičce okna detailu políčka. Tyto
souřadnice se využijí především v kombinaci s oknem statistik, kde jsou u některých

36



zobrazených hodnot (například maximální energie jedince) uváděny souřadnice, kde
se daný jedinec v poli simulace nachází, viz obrázek 3.8.

Klávesové zkratky

Pro usnadnění a zrychlení práce s aplikací jsou definovány klávesové zkratky pro nej-
důležitější ovládací prvky a operace. Zkratky jsou uvedeny u jednotlivých příkazů
menu a tlačítkové lišty.

3.4 Soubor pro ukládání statistik

Ukládání dat

Data, která simulace ukládá v jednotlivých, námi zvolených iteracích, jsou struk-
turována jako tabulka. Pro ukládání byl zvolen formát csv. Tento formát byl vybrán
kvůli jednoduché struktuře, snadnému vytvoření a možnosti otevření souboru v běž-
ných tabulkových editorech, díky čemuž je možné vytvářet z vygenerovaných dat
například grafy.
Pro oddělování jednotlivých záznamů je použit znak ;, který používá MS Excel (v
aplikaci OO Calc je nutno zvolit tento separátor během otvírání souboru).
Data simulace se ukládají po určitém počtu iterací, který se nastavuje volbou v na-
stavení, viz kapitola 3.3.

Struktura souboru

Soubor se skládá ze dvou hlavních částí – hlavičky a tabulky samotných statistic-
kých dat. V první části je výpis všech globálních parametrů simulace s nastavenými
hodnotami. Poté je zde řádkový oddělovač a následuje tabulka, kde jednotlivé řádky
zastupují uložená data jedné iterace. Na začátku každého řádku je číslo iterace. Dále
řádky obsahují hodnoty jednotlivých atributů:

• Count of entits (počet jedinců)

• Max energy of type # (maximální energie jedince)

• Min energy of type # (minimální energie jedince)

• Average energy of type # (průměrná energie jedince)

• Oldest of type # (věk nejstaršího jedince)

• Min generation of type # (číslo nejstarší generace – čím menší, tím starší)

37



Obrázek 3.16: Soubor s daty uložené simulace.

• Max children of type # (maximální počet dětí, které má některý z jedinců)

• Condition $ of type # (počet jedinců s daným počtem stavů – počet sloupců
se stavy je dán maximálním počtem stavů v simulaci)

• Type # (počet jedinců daného typu – počet sloupců je dán maximálním počtem
typů jedinců)

Znak # zastupuje konkrétní typ jedinců. Znak $ zastupuje číslo příslušného stavu.
Po skončení výpočtu simulace se na konec souboru vypíše údaj o celkovém počtu
iterací, počtu narozených jedinců a jméno simulace.
Z údajů, které takto získáme, můžeme snadno vytvořit grafy, provádět s daty výpo-
čty a získat přehled o tom, jak se během života měnily hodnoty parametrů jedinců.
Lze tak sledovat změny počtu typů jedinců, hodnot energií, ztrát stavů, vymírání
generací během vývoje. Také, zda je dané prostředí pro populaci vhodné, jak popu-
lace v prostředí prosperovala. A hlavně, zda se populaci vyplatí mít více stavů, nebo
naopak méně.

3.5 Soubor s uloženou simulací

Aplikace umožňuje probíhající simulaci uložit, někdy později ji načíst a opět spus-
tit. Soubor obsahuje veškerá data nutná k běhu simulace – globální parametry, pole
simulace a všechny živé jedince. Je formátovaný jako jednoduchý XML dokument,
proto je možné zobrazit v libovolném XML procesoru data, která obsahuje. Změna
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údajů však není doporučována – může způsobit nekonzistenci dat a problém při na-
čtení takto změněné uložené simulace.

3.6 Příkazy a skripty

Konzolové příkazy umožňují aplikaci nastavit stejným způsobem jako dialogové okno
možností.
Jdou jimi nastavit veškeré globální parametry simulace. Příkazy se používají v kon-
zoli, pokud nechceme parametry měnit v dialogovém okně.
Hlavní účel je ale sestavování skriptů z těchto příkazů. Skripty se dají použít dvojím
způsobem – buď v konzoli, kde se načte soubor s dávkou příkazů – například změna
všech parametrů simulace. Nebo při tvorbě skriptů pro sady simulací.
Pomocí příkazů jdou vytvořit skripty pro celé sady testů. Ty pak načteme a necháme
aplikaci počítat, aniž bychom museli znovu spouštět následující simulaci.

Přehled příkazů pro konzoli:

• start Spuštění nové nebo pozastavené simulace.

• stop Ukončení simulace.

• pause Pozastavení simulace.

• open jméno souboru Otevření souboru se skriptem.

• save jméno souboru Uložení simulace.

• load jméno souboru Načtení uložené simulace.

• bitmap jméno souboru Načtení bitmapy světa simulace.

• entits -max hodnota Maximální počet jedinců.

-min hodnota Minimální počet jedinců.

-start hodnota Počet jedinců na počátku simulace.

-maxage hodnota Maximální věk jedince.

• flower -maxage hodnota Maximální věk rostliny.

• energy -min hodnota Minimální hodnota energie jedince.

-move hodnota Energie za pohyb jedince.

-cond hodnota Energie potřebná pro změnu stavu.

• fertity hodnota Parametr úrodnosti.

• speed hodnota Rychlost simulace.
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• lump hodnota Paušální cena za počet stavů.

• history hodnota Příznak ukládání historie.
0 vypnuto, 1 zapnuto.

• reborn hodnota Parametr narození nového jedince.

• condition -max hodnota Maximální počet stavů.

-lost hodnota Parametr ztráty stavu.

-spec hodnota Parametr speciálního stavu – energie
nutná pro přechod.

-min hodnota Minimální počet stavů.

-cycle hodnota Počet cyklů ve speciálním stavu.

• statistic -it hodnota Po kolika iteracích se ukládají data.

-name jméno souboru Jméno souboru pro uložení statistiky
simulace.

• mutation hodnota Parametr mutace.

• generation hodnota Maximální generace jedince.

• cycle hodnota Parametr denního cyklu.

• death hodnota Parametr náhodné smrti.

• learn hodnota Parametr učení.

• type hodnota Počet typů.

• end hodnota Parametr ukončení simulace po daném
počtu iterací.

• change hodnota Hodnota udává, po kolika iteracích
od začátku simulace se mají změnit
parametry uvedené za tímto příkazem.
Za skupinou takových parametrů
následuje další příkaz change hodnota
nebo příkaz change -end.

• change -end Ukončení bloku změn.

Do skriptu je možné také vkládat komentáře, jako znak pro komentář jsou použita
dvě lomítka //. Komentář nemusí být na samostatném řádku.
Pokud nastane chyba při parsování příkazu – například špatně zadaný příkaz, ne-
existující soubor, aplikace oznámí varování, v jakém příkazu chyba nastala. Pokud
nebude některý z parametrů nastaven, jeho hodnota se nezmění.
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Důležité příkazy pro sestavování skriptů

• End
Používá se, pokud chceme simulaci nechat běžet pouze daný počet iterací a
poté simulaci ukončit.

• Change
Párový příkaz, který musí být ukončen příkazem change -end. Do tohoto bloku
se umísťují příkazy pro změnu parametrů simulace během výpočtu. Hodnota
za parametrem change udává, po kolika iteracích se mají provést změny v dané
simulaci.

• Start
Příkaz spustí simulaci. Veškeré příkazy, které se vyskytují za tímto klíčovým
slovem, budou zpracovány až po ukončení běhu výpočtu probíhající simulace.

Příklad 1 skriptu pro nastavení simulace:
entits -min 10

entits -max 100

generation 10000

fertity 500

cycle 50

condition -max 4

condition -min 1

bitmap area.bmp

start

Tento skript nastaví některé parametry simulace a simulaci také spustí.

Příklad 2:
entits -min 0

change 2000 //zacatek bloku zmen

fertity 700

change 1000 //zacatek noveho bloku zmen

fertity 200

entits -min 100

generation 20

change -end //ukonceni bloku zmen

start

Tento skript nastaví změnu parametru úrodnosti simulace po 2000 krocích a poté,
po 1000 krocích opět změní parametr úrodnosti, minimálního počtu jedinců a gene-
race (celková iterace bude 3000). Blok změn musí být vždy až jako poslední v po-
sloupnosti příkazů následován koncem souboru nebo příkazem start a následně blo-
kem příkazů nové simulace.

41



Blok změn musí být ukončený. Možné tvary bloku jsou:
change hodnota change hodnota

//Nastavení parametrů //Nastavení parametrů

change hodnota change -end

//Nastavení parametrů

change -end

Příklad 3:
end 300

change 100 //zacatek prvniho bloku zmen

fertity 100

change 50

fertity 200

change -end //konec prvniho bloku zmen

start //start prvni simulace

statistic -name stat.csv

fertity 200

end 500

change 150 //zacatek druheho bloku zmen

fertity 2000

change 250

fertity 1000

change -end //konec druheho bloku zmen

start //start druhe simulace

Příklad skriptu, který se skládá ze dvou bloků simulací a v každé z nich se nachází
blok změn. Příklady skriptů jsou uvedeny ve složce examples/scripts.

3.7 Konfigurační soubor

Konfigurační soubor slouží pro nastavení parametrů aplikace, které se z něho načítají
při každém spuštění programu. Obsahuje informace o výchozích hodnotách globál-
ních parametrů simulace. Soubor je ve formátu XML pro lepší práci se souborem, jako
je editace a prohlížení. Možnost editovat konfigurační soubor může být výhodná, po-
kud při sadě simulací používáme stále ty samé hodnoty nějakých parametrů. Ty
jednoduše nastavíme v konfiguračním souboru a nemusíme je měnit při každé nové
simulaci. Pokud načítaný konfigurační soubor nebude validní – například budou na-
stavena neplatná data, budou nastaveny výchozí hodnoty parametrů v programu.
Soubor se nachází v hlavním adresáři, jeho jméno je config.xml. Při editaci se mění
pouze atribut value u podelementů elementu ConfigData.
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Struktura souboru:

<?xml version=„1.0ÿ encoding=„utf-8ÿ?>
<PMML version=„3.0ÿ>

<Header copyright=„Marek Polakÿ>
<Application name=„Entitsÿ version=„1.0ÿ>

</ Header>
<ConfigData>

<EntitsMax type=”long” value=”tento atribut se mění”/>
. . . další elementy pro nastavení parametrů

</ ConfigData>
</ PMML>

3.8 Tvorba mapy

Aplikace používá jako mapu simulace bitmapu. Mapa světa se volí při vytváření nové
simulace. Podporovaný formát bitmapy je 24 bitový rastr. Pro editaci lze použít li-
bovolný grafický editor (napříkladMalování v systému Windows, GIPM a podobně).
Při vytváření mapy světa se určují pouze zablokovaná a volná políčka, jedinci jsou
generováni náhodně při inicializaci nové simulace. Jedno políčko představuje vždy
jeden pixel bitmapy. Zablokované políčko je v bitmapě znázorněno černou barvou
(RGB kód po jednotlivých složkách RGB[0, 0, 0]).
Pro volné políčko je v mapě použita zelená barva (RGB[0, 0-255, 0]). Hodnota úrod-
nosti je brána z velikosti zelené složky, která může mít hodnotu 0 až 255. Dále je
možné nastavit vyšší úrodnost pomocí žluté barvy, kde jsou brány v potaz červená
a zelená složka barvy (RGB[0-255 ,0-255 ,0]). Výsledný koeficient úrodnosti políčka
je dán součtem těchto dvou složek. Modrá složka barvy není využívána. Tedy napří-
klad pixel s barvou RGB[0,0,100] bude brán jako volné políčko s nulovým parametrem
úrodnosti.

Příklady bitmap jsou ve složce examples/maps.
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Kapitola 4

Testování

4.1 Popis provádění testů

Pole simulace

Pro účel testování byl vytvořen svět simulace o rozměrech 21 x 21 pixelů (políček).
Úrodnost jednotlivých políček byla rovnoměrně rozdělena mezi hodnoty 0, 128, 255,
510. Dále se v poli vyskytují překážky pro částečné omezení pohybu jedinců. Pole
simulace je zobrazeno na obrázku 4.1. Soubor je možno nalézt ve složce s příklady
examples/maps/map9.bmp.

Průběh testování

Sada testů
Jedna sada testů se skládala z deseti samostatných testů s totožnými počátečními
parametry. Z dat, která jsme díky těmto testům získali, byly vytvořeny průměry
jednotlivých hodnot a z těchto konečných výsledků byly sestaveny námi požadované
grafy.
Každá sada testů byla provedena třikrát. Získaná data výpočtů byla poté porovnána,
zda se výsledky podobají. Pokud by se výsledné hodnoty příliš lišily – například
křivky grafů by měly zcela jiný průběh, o provedených testech by se nedaly vyvodit
žádné objektivní závěry. U výsledků některých testů byly pro srovnání uvedeny grafy
zbylých dvou simulací.

Jeden test
Délka jednoho testu byla nastavena na 500 000 iterací algoritmu (až na test 4, kde
byla délka prodloužena na 750 000 iterací). Tato hodnota byla určena po předcho-
zím pozorování vývoje populace a průběhu simulací jako dostatečná pro objektivní
závěry testu. Po 250 000 iteracích se již hodnoty populace ustálily v určitém roz-
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Obrázek 4.1: Prázdná plocha simulace pro testování.

mezí, ve kterém už pouze oscilovaly kolem své průměrné hodnoty a dále se výrazně
neměnily.
U grafů, které zobrazují průběh počtu jedinců a energie během celé simulace, byly
vybrány intervaly ze získaných hodnot. Z těchto intervalů byly vytvořeny průměry
a ty následně zobrazeny pro získání přehlednějšího grafu.

Zaměření testů
Celkem bylo provedeno pět testů, kde každý jednotlivý test měl jiné zaměření.
Hlavní otázkou pro testování bylo určení závislosti velikosti paměti (počtu stavů)
na spotřebované energii, kterou jedinci potřebují ke svému životu.
Poté, jak se bude měnit počet stavů jedinců během simulace, pokud se nastaví možný
počet stavů v určitém rozmezí hodnot – zda se do popředí dostanou jedinci s určitým
počtem stavů paměti, který se nakonec stane dominantním (počet ostatních stavů
bude zanedbatelný nebo zcela vymizí), nebo bude takových úspěšných stavů více.
Další otázkou, kterou jsme si položili, bylo, jak se v daném prostředí budou vyvíjet
jedinci s velkým počtem stavů a na druhé straně s malým počtem stavů – jaká bude
velikost populace, množství průměrné energie jedince a jak odlišné tyto hodnoty
v jednotlivých populacích budou.
Dále, jak se populace vyrovná po svém ustálení s náhlou změnou parametrů pro-
středí (bod náhodné změny byl v tomto případě stanoven na polovinu standardní
délky jednoho testu, tedy 250 000 iterací výpočtu). Jako ovlivňující parametry byly
zvoleny globální úrodnost, délka denního cyklu, cena paušální energie za počet stavů,
cena energie za změnu stavu jedince a cena za pohyb. Zajímalo nás, jak se změní
počet jedinců populace, zda populace vymře, nebo se s tím dokáže během dalšího
vývoje vyrovnat a na jakých hodnotách se poté populace opět ustálí.
V posledním testu jsme zkoumali vzájemné závislosti jednotlivých typů jedinců
ve vztahu „býložravec - predátorÿ. Hlavně, jak se budou měnit velikosti jednotli-
vých populací a zda bude patrná vzájemná závislost obou typů, která je popsána
v kapitole 1.8.
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4.2 Provedené testy

Test 1

V prvním testu nás zajímala otázka, jak se během vývoje bude měnit počet jedinců
populace a také, jak se bude vyvíjet počet jedinců s různým počtem stavů paměti.
Hodnoty parametrů prostředí, které se pro testování použily, jsou totožné s hodno-
tami uvedenými v konfiguračním souboru aplikace config.xml v hlavním adresáři.
Kromě testovacího prostředí světa pro všechny provedené testy byla v tomto testu
navíc použita pro srovnání větší mapa o rozměrech 70 x 70 pixelů (mapu je možno
najít ve složce examples/maps/map10.bmp). Zajímala nás otázka, jak se bude lišit
průběh vývoje stejné populace v různě velkém prostředí. Například počty jedinců
s jednotlivými stavy.
Simulace v testovacím prostředí byla spuštěna třikrát pro zjištění, zda si budou
průběhy výpočtu podobné a jak se budou lišit hodnoty jednotlivých údajů, jako je
celkový počet jedinců a počet jedinců s danými stavy.
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Obrázek 4.2: Test 1. Vývoj počtu jedinců na počátku simulace v testovacím prostředí.

Skript simulace:

end 500000

bitmap test area.bmp

statistic -name simulace1.csv

start

statistic -name simulace2.csv

start
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Obrázek 4.3: Test 1. Vývoj počtu jedinců v testovacím prostředí během celé simulace.

statistic -name simulace3.csv

start

statistic -name simulace4.csv

start

statistic -name simulace5.csv

start

statistic -name simulace6.csv

start

statistic -name simulace7.csv

start

statistic -name simulace8.csv

start

statistic -name simulace9.csv

start

statistic -name simulace10.csv

start

Skript pro testování ve větším prostředí se liší pouze ve jméně mapy.

Výsledky testů:
První čtyři grafy znázorňují vývoj počtu jedinců v obou prostředích. Na grafech 4.2
a 4.3 je vidět průběh simulace v testovacím prostředí. Na grafech 4.4 a 4.5 jsou vý-
sledky testu ve větším prostředí. Z obou grafů je možné vidět nejprve pokles počtu
jedinců obou populací v jejím počátku. Tedy vyhynutí jedinců s nevhodnou tabulkou
a s nedostatkem energie. A poté postupný nárůst až do hodnoty, na které se populace
ustálí. Velmi podobný průběh měla i populace v druhém, větším světě. Pouze křivka
v počátku simulace, kdy se populace rozrůstá až na hodnotu, na které se ustálí, je
pozvolnější v důsledku většího prostředí a počtu jedinců.
Po spuštění prvního testu počet jedinců klesl z počáteční hodnoty 50 a poté se zvýšil
až na hodnotu 125, následně mírně klesl a dále už se jen málo měnil a osciloval kolem
hodnoty 120, viz obrázek 4.2 a 4.3.
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Obrázek 4.4: Test 1. Vývoj počtu jedinců na počátku simulace v druhém prostředí.
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Obrázek 4.5: Test 1. Vývoj počtu jedinců v druhém prostředí během celé simulace.

Z výsledného grafu 4.6 je vidět vývoj počtu stavů paměti jedinců v populaci. Mů-
žeme pozorovat, jak se uplatňovali jedinci s danou velikostí paměti. Paměti s počtem
stavů, které se rovnaly mezním hodnotám, se z populace vytratily téměř ihned po je-
jím začátku. Což bylo způsobeno tím, že jedinci nebyli úspěšní jako ti s jiným počtem
stavů. Do popředí se dostali jedinci se dvěma stavy v paměti, kteří jednoznačně pře-
vyšují ostatní počty. Zajímavým jevem je průběh příbytku jedinců s pěti stavy paměti
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Obrázek 4.6: Test 1. Vývoj počtu jedinců s danými stavy v testovacím prostředí
během 50 000 iterací.
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Obrázek 4.7: Test 1. Vývoj počtu jedinců s danými stavy v druhém prostředí během
50 000 iterací.
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na úkor jedinců se čtyřmi stavy v počátku simulace. Během vývoje se do popředí
dostávali jedinci s menším počtem stavů, což umožnilo vznik více jedinců se čtyřmi
stavy, poté se do čela populace dostali jedinci, kteří měli stavů více a umožnili vznik
jedinců s pěti stavy a tím omezili přibývání těch, kteří měli o jeden stav méně. Vývoj
se ale opět zvrátil, ustálil (dokonce došlo k postupnému vyhynutí jedinců se čtyřmi
stavy) a takto se populace vyvíjela bez dalších změn dále.
Na grafu 4.7 je pro srovnání zobrazen vývoj počtu stavů populace ve větším pro-
středí. V porovnání s předchozím grafem 4.6 je vidět, že v tomto testu se více uplatnili
jedinci se třemi stavy namísto jedinců se dvěma stavy. V obou grafech můžeme sle-
dovat velmi podobný průběh vývoje jedinců se čtyřmi a pěti stavy. Ovšem v simulaci
s větší mapou došlo k vyhynutí jedinců s pěti stavy. Na obou provedených simulacích
je ale zjevné, že vyššího počtu v populaci dosáhli jedinci se stejným počtem stavů
v paměti, tedy se dvěma, třemi, čtyřmi a pěti stavy.
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Obrázek 4.8: Test 1. Vývoj počtu jedinců s danými stavy v testovacím prostředí
během 250 000 iterací v druhé simulaci.

Na posledních dvou grafech testu 1 jsou zobrazeny průběhy vývoje počtu jedinců
s jednotlivými stavy ve zbylých dvou simulacích. Z obrázků je patrné, že ve všech
výpočtech jsou první tři nejpočetnější stavy shodné, rozdíl je pouze v jejich velikosti.
Ostatní, méně se vyskytující stavy, se již liší – některé mají vyšší výskyt, jiné naopak
nulový.
Dále v grafech, které znázorňují počty jedinců, jsou zobrazeny také výsledky dvou
simulací, které byly spuštěny se stejnými parametry jako první simulace. Můžeme
vidět, že průběhy křivek grafů jsou téměř totožné. Rozdíl je pouze ve velikosti, ovšem
jednotlivé hodnoty jsou si velmi blízké.
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Obrázek 4.9: Test 1. Vývoj počtu jedinců s danými stavy v testovacím prostředí
během 250 000 iterací v třetí simulaci.

V následující tabulce jsou zobrazeny procentuální výskyty jedinců s jednotlivými
stavy ve třech provedených simulacích.

Simulace 1 Simulace 2 Simulace 3
Stav 1 0% 0% 0%
Stav 2 45% 37% 38%
Stav 3 29% 36% 28%
Stav 4 1% 7% 7%
Stav 5 25% 20% 19%
Stav 6 0% 0% 8%
Stav 7 0% 0% 0%

Pro ověření, zda si výsledné hodnoty počtů jedinců odpovídají, byl použit χ2 test,
viz [7]. Chí-kvadrát test se používá pro zjištění, zda vzorek dat odpovídá předpo-
kládanému rozdělení. Test byl proveden pomocí programu R [6] pro každou trojici
příslušných stavů v provedených simulacích. Hladina testu byla ponechána na stan-
dardní hodnotě, α = 0.05. Závěrem testu bylo, že nulovou hypotézu nezamítáme
v žádném z provedených testů. Tedy, že jednotlivé počty stavů ve všech třech simu-
lacích mají stejné rozdělení.
Z výsledku testu vyplývá, že závěry jednotlivých provedených testů jsou objektivní
a získané hodnoty z jednotlivých testů nejsou náhodné.
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Test 2

Předmětem druhého testování byla otázka, jak se budou lišit výsledky simulací dvou
populací s odlišným počtem stavů. Kromě hodnot počtu stavů jsou ostatní parametry
opět shodné s hodnotami v souboru config.xml. Pro první populaci byly hodnoty
stavů nastaveny na dva možné stavy. Pro druhou populaci pouze na sedm stavů.
Populace se dvěma stavy byla označena jako A, populace se sedmi stavy jako B.
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Obrázek 4.10: Test 2. Počty jedinců v populacích.

Skripty simulace:

//Sada A //Sada B

end 500000 end 500000

condition -min 2 condition -min 7

condition -max 2 condition -max 7

bitmap test area.bmp bitmap test area.bmp

statistic -name simulace1.csv statistic -name simulace1.csv

start start

statistic -name simulace2.csv statistic -name simulace2.csv

start start

statistic -name simulace3.csv statistic -name simulace3.csv

start start

statistic -name simulace4.csv statistic -name simulace4.csv

start start

statistic -name simulace5.csv statistic -name simulace5.csv

start start

statistic -name simulace6.csv statistic -name simulace6.csv

start start
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Obrázek 4.11: Test 2. Srovnání velikostí populací dvou dalších simulací.
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Obrázek 4.12: Test 2. Průměrné energie jedinců v populaci.

statistic -name simulace7.csv statistic -name simulace7.csv

start start

statistic -name simulace8.csv statistic -name simulace8.csv

start start

statistic -name simulace9.csv statistic -name simulace9.csv

start start

statistic -name simulace10.csv statistic -name simulace10.csv

start start
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Výsledky testů:
Z prvního grafu (obrázek 4.10) je možné vypozorovat rozdíly v počtu jedinců jednot-
livých simulací. Je zřejmé, že populaci jedinců se dvěma stavy se v daném prostředí
daří lépe – je jich více než jedinců, kteří mají sedm stavů v tabulce paměti. Na druhé
sadě grafů (obrázek 4.12) můžeme pozorovat vývoj hodnoty průměrné energie v obou
sledovaných populacích. Z grafu je vidět, že více energie měli jedinci populace B. To
znamená, že i přes vyšší energetické zisky se druhá populace díky větší energetické
náročnosti nedokázala v prostředí uživit a vyvíjet tak, aby se vyrovnala počtu je-
dinců v populaci A. Proto je toto prostředí vhodnější pro první populaci, které se
v tomto prostředí bude dařit lépe z pohledu počtu jedinců.
Na grafu 4.11 můžeme pozorovat, že stejný vývoj počtu jedinců se dvěma a sedmi
stavy měly i další dvě provedené simulace. Jedinců se dvěma stavy bylo vždy více.
Chí-kvadrát test opět nulovou hypotézu nezamítl, a tedy všechny tři provedené si-
mulace měly stejné rozdělení počtu jedinců.

Test 3

Ve třetím testu nás zajímala schopnost dané populace reagovat a vyrovnat se s ná-
hlou změnou prostředí. Kvůli zajímavějšímu výsledku bylo rozmezí možných stavů
nastaveno na hodnotu 1 až 10.
V iteraci číslo 250 000 byly příkazem change změněny tyto parametry: paušální cena
za počet stavů, cena za změnu stavu jedince a cena za pohyb. Všechny hodnoty byly
zvýšeny a tím se staly požadavky na energetické výdaje jedinců náročnější. Ostatní
parametry jsou opět shodné s parametry v souboru config.xml.

Skript simulace:

bitmap test area.bmp

condition -min 1

condition -max 10

end 500000

lump 50

energy -move 50

energy -cond 50

statistic -name simulace1.csv

change 250000

lump 100

energy -move 500

energy -cond 200

change -end

start

Pro zkrácení byla uvedena pouze část skriptu. Blok lump 50 až start se opakuje pro
zbývajících devět simulací a liší se pouze jménem souboru pro uložení dat.

Výsledky testů:
Z prvního grafu 4.13 je ihned patrná náhlá změna počtu jedinců po změně para-
metrů. Ovšem populace nevymřela a dokázala se udržet a dále přežívat s novými
parametry.
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Obrázek 4.13: Test 3. Počet jedinců v populaci.
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Obrázek 4.14: Test 3. Průměrná energie jedinců v populaci.

Z grafu 4.15 je vidět, že v první části simulace byli nejpočetnější jedinci s dvěma
stavy v tabulce paměti, poté jedinci s jedním a třemi stavy. Ostatní skupiny jedinců
měly velmi malé nebo nulové počty. Po změně parametrů simulace poklesl počet je-
dinců s jedním stavem a vyrovnal se počtu jedinců se třemi stavy.
Na rozdíl od testu 4 se velmi liší výsledky změn energií (obrázek 4.14). Maximální
energie jedinců po změně poklesla o velmi malou hodnotu. Hodnoty průměrné a
minimální energie se dokonce zvýšily. Tento náhlý nárůst tedy značí, že po změně
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Obrázek 4.15: Test 3. Vývoj počtu jedinců s daným počtem stavů tabulky paměti.

parametrů se ve světě udrželi silnější jedinci s více energií a lepší schopností získá-
vat potravu. Tím, že se zmenšila velikost populace, měli zbylí jedinci lepší možnosti
sběru potravy. Tak je výsledná průměrná hodnota energie jednoho jedince vyšší.
V grafu 4.13 byly také zobrazeny údaje ze zbylých dvou provedených simulací pro srov-
nání. Opět je možné pozorovat, že počty jedinců jsou velmi podobné. Chí-kvadrát
test opět nulovou hypotézu nezamítl a provedené simulace mají stejné rozdělení po-
čtu jedinců.

Test 4

Čtvrtý test se zabýval stejnou otázkou jako test 3, tedy závislostí populace na změně
parametrů. Kromě této otázky nás také zajímalo, jak se populace vyvine po navrá-
cení původních parametrů. Zda se například průměrná energie a počet jedinců vrátí
na hodnoty jako před první změnou. Pro změnu byly tentokrát vybrány jiné para-
metry – a to globální úrodnost a délka denního cyklu. Trvání jednoho testu bylo
prodlouženo na 750 000 iterací kvůli přidané druhé změně parametrů. Úrodnost byla
snížena, délka denního cyklu zvětšena v iteraci číslo 250 000. To by mělo mít opět
za následek ztížení schopnosti přežití populace v prostředí jako v testu 3. Poté byly
v iteraci 500 000 změněné parametry zpět nastaveny na původní hodnoty.
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Obrázek 4.16: Test 4. Počet jedinců v populaci.

Skript simulace:

bitmap test area.bmp

condition -min 1

condition -max 10

fertity 500

cycle 16

end 500000

statistic -name simulace1.csv

change 250000

fertity 50

cycle 64

change 250000

fertity 500

cycle 16

change -end

start

Pro zkrácení byla uvedena pouze část skriptu. Blok fertity 500 až start se opakuje
pro zbývajících devět simulací a liší se pouze jménem souboru pro uložení.

Výsledky testů:
Z grafu počtu jedinců (obrázek 4.16) je ihned vidět prudký pokles velikosti populace
po první změně parametrů jako v testu 3. Snížení velikosti populace následovalo oka-
mžitě po změně parametrů. Populace nevymřela, ale nový počet jedinců se ustálil
na čtvrtinové hodnotě oproti stavu před změnou hodnot. Jak je vidět z druhé polo-
viny grafu, po změně na původní parametry se populace navrátila k téměř totožným
hodnotám jako před první změnou.
Stejným způsobem se měnila i hodnota průměrné energie v populaci jedinců (ob-
rázek 4.17). Po první změně prudce klesla na šestinu a po druhé změně parametrů
se vrátila opět na hodnoty, které jsou velmi blízko původním hodnotám před první
změnou.
Zajímavý výsledek dává graf počtu stavů v tabulce paměti jedinců (obrázek 4.18).
Zatímco v první a poslední třetině průběhu testu byly rozdíly počtu jedinců s růz-
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Obrázek 4.17: Test 4. Průměrná energie jedinců v populaci.
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Obrázek 4.18: Test 4. Vývoj počtu jedinců s daným počtem stavů tabulky paměti.

nými stavy dobře patrné, po první změně se k sobě velmi přiblížily. Tento jev můžeme
nejlépe pozorovat u křivek grafu stavu 1 a stavu 2. Tedy předtím velmi úspěšným
jedincům se v novém prostředí nedařilo získávat energii stejně dobře.
Zajímavé také je, že se dokázaly po změnách udržet všechny čtyři vyskytující se
počty stavů – žádný ve zhoršeném prostředí nevymřel a navíc se po navrácení pů-
vodních parametrů vrátily na hodnoty, které se téměř neliší od hodnot před změnami.

58



Test 5

V posledním testu byly v populaci nastaveny dva typy jedinců. Zajímalo nás, jak se
bude vyvíjet vztah „býložravec - predátorÿ. Tedy jak se budou počty obou populací
měnit a jaký bude vzájemný vliv obou populací. Tato situace je podrobněji popsána
v kapitole 1.8.

Skript simulace:

end 500000

type 2

bitmap test area.bmp

statistic -name simulace1.csv

start

statistic -name simulace2.csv

start

statistic -name simulace3.csv

start

statistic -name simulace4.csv

start

statistic -name simulace5.csv

start

statistic -name simulace6.csv

start

statistic -name simulace7.csv

start

statistic -name simulace8.csv

start

statistic -name simulace9.csv

start

statistic -name simulace10.csv

start
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Obrázek 4.19: Test 5. Počet jedinců obou typů v populaci.
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Obrázek 4.20: Test 5. Počet jedinců obou typů v populaci v druhé simulaci.

Výsledky testů:
Z výsledného grafu na obrázku 4.19 je patrná závislost jednotlivých typů. Můžeme
sledovat, jak se počty různých typů jedinců vzájemně ovlivňovaly.
Pokud se snižoval počet prvního typu, snižoval se následně i počet predátorů, kteří
neměli dostatek potravy a vymírali. Naopak zvýšení počtu jedinců prvního typu
umožnilo zvětšení populace druhého typu, která tak měla dostatek potravy. Pokud
se ale zvyšoval počet predátorů příliš rychle oproti počtu býložravců, následoval
prudký pokles jedinců nižšího typu, následovaný poklesem počtu predátorů – jedinci
druhého typu neměli dostatek potravy a hynuli. Tedy přesně tak, jak byl popsán
vztah pozitivní a negativní zpětné vazby v kapitole 1.8.
Jak je patrné z grafu na obrázku 4.20, i v této druhé simulaci jsou zřejmé závislosti
obou typů. Rozdíl je pouze ve velikostech populací jednotlivých typů. Provedený
chí-kvadrát test opět nulovou hypotézu nezamítl. Jednotlivá rozdělení počtu jedinců
si odpovídají.
Na obrázku 4.21 je zobrazen XY graf, který znázorňuje počty populací obou typů
a jejich závislosti v první simulaci. Jsou zde patrné zpětné vazby, které mezi typy
působí. Počátek grafu je na souřadnicích [27, 23].
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Obrázek 4.21: Test 5. XY graf obou typů jedinců v populaci.

Všechny uvedené skripty je možno nalézt ve složce examples/scripts. Použité mapy
ve složce examples/maps.
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Kapitola 5

Závěr

Cílem práce bylo vytvořit aplikaci, která měla simulovat vývoj populace jedinců a
umožnit sledovat závislost velikosti paměti jedinců a jejich energie v prostředí, ve kte-
rém se vyskytují, a z těchto pozorování vyvodit příslušné závěry. Z provedených testů
vyplývá, že v prostředí, které bylo pro testování použito, se lépe dařilo jedincům,
kteří mají ve své paměti méně stavů. Konkrétně nejúspěšnější byli jedinci se dvěma
stavy.
Aplikace umožňuje kromě generování dat o průběhu simulace také tuto simulaci po-
zorovat a interaktivně měnit veškeré parametry, které se nastavují při jejím spuštění
a ovlivňují její vývoj. Díky možnosti zadávání skriptů s parametry také velmi zjed-
nodušuje práci při vytváření sad testů a jejich následném výpočtu.

Práce na projektu mi při studování odborné literatury mimo jiné umožnila alespoň
částečně nahlédnout do složitých otázek evolučního vývoje populace a vztahů, které
se v něm vyskytují.

Pokud by se vývoj aplikace dále vyvíjel, mohla by být rozšířena o možnost přidávání
dalších typů jedinců a nových parametrů, které by ovlivňovaly vývoj populace a
umožňovaly tak sledovat složitější vazby organismů, velikosti jejich paměti a energie.
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Kapitola 6

Přílohy

6.1 Instalační CD

Disk obsahuje:

• Instalační archiv aplikace.

• Archiv se zdrojovými kódy v projektu pro MS Visual Studio 2008.

• Instalační archiv knihovny wxWidgets 2.8.9 pro projekt.

• Text práce ve formátu pdf.
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