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Abstrakt: 

Předloţená bakalářská práce představuje model episodické paměti pro virtuální 

bytosti rozšířený o věrohodné zapomínání na základě ohodnocení vzpomínek podle 

jejich důleţitosti. Inspiruje se psychologickým modelem E. Tulvinga a experimenty 

W. A. Wagenaara a M. Lintonové a staví na modelu paměti pro animata vyvinutém 

Klárou Peškovou, který dále upravuje pro potřeby zapomínání. Vyuţívá tzv. „level-

of-detail“ přístup pro postupné zapomínání částí vzpomínek. Při ohodnocování 

vzpomínek zohledňuje kromě jejich stáří a detailnosti i jejich emotivnost. Za tímto 

účelem vytváří i jednoduchý model emocí. Funkčnost modelu ověřuje v prototypové 

aplikaci, ve které simuluje ţivot virtuální bytosti ve virtuálním světě. Pomocí 

experimentů ukazuje, ţe při vhodné parametrizaci chování modelu odpovídá 

představám psychologů.  
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Abstract: 

Presented thesis introduces a model of episodic memory for virtual humans extended 

by believable forgetting based on rating of memories according to their importance. 

It is inspired by a psychological model of E. Tulving and experiments of W.A. 

Wagenaar and M. Linton and builds on a memory model for a human-like agent 

developed by Klára Pešková, which we modified for the needs of forgetting. Our 

model takes advantage of the level-of-detail approach to forget the parts of memories 

gradually. In addition to the age and particularity of memories, emotiveness is also 

considered during the rating of memories. A simple emotional model was created for 

this purpose. The functionality of our model was verified by implementing it into a 

prototype application, which simulates the life of a virtual human in a virtual world. 

Our experiments showed that the behavior of our model, when configured properly, 

corresponds with the psychological concepts. 
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Úvod 

Tématem této práce je episodická paměť pro virtuálního člověka. Konkrétně se v ní 

zabýváme rozšířením modelu episodické paměti o věrohodné zapomínání, mimo jiné 

na základě emotivnosti vzpomínek. Abychom se mohli bavit o virtuálních lidech a 

episodické paměti, bylo by dobré začít ujasněním toho, co tyto pojmy znamenají.  

Episodická paměť, někdy téţ označovaná jako autobiografická, je podle 

psychologického modelu [1] ta část dlouhodobé paměti člověka, do které se ukládají 

jeho osobní proţitky, episody ze ţivota. Podrobně ji společně s dalšími 

psychologickými aspekty mé práce rozebereme v následující kapitole.  

Virtuálního člověka definuje ve své práci [2] Brom: 

„Virtuální člověk je počítačový model performativní, behaviorální stránky 

určitého člověka. Jeho nutnou součástí je virtuální tělo. Tělo je součástí 

virtuálního světa, které je modelem přirozeného lidského prostředí. Tento svět 

je většinou dynamický, nedeterministický a pouze částečně pozorovatelný. 

Tělo je většinou zobrazeno graficky.  

Virtuální člověk vykonává sekvence akcí. Akcí se obvykle rozumí takový 

proces, jejţ můţe provádět člověk, jenţ trvá řádově několik desítek milisekund 

aţ prvních jednotek sekund a který většinou interpretujeme jako uzavřený 

celek. Akce nemodelují lidské mentální, ani fysiologické procesy. 

Virtuální člověk je komplexní. To znamená zaprvé, ţe umí vykonávat větší 

počet úkolů, z nichţ některé jsou konfliktní, minimálně dva. Za druhé, ţe jeho 

tělo modeluje celé lidské tělo.“ 

Virtuální lidé nacházejí v praxi mnohá uplatnění. Nejčastěji na ně narazíme 

v počítačových hrách, ať uţ jako na počítačem řízené protivníky, nebo na postavy 

dokreslující děj. Dále jsou vyuţíváni ve výukových aplikacích [3]. Fungují zde buď 

jako virtuální tutoři (učitelé, průvodci), kteří dohlíţejí na uţivatele (studenty), radí 

jim a hodnotí jejich akce, nebo jako virtuální aktéři (herci). Ti hrají své role v předem 

připravených scénářích, které jsou typicky nelineární, jejich průběh se odvíjí od akcí 

a voleb uţivatele. Ti se tak učí na modelovaných situacích, které nejsou v reálném 

ţivotě běţně dostupné, případně jsou nebezpečné. S virtuálními lidmi se také někdy 

setkáváme v moderních filmech, kde nahrazují komparzisty v davových scénách, 

například v souboji dvou armád. Jako virtuální herci vystupují virtuální bytosti 

rovněţ ve virtuálním vyprávění („storytellingu“) [4]. I zde je umoţněno divákovi 

zasahovat do děje, ovlivňovat tak jeho vývoj a sledovat reakce postav.  

 V roce 2007 byla na MFF UK obhájena práce Model paměti pro animata [5]. 

Autorka v ní předkládá původní model episodické paměti pro virtuálního člověka. 

Paměť umoţňuje postavě vyprávět o svých záţitcích a to přispívá k větší 

věrohodnosti postavy. Pamatuje si také umístění předmětů, které v minulosti pouţila, 

coţ urychluje jejich pozdější opětovné hledání. V práci je také kladen důraz na 

velikost a rychlost paměti, aby byla pouţitelná v reálném čase a ve velkých 

virtuálních světech. Více se o práci dozvíte ve třetí kapitole. 
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 S velikostí paměti souvisí hlavní téma této práce - zapomínaní. Aby byla 

paměť pouţitelná i pro delší časové úseky, je zapotřebí nějak kontrolovat její 

velikost. Jinak by mohli nastat problémy s jejím umístěním do fyzické paměti 

počítače, ale hlavně by pouţívání a vyhledávání v příliš velké paměti trvala dlouho. 

Věrohodné zapomínání navíc dále zvyšuje uvěřitelnost virtuálního člověka. Prosté 

vymazání nejstarších vzpomínek by příliš věrohodně nepůsobilo. Některé věci lidé 

zapomínají skoro okamţitě, jiné si pamatují celý ţivot. Je tedy potřeba brát v potaz 

„důleţitost“ vzpomínek. Rozšířit model episodické paměti o věrohodné zapomínání 

je tedy prvním cílem této práce. 

  Psychologické výzkumy ukazují, ţe na zapomínání mají značný vliv emoce. 

Ovlivňují, které vzpomínky si lépe vybavíme a které naopak hned zapomeneme. 

Podrobně se vlivu emocí na paměť budu rovněţ věnovat ve druhé kapitole. Vytvoření 

jednoduchého modelu emocí a jejich vlivu na zapomínání je druhým cílem této práce. 

 Vyprávění o záţitcích v předchozím modelu mělo podobný nedostatek, jako 

celá paměť – nedala se určit jeho „velikost“, tedy počet vět, kterými má postava 

odpovědět. V případě dotazu na delší časové období nás tak bytost „zahltila“ 

kvantem událostí, včetně nezajímavých detailů. Pokud však budeme umět určit 

„důleţitost“ vzpomínek (a to potřebujeme kvůli zapomínání), není uţ velkým 

problémem podobným mechanizmem „zapomenout“ nedůleţité části odpovědi a 

zredukovat tak její délku. Vylepšené dotazování na události je třetím cílem této 

práce.  

 

 Práce tedy má následující strukturu: 

 V první kapitole rozebereme psychologické pozadí problému, psychologický 

model paměti, teorie a experimenty týkající se zapomínání a vlivu emocí na 

zapomínání.  

 Ve druhé kapitole blíţe představíme předchozí model episodické paměti [5] a 

také jeden příbuzný model paměti [6]. 

 Ve třetí kapitole popíšeme model paměti, emocí, zapomínání a dotazování. 

 Ve čtvrté kapitole nastíníme implementaci modelu v prototypové aplikaci. 

 V páté kapitole provedeme experimenty ověřující funkčnost modelu, 

uvedeme jejich výsledky a diskusi o nich. 

 V závěru zhodnotíme výsledky práce, nastíníme případná vylepšení a 

rozšíření práce. 

  



3 

 

1. Psychologický kontext 

Lidská paměť je komplikovaná. Kognitivní psychologové, kteří se jejím studiem 

zabývají, vymysleli různé metafory (mentální modely), pomocí kterých ji popisují. 

Nejrozšířenějším a obecně uznávaným se stal trojsloţkový model Atkinsona a 

Shiffrina (1968), který rozděluje paměť na senzorickou, krátkodobou a dlouhodobou 

(viz obr. 1). 

 

Obrázek 1 - trojsložkový model paměti, převzato z [7], str. 186 

 

Model má své limitace. Například nezahrnuje moţnost vstupu informací ze 

senzorického registru přímo do dlouhodobé paměti, ke kterému v praxi rovněţ 

dochází. Kromě tohoto klasického modelu, který klade důraz na trvanlivost a 

mnoţství uchovávaných informací, existují i další komplementární modely. Jedním 

takovým je model paměti jako většího počtu systémů, které se rozlišují na základě 

toho, ve kterých situacích a za jakým účelem je pouţíváme, případně jaký charakter 

mají informace v nich uloţené. Přichází s ním Tulving [1], který navrhuje rozlišovat 

paměť sémantickou a episodickou. Sémantická paměť slouţí k uchování neosobních 

údajů (např. fakta, která se učíme ve škole), oproti tomu episodickou paměť 

pouţíváme k uchovávání osobních proţitků, které jsou spojené s konkrétním časem a 

místem. Pomáhá nám třeba odpovědět na otázku: „Co jsem to prováděl na včerejším 

večírku?“ (Zrovna v tomto případě naše episodická paměť často selhává, čímţ nám 

moţná prokazuje větší sluţbu.) S dalším rozšířením tohoto modelu přichází Squire 

(1986). Zavádí základní rozdělení paměti na deklarativní (explicitní) a nedeklarativní 

(implicitní). Deklarativní paměť pouţíváme, kdyţ si vědomě snaţíme na něco 

vzpomenout. Episodická i sémantická paměť jsou tedy deklarativní. Nedeklarativní 

paměť logicky pracuje podvědomě, zahrnuje například procedurální paměť (díky ní 

vstup  

z prostředí

senzorický 
registr

zrakový

sluchový

...

haptický

krátkodobá paměť

dočásná pracovní 
paměť

dlouhodobá paměť

trvalé uložení 
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si umíme zavázat tkaničky nebo plavat), dále priming (podněcování – kupříkladu 

doplňování chybějících písmen ve slově), klasické pavlovské podmiňování a jiné. 

Většinu těchto dovedností však virtuální bytosti nevyuţijí, nebo je mají napevno 

zakódovány (sémantické znalosti, procedurální dovednosti). Je to však právě 

episodická paměť, která můţe virtuální bytosti značně obohatit. Pokud si bytost bude 

pamatovat své předchozí činy a bude umět o svých záţitcích vyprávět, bude zřejmě 

působit mnohem věrohodněji. 

 Jaká je kapacita episodické paměti a dlouhodobé paměti vůbec? Jak dlouho 

jsme schopni uchovat si vzpomínky? Jednoznačné odpovědi na tyto otázky bohuţel 

zatím psychologové nemají. Je zde potřeba rozlišovat mezi dostupností 

(„availability“) a přístupností („accessibility“) uloţené informace. Experimenty 

ukazují, ţe nedostatky paměti jsou především důsledkem selhání při vybavování, 

nikoli selhání při ukládání. Uvedu hned dva takové.  

V prvním experimentu Tulving a Pearlsoneová (1966) testovali paměť 

pokusných osob pomocí slov rozdělených do kategorií. Testované osoby nejprve 

uslyšely označení kategorie (např. „oblečení“) a poté slova, která do ní patří. Poté 

byli někteří testováni na volnou reprodukci (vybavení slov v libovolném pořadí) a 

jiní na reprodukci s nápovědou (obdrţeli postupně názvy kategorií, měli vţdy uvést 

co nejvíce slov z dané kategorie). Zjistilo se, ţe výsledek reprodukce s nápovědou 

byl v průměru lepší neţ výsledek volné reprodukce.  

Druhý experiment provedl Wagenaar [8]. V průběhu pěti let si kaţdý den 

zaznamenával jednu nebo dvě události. Zapisoval si čas, místo, událost a zúčastněné 

osoby. U kaţdé události dále na stupnici ohodnotil její výjimečnost, intenzitu a 

příjemnost emocí, které při události cítil. Po skončení toho období testoval svou 

paměť tak, ţe odhalil jednu část zapsané události (např. čas) a snaţil se vzpomenout 

si na zbytek. Některé události si sice nebyl schopen vybavit ani po odkrytí všech 

nápověd, avšak pokud kontaktoval zúčastněné osoby (kterých se událost typicky 

týkala víc neţ jeho) a ty mu událost dále připomněly, dokázal si na konec téměř na 

všechny vzpomenout (a doplnit další fakta ze své paměti). 

Oba tyto experimenty ukazují na to, ţe naše vzpomínky zůstávají uloţeny 

v paměti ve velkém mnoţství a po dlouhou dobu, tedy jsou dostatečně dostupné. 

Problémem je, zda si je dokáţeme vybavit, případně kolik potřebujeme nápověd, čili 

jak moc jsou přístupné. Kapacita paměti virtuální bytosti je však omezená. Jednak je 

omezená fyzická paměť počítače, hlavně však potřebujeme udrţovat její velikost 

v rozumných mezích, aby byla práce s ní dostatečně rychlá. Nebývá nám tedy neţ 

simulovat pokles přístupnosti vzpomínek poklesem jejich dostupnosti. Má-li se 

jednat pouze o pokles přístupnosti, nikoliv její úplnou ztrátu, nemůţeme vzpomínky 

z paměti kompletně odstraňovat. Vyuţijeme faktu, ţe přesnosti svých vzpomínek 

důvěřujeme více, máme-li pocit, ţe jsou bohaté na podrobnosti (Johnson a Raye, 

1981). Jinými slovy, pokud si nějakou zkušenost dobře a přesně pamatujeme, 

vybavujeme si více podrobností a naopak, pamatujeme-li si ji hůře a vzpomínka je 

méně dostupná, vybavíme si podrobností méně. Budou-li mít informace uloţené 

v paměti virtuální bytosti vhodnou strukturu, můţeme jejich postupné zapomínání 

simulovat tím, ţe budeme postupně odstraňovat jejich podrobnosti. 
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Které vzpomínky však zapomínáme a které naopak zůstávají v naší paměti 

dobře uchovány? Touto otázkou se také zabýval Wagenaar v jiţ zmiňovaném 

experimentu. Grafy na obrázku 2 ukazují vliv výjimečnosti události, její emotivnosti, 

příjemnosti emocí a jejího stáří na pravděpodobnost jejího správného vybavení. 

 

 
Obrázek 2 – zapomínání osobních zážitků; výjimečnost, emotivnost a příjemnost zážitků ohodnocena na 

stupnici 1-7, kde 1 je nejnižší ohodnocení; převzato z [9], strana 219 

 

 

Experiment ukazuje, ţe na zapomínání má vliv: 

1. Stáří vzpomínky – čím je vzpomínka čerstvější, tím lépe si jí vybavíme 

2. Výjimečnost – neobvyklé událostí si pamatujeme lépe neţ ty všední 

3. Emotivnost – čím silnější je emoce spojena se vzpomínkou, tím lépe si jí 

pamatujeme 

4. Příjemnost – zde je vliv sloţitější, zdá se, ţe příjemné vzpomínky si 

pamatujeme lépe, nepříjemné zprvu hůře, s odstupem času jiţ lépe 

Problémem tohoto experimentu samozřejmě je, ţe studuje paměť jednoho 

konkrétního člověka. Nemůţeme z něj tedy s jistotou vyvozovat obecně platné 

závěry. Podobnou studii provedla i Lintonová [10]. Ve svém případě pozorovala 

rychlejší zapomínaní nepříjemných událostí. Zaznamenala také snadnější opětovné 

vybavování jiţ dříve testovaných událostí oproti těm, na které si snaţila vzpomenout 

poprvé. Je tedy moţné, ţe si zajímavé vzpomínky pamatujeme lépe uţ proto, ţe na 

ně vzpomínáme častěji (například kdyţ o nich vyprávíme). Vlivem emocí na paměť 

se zabývá i Christianson [11]. Studuje výhradně vliv negativních emocí, protoţe se 

dají snadněji vyvolat a testované osoby obvykle silněji a jednotněji reagují na 
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negativní stimuly. Jak z laboratorních experimentů, tak i ze studií „skutečných“ 

vzpomínek vyvozuje, ţe si lidé lépe a detailněji pamatují emotivní události. Čím 

intenzivnější je vnímaná emoce, tím více si pamatujeme klíčových („centrálních“) 

detailů z našeho záţitku (v porovnání s detaily emotivně neutrálních událostí), často 

však na úkor okolních („periferních“) detailů. Nazývá tento jev „tunelovou pamětí“. 

Chceme-li tedy věrohodně simulovat zapomínání, jeví se jako vhodné 

přednostně odstraňovat detaily všedních, neutrálních událostí a déle zachovávat 

detaily událostí výjimečných a emotivně nabitých. Příjemnost vzpomínek má na 

jejich zapamatování a vybavení také pozitivní vliv, u nepříjemných vzpomínek 

přinejmenším na jejich klíčové detaily. 
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2. Příbuzné práce 

2.1 Model paměti pro animata 

Bakalářskou práci Model paměti pro animata [5] vypracovala Klára Pešková pod 

vedením Cyrila Broma a obhájila ji na MFF v roce 2007. Představila v ní původní 

model episodické paměti a pouţila ho v prototypové aplikaci. Vzhledem k tomu, ţe 

naše práce na tuto přímo navazuje a dále ji rozšiřuje, popíšeme zde nejen vlastní 

model paměti, ale nastíníme i celkovou architekturu virtuální bytosti a pouţitou 

abstrakci světa. 

 

2.1.1 Abstrakce světa 

Virtuální svět je tvořen čtvercovou maticí místností, z nichţ některé jsou propojeny 

dveřmi. V místnostech jsou rozmístěny předměty. Poloha předmětu v místnosti 

nehraje roli, bytost vidí a dosáhne na všechny předměty v místnosti, do které vstoupí. 

 Bytost pouţívá předměty při vykonávání činností. Činnosti však nemají 

předem určeno, které předměty jsou k jejich vykonání zapotřebí. Místo toho má 

kaţdý předmět určenou mnoţinu tzv. afordancí
1
. Můţeme si je představit jako účely, 

za nimiţ lze předmět pouţít (např. jablko – lze s ním házet, lze ho loupat, lze ho 

jíst,…). Rovněţ činnosti mají danou mnoţinu afordancí, které jsou potřeba k jejich 

vykonání (resp. předměty s touto afordancí). Díky tomuto přístupu lze do virtuálního 

světa snadněji přidávat nové předměty. Stačí jim určit jejich afordance a bytost je 

bude hned umět pouţívat ke svým činnostem, aniţ by se musela něco učit a aniţ 

bychom museli její chování nějak upravovat. 

 

2.1.2 Architektura bytosti 

Architektura bytosti se skládá z několika kooperujících modulů. Přehledně je ukazuje 

obrázek 3. Naše práce se zabývá pouze dlouhodobou episodickou pamětí a emočním 

modelem, ostatní části tedy popíšeme jen ve stručnosti. 

 

 

 

                                                 
1 Z Gibsonovy teorie afordancí [12], použití při modelování virtuálních bytostí popisuje Brom [2]. 
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Obrázek 3 – celková architektura virtuální bytosti; KP – krátkodobá paměť, DP – dlouhodobá paměť, 

PP – percepční pole, PČ – procesní část krátkodobé paměti, PaČ – paměťová část krátkodobé paměti. 

Šedivě znázorněné moduly nejsou zatím v prototypové aplikaci implementovány. Emoce mohou ovlivňovat 

retenci informací v paměti. Lingvistický modul slouží k vytváření vět o tom, co postava dělala na základě 

informací z paměti.; převzato z [5], strana 14 

 

 

Řízení virtuální bytosti 

Bytost je řízena hierarchickým reaktivním plánováním. Má určeno několik hlavních 

záměrů, které se můţe pokoušet splnit. Výběr aktuálního záměru je realizován 

pomocí aktivity. Ta se v průběhu dne mění. Pro některé záměry je předem dána 

funkcí času (tzv. neměnné akce), pro jiné (běţné a překvapivé akce) je dána náhodně.  

Bytost se vţdy pokouší splnit záměr s nejvyšší aktivitou. Záměr se dá realizovat 

jednou z několika činností. K provedení činnosti je potřeba splnit všechny její 

podzáměry. Vzniká tak tzv. AND-OR strom, který má v koření hlavní záměr a 

v listech dále nedělitelné atomické akce (obrázek 4). Činnosti se dělí na dlouhodobé 

a dlouhodobé. Krátkodobé činnosti se provedou v jednom kroku a aktivita jejich 

záměru klesne na nulu (tzv. drop-out). Oproti tomu dlouhodobé činnosti bytost 

provádí tak dlouho, dokud nemá na práci jinou zajímavější činnost (se záměrem 

s vyšší aktivitou). Aby nedocházelo příliš často k přerušování činností dříve, neţ je 

bytost stihne dokončit, zavádí autorka ještě koncentraci, která můţe aktivitu činnosti 

dočasně zvýšit. 
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Obrázek 4 – AND-OR strom rozhodování virtuální bytosti 

 

Krátkodobá paměť 

Krátkodobá paměť se skládá ze tří částí – percepčního pole, procesní části a 

paměťové části.  

Do percepčního pole se ukládají informace o předmětech (afordance, pozice a 

stav) z vnějšího světa, které projdou filtrem pozornosti. Na základě stresu se určí 

rozdělení vědomé a nevědomé pozornosti bytosti. Vědomá pozornost se rozdělí mezi 

ty předměty v místnosti, které bytost potřebuje k vykonání svých činností. Nevědomá 

se rozdělí mezi „zajímavé“ předměty. Výsledkem je pravděpodobnost pro kaţdý 

předmět, ţe si bytost při hledání všimne právě jeho. Informace o předmětu je 

z percepčního pole vymazána, pokud ho postava určitou dobu nepouţije k ţádné 

činnosti, nebo jakmile přejde do jiné místnosti. 

Potřebuje-li bytost ke své činnosti nějaký předmět, který nemá v percepčním 

poli, vyhledá předmět v dlouhodobé paměti (viz dále) a informace o něm uloţí do 

paměťové části krátkodobé paměti. Tyto informace pak pouţívá stejným způsobem, 

jako informace v percepčním poli. S tím rozdílem, ţe nejsou odstraňovány při 

přechodu mezi místnostmi (pokud si bytost vybaví předmět v jiné místnosti, musí 

k němu dojít), ale odstraní se aţ v případě nalezení předmětu (přesunou do 

percepčního pole), nebo jeho nenalezení na zapamatovaném místě (předměty můţe 

uţivatel přesouvat, případně se přesouvají náhodně – simuluje se tak aktivita jiných 

bytostí). 

Procesní část krátkodobé paměti obsahuje informace o činnostech, které by 

bytost chtěla vykonat. Kaţdá činnost má také svou aktivitu, podle které se bytost 

rozhoduje, kterou vykoná. Činnosti se do procesní části mohou dostat dvěma 

způsoby. Jednak jako produkt mechanismu výběru akcí k záměrům bytosti. V tom 

případě převezme činnost aktivitu hlavního záměru, kvůli kterému je činnost 

vykonávána. Druhá moţnost nastává, kdyţ si bytost všimne nějakého „zajímavého“ 

předmětu. V tom případě se do procesní části uloţí všechny činnosti, které lze 

s předmětem vykonávat a aktivita se určí ze zajímavosti předmětu. Pokud se do 

určité doby neprosadí mezi ostatními činnostmi, jsou z procesní části odstraněny 

(tzv. fade-out). Samozřejmě jsou také odstraňovány provedené činnosti. 

Najíst se 

Sehnat suroviny Uvařit jídlo Sníst jídlo 

- OR větvení 

- AND větvení 

- OR větvení 

- hlavní záměr 

- činnosti 

- podzáměry 

. . . . . . 

. . . . . . . . . 

Uvařit si  jídlo Objednat si jídlo Jít do restaurace 
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Dlouhodobá paměť 

Do dlouhodobé paměti si bytost ukládá informace o vykonaných činnostech a 

pouţitých předmětech. Následně je schopná v ní tyto informace efektivně vyhledávat 

a díky tomu odpovídat na následující otázky: 

 Co jsi dělala v čase T? 

 Co jsi dělala v časovém intervalu (A,B)? 

 Kde byl předmět X v časovém intervalu (A,B)? 

 Kde jsi naposledy viděla předmět X? 

 Kde jsi naposledy viděla zdroj činnosti P? 

 Kdy jsi prováděla činnost P? 

Záznamy o předmětu (čas a místo spatření) jsou ukládány do seznamu, který je 

setříděný podle času. Vzniklé seznamy jsou uspořádány v datové struktuře 

umoţňující vyhledávání podle názvu předmětu v konstantním čase. Vzniká tak 

datová struktura, do které lze chronologicky vkládat a vyhledávat v ní nejnovější 

záznam o předmětu v konstantním čase (pokud si pamatujeme ukazatele na oba 

konce seznamů), coţ jsou právě ty funkce, jeţ bytost potřebuje. 

 Datová struktura pro ukládání informací o provedených činnostech (viz 

obrázek 5) obsahuje záznamy dvou typů. Pojmenujme je procesy a linky. Proces 

obsahuje obecné informace o činnosti (název, afordance a záměr, který splňuje) a 

vytváří se při jejím prvním vykonání (mohl by se vytvářet uţ před začátkem 

simulace). Dále jsou jednotlivým afordancím ukládány naposledy pouţité předměty. 

Procesy jsou rovněţ uloţeny v datové struktuře, která umoţňuje vyhledávání podle 

názvu. Link obsahuje informace specifické pro konkrétní provádění činnosti (čas 

začátku a konce, počet opakování, odkaz na prováděný proces). Linky tak vytvářejí 

řetěz propojující jednotlivé procesy podle toho, v jakém pořadí byly prováděny. 

Další linky se navíc vytvářejí pro procesy na nejvyšší úrovni (v kořenech stromů). 

Společně s vytvářením „záchytných bodů“ v podobě odkazů na první link kaţdého 

dne je tak dosaţeno rychlejšího vyhledávání v paměti podle času.  

 

 
 

Obrázek 5 – uspořádání činností v dlouhodobé paměti; obdélníky znázorňují procesy, šipky představují 

linky a kroužky předměty; převzato z [5] strana 25 

 

 Model dlouhodobé paměti obsahuje i jednoduchou funkci zapomínání. 

Funguje tak, ţe se v pravidelných intervalech (vţdy o půlnoci) odstraní všechny 

činnosti v nejspodnějším patře stromu (záznamy o atomických akcích). 
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2.1.3 Shrnutí a přínos 

V práci byl představen komplexní model episodické paměti pro virtuální bytost. 

Ukázalo se, ţe paměť můţe bytosti skutečně pomoci při vyhledávání předmětů a 

hlavně zvyšuje její věrohodnost ať uţ v podobě realističtějšího chování, tak i 

moţností dotazování. Uţ v jejím závěru byla diskutována moţnost jeho rozšíření o 

věrohodnější zapomínaní. Byla by škoda vyuţít pouţitou hierarchickou strukturu 

činností pouze k zapomínání spodního patra činností, kdyţ můţeme pouţít 

komplexnější LOD
2
 - přístup. Cílem naší práce je právě takové rozšíření 

představeného modelu na základě časového a emočního ohodnocení vzpomínek, 

k čemuţ bude potřeba zavést alespoň jednoduchý emoční model. Systém ohodnocení 

bude také moci být pouţit pro doplnění dotazování o moţnost omezení počtu vět 

odpovědi. Klíčovými prvky pro náš rozšiřující model jsou: 

 Hierarchické reaktivní plánování a struktura činností 

 Přenesení hierarchie do paměťové struktury 

 Časové ukazatele (linky) pro snadné vyhledávání podle času 

 Jednoduchá a přesto dostačující abstrakce světa 

 Pouţití afordancí pro snadnou práci s předměty a jejich případné přidávání 

 

2.2 Model v architektuře FAtiMA 

2.2.1 Popis modelu 

Architektura FAtiMA [6] se zaměřuje na simulování více bytostí, které navzájem 

interagují. Modeluje také emoce bytostí, které jsou ovlivněny probíhajícími 

událostmi a jejich subjektivním vnímáním. Emoční model je odvozen z teoretického 

modelu OCC
3
. Model je implementován do výukové aplikace FearNot! [3]. Ta má 

naučit děti, jak se vypořádat se šikanou. Pomocí umělých bytostí modeluje situace, 

ve kterých k šikaně dochází, a uţivatel jim pak radí, jak se s ní vypořádat. Výsledky 

svých rad pak opět vidí „v praxi“.  

Výběr akcí bytostí v tomto modelu má dvě úrovně. První úroveň pouţívá 

reaktivní plánování pro výběr akcí, umoţňující rychlou reakci na vzniklou situaci. 

Výběr akce je ovlivněn i emočním stavem bytosti, který se můţe provedením akce 

změnit. Druhá úroveň pouţívá tzv. průběžné plánování. Některé události mohou 

způsobit aktivaci jednoho z moţných cílů bytosti. Ta se pak pokouší vytvářet plán 

pro jeho splnění. Opět hrají důleţitou roli emoce. Plán můţe v bytosti vyvolat strach 

nebo nejistotu a ta se potom daného cíle raději vzdá. Dosaţení/nedosaţení cíle také 

vyvolá v bytosti uspokojení/zklamání. 

                                                 
2 Level-of-detail, volitelná úroveň detailnosti vzpomínek 
3 Model nazvaný podle svých tvůrců (Ortony, Clore, Collins), často využívaný při implementaci emocí pro umělé 

bytosti 
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Jednotlivé události se do paměti ukládají v nezávislých skupinách (tzv. 

epizodách). V kaţdé chvíli je aktivní jedna epizoda, do které se události připisují. Ta 

obsahuje údaj o čase a místu, lidech a předmětech, kteří se jí zúčastnili, detaily – 

jednotlivé události a emoce, které v bytosti vyvolaly (pouze tu nejvýraznější). Dále 

obsahuje shrnutí epizody (kompozici všech událostí a dominantní emoci) a důsledky 

událostí (např. změny vztahů k vystupujícím osobám). Příklad epizody a jejích 

detailů je na obrázku 6. Pokud se následující událost liší místem nebo časem od 

aktivní epizody, vytvoří se nová epizoda a stane se aktivní.  

 

Obrázek 6 – detail epizody 
 

Vybavování vzpomínek probíhá tak, ţe se vyhledá vhodná epizoda pomocí 

některých vyhledávacích klíčů (čas, místo, postavy…). Následuje výběr 

nejdůleţitějších událostí z epizody. Za nejdůleţitější se povaţují události 

s nejsilnějším emocionálním podtextem. Uţivateli je pak zprostředkována opět jen 

nejvýraznější (příp. dvě) z těchto emocí. Pro převedení vzpomínky do formy vět je 

pouţit lingvistický modul, který vyuţívá sémantického parseru SPIN [13]. Ten zde 

funguje „opačným směrem“: místo určování významu ze slov vytváří slova podle 

významu. 

 

2.2.2 Shrnutí a přínos 

Model demonstruje moţnosti vyuţití emocí v episodické paměti. Emoce se zde 

generují na základě probíhajících událostí, splnění čí nesplnění cílů bytosti. 

Zohledňují se pak při výběru akcí, určování důleţitosti vzpomínek a jsou důleţitou 

součástí vzpomínek samotných. Vliv emocí na věrohodnost umělé bytosti je značný. 

Model disponuje také sofistikovaným lingvistickým modulem, díky kterému 

je bytost schopna tvořit sloţitější a gramaticky správné věty. Lingvistický modul sice 

není předmětem této práce, určitě je ale zajímavým tématem pro práce budoucí. 

 Model pouţívá techniky průběţného plánování pro plnění průběţně 

vznikajících cílů. Tento mechanismus zajišťuje díky viditelným cílům větší 

věrohodnost bytosti, smysluplnost jejího chování. Ta v našem modelu však hraje o 

poznání menší roli neţ v architektuře FAtiMA. 
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 Co se struktury paměti týče, shodují se modely pouze v tom, ţe vzpomínky 

mají svojí důleţitost, která pak hraje roli při vybavování (příp. zapomínání). Náš 

model vyuţívá stromovou hierarchii procesů, umoţňuje tak LOD přístup a tím 

efektivní „postupné“ zapomínání a volitelnou detailnost vybavovaných vzpomínek. 

Tento model oproti tomu pouţívá slučování událostí do episod, vzniká tak lineární 

struktura. Výhodou je moţnost vyhledávání podle různých klíčů, nejen času. Model 

tak získává moţnost univerzálnějšího vyuţití paměti, avšak ztrácí na efektivitě, co se 

velikosti a rychlosti paměti týče, a nedal by se pouţít „dlouhodobě“ (uţ jen kvůli 

absenci zapomínání).  
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3. Model paměti a zapomínání 

Náš model vychází z Modelu paměti pro animata [5] popsaném v kapitole 2.1. 

Přebírá pouţitou abstrakci světa (kapitola 2.1.1) včetně systému afordancí pro práci 

s předměty. Tato abstrakce (matice místností propojených dveřmi) je pro potřeby 

našeho rozšíření modelu plně dostačující.  

Rovněţ architektura bytosti rovněţ vychází z té, která byla v předchozím 

modelu pouţita (kapitola 2.1.2). Některé části však přidává (model emocí), jiné 

rozšiřuje (dlouhodobá paměť, výstupy z ní, zapomínání, výběr akcí) a další, naopak 

redukuje, nebo úplně vypouští (filtr pozornosti a stres, krátkodobá paměť). 

 

3.1 Řízení virtuální bytosti 

3.1.1 Analýza 

Mechanismus výběru akcí popsaný v kapitole 2.1.2 je poměrně komplexní. Pro 

potřeby našeho modelu je však zbytečně komplikovaný a netransparentní. Zvolili 

jsme proto mírně odlišný přístup. Převzali jsme hierarchickou strukturu záměrů a 

činností, která je pro potřeby zapomínání vhodná. Upustili jsme však od pouţití 

aktivity pro výběr hlavního záměru. Místo ní jsme pouţili denní rozvrh, který je 

popsán v kapitole 3.1.2. Vlastní algoritmus výběru akcí, konkrétně cesta od hlavního 

záměru k atomické akci, nebyl v předchozím modelu [5] detailně rozebrán. 

Napravujeme to v kapitole 3.1.3. 

 

3.1.2 Výběr hlavního záměru, denní rozvrh 

Rozvrh je datová struktura skládající se ze dvou front – fronty úkolů a fronty aktivit. 

Prvky ve frontě úkolů (úkoly) obsahují dvě informace: záměr, který chce bytost 

uskutečnit, a čas, kdy chce s prováděním začít. Úkoly odpovídají krátkodobým 

záměrům v předchozím modelu. Jejich splnění bytosti trvá pevně danou dobu (součet 

dob vykonávání atomických akcí)
4
. Prvky ve frontě aktivit (aktivity) obsahují stejné 

informace, jako úkoly. Navíc obsahují ještě údaj o čase, kdy chce bytost s aktivitou 

skončit (začít provádět další), coţ usnadňuje práci s nimi. Aktivitu bytost vykonává 

tak dlouho, dokud nemá na práci něco jiného. Příklad denního rozvrhu je na obrázku 

7. 

 

 

 

                                                 
4 Ve skutečnosti nemusí být doba vykonávání úkolu pokaždé stejná – závisí na zvolených procesech při 

 OR-větvení rozhodovacího stromu. 
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Spánek 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 7 – denní rozvrh; aktivity jsou ohraničeny plnou čarou, úkoly přerušovanou 

 

Vlastní algoritmus pro výběr hlavního záměru je následující: 

1. Z front úkolů odstraníme všechny úkoly naplánované na předchozí den (od 

posledního výběru nastal nový den). 

2. Pokud je fronta úkolů prázdná, naplníme ji úkoly pro dnešní den. 

3. Z fronty úkolů vybereme poslední úkol, který se jiţ měl začít provádět. 

Ostatní úkoly, které se jiţ měly začít provádět (pokud takové jsou) rovněţ 

z fronty odebereme – nestihli jsme je provést, a tak je přeskočíme
5
. 

4. Pokud jsme získali úkol k provádění, výběr je u konce. Pokud je jiţ fronta 

úkolů prázdná, naplníme jí úkoly pro následující den. Frontu tak udrţujeme 

v konzistentním stavu – vţdy obsahuje nějaký úkol. 

5. Pokud jsme úkol nezískali (první úkol z fronty úkolů je naplánovaný na 

později), vybereme z fronty aktivit tu, kterou má bytost na tento čas 

naplánovanou. 

 

Výhodami zvoleného mechanismu jsou: 

 Snadné vytváření rozvrhů a jejich načítání ze souboru. Stačí zadat dvojice 

záměr – čas. Nepotřebujeme zadávat, načítat a zobrazovat časové funkce. 

 V kaţdém okamţiku lze snadno zjistit, do kdy bude bytost záměr (aktivitu) 

provádět. Simulaci tak lze plně diskretizovat. 

 Nepotřebujeme sloţité mechanismy drop-outu a koncentrace (viz kapitola 

2.1.2). 

Nevýhodami jsou: 

 Nemoţnost určit, do kdy je ještě úkol aktuální. Dalo by se vyřešit přidáním 

dalšího časového údaje – „timeoutu“. Museli bychom ošetřit případ, kdy 

bytost do tohoto času nestihne úkol dokončit. 

 Ztráta „relativní důleţitosti“ úkolů. Dalo by se vyřešit zavedením priorit. 

                                                 
5 Druhou možností by bylo úkoly nepřeskakovat a provádět vždy první naplánovaný úkol. Úkoly, by se tak mohly 

hromadit a až ty, které by bytost do konce dne nestihla provést, by se přeskočily. Vznikl by však problém v 

tom, že odkládané úkoly by již v době, kdy se k nim bytost dostane, nemusely být aktuální. Tak jako tak je zde 

vhodná příležitost pro generování emocí – bytost je ve stresu, že nestíhá plnit své plány. 

0 8 12

h 

24 čas (h) 9 13

3 

19 

Cvičení Odpočinek 

Snídaně Oběd Večeře 
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3.1.3 Algoritmus výběru akcí 

Víme jiţ, jak vybrat v daný čas hlavní záměr. Výstupem algoritmu výběru akcí je 

však konkrétní atomická akce, kterou chce bytost provést. AND-OR strom 

podzáměrů a činností zvoleného hlavního záměru mohu rozdělit horizontálně na dvě 

části. Ve vrchní části jsou specifické podzáměry a činnosti pro daný hlavní záměr. 

Končí činnostmi, k jejichţ vykonání uţ bytost potřebuje pouze nalézt a nasbírat 

potřebné předměty, vykonat samotnou činnost a předměty opět poloţit. Nazvěme je 

semi-atomické činnosti
6
. Ve spodní části je pak mnoţina téměř totoţných podstromů, 

viz obrázek 8. 

 

 
 

Obrázek 8 – podstrom semi-atomické činnosti; hranaté obdélníky představují činnosti, zaoblené obdélníky 

představují záměry; záměr „Najít předmět“ a jeho podstrom je v podstromu n-krát, kde n je počet 

afordancí, které semi-atomická činnost vyžaduje; záměry „Jít do místnosti“ a „Prozkoumat místnost“ 

může bytost v rámci činnosti „Náhodné hledání“ splňovat opakovaně 
 

Výběr semi-atomické činnosti k hlavnímu záměru je v modelu řešen jednoduše. 

Činnost, kterou bude záměr splňovat, bytost vybere náhodně z činností, které 

v průběhu splňování daného hlavního záměru ještě neselhaly (OR-větvení). Při 

opakovaném plnění stejného hlavního záměru si bytost opět vybírá ze všech činností, 

minulá selhání nebere v potaz. Z podzáměrů, které bytost pro provedení činnosti 

potřebuje splnit, si vţdy vybere první nesplněný (AND-větvení). Zajistí se tak 

případná sekvenčnost akcí (např. nejprve naplnit konev, pak zalít záhon). 

 Výběr atomické akce k semi-atomické činnosti je jiţ o něco sloţitější. 

V rámci celého algoritmu výběrů akcí ho znázorňuje obrázek 9. 

                                                 
6 Jedná se o pracovní označení konkrétní úrovně ve stromu, na kterou se budu dále odkazovat. 

Náhodné hledání 

  

 

Semi-atomická činnost 

Kontrola kapsy Hledání po paměti 

 Najít předmět 

Jít do místnosti Sebrat předmět Jít do místnosti Prozkoumat místnost Sebrat předmět     

Vykonat činnost  

Vykonání Vyprázdnění 

Chůze Sebrání Chůze Průzkum Sebrání 

 Vyprázdnit kapsu 
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Obrázek 9 – algoritmus výběru akcí 

 

Pokud bytost nemá zvolený hlavní záměr, postupuje podle obrázku 9. Pokud ho jiţ 

zvolený má, vybírá záměr podle předchozí akce a jejího výsledku (úspěch/neúspěch) 

následovně (a poté pokračuje podle obrázku 9): 

 chůze (vţdy úspěšná) – vrátí se k nadřazené činnosti („hledání po paměti“ 

nebo „náhodné hledání) 

 kontrola kapsy 

o úspěch – vrátí se k nadřazené semi-atomické činnosti 

o neúspěch – nic (zůstává záměr „najít předmět“, vybere následující 

činnost „hledání po paměti‘) 

 průzkum (místnosti) 

o úspěch – vrátí se k činnosti „náhodné hledání“, následuje podzáměr 

„sebrat předmět“ 

o neúspěch – zbývá ještě nějaká neprozkoumaná místnost? 

Ano 

Ano 

Je v této 

místnosti? 

Ano 

Ano 
Výběr podzáměru „sebrat“ 

Výběr podzáměru „jít“ 
Ne 

Jaký je to 

proces? 

Není hledání 

Mám v paměti 

pozici předmětu? 

Hledání po paměti 

Ne Hledání po paměti selhalo, 

návrat k záměru „najít 

předmět“ 

Náhodné 

hledání 
Je tento pokoj 

prozkoumaný? 

Výběr podzáměru „jít“ 

Ne 

Má proces 

podzáměry? 

Ne 
Je to atomická akce – konec. 

Výběr prvního  

nesplněného podzáměru 

Vstup 
Máme zvolený 

hlavní záměr? 

Ne 

Ano 

Výběr hlavního záměru 

Výběr procesu, kterým se 

bude záměr uskutečňovat. Výběr podzáměru 

„prozkoumat“ 

Výběr záměru podle 

předchozí akce a jejího 

výsledku, popsáno níţe. 
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 Ano – vrátí se k činnosti „náhodné hledání“, následuje 

podzáměr „jít“ do náhodně zvolené neprozkoumané místnosti 

 Ne – činnost selhala, bytost se vrací stromem tak dlouho, 

dokud nenalezne alternativní proces, který ještě neselhal; 

pokud takový nenajde, musí zvolit nový hlavní záměr 

 sebrání (předmětu) 

o úspěch – vrátí se o dvě úrovně (dokončila činnost „sebrání“ i 

nadřazenou činnost „hledání po paměti“ nebo „náhodné hledání“) 

o neúspěch (předmět není na zapamatované pozici) – proces „hledání po 

paměti“ selhal, zůstává záměr „najít předmět“ (zkusí činnost 

„náhodné hledání“) 

 vykonání (činnosti) 

o úspěch – návrat k nadřazené semi-atomické činnosti, následuje 

podzáměr „vyprázdnit kapsu“ 

o neúspěch - bytost se vrací stromem tak dlouho, dokud nenalezne 

alternativní proces, který ještě neselhal; pokud takový nenajde, musí 

zvolit nový hlavní záměr 

 vyprázdnění (kapsy) – vţdy úspěšné – vrací se stromem tak dlouho, dokud 

nenalezne nesplněný podzáměr; pokud ţádný nenajde, zvolí nový hlavní 

záměr 

Popsaný mechanismus má své limitace. Nepočítá například se stavy předmětů 

(prázdná/plná konev), coţ mu znemoţňuje věrohodně simulovat některé sloţitější 

činnosti. Pro pouţití libovolného předmětu navíc vyţaduje jeho sebrání do kapsy. 

V případě objemných nebo dokonce nemobilních předmětů (např. strom) tedy opět 

nepůsobí příliš věrohodně. Jeho výhodou je ale relativní jednoduchost a 

transparentnost. Maximální věrohodnost simulovaných činností však není 

předmětem této práce a pro potřeby zapomínání je mechanismus plně dostačující. 

3.2 Model emocí 

Psychologické výzkumy poukazují na vliv emocí na zapomínání (viz kapitolu 1). 

Aby tedy zapomínání působilo věrohodněji, zavádíme v našem modelu jednoduchý 

model emocí. 

3.2.1 Analýza 

Výstupem emočního modelu je emotivnost kaţdé vzpomínky uloţené v paměti. 

Abychom mohli vzpomínky porovnávat na základě emotivnosti a vyuţít ji pro 

výpočet celkové důleţitosti vzpomínky (viz kapitolu 3.3), vyjádříme ji reálným 

číslem E.  

Přestoţe je výstupem modelu pouze jedna hodnota, potřebujeme pro věrnější 

simulaci emocí o něco komplexnější veličinu. Rozdělíme tedy emoci na dvě sloţky 

intenzitu I a příjemnost P. Obě hodnoty jsou opět reálná čísla, přičemţ intenzita je 
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nezáporná (záporná nedává valný smysl). Tímto způsobem jiţ můţeme nasimulovat 

různorodější emoce, například: 

 radost – vysoká intenzita, kladná příjemnost 

 smutek, strach – vysoká intenzita, záporná příjemnost 

 vzrušení – vysoká intenzita, příjemnost blízká nule 

Jak z intenzity a příjemnosti určit výslednou emotivnost? Logické je, aby emotivnost 

rostla s intenzitou. Moţností je několik: 

1. E = I + P 

Pro P = -I by byla emotivnost nulová, coţ by nedávalo valný smysl. 

 

2. E = I * P 

Emotivnost by byla kladná pro příjemné vzpomínky, záporná pro nepříjemné, 

pro neutrální blízká nule. Bytost by zapomínala nejdříve nepříjemné 

vzpomínky, pak neutrální a nakonec příjemné. 

3. E = I  

Příjemnost by neměla na emotivnost vliv. 

Podle experimentů psychologů to nevypadá, ţe by příjemnost vzpomínky měla tak 

přímočarý vliv na zapomínání, jaký by dávala moţnost 2. Pro náš model tedy 

zvolíme moţnost 3. Příjemnost v našem modelu bohuţel zůstane nevyuţita. Najít 

způsob, jak ji do modelu začlenit, případně jakou zvolit vhodnější reprezentaci 

emocí, tak zůstává zajímavým námětem pro budoucí práce. 

Emotivnost by mohla být pevně dána pro kaţdou činnost. To by však skutečnosti 

příliš neodpovídalo. Stejná činnost vykonávaná za různých okolností můţe mít 

různou emotivnost. Proto budeme výslednou emotivnost počítat ze dvou hodnot – 

statické emotivnosti činnosti Es, která vyjadřuje skutečnost, ţe některé činnosti jsou 

obvykle více emotivní neţ jiné (např. rvačka bývá emotivnější neţ mytí nádobí) a 

dynamické emotivnosti („nálady“) Ed, která se v průběhu dne mění v závislosti na 

okolních jevech nebo výsledcích našich akcí (viz kapitolu 3.2.2). Jak ale z těchto 

dvou hodnot určit výslednou emotivnost? Můţeme je buď sečíst, nebo pouţít větší 

z obou hodnot. V prvním případě by byla k vytvoření vysoce emotivní vzpomínky 

potřeba jak emotivní činnost, tak emotivní nálada. V druhém případě by stačila jedna 

z nich. Bliţší skutečnosti se zdá být první moţnost. Výslednou emotivnost budeme 

tedy počítat podle vzorce: 

E = Es + Ed = Is + Id 

3.2.2 Dynamická emotivnost 

Dynamická emotivnost vyjadřuje náladu (rozpoloţení) bytosti. Má svou základní 

hodnotu7, která je dána pro kaţdý den jako funkce času Zd(t), kde t je počet minut od 

začátku dne. Vyjadřuje vliv všech nemodelovaných jevů (např. fyziologické procesy, 

                                                 
7
  Mluvím-li o hodnotě emotivnosti, mám vždy na mysli obě její složky – příjemnost  i intenzitu. 
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Ed 

Zd 

počasí, ostatní bytosti) a je nezávislá na záměrech a akcích bytosti. Aktuální hodnota 

nálady bytosti Ed(t) je rovna její základní hodnotě, dokud nenastane některá z 

událostí (viz kapitola 3.2.3), která ji od této hodnoty skokově vychýlí. V průběhu 

času se pak aktuální hodnota opět postupně vrací k základní hodnotě. Od aktuální 

hodnoty se po kaţdé minutě simulace odečte p-násobek rozdílu aktuální a základní 

hodnoty, kde 0<p<1 je parametr. Vyjádřeno vzorcem: 

 

Ed(t) = Ed(t-1) – p*(Ed(t-1) – Zd(t)), 

 

Příjemnost a intenzita se budou počítat zvlášť, obě podle popsaného vzorce. Můţeme 

tedy pro ně tedy mít dva různé parametry pp a pi. 

Lze nahlédnout, ţe pro konstantní Zd = 0 a Ed(0) = x (aktuální hodnota „vychýlená“ 

na začátku simulace o hodnotu x) by se aktuální hodnota chovala jako exponenciála: 

 

Ed(t) = x * (1 – p)t, 

 

Příklad vývoje jedné sloţky nálady v průběhu simulace je znázorněn na obrázku 10. 

 

 

 
Obrázek 10 – vývoj jedné složky nálady bytosti v průběhu simulace; přerušovanou čarou je znázorněna 

základní hodnota Zd, plnou čarou aktuální hodnota Ed; šipky znázorňují vychýlení od základní hodnoty 

způsobené událostmi 

 

3.2.3 Události měnící náladu 

Následující události v průběhu simulace vychylují hodnotu aktuální emoce: 

 nalezení hledaného předmětu 

o mírné sníţení intenzity (uklidnění), zvýšení příjemnosti (spokojenost) 

o I = I + i1, P = P + p1 

 nenalezení hledaného předmětu 

o zvýšení intenzity (překvapení, zneklidnění), sníţení příjemnosti 

(vztek) 

o I = I + i2, P = P + p2 

 splnění hlavního záměru 

o mírné sníţení intenzity, zvýšení příjemnosti 

o I = I + i3, P = P + p3 

t 
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 nesplnění hlavního záměru 

o zvýšení intenzity, sníţení příjemnosti 

o I = I + i4, P = P + p4 

 promeškání hlavního záměru 

o zvýšení intenzity, sníţení příjemnosti 

o I = I + i5, P = P + p5 

 

I je aktuální hodnota intenzity, P je aktuální hodnota příjemnosti, i1 - i5, p1 – p5, jsou 

parametry, které je třeba vhodně nastavit (viz kapitolu 6).  

Zřejmě bude i1, i3, p2, p4, p5 < 0 (jde o sníţení) a i2, i4, i5, p1, p3 > 0 (zvýšení). Dále  

|i1| < |i2|, |p1| < |p2|, |i3| < |i4| a |p3| < |p4|, protoţe nalezení předmětu a splnění záměru 

jsou častější jevy neţ nenalezení předmětu a nesplnění záměru a měly by tedy emoce 

méně ovlivnit. Obdobně |i1| < |i3|, |p1| < |p3|, neboť pro splnění jednoho hlavního 

záměru je obvykle potřeba nalézt větší mnoţství předmětů. K nesplnění záměru však 

většinou stačí nenalezení jednoho předmětu, proto nemusí být nutně |i2| < |i4|,   

|p2| < |p4|. Bude třeba parametry nastavovat společně s parametrem p, který určuje 

rychlost návratu emoce k původní hodnotě. 

 

3.2.4 Použití emotivnosti 

V průběhu simulace se průběţně aktualizuje nálada bytosti a spolu se statickou 

emotivností se pouţívá k určení emotivnosti činností ukládaných do paměti (viz 

kapitolu 3.2.1). V hierarchické struktuře vzpomínek se emotivnost propaguje od listů 

směrem vzhůru následujícím způsobem. Spočítá se emotivnost provedené činnosti, 

poté se porovná se emotivnostmi jejich podčinností. Jako výsledná emotivnost se 

uloţí maximum z těchto hodnot. Tím je zajištěno, ţe podčinnost nemá nikdy vyšší 

emotivnost neţ nadřazená činnost, tím pádem bytost nikdy nezapomene detail 

vzpomínky později, neţ vzpomínku samotnou. 

 

3.3 Dlouhodobá paměť a zapomínání 

Dlouhodobá paměť slouţí bytosti k ukládání informací o činnostech, které provádí, a 

jejich následnému vyuţití k odpovědi na otázku „Co jsi dělala v daném časovém 

období?“. Bytost si do ní také ukládá pozici předmětů, které pouţila, a vyuţívá toho 

při jejich opětovném hledání. 

  

3.3.1 Analýza 

V našem modelu paměti vycházíme z modelu popsaného v [5] a kapitole 2.1.2. 

Přejímáme jeho hierarchickou strukturu činností. Hlavním důvodem je, ţe nám 

umoţňuje ohodnotit vzpomínky podle jejich detailnosti (úrovně v hierarchii) a 
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následně také postupně od nejniţších pater vzpomínky odstraňovat v procesu 

zapomínání. Strukturu dále rozšiřujeme o obousměrné propojení vzpomínek 

v horizontálním i vertikálním směru, čímţ proces zapomínání usnadňujeme a 

zrychlujeme. Struktura paměti je popsána v kapitole 3.3.2, algoritmus ukládání do ní 

v kapitole 3.3.3. 

Vylepšujeme také samotný proces zapomínání. Ve zmíněném modelu bylo 

pouze odstraňováno celé spodní patro hierarchie, bez ohledu na stáří nebo jiné 

ohodnocení vzpomínek. My oproti tomu zavádíme komplexnější a věrohodnější 

postup. Vzpomínky ohodnocujeme na základě jejich detailnosti, stáří a emotivnosti a 

provádíme zapomínání na základě tohoto ohodnocení (odstraňujeme vzpomínky 

s nejniţším ohodnocením, viz kapitolu 3.3.5). Hloubka paměťové struktury se tak 

sniţuje s jejím stářím a emotivnost vzpomínek způsobuje její nepravidelnost, coţ 

odpovídá psychologickým experimentům popsaným v kapitole 2. Přesto se snaţíme 

zachovat co nejniţší časovou sloţitost pouţitých algoritmů, aby byly pouţitelné i pro 

velké objemy dat v paměti, které vznikají při delších nebo sloţitějších simulacích. 

Přidáváme dále moţnost redukce délky odpovědi na výše poloţenou otázku. 

Obzvláště při zadání delšího časového období je totiţ jinak odpověď příliš dlouhá. 

Přímo se nabízí pouţití obdobného algoritmu, jako pro zapomínání (ohodnocení 

vzpomínek a vybrání těch s nejvyšším ohodnocením). Zatímco algoritmus 

zapomínání bude typicky odebírat menší počet vzpomínek, neţ jich v paměti 

zachová (obzvláště pokud ho budeme spouštět opakovaně), algoritmus pro 

dotazování bude spíše odebírat větší počet vzpomínek, neţ kolik jich nakonec vybere 

do odpovědi. Proto se algoritmy budou lišit. Také vlastní ohodnocení vzpomínek 

bude jiné. Nebude v něm hrát roli stáří vzpomínky (kdyţ vybíráme nejzajímavější 

vzpomínky, nezajímá nás, jak jsou staré).  Algoritmus je popsán v kapitole 3.3.4. 

 Součástí modelu je také moţnost přehledného zobrazení obsahu paměti. 

Vzpomínky chceme zobrazit tak, aby byla znázorněna jejich hierarchie. Zároveň 

poţadujeme, aby byly uspořádány podle času. Vytvoříme tedy graf, jehoţ osa X bude 

představovat čas vzpomínky. Její měřítko se vţdy upraví podle celkového času 

simulace. Osa Y bude představovat úroveň činnosti v hierarchii. Její měřítko bude 

zase závislé na maximální úrovni všech činností. Vlastní vzpomínky se zobrazí jako 

obdélníky s krajními body [t1, u - (h / 2)] a [t2, u + (h / 2)], kde t1 je počáteční čas 

vzpomínky, t2 koncový čas vzpomínky, u je úroveň vzpomínky v hierarchii a h je 

šířka obdélníku, zvolená podle měřítka osy Y. Pro delší simulaci budou jednotlivé 

obdélníky relativně krátké, bude tedy potřeba umoţnit přiblíţení pohledu jen na 

určitou část grafu. Obdélníky budou obarvené podle důleţitosti vzpomínky (např. 

barevným přechodem červená-zelená, kde červené budou nejméně důleţité a zelené 

nejvíce důleţité vzpomínky). Příklad zobrazení podstromu vzpomínek je na obrázku 

11. 
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Obrázek 11 (barevný) – grafické zobrazení podstromu vzpomínky v paměti; úroveň vzpomínky se počítá 

od listů, proto nemusí být přímí potomci vzpomínky na stejném řádku – znázorněno šipkami 

3.3.2 Struktura paměti 

Stejně jako předchozí model, obsahuje i tento dva druhy záznamů o provedených 

činnostech: procesy a linky. Informace o procesu zahrnuje: 

 jméno činnosti 

 seznam rodičovských procesů (přímých předchůdců v hierarchii)
8
 

 úroveň v hierarchii (listy mají úroveň 1, jejich rodičovské procesy úroveň 2, 

atd.) 

 seznam linků, které na proces odkazují 

 statickou emotivnost činnosti (viz kapitolu 3.2.1) 

Link představuje konkrétní provedení činnosti v čase. Obsahuje: 

 odkaz na uloţený proces 

 časy zahájení a ukončení vykonávání činnosti 

 odkazy na sousední linky – předchozí, následný, rodičovský a prvního 

potomka – slouţí k usnadnění odstraňování linků při zapomínání (viz 

kapitolu 3.3.3) 

 výslednou emotivnost činnosti (viz kapitolu 3.2.1) 

 celkovou důleţitost vzpomínky 

 podrobnosti vzpomínky (místnost, pouţité předměty, záměr, 

úspěch/neúspěch) 

Vzniká tak obdobná struktura, jako v předchozím modelu. Linky jsou však více 

provázány, coţ usnadňuje práci s nimi (především při zapomínání). Struktura je 

znázorněna na obrázku 12. 

 

                                                 
8 Jeden proces může mí několik rodičovských procesů, např. „sbírání předmětu“ je podprocesem procesu „hledání 

po paměti“ i „náhodné hledání“. 

t 

u 
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Obrázek 12 – vzájemné provázání linků v paměti 

 

 

Ve vlastní dlouhodobé paměti má pak bytost uloţeny tyto informace: 

 mapu dvojic [název procesu, proces], umoţňující vyhledávání dle názvu 

procesu 

 seznam dvojic [den, první link], který stejně jako v předchozím modelu 

urychluje vyhledávání vzpomínek podle času 

 odkaz na poslední link, navazuje se na něj v procesu ukládání (viz kapitolu 

3.3.3) 

 počet linků v paměti (abychom ho nemuseli přepočítávat) 

 odkaz na emoční modul (pro ukládání aktuální hodnoty emoce) 

Informace o předmětech jsme v našem modelu redukovali na mapu dvojic 

[afordance, číslo místnosti], do které si bytost ukládá jen poslední pozici předmětu 

s danou afordancí. Pro potřeby našeho modelu (hledání předmětu s danou afordancí) 

je takováto jednoduchá paměť na předměty plně dostačující. 

 

3.3.3 Ukládání do paměti 

Ukládání činnosti do paměti probíhá při kaţdém výběru činnosti mechanismem 

výběru akcí (viz kapitolu 3.1.3). Ukládají se činnosti z kaţdé úrovně hierarchie při 

tom, jak ji mechanismus prochází v průběhu rozhodování. Vstupem algoritmu 

ukládání jsou informace o činnosti (název, rodičovská činnost, záměr, emotivnost a 

atributy činnosti), čas počátku vykonávání a úspěch/neúspěch předchozí činnosti. 

Vlastní algoritmus má dvě fáze: aktualizace procesů a aktualizace linků.  

Aktualizace procesů probíhá následovně: 

 Pokud ještě není v paměti (konkrétně v mapě procesů) proces, odpovídající 

ukládané činnosti (podle jména), vytvoří se nový proces a přidá se do mapy. 

 Pokud má činnost rodičovskou činnost, vyhledá se k ní odpovídající 

rodičovský proces v mapě procesů a přidá se do seznamu rodičů ukládaného 

(nebo nalezeného) procesu. 

Aktualizace linků je o něco sloţitější. Vyuţívá odkazu na poslední uloţený link.  

Prováděné operace se liší pro čtyři různé vztahy posledního linku a rodičovského 

procesu aktuálně ukládaného procesu (dále jen rodič): 
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a) poslední link je prázdný
9
 

 vytvoří se nový link s danými údaji (proces, čas začátku, detaily) 

b) poslední link odkazuje na proces shodný s rodičem 

 vytvoří se nový link 

 vzájemně se propojí s předchozím linkem vazbou rodičovský link – 

první potomek 

c) rodičovský link předchozího linku odkazuje na rodiče, nebo jsou oba prázdné 

(nová i poslední činnost mají stejného nebo prázdného rodiče, jsou tedy na 

stejné úrovni v hierarchii) 

 vytvoří se nový link 

 vzájemně se propojí s předchozím linkem vazbou předchozí link – 

následující link 

 uloţí si odkaz na rodičovský link 

 doplní informace posledního linku (čas dokončení, aktuální emoce, 

úspěch/neúspěch) 

d) neplatí ani jedna z předchozích moţností, předchozí link a rodič nejsou 

„přímí příbuzní“ 

 vracíme se stromem linků (pomocí odkazu na rodičovský link) tak 

dlouho, dokud nenalezneme společného předka (rodičovský link 

odkazuje na rodiče), nebo dokud není rodičovský link prázdný 

 cestou doplňujeme informace linků (čas dokončení, aktuální emoce, 

úspěch/neúspěch) 

 pokračujeme stejně, jako v případě c) 

Na konci algoritmu provedeme tyto společné kroky: 

 aktualizujeme seznam prvních linků dní – pokud je seznam prázdný nebo je 

poslední záznam z předchozího dne, přidáme nový záznam 

 přesměrujeme ukazatel posledního linku na právě vloţený link 

 navýšíme čítač linků 

Časová sloţitost aktualizace procesů je při vhodně zvolené datové struktuře 

(hashování) konstantní. Časová sloţitost aktualizace linků je v případech a), b), c) 

konstantní, v případě d) O(log n), kde n počet činností v hierarchii jednoho hlavního 

záměru. 

 Informace o předmětech se ukládají nezávisle na činnostech. Při pokládání 

předmětu (činnost „vyprázdnění kapsy“) se v paměti aktualizuje umístění (číslo 

místnosti) pro všechny jeho afordance. Časová sloţitost je opět konstantní 

(hashování). 

 

                                                 
9 Nastává pouze před prvním uložením, když paměť ještě žádný link neobsahuje. Bytost nikdy nezapomene právě 

vykonanou činnost. 
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3.3.4 Dotazování 

Bytost v našem modelu umí odpovídat na dvě otázky: 

1. Kam jsi odloţila předmět s danou afordancí? 

2. Co jsi dělala v daném časovém období? 

První otázku si bytost klade pokaţdé, kdyţ hledá předmět potřebný pro provedení 

nějaké činnosti. Tuto informaci má přímo uloţenou v mapě, na otázku si tedy odpoví 

v konstantním čase. 

 Druhou otázku bytosti pokládá uţivatel. Pro delší časové období můţe být 

odpověď obsahující všechny činnosti, které má bytost za toto období uloţené 

v paměti dost dlouhá a nepřehledná. Uţivatel má proto moţnost omezit rozsah 

odpovědi dvěma způsoby. Můţe zadat konkrétní činnost, která ho zajímá (vybere 

jednu činnost z nabídky všech činností). V tom případě bytost vyhledá v paměti 

pouze vzpomínky na tuto činnost, včetně podřazených činností, které v rámci jejího 

provádění vykonala. Dále můţe zadat přesný počet vět (jedna věta odpovídá jedné 

činnosti), které má odpověď obsahovat. Bytost pak vybere ze zadaného období daný 

počet pro ni nejdůleţitějších vzpomínek. Obě moţnosti omezení délky odpovědi 

můţe uţivatel kombinovat. Přiklad dotazu je: „Co a jak jsi vařila od pondělí do 

čtvrtka?“ 

Důležitost vzpomínky pro dotazování je reálné číslo Iq. Chceme, aby rostla 

s emotivností vzpomínky a s její úrovní v hierarchii. Rozhodli jsme se ji tedy počítat 

podle následujícího vzorce: 

 

Iq = ph *        + pe *        , 

 

kde H je úroveň činnosti v hierarchii (kde listy mají úroveň 1, směrem k rodičům 

úroveň roste), Hmax je maximální úroveň činnosti, E je emotivnost vzpomínky (viz 

kapitolu 3.2.1), Emax je maximální emotivnost, ph a pe jsou parametry, které je 

potřeba vhodně nastavit (viz kapitolu 5). Nejméně důleţité jsou tedy detaily (nízká 

úroveň v hierarchii) málo emotivních vzpomínek. Hodnoty úrovně a emotivnosti jsou 

normalizovány, nabývají hodnot od 0 do 1, coţ usnadní parametrizaci. Hodnoty H a 

Hmax se mohou v průběhu simulace měnit
10

, proto je nutné je přepočítat před kaţdým 

dotazem, který bude ohodnocení pouţívat (má zadán počet vět odpovědi).  

 Vlastní algoritmus sestavování odpovědi je následující: 

1. V seznamu prvních linků dní (datová struktura paměti) nalezneme první den, 

který jiţ zasahuje do daného období, a získáme první link daného dne. 

2. Pomocí odkazů na další linky procházíme linky nejvyšší úrovně, aţ 

nalezneme první link zasahující do daného období. 

3. Pokud je dáno omezení počtu vět odpovědi, přepočítáme úrovně procesů. 

                                                 
10 Maximální úroveň Hmax se změní, když bytost provede novou činnost s hlubší hierarchií podčinností.  

Úroveň  H činnosti se změní, když ji bytost provede pomocí nové, hlubší, větve podčinností. 
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4. Procházíme linky do hloubky. Díky horizontálnímu propojení linků je 

procházení snazší. Následující link získáme z prvního existujícího z těchto 

odkazů: 

 na prvního potomka linku 

 na následující link 

 na následující link prvního předka, který takový link má (pomocí 

odkazů na předka procházíme předky, dokud nenalezneme takového, 

který má odkaz na následující link) 

Linky přidáváme do seznamu pro odpověď. Pokud je dána konkrétní činnost, 

přidáváme pouze linky na tuto činnost a její potomky. Pokud je dané omezení 

počtu vět, průběţně přepočítáváme důleţitost procházených linků a 

udrţujeme si odkaz na nejméně důleţitý link v seznamu. Kdyţ počet linků v 

seznamu dosáhne daného omezení, přidáme do něj nový link pouze tehdy, 

pokud je alespoň stejně důleţitý
11

 jako dosavadní nejméně důleţitý link a 

tento ze seznamu odstraníme. Tímto postupem procházíme všechny linky 

z daného období pouze jednou a opakovaně procházíme pouze kratší seznam 

linků k odpovědi. Procházení do hloubky ukončíme, kdyţ narazíme na první 

link, který do daného období vůbec nezasahuje (nebo dojdeme na poslední 

link v paměti). 

5. Ze seznamu linků vytvoříme slovní odpověď. 

Časová sloţitost jednotlivých kroků je v nejhorším případě: 

1. O(n1), kde n1 je počet dní simulace 

2. O(n2), kde n2 je počet činností nejvyšší úrovně, které bytost vykonala 

v průběhu jednoho dne 

3. O(n3 * log n4), kde n3 je počet různých činností nejvyšší úrovně a n4 je 

maximální počet činností v podstromu jedné činnosti 

4. O(n5 * n6), kde n5 je počet činnosti, které bytost vykonala v daném časovém 

období a n6 je poţadovaný počet vět odpovědi (pokud není dán, je n6 = 1) 

5. O(n6), pokud není dán, pak O(n5) 

Hodnoty n1, n2, n3, n4 a n6 jsou vzhledem k n5 zanedbatelně malé (můţeme je omezit 

konstantou, např. c = 100).  Celková sloţitost je tedy O(n5). 

 

3.3.5 Zapomínání 

Vstupem procesu zapomínání je počet vzpomínek (linků) nr, které si má bytost 

v paměti zachovat, a aktuální čas ta. Bytost ze své paměti odstraní tolik nejméně 

důleţitých vzpomínek, aby v ní zůstal pouze zadaný počet.  

Důležitost vzpomínky pro zapomínání je reálné číslo If. Stejně jako v případě 

dotazování chceme, aby rostla s emotivností vzpomínky a s její úrovní. Navíc však 

                                                 
11 Linky procházíme chronologicky. Pokud bude mít tedy více linků stejnou důležitost, v odpovědi budou 

zahrnuty ty novější z nich. Můžeme to interpretovat tak, že si bytost mladší vzpomínky pamatuje o něco lépe. 
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poţadujeme, aby klesala se stářím vzpomínky. Rozhodli jsme se ji tedy počítat podle 

vzorce: 

 

If = Iq – pt * f (                ) , 

 

kde If je výsledná důleţitost vzpomínky, Iq je důleţitost vzpomínky pro dotazování 

(zahrnuje důleţitost úrovně a emotivnosti, viz kapitolu 4.3.3), pt je parametr, který je 

třeba vhodně nastavit (viz kapitolu 6), ta je aktuální čas, tp je čas vzpomínky a t0 je 

počáteční čas simulace. Jako čas vzpomínky bereme čas dokončení provádění 

činnosti. Společně s propagací emočního ohodnocení tak dosáhneme toho, ţe 

výsledná důleţitost vzpomínky bude vţdy větší nebo rovna důleţitosti podřazených 

vzpomínek. V čitateli zlomku figuruje stáří vzpomínky, ve jmenovateli stáří bytosti. 

Zlomek tedy nabývá hodnoty od 0 do 1, je normalizovaný, coţ usnadňuje 

parametrizaci. Je na něj dále aplikována nelineární funkce f, neboť experimenty 

uvedené v kapitole 1 naznačují nelineární vliv stáří vzpomínky na zapomínání. Její 

volba bude rovněţ diskutována v kapitole 5. 

 Algoritmus zapomínání je následující: 

1. Aktualizujeme úrovně procesů v hierarchii. 

2. Přepočítáme ohodnocení linků podle aktuálního času. 

3. Dokud je počet linků v paměti větší neţ poţadovaný provádíme kroky: 

a. Nalezneme nejméně důleţitý link. 

b. Přesměrujeme odkazy jeho sousedních linků (viz obrázek 13). 

c. Pokud link odkazuje na proces nejvyšší úrovně, projdeme seznam 

prvních linků dní. Pokud seznam tento link obsahuje, nahradíme ho 

jeho následníkem. Pokud jiţ následník časově zasahuje do 

následujícího dne, záznam ze seznamu prvních linků odstraníme 

(odkazuje na něj jiţ ukazatel pro následující den). 

d. Odstraníme link ze seznamu linků jeho procesu. 

e. Sníţíme počítadlo linků. 

Časová sloţitost jednotlivých kroků je v nejhorším případě: 

1. O(n1 * log n2), kde n1 je počet různých činností nejvyšší úrovně a n2 je 

maximální počet činností v podstromu jedné činnosti 

2. O(n3), kde n3 je počet všech zapamatovaných činností (počet všech linků v 

paměti) 

3. O(n3 * n4), kde n4 je počet linků, které chceme zapomenout 

Celková časová sloţitost je tedy O(n3 * n4), neboť velikost n1 a n2 je opět vzhledem 

k n3 zanedbatelně malá. Zjevně je n4 = n3 – nr (nr je vstupní parametr – počet linků, 

které chceme zachovat). Pokud budeme proces zapomínání spouštět opakovaně 

kaţdý den a se stejným parametrem, bude n4 rovno počtu činností, které bytost 

vykoná v průběhu jednoho dne. 
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Obrázek 13 – přesměrování odkazů linků při zapomínání; vlevo je znázorněno vypouštění vnitřního 

potomka, vpravo vypouštění krajního potomka; škrtnuté linky jsou odstraněny, odkazy na ně jsou 

nahrazeny novými (znázorněny tečkovaně) 

 

 

 
 

  



30 

 

4. Implementace 

Prototypová aplikace, na které ověříme funkčnost modelu, byla implementována 

v jazyce Java. Aplikace provádí jednoduchou simulaci ţivota jedné virtuální bytosti. 

Umoţňuje sledovat její počínání – pohyb po virtuálním světě a vykonávání činností. 

Zobrazuje její naplánované úkoly a aktivity, aktuální velikost paměti (počet linků) a 

graficky znázorňuje vývoj její nálady v čase. Na vyţádání zobrazí v novém okně 

aktuální obsah dlouhodobé paměti, nebo provede proces zapomínání (uţivatel zadá 

poţadovaný počet linků, které mají v paměti zůstat). Je moţné nastavit samovolné 

zapomínání vţdy o půlnoci. Dále umoţňuje vyvolat dialog pro zadání otázky: „Co jsi 

dělala v daném časovém období?“ Uţivatel zadá časové údaje, případně poţadovaný 

počet vět odpovědi a můţe ze seznamu všech dostupných činností vybrat tu, které se 

má odpověď týkat. Po odeslání dotazu a jeho zpracování se dočká textové odpovědi. 

Například po zadání dotazu na mytí nádobí během dne 1 bytost odpoví: 

 

21:00:00-22:36:00, Day 1: I was washing dishes . 

   21:00:00-21:57:00, Day 1: I was preparing washing . 

      21:00:00-21:15:00, Day 1: I was filling pot . 

         21:00:00-21:01:00, Day 1: I was checking pocket for a boilable item, failed. 

         21:01:00-21:05:00, Day 1: I was searching using memory for a boilable item. 

            21:01:00-21:04:00, Day 1: I was going from the room n.8 to the room n.5. 

            21:04:00-21:05:00, Day 1: I was picking up a boilable item. 

         21:05:00-21:06:00, Day 1: I was checking pocket for a wetable item, failed. 

         21:06:00-21:09:00, Day 1: I was searching using memory for a wetable item. 

            21:06:00-21:08:00, Day 1: I was going from the room n.5 to the room n.3. 

            21:08:00-21:09:00, Day 1: I was picking up a wetable item. 

         21:09:00-21:14:00, Day 1: I was executing filling pot. 

         21:14:00-21:15:00, Day 1: I was emptying pocket . 

      21:15:00-21:34:00, Day 1: I was making fire . 

         21:15:00-21:16:00, Day 1: I was checking pocket for a lightable item, failed. 

         21:16:00-21:21:00, Day 1: I was searching using memory for a lightable item. 

            21:16:00-21:20:00, Day 1: I was going from the room n.3 to the room n.7. 

            21:20:00-21:21:00, Day 1: I was picking up a lightable item. 

         21:21:00-21:22:00, Day 1: I was checking pocket for a fireable item, failed. 

         21:22:00-21:23:00, Day 1: I was searching using memory for a fireable item. 

            21:22:00-21:23:00, Day 1: I was picking up a fireable item. 

         21:23:00-21:33:00, Day 1: I was executing making fire. 

         21:33:00-21:34:00, Day 1: I was emptying pocket . 

      21:34:00-21:57:00, Day 1: I was warming water . 

         21:34:00-21:35:00, Day 1: I was checking pocket for a boilable item, failed. 

         21:35:00-21:40:00, Day 1: I was searching using memory for a boilable item. 

            21:35:00-21:39:00, Day 1: I was going from the room n.7 to the room n.3. 

            21:39:00-21:40:00, Day 1: I was picking up a boilable item. 

         21:40:00-21:41:00, Day 1: I was checking pocket for a fireable item, failed. 
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         21:41:00-21:46:00, Day 1: I was searching using memory for a fireable item. 

            21:41:00-21:45:00, Day 1: I was going from the room n.3 to the room n.7. 

            21:45:00-21:46:00, Day 1: I was picking up a fireable item. 

         21:46:00-21:56:00, Day 1: I was executing warming water. 

         21:56:00-21:57:00, Day 1: I was emptying pocket . 

   21:57:00-22:36:00, Day 1: I was cleaning dishes . 

      21:57:00-21:58:00, Day 1: I was checking pocket for a boilable item, failed. 

      21:58:00-21:59:00, Day 1: I was searching using memory for a boilable item. 

         21:58:00-21:59:00, Day 1: I was picking up a boilable item. 

      21:59:00-22:00:00, Day 1: I was checking pocket for a stickable item, failed. 

      22:00:00-22:01:00, Day 1: I was searching using memory for a stickable item. 

         22:00:00-22:01:00, Day 1: I was picking up a stickable item. 

      22:01:00-22:02:00, Day 1: I was checking pocket for a sliceable item, failed. 

      22:02:00-22:03:00, Day 1: I was searching using memory for a sliceable item. 

         22:02:00-22:03:00, Day 1: I was picking up a sliceable item. 

      22:03:00-22:04:00, Day 1: I was checking pocket for a dishable item, failed. 

      22:04:00-22:05:00, Day 1: I was searching using memory for a dishable item. 

         22:04:00-22:05:00, Day 1: I was picking up a dishable item. 

      22:05:00-22:35:00, Day 1: I was executing cleaning dishes. 

      22:35:00-22:36:00, Day 1: I was emptying pocket . 

 

Jednotlivé věty odpovědi jsou odsazeny podle úrovně popisované činnosti v 

hierarchii. Kdyţ bytosti poloţíme tutéţ otázku, ale omezíme počet vět odpovědi na 

10, dočkáme se odpovědi: 

 

21:00:00-22:36:00, Day 1: I was washing dishes . 

   21:00:00-21:57:00, Day 1: I was preparing washing . 

      21:00:00-21:15:00, Day 1: I was filling pot . 

      21:15:00-21:34:00, Day 1: I was making fire . 

         21:16:00-21:21:00, Day 1: I was searching using memory for a lightable item. 

      21:34:00-21:57:00, Day 1: I was warming water . 

         21:35:00-21:40:00, Day 1: I was searching using memory for a boilable item. 

   21:57:00-22:36:00, Day 1: I was cleaning dishes . 

      22:02:00-22:03:00, Day 1: I was searching using memory for a sliceable item. 

      22:04:00-22:05:00, Day 1: I was searching using memory for a dishable item. 

 

Ukázka z prototypové aplikace je na obrázku 14. 
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Obrázek 14 – ukázka z prototypové aplikace 

 

 Virtuální svět, ve kterém se bytost pohybuje, je, jak jiţ bylo řečeno, 

zjednodušen na čtvercovou matici místností o rozměrech NxN. Implementace 

umoţňuje zvolit libovolné přirozené N (je třeba přihlédnout k velikosti paměti 

počítače a rozlišení obrazovky). Na začátku simulace se vygenerují dveře propojující 

některé místnosti tak, ţe se nejprve vytvoří dveře mezi všemi sousedními místnostmi 

a následně se v náhodném pořadí jednotlivé dveře odebírají. Pokud by odebrání dveří 

způsobilo nedostupnost nějaké místnosti, dveře se neodeberou. Algoritmus skončí po 

pokusu o odebrání všech dveří. Získáme tak vlastně kostru grafu (kde vrcholy grafu 

jsou místnosti a hranami grafu jsou dveře). Po vygenerování dveří se ještě vytvoří 

jeden kus od kaţdého předmětu a umístí se do náhodné místnosti. Předměty včetně 

jejich afordancí jsou definovány v samostatném textovém souboru, který lze 

jednoduše upravovat (viz příloha C). 

 Záměry bytosti se načítají ze samostatného souboru. Obsahuje seznam úkolů 

a aktivit, které má bytost kaţdý den vykonat, společně s časovým údajem, kdy chce 

s vykonáváním začít. Dále obsahuje seznam neplánovaných úkolů a číselný údaj 

udávající počet těchto úkolů, které se kaţdý den náhodně ze seznamu vyberou a 

naplánují na náhodný čas. 

 Pro uloţení informací o činnostech a pouţitých předmětech jsme pouţili 

následující datové struktury: 

 Procesy jsou uloţeny hashovací tabulce (HashMap) s klíčem „název 

procesu“, která umoţňuje vkládání a vyhledávání podle názvu v konstantním 

čase. Jednotlivé procesy si udrţují seznam odkazů na své moţné předchůdce 

v hierarchii. 

 První linky jednotlivých dní jsou uloţeny v poli (ArrayList) s indexem čísla 

dne. V případě zapomenutí všech linků z jednoho dne neodstraníme prvek 

z pole, pouze ho nahradíme nulovým. Odebírání a přidávání má tak 

konstantní sloţitost. Vyhledávání prvního linku daného dne má v nejhorším 

případě lineární sloţitost vzhledem k počtu dní (v případě vyprázdněné 

paměti a dotazu na poslední den). 

 Linky jsou propojeny odkazy a tvoří tak datovou strukturu popsanou 

v kapitole 3.3.2. 
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 Informace o poloze předmětů jsou uloţeny v hashovací tabulce, kde klíčem je 

afordance a hodnotou číslo místnosti. Určení místnosti, kde se naposledy 

vyskytoval předmět s danou afordancí má tedy konstantní sloţitost. 

Pro grafické znázornění obsahu paměti a vývoje emocí bytosti v průběhu 

simulace jsme vyuţili open source knihovnu JFreeChart [14]. Obsah paměti 

jsme zobrazili jako Ganttův diagram (obrázek 15). Rozšířili jsme zobrazovací 

třídu, aby umoţňovala barevné rozlišení zobrazených linků podle jejich 

důleţitosti a zobrazení popisku s daty vzpomínky po nejetí myší na konkrétní 

link. 

Obrázek 15 (barevný) – zobrazení obsahu paměti v prototypové aplikaci 

 

Pro zobrazení emocí jsme pouţili spojnicový graf, zobrazující barevně odlišené 

hodnoty příjemnosti a intenzity emoce v čase. Umoţňuje zvolit ze dvou variant 

přesnosti zobrazení. Buďto si ukládá a zobrazuje hodnoty v kaţdém kroku 

simulace, nebo v kaţdé minutě simulovaného času (v kaţdém kroku simulace se 

zpětně dopočítávají hodnoty emoce po minutách). Druhá varianta je vzhledem 

k mnoţství dat vhodná spíše pro jednorázové zobrazení dosavadního průběhu 

emocí neţ pro průběţné zobrazování v reálném čase. Časová osa grafu se 

průběţně posouvá tak, ţe graf vţdy zobrazuje hodnoty za posledních 24 hodin. 

 

  



34 

 

5. Experimenty 

Účelem experimentů je na konkrétním testovacím scénáři ověřit, zda lze vhodnou 

parametrizací modelu dosáhnout takového rozloţení vzpomínek v paměti po 

zapomínání, jaké si předem určíme. Ukáţeme, jak zvoleného rozloţení dosáhnout a 

jaký vliv na něj mají jednotlivé parametry. Na závěr demonstrujeme výstupy 

aplikace, konkrétně obsah paměti po provedení simulace testovacího a po 

zapomínání. Ukáţeme, jak se výstupy změní po aktivaci modelu emocí. 

5.1 Testovací scénář 

Vytvořili jsme scénář, který by se mohl vyskytnout v počítačové hře nebo jiné 

simulaci operující s virtuálními bytostmi. Ve světě o rozměrech 3x3 místnosti 

simulujeme 20 dní ţivota jedné virtuální bytosti. Den ţivota bytosti probíhá 

následovně. Bytost ráno vstane, nakrmí krávu, zalije květiny, uvaří si oběd a sní ho, 

podojí krávu, uvaří si večeři a sní ji, pak umyje nádobí a jde si lehnout. Ve volných 

chvílích relaxuje na křesle. K tomu kaţdý den provede jednu ze tří neplánovaných 

činností – vyhubí hmyz, který se jí přemnoţil na rostlinách, vyléčí krávu, která náhle 

onemocněla, nebo očeše ovoce, které se urodilo na stromě. Kompletní seznam aktivit 

a úkolů, včetně naplánovaných časů je v tabulce 1. 

 

Záměr Typ záměru Naplánovaný čas 

Nakrmit krávu (Feed) úkol 8:00 

Zalévat (Flush) úkol 10:00 

Uvařit si (Cook) úkol 12:00, 18:00 

Podojit krávu (Milk) úkol 15:00 

Umýt nádobí (Wash dishes) úkol 21:00 

Spát (Sleep) aktivita 23:00 – 7:00 

Relaxovat (Relax) aktivita 7:00 – 23:00 

Vyhubit hmyz (Kill insects) neplánovaný úkol - 

Vyléčit nemoc (Cure disease) neplánovaný úkol - 

Očesat ovoce (Reap fruits) neplánovaný úkol - 

 
Tabulka 1 – denní rozvrh; z neplánovaných úkolů se každý den náhodně vybere jeden 

 

Seznam všech činností, záměrů a jejich atributů je v tabulce 2. Předměty potřebné 

k vykonávání činností se na začátku simulace náhodně rozmístí do místností, jeden 

od kaţdého druhu. Seznam předmětů a jejich afordancí je v tabulce 3. Afordance 

začínající malým písmenem představují, ţe předmět je „cílem“, afordance začínající 

velkým písmenem, ţe předmět je „zdrojem“. 
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Činnost Záměr Podzáměry Potřebné afordance Trvání 

(minuty)  

Krmení krávy 

(Feeding) 

Nakrmit krávu 

(Feed) 

Sehnat krmení, Nabrat 

vodu, Nakrmit 

- - 

Shánění krmení 

(Getting feed) 

Sehnat krmení  

(Get feed) 

- Reapability, Sliceability 

Feedability 

10 

Nabírání vody  

(Filling pot) 

Nabrat vodu  

(Fill pot) 

- Boilability, Wetability 5 

Krmení  

(Giving feed) 

Nakrmit  

(Give feed) 

- Reapability, feedability 10 

Zalévání (Flushing) Zalévat (Flush) Naplnit konev, Zalít - - 

Naplnění konve 

(Getting water) 

Naplnit konev  

(Get water) 

- Flushability, Wetability 5 

Zalití  

(Flushing flower) 

Zalít  

(Flush flower) 

- Flushability, 

flushability 

5 

Vaření si  

(Cooking) 

Uvařit si  

(Cook) 

Nakrájet, Tepelně 

upravit, Servírovat, 

Sníst 

- - 

Krájení (Slicing) Nakrájet (Slice) - eatability, Sliceability 5 

Vaření  

(Boiling) 

Tepelně upravit 

(Heat treat) 

Nabrat vodu, Rozdělat 

oheň, Vařit na ohni 

- - 

Rozdělání ohně 

(Making fire) 

Rozdělat oheň 

(Make fire) 

- Lightability, fireability 10 

Vaření na ohní 

(Boiling on fire) 

Vařit na ohni  

(Boil on fire) 

- Boilability, fireability, 

eatability 

60 

Smaţení 

(Frying) 

Tepelně upravit 

(Heat treat) 

Rozdělat oheň, 

Rozpálit olej, Smaţit 

na oleji 

- - 

Rozpálení oleje 

(Warming up oil) 

Rozpálit olej 

(Warm up oil) 

- Fryability, Oilability, 

fireability 

10 

Smaţení na oleji 

(Frying on oil) 

Smaţit na oleji  

(Fry on oil) 

- Fryability, fireability, 

eatability 

15 

Servírování  

(Serving) 

Servírovat  

(Serve) 

- eatability, Stickability, 

Sliceability, dishability 

5 

Pojídání  

(Eating) 

Sníst  

(Eat) 

- Stickability, 

Sliceability, dishability 

15 

Dojení (Milking) Dojit (Milk) - Milkability, milkability 15 

Mytí nádobí  

(Washing dishes) 

Umýt nádobí 

(Wash dishes) 

Připravit na mytí, 

Vyčistit nádobí 

- - 

Připrava na mytí 

(Preparing washing) 

Připravit na mytí 

(Prepare washing) 

Nabrat vodu, Rozdělat 

oheň, Ohřát vodu 

- - 

Ohřev vody  

(Warming water) 

Ohřát vodu  

(Warm water) 

- Boilability, fireability 10 

Čištění nádobí 

(Cleaning dishes) 

Vyčistit nádobí 

(Clean dishes) 

- Boilability, Stickability, 

Sliceability, dishability  

15 

Spánek (Sleeping) Spát (sleep) - sleepability - 

Relaxace (Relaxing) Relaxovat (Relax) - sitability - 

Hubení hmyzu  

(Killing insects) 

Vyhubit hmyz  

(Kill insects) 

Postříkat hmyz, 

Posbírat hmyz, Spálit 

hmyz 

- - 

Postřik hmyzu 

(Spraying insects) 

Postříkat hmyz 

(Spray insects) 

- Insecticity, insecticity 10 

Sběr hmyzu 

(Collecting insects) 

Posbírat hmyz 

(Collect insects) 

- insecticity, Boilability 10 

Pálení hmyzu 

(Incinerating insects) 

Spálit hmyz 

(Incinerat insects) 

Rozdělat oheň, Upálit 

hmyz 

- - 
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Upálení hmyzu 

(Burning insects) 

Upálit hmyz  

(Burn insects) 

- Boilability, fireability 10 

Česání ovoce (Reaping 

fruits) 

Očesat ovoce  

(Reap fruits) 

Vyšplhat na strom, 

Posbírat ovoce, Slézt 

- - 

Šplh na strom 

(Climbing up) 

Vyšplhat na strom 

(Climb up) 

- Climbability, 

Reapability, reapability 

5 

Sběr ovoce (Collecting 

fruits) 

Posbírat ovoce 

(Collect fruits) 

- Reapability, reapability 20 

Lezení dolů (Climbing 

down) 

Slézt  

(Climb down) 

- Climbability, 

Reapability, reapability 

5 

Léčba nemoci (Curing 

disease) 

Vyléčit nemoc 

(Cure disease) 

Umýt zvíře, Dát léky - - 

Mytí zvířete (Washing 

animal) 

Umýt zvíře  

(Wash animal) 

Naplnit konev, Umýt - - 

Mytí  

(Washing) 

Umýt 

 (Wash) 

- Flushability, 

washability 

20 

Dávka léků (Giving 

medicine) 

Dát léky  

(Give medicine) 

- Cureability, cureability 5 

Chůze (Going) Jít (Go) - - 1 

Sbírání (Picking up) Sebrat (Pick up) - - 1 

Průzkum místnosti 

(Exploring room) 

Prozkoumat 

místnost  

(Explore room) 

- - 5 

Hledání v kapse 

(Checking pocket) 

Hledat  

(Search) 

- - 1 

Hledání po paměti 

(Searching using 

memory) 

Hledat  

(Search) 

Jít, Sebrat - - 

Náhodné hledání 

(Searching randomly) 

Hledat  

(Search) 

Jít, Prozkoumat 

místnost, Sebrat 

- - 

Vykonávání 

(Executing) 

Vykonat  

(Execute) 

- - * 

Vyprázdnění kapsy 

(Emptying pocket) 

Vyprázdnit kapsu 

(Empty pocket) 

- - 1 

 

Tabulka 2 – seznam všech činností a záměrů; podzáměry všech semi-atomických činností (v tabulce mají 

vyjmenované potřebné afordance) jsou: Hledat (jeden pro každou afordanci), Vykonat a Vyprázdnit 

kapsu; trvání vykonávání je rovno trvání příslušné semi-atomické akce 

 

Předmět Afordance 

Konev (Can) Flushability 

Sud s vodou (Barrel) Wetability 

Květina (Flower) flushability, insecticity, Feedability 

Maso (Meat) eatability 

Nůţ (Knife) Sliceability 

Hrnec (Pot) Boilability, Milkability, Washability 

Ohniště (Fireplace) fireability 

Vydlička (Fork) Stickability 

Pánev (Pan) Fryability 

Olej (Oil) Oilability 

Křeslo (Chair) sitability 

Talíř (Plate) dishability 

Postel (Bed) sleepability 
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Strom (Tree) flushability, insecticity, reapability 

Kráva (Cow) feedability, milkability, cureability, 

washability 

Léky (Medicine) Cureability 

Insekticid (Insecticide) Insecticity 

Ţebřík (Ladder) Climbability 

Košík (Basket) Reapability 

 

Tabulka 3 – seznam všech předmětů 

 

Počáteční pozice bytosti se také určí náhodně na začátku simulace. Aby nebyl 

den bytosti tak bezstarostný a některé činnosti se jí nevyvedly, umoţníme krávě 

náhodný pohyb mezi místnostmi. V kaţdém kole simulace se kráva 

s pravděpodobností 0,01 přesune do jiné místnosti. Způsobí tím, ţe aţ ji bude bytost 

následně hledat, nenalezne jí na místě, které si pamatovala. Občas se také stane, ţe se 

kráva přesune ve chvíli, kdy ji bytost hledá. Pokud se přesune do místnosti, kterou 

bytost jiţ prohledala, tak ji bytost vůbec nenajde a vykonávání daného záměru selţe. 

V obou případech dojde ke změně nálady. K relativně menším změnám nálady 

dochází při kaţdém nalezení předmětu a splnění záměru. Dále jsme nastavili vyšší 

emotivnost činnostem vykonávaným při plnění neplánovaných záměrů. Bytost je 

tedy bude při zapomínání upřednostňovat před všedními naplánovanými činnostmi. 

Jednotlivé parametry emočního modelu jsou spolu s ostatními popsány v příloze C -

uţivatelské dokumentaci. Tyto parametry bylo také třeba vhodně zvolit, ale v rámci 

zde popisovaných experimentů se jimi nebudeme detailněji zabývat a budeme je brát 

jako pevně dané.  

5.2 Stanovení cílového rozdělení 

Maximální úroveň činností v testovacím scénáři je 5. Pro kaţdou úroveň stanovíme, 

kolik procent vzpomínek této úrovně detailnosti bychom chtěli v paměti zachovat 

(dále jen cílové rozdělení). Psychologové v experimentech popsaných v kapitole 1 

zkoumali spíše zapomínání za období v řádech let. Pro kratší období nám bohuţel 

přesná čísla nedává. Počítali také vzpomínky jako celky, bez ohledu na jejich 

detailnost. Pro námi zvolené období 20-ti dnů si tedy sestavíme vlastní rozdělení, 

které bude alespoň přibliţně výsledkům experimentů odpovídat (tabulka 4, obrázek 

16). 

 

Úroveň vzpomínky 1 2 3 4 5 

Uchovaných vzpomínek 10% 20% 35% 60% 95% 

 

Tabulka 4 – zvolené cílové rozdělení vzpomínek po zapomínání 
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Obrázek 16 – graf zvoleného cílového rozdělení vzpomínek po zapomínání 

 

5.3 Parametrizace 

Pro dosaţení cílového rozdělení je potřeba nastavit vhodně parametry ve vzorci pro 

výpočet důleţitosti vzpomínky pro zapomínání (viz kapitola 3.3.5): 

If = ph *        + pe *        – pt * f (                ) 

Parametrizací emočního modelu se zde zabývat nebudeme, pro účely experimentu 

nastavíme pe = 0 (emotivnost vzpomínek nebudeme brát v potaz). V závěru 

experimentu ukáţeme, jak se výsledné rozloţení změní při zapojení emočního 

modelu. Pro dosaţení cílového rozloţení bude třeba nastavit následující parametry: 

 celkový počet vzpomínek n, které mají zůstat uchovány po zapomínání 

 parametry ph a pt – koeficienty ohodnocení vzpomínek podle úrovně a stáří 

(viz kapitolu 3.3.5) 

 funkci f, která upravuje linearitu ohodnocení podle stáří 

Seznam všech parametrů a jejich popis je v příloze C. 

Celkový počet vzpomínek n můţeme snadno spočítat. Potřebujeme znát 

průměrný počet vzpomínek jednotlivých úrovní na konci simulace. Na něj poté 

aplikujeme cílové rozdělení a součtem počtů vzpomínek všech úrovní získáme n. 

Provedeme tedy 10krát simulaci testovacího scénáře (kompletní výsledky jsou 

v příloze A v souboru /experimenty/links_count.xslx). Výsledek znázorňuje tabulka 

5. Výsledné n nám vyšlo 1169. 
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Úroveň vzpomínky 1 2 3 4 5 

Průměrný počet vzpomínek 5186,4 1436,0 641,1 117,1 72,1 

Požadovaný počet  

vzpomínek po zapomínání 
518,64 287,2 224,385 70,26 68,495 

Součet n (zaokrouhleno) 1169 

 

Tabulka 5 – získání požadovaného počtu vzpomínek v paměti po zapomínání 

 

 

Parametry ph a pt určují vliv úrovně vzpomínky a jejího stáří na její výslednou 

důleţitost. Lze nahlédnout, ţe by pro ph = 0 a pt > 0 ve výsledném ohodnocení hrálo 

roli pouze stáří vzpomínky (při zanedbání emočního ohodnocení). Rozdělení 

vzpomínek po zapomínání by pak bylo stejné pro všechny úrovně vzpomínek a 

záleţelo by jen na poměru počtu vzpomínek před a po zapomínání (v našem případě 

průměrně 15,7%). Obdobně by pro ph > 0 a pt = 0 hrála roli pouze úroveň 

vzpomínek. Rozdělení by pak bylo mezi 0% a 100% pouze pro určitou úroveň 

vzpomínek (konkrétní úroveň by závisela na zvoleném n), 100% pro všechny vyšší 

úrovně a 0% pro všechny niţší úrovně
12

. Pro dosaţení cílového rozdělení musíme 

tedy zvolit tyto parametry ve vhodném poměru. Vzhledem k tomu, ţe nás zajímá 

pouze poměr, můţeme zafixovat ph = 1 a zkoumat rozdělení vzpomínek v paměti 

v závislosti na hodnotě parametru pt. 

 Cílové rozdělení není lineární. Je tedy potřeba zvolit vhodnou funkci f(x), kde 

x je stáří vzpomínky (nabývá hodnot od 0 do 1). Pro dosaţení nelineárnosti se nabízí 

funkce f(x) = x
a
, kde a je nastavovaný parametr. 

 Pro zjištění optimálních hodnot parametrů pt a a jsme napsali testovací 

program (viz příloha A), který opakovaně spouští simulaci testovacího scénáře se 

všemi kombinacemi hodnot pt z rozsahu 0,8 aţ 4,6 s krokem 0,2 a hodnot a 

z rozsahu 0,05 aţ 0,5 s krokem 0,05. Program pro kaţdou kombinaci parametrů 

provede simulaci testovacího scénáře, zapomínání s danými parametry, spočítá 

výsledné rozdělení, rozdíl mezi výsledným a cílovým rozdělením pro jednotlivé 

úrovně (v absolutní hodnotě) a součet těchto rozdílů S. Výsledky zapíše do souborů 

ve formátu XLS (jeden soubor pro kaţdou hodnotu parametru a) s vyuţitím 

knihovny Apache POI [15]. Součet S nám říká, jak přesně odpovídá výsledné 

rozdělení cílovému. Výstupy programu (viz příloha A) jsme prošli a zjistili, ţe S 

zřejmě nabývá (alespoň lokálního) minima na zvolených intervalech parametrů pt a 

a. Výsledná rozdělení pro vybrané hodnoty parametrů (z okolí minimálních hodnot 

S) jsou znázorněna na obrázcích 17-19. 

 Z grafů je patrné, jakým způsobem ovlivňují parametry pt a a výsledné 

rozdělení. Parametr pt ovlivňuje rychlost růstu křivky (pro a = 1 její směrnici), 

kdeţto parametr a její zakřivení (nelinearitu). Vzhledem k tomu, jak se tyto 

parametry promítají do ohodnocení vzpomínek, není to nikterak překvapivé. 

Opakovanými testy jsme ověřili, ţe se intervaly, ve kterých jsou dosahovány 

minimální hodnoty S, nijak výrazně neodchylují. Nejmenší odchylky od cílového 

rozdělení (S = 3,9%) se nám podařilo dosáhnout pro hodnoty pt = 4,2, a = 0,1. 

  

                                                 
12 Respektive blízké 0, neboť poslední vzpomínku každé úrovně bytost nikdy nezapomene, aby na ní mohla 

navázat při ukládání další vzpomínky. 
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Obrázek 17 – výsledná rozdělení pro a = 0,5; nejblíže cílovému je rozdělení pro p = 1,2  (S = 16%) 

 

 

Obrázek 18 – výsledná rozdělení pro a = 0,2; nejblíže cílovému je rozdělení pro p = 2,4  (S = 6%) 
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Obrázek 19 – výsledná rozdělení pro a = 0,1; nejblíže cílovému je rozdělení pro p = 4,2  (S = 3,9%) 

 

5.4 Demonstrace výstupů 

V této kapitole ukáţeme, jak vypadá obsah paměti po provedení simulace – před a po 

zapomínání se zvolenými optimálními parametry. Provedeme také zapomínání se 

zapojením modelu emocí a ukáţeme, jak ovlivní obsah paměti po zapomínání. 

 Obsah paměti po provedení simulace testovacího scénáře je na obrázku 20. 

 
Obrázek 20 (barevný) – obsah paměti po provedení simulace 
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Obsah paměti po zapomínání s optimálními parametry (n = 1169, pt = 4,2, a = 0,1) je 

na obrázku 21. Vidíme, ţe rozloţení vzpomínek skutečně odpovídá cílovému a ţe 

detailnost vzpomínky nelineárně klesá s jejím stářím. 

 
Obrázek 20 (barevný) – obsah paměti po zapomínání 

 

Obsah paměti po provedení simulace s aktivovaným modelem emocí je na obrázku 

21. 

 
Obrázek 21 (barevný) – obsah paměti po provedení simulace s aktivovaným modelem emocí 

 

Obsah paměti po zapomínání s aktivovaným modelem emocí je na obrázku 22. Je 

vidět, ţe při vhodně zvolených parametrech emočního modelu (a parametru pe – 

koeficientu emočního ohodnocení v důleţitosti vzpomínky) zůstává rozdělení 
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vzpomínek po zapomínání podobné. Odchyluje se pouze malé mnoţství vzpomínek 

s vysokou nebo nízkou emotivností. 

 

Obrázek 21 (barevný) – obsah paměti po zapomínání s aktivovaným modelem emocí; plnou čarou jsou 

vyznačeny vzpomínky, které díky si bytost uchovala v paměti kvůli jejich vysoké emotivnosti; 

přerušovanou čarou jsou naopak označeny chybějící vzpomínky, které bytost zapomněla kvůli jejich nízké 

emotivnosti 
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Závěr 

Diskuse 

Oproti poměrně komplexnímu a propracovanému modelu vlastní episodické paměti 

je pouţitý model virtuálního světa a chování virtuální bytosti velmi jednoduchý a 

abstraktní. Například vůbec nepracujeme se stavy předmětů a veškeré činnosti 

bytosti jsou omezené na „nasbírej potřebné předměty do kapsy, pouţij je a zase je 

poloţ“. Tento model chování neumoţňuje příliš věrnou simulaci skutečného ţivota 

(o coţ se však ani nesnaţí). Pokud bychom však chtěli vytvořit věrohodnější virtuální 

bytost jako celek, bylo by vhodným rozšířením naší práce pouţit model paměti 

v komplexnějším virtuálním světě, případně pro virtuální bytost s propracovanějším 

modelem chování. Pouţití věrohodného zapomínání v reálné aplikaci (například 

počítačové hře s příběhem nebo virtuálním storytellingu) by jistě zvýšilo 

věrohodnost a „uvěřitelnost“ v ní vystupujících postav. 

 Pro určení emotivnosti vzpomínek bylo potřeba navrhnout jednoduchý model 

emocí. Námi vytvořený model pouţívá reprezentaci emoce, která se skládá ze dvou 

sloţek – příjemnosti a intenzity. I přes to, ţe jsme zvolili takto jednoduchou 

abstrakci, nebylo snadné rozhodnout, jak promítnout příjemnost vzpomínky do 

výsledné emotivnosti. Psychologické experimenty nám jednoznačnou odpověď 

neposkytly, proto jsme se nakonec rozhodli příjemnost vzpomínek při výpočtu jejich 

důleţitosti nezohlednit. Popsání a vyuţití vlivu příjemnosti vzpomínek na jejich 

zapomínání je dalším moţným námětem pro budoucí práce. 

 Díky vylepšenému mechanismu pro dotazování umí bytost v našem modelu 

vybrat pro odpověď na otázku „Co jsi dělala v daném časovém období?“ zvolený 

počet pro ni nejdůleţitějších vzpomínek. Dělá to však správně? Jaká je optimální 

délka odpovědi? Bylo by zajímavé provést studii na skutečných lidech. Mohli 

bychom zkoumat jejich názory na volbu vzpomínek do odpovědi, případně zjišťovat, 

jak dlouhá odpověď jim připadá dostačující. Další přínos by mělo vytvoření 

sloţitějšího lingvistického modulu pro sestavování bohatších a srozumitelnějších vět 

odpovědi 

Závěr 

Při tvorbě modelu paměti představeného v této práci jsme se nejvíce inspirovali prací 

Kláry Peškové [5]. V ní představený model paměti má pro naše potřeby vhodnou 

hierarchickou strukturu vzpomínek, která umoţňuje level-of-detail přístup – 

postupné zapomínání vzpomínek od jejich detailů. Pro potřeby zapomínání jsme 

model museli v mnoha směrech upravit. 
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 Především jsme rozšířili strukturu dlouhodobé paměti, aby se z ní daly 

vzpomínky jednoduše odstraňovat. Přidali jsme ohodnocení vzpomínek podle jejich 

důleţitosti (detailnost, stáří, emotivnost), čímţ jsme dosáhli větší věrohodnosti 

zapomínání. Nejdříve jsou zapomínány detaily starých a málo emotivních 

vzpomínek. Zapomínání tak věrněji odpovídá psychologickým modelům (viz 

kapitolu 1). Části modelu, které pro věrohodné zapomínání nebyly zapotřebí, jsme 

naopak zjednodušili nebo úplně vypustili (krátkodobá paměť, filtr pozornosti, stres). 

 Dále jsme vytvořili jednoduchý model emocí, který pracuje s dynamickou 

„náladou“ bytosti a statickou emotivností jednotlivých činností. Nálada bytosti se 

mění v čase, reflektuje výsledky akcí bytosti a okolní události. Náladu a emotivnost 

činností jsme pouţili pro určení emotivnosti ukládaných vzpomínek, kterou jsme 

dále zahrnuli do výsledného ohodnocení vzpomínek podle důleţitosti. Docílili jsme 

tak toho, ţe si bytost emotivní vzpomínky zachová v paměti déle, neţ ty neemotivní. 

 Mechanismus ohodnocení vzpomínek podle důleţitosti jsme pouţili i pro 

umoţnění redukce délky odpovědi bytosti na otázku „Co jsi dělala v daném časovém 

období?“ Bytost v našem modelu tak umí sama vybrat poţadovaný počet 

nejdůleţitějších vzpomínek a sestavit z nich odpověď poţadované délky. 

Podařilo se nám vytvořit relativně věrohodný model episodické paměti se 

zapomínáním, modelem emocí a vylepšeným dotazováním. Funkčnost modelu jsme 

ověřili implementací do prototypové aplikace a provedením série experimentů. 

V nich jsme ukázali, ţe lze vhodnou parametrizací modelu dosáhnout takového 

rozloţení vzpomínek v paměti po zapomínání, které jsme si s přihlédnutím 

k psychologickým modelům předem vytyčili. Diskutovali jsme případné nedostatky 

a moţnosti budoucích prací na modelu. Věříme, ţe model můţe najít uplatnění 

v reálných aplikacích, zvýšit věrohodnost a uvěřitelnost pouţitých virtuálních bytostí 

a zlepšit tak celkový dojem uţivatele z aplikace. 
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Přílohy 

Příloha A: Obsah přiloženého CD 

/aplikace – prototypová aplikace 

/aplikace/bin/start.bat – spoustitelný soubor pro start aplikace 

/aplikace/bin/test.bat – spustitelný soubor pro start automatických testů 

/aplikace/config – konfigurační soubory aplikace 

/aplikace/images – obrázky aplikace 

/aplikace/jar – zkompilovaná aplikace 

 

/experimenty/Test1 – první iterace testů parametrizace 

/experimenty/Test2 – druhá iterace testů parametrizace (pouţitá v práci) 

/experimenty/link_count.xls – výsledky testů průměrného počtu vzpomínek 

 

/java – instalace Java 7 

/lib – knihovny potřebné pro kompilaci zdrojových kódů aplikace 

/source – zdrojové kódy aplikace 

 

/text – text práce a programátorská dokumentace 

Příloha B: Instalační příručka 

Instalaci proveďte zkopírováním adresáře /aplikace z přiloţeného CD do libovolného 

adresáře.  

Pro spuštění aplikace je nutné mít nainstalovanou Javu verze 6 nebo vyšší. Instalaci 

Javy 7 naleznete v adresáři /java. 

Aplikaci spustíte pomocí souboru /aplikace/bin/start.bat. 

Automatické testy spustíte pomocí souboru /aplikace/bin/test.bat. 

Příloha C: Uživatelská dokumentace 

Testování 

 

Po nastavení paramterů v souboru /aplikace/config/test.properties (viz dále) a 

spuštění testů souborem /aplikace/bin/test.bat proběhnou testy automaticky. 

Výstupní sobory se uloţí do adresáře /aplikace/bin. 

 

Aplikace 

Po spuštění aplikace souborem /aplikace/bin/start.bat se zobrazí hlavní obrazovka 

(obrázek 22), na které probíhá vlastní simulace ţivota virtuální bytosti. Simulaci lze 

ovládat pomocí tlačítek (11) – (16). Doplňující funkčnost je přístupná v menu (1) a 

(2). 
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Obrázek 22 – hlavní obrazovka aplikace 

 

Popis objektů na hlavní obrazovce (obrázek 22): 

 

1) Otevře menu paměti s moţnostmi: 

 Ask – Zobrazí dialog pro vloţení dotazu „Co jsi dělala v daném časovém 

období?“ Viz obrázek 23. 

 Display – Graficky zobrazí aktuální obsah paměti. Viz obrázek 24. 

 Forget – Zobrazí dialog pro zapomínání. Po vloţení počtu vzpomínek, které 

si má bytost v paměti zachovat a potvrzení tlačítkem „OK“ se zobrazí 

dvojice oken s grafickým znázorněním obsahu paměti. Levé okno zobrazí 

stav paměti před zapomínáním, pravé okno stav paměti po zapomínání. Viz 

obrázek 24. 

 Statistics – Zobrazí tabulku s počtem vzpomínek jednotlivých úrovní 

detailnosti 

2) Otevře menu emocí, které obsahuje jedinou poloţku „Display“, jejíţ volba otevře 

okno s grafickým zobrazením celé historie vývoje nálady bytosti v průběhu simulace. 

Viz obrázek 25. 

 

3) Informační panel. Zobrazuje na jednotlivých řádcích: 

 Čas provedení poslední vykonané činosti. 

 Poslední provedenou činnost (atomickou akci). 

 Aktuální počet vzpomínek v paměti 

4) Grafické znázornění hierarchie prováděné činnosti, konkrétně jejich předků 

 

5) Zobrazení simulovaného světa. Čtvercové místnosti jsou ohraničeny zdmi, mezery 

představují dveře. Číslování místností znázorňuje následující matice: 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

V místnostech jsou umístěny předměty. Po najetí myší na předmět se zobrazí jeho 

název a seznam jeho afordancí.  

 

6) Virtuální bytost, jejíţ ţivot simulujeme. Pohybuje se mezi jednotlivými 

místnostmi. 

 

7) Grafické znázornění vývoje nálady bytosti v čase za posledních 24 hodin 

simulace. Viz obrázek 25.  

 

8) Seznam úkolů bytosti naplánovaných na aktuální den simulace. 

 

9) Seznam aktivit bytosti naplánovaných na aktuální den (provádí je, kdyţ nemá 

naplánovaný ţádný úkol). 

 

10) „Kapsa“ bytosti. Zobrazují se v ní předměty, které bytost sebere. 

 

11) Tlačítko pro pozastavení simulace. 

 

12) Tlačítko pro spuštění simulace, nebo její pokračování. Rychlost simulace lze 

regulovat posuvníkem (15) 

 

13) Tlačítko pro provedení jednoho kroku simulace (aktivní pouze, pokud není 

simulace spuštěna tlačítkem (12)). 

 

14) Tlačítko pro restart simulace. Provede všechny kroky, jako bychom aplikaci 

vypnuli a zapnuli – znovu načte konfigurační soubory, vygeneruje pozici předmětů a 

bytosti, vymaţe její paměť a vynuluje čas simulace. 

 

15) Posuvník pro nastavení rychlosti simulace (při spuštění tlačítkem (12)). 

 

16) Tlačítko pro urychlenou simulaci. Otevře dialog pro vyplnění cílového času 

simulace. Po potvrzení provede bez průběţného zobrazování tolik kroků simulace, 

kolik je potřeba pro dosaţení vyplněného cílového času. 

 

Popis dialogu pro dotazování (obrázek 23): 

 

Dialog slouţí pro poloţení otázky „Co jsi dělala v daném časovém období?“ a pro 

vypsání odpovědi bytosti. 

Do jednotlivých řádků formuláře můţeme vyplnit (v popisov pořadí): 

 Čas počátku období, na které se chceme dotázat (výchozí hodnota je počátek 

simulace) 
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 Čas konce období, na které se chceme dotázat (výchozí hodnota je aktuální 

čas simulace) 

 Počet vět (vzpomínek), které má odpověď obsahovat. Při vyplnění „0“ 

nebude počet vět omezen. 

 Po kliknutí na rozbalovací nabídku si můţeme zvolit, které konkrétní činnosti 

(a jí podřazených činností) se má odpověď týkat. Volba „All“ neomezí 

odpověď na ţádnou konkrétní činnost 

 

 
 

Obrázek 23 – dialog pro dotazování 

 

Stisknutím tlačítka „Ask“ poloţíme bytosti otázku s vyplněnými parametry. 

Odpověď bytosti se vypíše do textového pole ve spodní části obrazovky. Věty 

odpovědi jsou odsazeny podle úrovně popisované vzpomínky v hierarchii. 

Stisknutím tlačítka „Cancel“ zavřeme dialog. 

 

Popis grafického znázornění obsahu paměti (obrázek 24): 

Zobrazuje obsah paměti pomocí upraveného Ganttova diagramu. Jednotlivé barevné 

obdélníky představují vzpomínky v paměti. Na ose X je znázorněn čas simulace, na 
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ose Y úroveň vzpomínek v hierarchii. Vzpomínky jsou obarveny podle jejich 

důleţitosti – zeleně nejdůleţitější vzpomínky, červeně ty nejméně důleţité.

 
Obrázek 24 – grafické znázornění obsahu paměti 

 

Graf je interaktivní, pomocí myši lze provádět následující akce: 

 Najetím na vzpomínku se po chvíli zobrazí informace o ní. V závislosti na 

velikost paměti můţe zobrazení trvat i několik sekund. 

 Stisknutím a taţením myši doprava nad plochou grafu lze označit jeho část, 

na kterou se pohled přiblíţí. 

 Stisknutím a taţením myši doleva se pohled opět oddálí na původní velikost. 

 Kliknutím pravého tlačítka myši na ploše grafu se po chvíli rozbalí menu, 

pomocí kterého lze upravovat některé moţnosti zobrazení grafu, označit graf, 

uloţit ho do souboru, vytisknout, přiblíţit a oddálit pohled. 

Popis grafického znázornění vývoje nálady bytosti (obrázek 25): 

Vyskytuje se: 

 Ve zmenšené a méně detailní podobě na hlavní obrazovce aplikace (7), kde 

zobrazuje historii vývoje za posledních 24 hodin simulace a průběţně se 

aktualizuje za běhu simulace.  

 V kompletní podobě po kliknutí na menu „Emotion“ ->”Display”. Zde 

zobrazuje historii vývoje nálady bytosti za celou dobu simulace.  

Červenou křivkou je znázorněna příjemnost emoce, modrou křivkou její intenzita. 

Graf je interaktivní stejným způsobem, jako graf paměti (obrázek 24) s tím rozdílem, 

ţe lze myší vybrat oblast přiblíţení i ve vertikálním směru. 
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Obrázek 24 – grafické znázornění vývoje nálady bytosti 

Parametrizace a konfigurace 

Konfigurace simulace se provádí editací konfiguračních souborů v adresáři 

/aplikace/config. 

Pozor! Špatná konfigurace aplikace může způsobit pád aplikace! 

Soubor creature.properties obsahuje následující parametry simulace: 

 

Název parametru Typ Povolené 

hodnoty 

Popis parametru Označení v 

práci 

links_remain Celé 

číslo 

5 - maxint Počet vzpomínek, které mají v paměti 

zůstat po zapomínání (pro autoforget = 

true) 

n 

autoforget Logický true/false Příznak, zda se má zapomínání provádět 

pravidelně kaţdou půlnoc 

- 

use_emotion Logický true/false Příznak, zda se mají pro zapomínání brát 

v úvahu emoce 

- 

height_imp Reálné 

číslo 

0 – 100 Důleţitost úrovně vzpomínky pro 

zapomínání 

ph 

time_imp Reálné 

číslo 

0 – 100 Důleţitost stáří vzpomínky pro 

zapomínání 

pt 

time_power Reálné 

číslo 

-100 – 100 Exponent funkce pro ohodnocení 

vzpomínek podle stáří 

a 

pleasure_max Reálné 

číslo 

-100 - 100 Maximální hodnota příjemnosti emoce 

(statické i dynamické) 

- 

pleasure_min Reálné 

číslo 

-100 - 100 Minimální hodnota příjemnosti emoce 

(statické i dynamické) 

- 

intensity_max Reálné 

číslo 

0 - 100 Maximální hodnota intenzity emoce 

(statické i dynamické) 

- 

intensity_min Reálné 

číslo 

0 - 100 Minimální hodnota příjemnosti emoce 

(statické i dynamické) 

- 
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pleasure_recovery_rate Reálné 

číslo 

0 - 100 Rychlost návratu příjemnosti k její 

základní hodnotě 

pp 

intensity_recovery_rate Reálné 

číslo 

0 - 100 Rychlost návratu intenzity k její základní 

hodnotě 

pi 

update_every_minute Logický true/false Příznak, zda se mají hodnoty nálady 

ukládat kaţdou minutu simulace 

(zpomaluje chod) 

- 

pleasure_change_ 

intention_completed 

Reálné 

číslo 

-200 - 200 Hodnota, o kterou se upraví příjemnost 

nálady při splnění hlavního záměru 

p3 

intensity_change_ 

intention_completed 

Reálné 

číslo 

-100 - 100 Hodnota, o kterou se upraví intenzita 

nálady při splnění hlavního záměru 

i3 

pleasure_change_ 

item_found 

Reálné 

číslo 

-200 - 200 Hodnota, o kterou se upraví příjemnost 

nálady při nalezení předmětu 

p1 

intensity_change_ 

item_found 

Reálné 

číslo 

0 - 100 Hodnota, o kterou se upraví intenzita 

nálady při nalezení předmětu 

i1 

pleasure_change_ 

intention_failed 

Reálné 

číslo 

-200 - 200 Hodnota, o kterou se upraví příjemnost 

nálady při nesplnění hlavního záměru 

p4 

intensity_change_ 

intention_failed 

Reálné 

číslo 

-100 - 100 Hodnota, o kterou se upraví intenzita 

nálady při nesplnění hlavního záměru 

i4 

pleasure_change_ 

item_not_found 

Reálné 

číslo 

-200 - 200 Hodnota, o kterou se upraví příjemnost 

nálady při nenalezení předmětu 

p2 

intensity_change_ 

item_not_found 

Reálné 

číslo 

-100 - 100 Hodnota, o kterou se upraví intenzita 

nálady při nenalezení předmětu 

i2 

pleasure_change_ 

task_missed 

Reálné 

číslo 

-200 - 200 Hodnota, o kterou se upraví příjemnost 

nálady při promeškání úkolu 

p5 

intensity_change_ 

task_missed 

Reálné 

číslo 

-100 - 100 Hodnota, o kterou se upraví intenzita 

nálady při promeškání úkolu 

i5 

cow_move_probability Reálné 

číslo 

0 - 1 Pravděpodobnost samovolného přesunu 

krávy do jiné místnosti v kaţdém kole 

simulace 

- 

 

Soubor test.properties obsahuje následující parametry programu pro automatické 

testy: 

 

Název 

parametru 

Typ Povolené 

hodnoty 

Popis parametru 

simulate_days Celé číslo 1 - maxint Počet dní simulace 

time_imp_from Reálné číslo 0 – 100 Počáteční hodnota parametru time_imp 

time_imp_step Reálné číslo 0 – 100 Hodnota, o kterou se parametr time_imp zvýší mezi 

jednotlivými testy 

time_imp_steps Celé číslo 1 - maxint Počet navýšení hodnoty parametru time_imp 

exp_from Reálné číslo -100 – 100 Počáteční hodnota parametru time_power 

exp_step Reálné číslo 0 – 100 Hodnota, o kterou se parametr time_power zvýší mezi 

jednotlivými testy 

exp_steps Celé číslo 1 - maxint Počet navýšení hodnoty parametru time_power 

remain Celé číslo 1 - maxint Počet vzpomínek, které chceme v paměti zachovat po 

zapomínání 

target Seznam reálných 

čísel oddělených 

středníkem 

0–1;0-1;... Cílové rozdělení vzpomínek v paměti po zapomínání (viz 

kapitolu 5). Je potřeba zapsat jednu hodnotu pro kaţdou 

úroveň vzpomínek v hierarchii. První hodnota je pro 

úroveň 1, poslední hodnota pro nejvyšší úroveň.  

 

Soubor itemsdata.txt obsahuje seznam všech předmětů simulace. Kaţdý předmět je 

na samostatném řádku, jednotlivé poloţky jsou odděleny tabulátorem (Důležité! 
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Názvy mohou obsahovat mezery, proto nesmí být mezerník pouţit pro oddělení 

poloţek). Při editaci dbejte také na velikost písmen – je brána v potaz. Řádky 

s komentáři začínají znakem „#“. Jednotlivé řádky mají následující formát: 

 
název předmětu (afordance1,afordance2,...)  název souboru s obrázkem 

 

Soubor processesdata.txt obsahuje seznam všech činností a záměrů bytosti a jejich 

parametrů. Kaţdá činnost nebo záměr je na samostatném řádku. Definice činnosti 

nebo záměru musí být uvedena v souboru dříve, neţ bude uvedena jako podčinnost 

nebo podzáměr v definici jiné činnosti nebo záměru. Pro editaci platí stejná pravidla 

- oddělovat tabulátorem, dbát na velikost písmen. Řádek souboru má odlišný formát 

pro záměry a pro činnosti. Pro záměry je to: 

 

i jméno záměru  (podproces1,podproces2,...) 

 

Pro procesy je několik moţností formátu. Řádek vţdy obsahuje: 

 

p jméno procesu  (podzáměr1,podzáměr2,...) (afordance1,afordance2) 

 

Dále můţe obsahovat následující varianty dalších parametrů (při nevyplnění se 

dosadí nulové hodnoty): 

 

trvání činnosti v minutách 

příjemnost emoce činnosti intenzita emoce činnosti 

trvání  příjemnost intenzita 

 

Soubor processesdata.txt obsahuje i definici atomických akcí (příslušné řádky 

začínají písmenem „a“) jejich úpravu neprovádějte, bez úpravy kódu aplikace by 

způsobila chyby. 

 

Soubor schedule.txt obsahuje denní rozvrh bytosti. Rozvrh je stejný pro kaţdý den. 

Opět platí stejná pravidla pro editaci (oddělovat tabulátorem, dbát na velikost 

písmen). Soubor je rozdělen na čtyři části, oddělené komentáři. Tyto komentáře 

neupravujte, aplikace podle nich rozpoznává jednotlivé části. První část obsahuje 

seznam úkolů, druhá část seznam aktivit, třetí část počet neplánovaných úkolů, které 

bytost kaţdý den provede, čtvrtá část seznam neplánovaných úkolů. První dvě části 

mají formát: 

 

čas počátku HH:mm  název záměru 

 

Třetí část obsahuje pouze číselný údaj (nezáporné celé číslo). Čtvrtá část obsahuje 

názvy záměrů, kaţdý na samostatném řádku. 


