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zkusíme co nejpřesněji napodobit chování skutečných zákazníků. Důraz byl kladen na 
možnost umístit do modelu akční nabídky zboží a sledovat jejich úspěšnost.

Abych porovnal simulaci s realitou, namodeloval jsem skutečný supermarket. 
Zaměřil jsem se na pozorování průměrné délky nakupování a průměrné útraty. Tato data 
přibližně odpovídala těm reálně naměřeným.

Dále uvedu běžné marketingové techniky, které ovlivňují chování zákazníků, a 
ověřím jejich účinnost v simulaci.  Stručně také popíši komerční simulační software.
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customers. We focus on placement of best offers, discounts, … and the success of their 
placement. Naturally we want to maximize spendings of each customer.

To confront with the reality I designed a real supermarket. Many data like 
average shopping time and average total costs corresponeded to the real ones.

Further in my thesis I survey marketing techniques and tricks to influence 
shopping patterns of customers and I verify their effect in the simulation. At the end I 
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1. Úvod

Simulace je jeden ze způsobů jak modelovat chování systémů. Pod systémem si 

můžeme představit celek, jehož části mají mezi sebou vztah. Systémy se dají najít skoro 

v každém oboru ve fyzice, v přírodě, ekonomice, lidském chování, … Pokud nás zajímá 

vyvíjení systému a nemůžeme nebo nechceme zkoumat ten skutečný, vytvoříme model, 

který podle námi stanovených podmínek co nejlépe simuluje realitu.

Simulace mohou probíhat i v reálném prostředí, ale ve své práci se budu věnovat 

těm, které probíhají na počítači. Ty jsou stále více využívány jak firmami, státní 

správou, tak i armádou. Umožňují zkoumat složité procesy, jež jsou ovlivňovány 

náhodou a podobají se tak více skutečnosti. Dovolí snadno testovat krizové scénáře, 

čehož jinak nedosáhneme.

Jedním z cílů této práce je vytvoření programu, který umožní i méně zkušenému 

uživateli sestavení vlastní simulace a následné zkoumání výstupních dat v závislosti na 

změnách v základním nastavení. Vytváření simulace probíhá v „user-friendly” editoru a 

výstupní data jsou zobrazována na monitor, kde jsou názorně vidět právě probíhající 

změny v simulaci. V novém okně uvidíme celkové statistiky. Těmi rozumíme celkové 

tržby, průměrnou dobu nákupu, počet zákazníků,… Aby nedošlo k přílišné abstrakci, 

zvolil jsem napevno jeden systém, který bude cílem pozorování. Vybral jsem prostředí 

obchodního domu neboli supermarketu, protože ho každý dobře zná a ví, jak přibližně 

funguje. Je také zajímavé pozorovat, jak různé triky obchodníků působí na nás,

zákazníky. 

Při běhu simulace jsou postupně do obchodu pouštěni zákazníci. Každý z nich 

má svůj nákupní lístek a pokouší se sehnat vše, pro co přišel. Obchodníci (manažeři 

supermarketu) se ale snaží prodat zákazníkům i výrobky, které původně nechtěli. Poté 

co se zákazník rozhodne odejít z obchodu, zařadí se do fronty k pokladní a po zaplacení 

odchází.

V následující kapitole popíši teorii diskrétních simulací a uvedu příklady jiných 

přístupů. Třetí kapitola obsahuje uživatelskou dokumentaci a stručný popis 

implementace programu. Také uvedu, jaké postupy z teorie jsem použil a proč. Ve 

čtvrté kapitole porovnávám program s praxí. Nejdříve ověřím účinnost dvou nejčastěji 

využívaných marketingových technik. Při jejich simulování si uvědomíme, jaké 
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„drobnosti“ (např. rozmístní zboží) dokáží supermarketům výrazně zvýšit tržby. Poté 

vytvořím model skutečného obchodního domu a porovnávám simulaci s realitou. Na 

závěr uvedu příklady komerčního simulačního software.
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2. Počítačové simulace

2. 1. Využití simulací

Počítačové simulace jsou založeny na principu „learning by doing“. Tedy učení 

zkoušením, což je pro člověka jeden z nejpřirozenějších způsobů. Simulace nemusí být 

ovlivňovány jen výpočty v počítači, ale můžeme do nich přímo zapojit i uživatele. 

Vytvoříme tak různé trenažéry a simulátory, které jsou hojně využívány při výcviku 

nových pilotů nebo řidičů. Letadla jsou moc drahá na to, aby někdo riskoval jejich 

zničení nezkušeným pilotem. Simulace, do nichž člověk nezasahuje a nevyužívají se 

tedy jako výukové či tréninkové programy, se uplatní při plánování nových staveb, 

komplexů, silnic,…. Ty vyžadují veliké finanční investice a u nich se vyplatí nejdříve 

nasimulovat, zda vyhovují původním plánům. Můžeme také zkoumat, jak obstojí 

v krizových situacích (havárie, požáry).

Další možnou aplikací je testování efektivnosti výrobních linek. Simulací 

normálního provozu vyzkoušíme různá rozmístění a vybereme z nich to nejvýhodnější, 

bez nutnosti zastavovat skutečnou linku. To samé můžeme uplatnit při výrobě 

mechanických nebo elektronických přístrojů, kdy je zapotřebí optimalizovat rozmístění 

součástek. 

Zjednodušeně řečeno: simulovat můžeme vše, k čemu dokážeme vytvořit model 

a máme na to dostatečnou výpočetní kapacitu.

2. 2. Tvorba simulace

Vytváření počítačové simulace se skládá ze tří základních částí: vytvoření modelu, 

implementace modelu a analýzy.

2. 2. 1. Vytvoření modelu

Nejdříve ze všeho vytvoříme matematický model pozorovaného systému. Do něj 

zahrneme všechny zákonitosti a logické vztahy, které jsou pro naši simulaci důležité. To 

je klíčová část návrhu, protože správné pochopení zákonitostí, které mezi sebou mají 

různé prvky, ovlivní chování celé simulace. Jednotlivé vztahy jsou ve většině případů 

velice jednoduché - např. „pokladní: když přijde zákazník -> proveď naúčtování 

vybraného zboží“. Takových vztahů je ale veliké množství a jejich rozdílností a počtem 
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se zvyšuje složitost celého modelu. Aby takový model byl smysluplný, musí vycházet 

z reálných dat. Taková data se získávají pozorováním skutečného prostředí nebo 

výpočty. 

2. 2. 2. Implementace modelu

Implementací modelu rozumíme jeho převedení na počítačový program. Ten 

bychom měli napsat v objektově orientovaném programovacím jazyce, protože 

využijeme většinu jejich vlastností (objekty, dědičnost,…). 

Základními požadavky na program je schopnost zpracovat událost, která během 

simulace vznikne a posun v čase. Podle způsobu, jakým se program vypořádá s 

posunem v čase, dělíme simulace na dvě skupiny: diskrétní simulace nebo spojité 

simulace. Rozdíly mezi nimi jsou popsány v následujícím textu.

2. 2. 3. Analýza

Kompletní program, který splňuje všechny zákonitosti a vztahy modelu, se musí 

analyzovat.

 Ověření implementace – zda program správně implementoval původní 

matematický model.

 Srovnání s realitou – zda program vydává smysluplná data. Vytvoříme si 

testovací data, u nichž víme, jak má simulace ve skutečnosti probíhat a 

porovnáme je s výstupem programu.

Pokud simulace splňuje alespoň tyto dvě podmínky, můžeme očekávat, že vyhovuje 

základním kritériím věrohodnosti. Další pravidla a metody analýz, které ověřují 

správnost simulace, jsou popsány v [1].

2. 3. Diskrétní simulace (Discrete simulation)

V diskrétní simulaci pracujeme s  událostmi. Pod událostí si můžeme něco, co se 

stane na daném místě v určitém čase.  Například vstup zákazníka do obchodu, zapnutí 

pokladny nebo nastartování motoru. Každá z nich je událostí, protože se stane v určitém 

okamžiku. Oproti tomu cesta autem k nim nepatří, protože to není okamžitá událost, ale 

déle trvající děj. Ten můžeme nahradit dvěma oddělenými událostmi. První nastane na 

začátku cesty a druhá v čase příjezdu. Události od sebe budou vzdáleny přesně stejnou 

dobu jakou trvá cesta. Tímto způsobem můžeme diskrétně simulovat i déle trvající děje. 
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Mezi základní vlastnosti diskrétních simulací patří to, že se simulace mezi 

dvěma po sobě jdoucími událostmi nemění.

2. 3. 1. Logika simulace

Logikou simulace rozumíme přístup ke vztahům a dějům, který používáme. 

V simulaci na něj můžeme nahlížet různými způsoby. Pokud stejný systém simulujeme 

postupně „různými logikami“, musíme získat totožné výsledky. Jediné rozdíly jsou ve 

snadnosti a pochopitelnosti implementace a také v efektivitě výpočtů. Jsou tři základní 

přístupy:

Obr 1. event je okamžitá událost (např. začátek výběru zboží), aktivita déletrvající děj (zkasírování 

zákazníka) a procesem rozumíme celý objekt se kterým je spojeno více dílčích aktivit

1. Event – je to okamžitá událost. Málokdy se vyskytuje samotná (např. vstup do 

simulace) častěji se používá v párech. První vyjadřuje začátek děje a druhá ho 

ukončuje.

2. Activity – je déle trvající děj. Aktivita většinou nahrazuje dvě události (event) –

počáteční a koncovou.  Popisuje jeden konkrétní děj. Může to být například 

placení zákazníka u pokladny.

3. Process – Procesem rozumíme celý objekt obsahující větší množství aktivit. 

Například zákazníka během nakupování.

2. 3. 2. Přístup k času

Diskrétní simulace musí zpracovávat události ve správném pořadí. Proto je 

v každé diskrétní simulaci fronta (kalendář událostí), kde jsou události seřazeny podle 

času, v kterém mají přijít na řadu. Způsob jakým program z této fronty odebírá, můžeme 

považovat za jeho „přístup k času“.

Nejpřímějším postupem je používání reálného času. Pokud v naší simulaci 

například nákladní auto přiveze nový materiál jednou za 3 hodiny, budeme muset 
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zbytečně čekat a program navíc nebude nic počítat. To se pro většinu systémů nehodí. 

Tím spíše, když existují způsoby jak si počínat mnohem efektivněji.

 Time slicing (krájení času) - Tato metoda dělí čas na předem určené úseky. Při 

startu simulace si vybereme, jak velký časový interval se má zpracovat v jednom 

kroku. Velikost intervalu může být jakákoliv od roků až po milisekundy. Záleží 

na vlastnostech systému, jaký simulujeme. 

Při vytváření modelu určíme, zda umožníme událostem používat čas, co

není násobkem zvoleného intervalu. Pokud ano, program musí tedy umět 

zpracovávat události ve správném pořadí, i když všechny nastanou ve stejném 

čase.

Výhodou této metody je, že pokud máme dostatečné výpočetní kapacity, 

které zajistí zpracování všech událostí v jednom kroku, simulace probíhá stejnou 

rychlostí a může mít plynulý grafický výstup. Nevýhodou zůstává, stejně jako 

při používání reálného času, zbytečné čekání na událost, jež nastane až za 

dlouho dobu.

 Next event (další událost) - Použitím této metody maximálně využijeme 

výpočetní kapacitu počítače, na němž simulace probíhá. Program čas potřebuje 

jen pro správné seřazení událostí. Ty musí být ve frontě ve stejném pořadí, 

v jakém mají přijít na řadu (jsou tedy seřazeny vzestupně dle času). Tyto 

události jsou poté zpracovávány tou nejvyšší možnou rychlostí, protože program 

na nic nečeká a hned po zpracování události začne zpracovávat další ve frontě.

V metodě time slicing a při použití reálného času se program mohl 

zastavit a dlouho čekat na novou událost. Při použití metody next event nikdy 

nečekáme a vždy počítáme maximální rychlostí. Tím si ale znemožníme 

možnost graficky zobrazovat vypočítaná data při běhu simulace. Jelikož jsou 

události zpracovávány bez ohledu na to, jak jsou od sebe vzdáleny, dostali 

bychom sérii snímků, které by uživatele spíše zmátly, než aby mu pomohli. 

Tomu se můžeme vyhnout, pokud data nejdříve vypočítáme a následně uložíme. 

Takto připravená je můžeme plynule graficky znázornit, jakou rychlostí uznáme 

za vhodné.

2. 3. 3. Základní části

Diskrétní simulace by měli obsahovat tyto základní komponenty:
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Časovač – jsou to hodiny, kterých se může program zeptat na přesný čas. Při vytváření 

nové události se jí musí přiřadit čas. Většinou je to now + const, kde now je nynější čas 

a const konstanta, co vyjadřuje zpomalení.

Může to být také časovač, který aktivuje určité procedury simulace.

Implementovaný model – obsahuje prvky a všechny jejich vztahy. Ukládá je ve 

strukturách programu, kde musí být zajištěno, že jsou aktuální a v konzistentním stavu 

vzhledem ke svému okolí.

Generátor náhody – přibližují simulaci reálnému prostředí, aby události jako třeba

příchod nových zákazníků nebo jejich pohyb, nebyly vždy stejně dlouhé. Měly by být 

schopny generovat náhodná čísla s normálním rozdělením, ve kterém průměrné hodnoty 

nastávají nejčastěji a extrémy jen výjimečně. To odpovídá skutečnosti. Například 

pokladní většinu zboží zákazníků namarkuje stejně rychle, ale občas jí to trvá mnohem 

déle.

Obr 2. Normální rozdělení

Hlavní část programu – se stará o zpracovávání událostí a mění parametry prvků. 

Také využívá časovač nebo je jím dokonce volána.

Zobrazení výsledků – každá simulace musí dovolit uživateli analyzovat vypočítaná 

data. Může to být zobrazením stavů simulace, grafy nebo uložením dat do souboru.

2. 3. 4. Distribuované simulace

V předchozím textu jsem popisoval diskrétní simulace, které jsou spuštěné na 

jednom počítači. Pokud je simulace velká a hodně událostí může být zpracováno 

najednou, vyplatí se v tomto případě uvažovat o rozdělení zátěže mezi více počítačů. 

Každý z nich může být zodpovědný za události jiného druhu.

U distribuovaných simulací běží na každém počítači jeden nezávislý simulátor, 

mající svou vlastní frontu událostí. Některé nově vzniklé události se zařadí přímo do 

lokální fronty, ale jiné musejí být odeslány do jiné. Nevadí, pokud některý simulátor 
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počítá rychleji (nebo má méně práce) a dostane se napřed oproti ostatním. Musíme ale 

zajistit, aby žádný nedostal událost, která je mladší než ta, co zpracovává nyní.

Správnou implementací distribuované simulace můžeme rapidně zvýšit výkon.

2. 4. Další druhy simulací

2. 4. 1. Spojité simulace (Continuous simulation)

U těchto simulací se přestáváme zajímat o jednotlivé události, ale snažíme se 

modelovat systém jako celek. Informace o něm ukládáme do stavových proměnných, 

které průběžně měníme. Jejich změnu určujeme řešením soustav časových 

diferenciálních rovnic. V drtivé většině případů se rovnice nedají vyřešit analyticky, 

tudíž se řeší numericky.

Tento typ modelování se nejvíce využívá ve fyzice, kde s jeho pomocí můžeme 

ze zadaného počátečního stavu odhadovat jeho vývoj v budoucnu, jako například 

předpovědi v meteorologii, geologii nebo astronomii.

2. 4. 2. Kombinované průběžné a diskrétní simulace

Modelování některých systémů vyžaduje použít jak diskrétního tak spojitého

(continuous) přístupu. Určité části se řídí událostmi a jiné se postupně vyhodnocují 

řešením diferenciálních rovnic. 

Jako příklad můžeme uvést hypotetickou továrnu na zpracování surového železa. 

Nezpracovaná ruda je přivážena v nákladních autech, které ji sypou do kotle, kde se taví 

a čistí. Z roztaveného železa se odlijí tyče, jež se po ochlazení dále převáží.

Děje v kotli bychom mohli průběžně simulovat ( continuous simulation) a vše 

ostatní řídit událostmi. Využili bychom tak výhod obou dvou přístupů.

2. 4. 3. Simulace Monte Carlo

Monte Carlo simulace je založena na poznatcích z matematické 

pravděpodobnosti a statistiky. Pomocí nich a dostatečného počtu náhodných 

(pseudonáhodných) čísel dokážeme modelovat složité procesy. Od fyzikálních procesů

jako je projektování atomových bomb, plošné osvětlování 3d scén přes ekonomické

procesy až po hledání vítězných strategií pro hraní blackjacku.

Asi nejznámější Monte Carlo simulací je vypočítání čísla Pí pomocí „házení 

nožů na terč“. Jejím popsáním nejlépe vysvětlím princip, na kterém je tento typ simulací 

založen.
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Nejdříve do čtverce se stranou o velikosti 1 nakreslíme kružnici s poloměrem 1.

Obr 3. 

O modře vybarvené části obrázku víme, že má velikost π/4. Celý čtverec má 

samozřejmě obsah 1.

Nyní dostatečně dlouho házíme nože (např. tisíckrát). Když vydělíme počet 

nožů, kterými jsme se trefili do modře vybarvené části, počtem těch, kterými jsme se 

trefili do našeho čtverce, tak dostaneme π/4. Detailnější popis najdeme v [2].

Ve skutečnosti samozřejmě nebudeme házet nože, ale budeme simulovat hody

na počítači.
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3. Program SOD

3. 1. Uživatelská dokumentace

3. 1. 1. Instalace

Program je napsán pro platformu Microsoft Windows verze Windows 98 a 

vyšší. Distribuuje se v podobě instalačního balíčku. Po spuštění souboru setup.exe se 

otevře instalátor, v němž si vyberete, do jakého adresáře chcete program nainstalovat. 

Žádná další nastavení nejsou nutná. Nainstalovaný program se spouští souborem 

SOD.exe. Po spuštění se otevře hlavní okno programu s klasickým menu. Jeho jméno je 

zkratka od „Simulace obchodního domu“ tedy SOD.

3. 1. 2. Základní funkce programu

Vytváření nové simulace
Pokud vytváříme nový obchodní dům, klikneme v menu soubor na nový. Poté se 

objeví dialogové okno, do kterého musíme zadat 3 údaje. První dvě jsou šířka a výška

obchodního domu. Ty se zadávají v celých kladných číslech a rozumíme jimi počet 

sektorů. Třetím parametrem je název simulace. Pod tímto jménem simulaci ukládáme na 

disk. Po potvrzení zadaných údajů, stisknutím tlačítka OK, se na ploše hlavního okna 

objeví prázdný ohraničený půdorys. U pravého okraje okna uvidíme panel nástrojů. 

Kliknutím levým tlačítkem myši na pole v panelu vybereme požadovaný prvek a dalším 

kliknutím tímtéž tlačítkem do sektoru v půdorysu ho umístíme do simulace. V panelu 

můžeme vybrat 5 typů regálů, gumu, pokladnu, vstup a kopírování. Pokladny a vstupy 

se umisťují na místo středního regálu. Toto místo musí být volné, jinak je nelze přidat.

Kliknutím pravým tlačítkem na sektor vyvoláme dialogové okno, do něhož

můžeme zadat jeho kapacitu. Kapacitou rozumíme maximální počet lidí, kteří se do 

sektoru vejdou. Jestliže sektor obsahoval pokladnu nebo vstup, mohli jsme v okně 

vyplnit ještě další možnosti. U vstupu používanost – celé číslo od 0–100, co udává,

kolik procent nově příchozích vstoupí do simulace tímto vchodem. U pokladny 

vyplníme jméno a rychlost pokladní.

Při přejíždění myší nad půdorysem se zvýrazní obrys sektoru, nad kterým se myš 

vyskytuje. Pokud klikneme na sektor levým tlačítkem, dojde k jeho označení.   U něj 

zvýrazněný obrys zůstává, i když jsme s myší přejeli jinam. Do takto označeného 

sektoru můžeme vkládat zboží. Samozřejmě jen v případě, že je v sektoru nějaký regál. 
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Samotné vložení provedeme kliknutím na položku zboží v menu editor. Tím zobrazíme 

dialogové okno, ve kterém vyplníme základní atributy nového zboží: název, počet 

(množství které do regálu přidáváme), velikost (jednoho kusu), cena (jednoho kusu), 

potřebnost (základní potřebnost je 1. Vyšší číslo udává násobky četnosti kupování 

zboží) a lákavost (udává se v celých číslech. Vyšší číslo zvýší šanci náhodné koupě pro 

každého zákazníka). Musíme ještě kliknutím určit, do jakého regálu zboží dáváme. 

Když zboží jednou vložíme, uloží se do databáze a podruhé ho stačí vybrat a kliknout na 

tlačítko <<. Tím si vyplníme všechna políčka kromě množství.

Takto vytvořený půdorys uložíme kliknutím v menu soubor na položku uložit.

Načtení simulace

Pokud chceme načíst simulaci, stačí kliknout v menu soubor na položku otevřít. 

Tím vyvoláme dialogové okno, do něhož musíme napsat název souboru simulace, 

kterou chceme načíst. Je ve tvaru „název simulace.sav“.

Při načítání program pracuje se třemi soubory: název.sav, název.gdb a default-

conf.txt. První dva vzniknou při uložení simulace a třetí soubor je konfigurační. Jeho 

editací můžeme měnit chování programu.

Po načtení simulace ji můžeme buď spustit v menu simulace položkou začni, 

nebo začít editovat v menu editor položkou začni.

Uložení simulace

Editovanou simulaci můžeme uložit. Stačí v menu kliknout na soubor položka 

uložit. Tím obchodní dům uložíme do dvou souborů názevsimualce.sav a 

názevsimulace.gdb. V prvním jsou uloženy všechny námi zadané informace o půdorysu. 

V druhém je seznam všech druhů zboží, které jsme vložily do simulace.

Data jsou ukládána jako plain-text, aby byla přehledná a dala se snadno 

přepisovat.

Běh simulace

Načtenou simulaci spustíme v menu simulace položkou start. Tím vytvoříme 

další okno, kde vidíme statistiky. Kliknutím levým tlačítkem na sektor v simulaci 

přepneme celkové statistky na zobrazení informací o daném sektoru. Pokud na něj 

klikneme pravým tlačítkem, vytvoří se další okno a my můžeme sledovat více sektorů 

najednou.
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V průběhu simulace můžeme ovlivňovat její rychlost. Šipkou nahoru ji 

zrychlujeme a šipkou dolu zpomalujeme. Pokud je rychlost 0, dojde k zastavení. 

Základní rychlost je 1. Například rychlost 0.5 je poloviční a 3.8 je 2.8x rychlejší. Pokud 

zmáčkneme na šipku doleva, simulace přestane generovat nové zákazníky. K obnovení 

doje při změně rychlosti.

Konfigurační soubor

V konfiguračním souboru můžeme nastavovat dva druhy proměnných. Časové 

proměnné, co udávají délku dějů v simulaci – např. rychlost pohybu zákazníka nebo 

rychlost neskenování jednoho výrobku a systémové jako počáteční rychlost simulace 

nebo frekvence překreslování okna.

3. 1. 3. Výstupní data

Při běhu simulace ve vedlejších oknech vidíme celkové statistické údaje nebo 

detailní informace o určitém sektoru. 

1. Informace o sektoru

a. Souřadnice pozorovaného sektoru

b. Zaplněnost všech regálů 

c. Počet jednotlivých výrobků v regálech

d. Počet nevpuštěných zákazníků – tato hodnota je jen u sektorů se vstupem a 

udává, kolik lidí nemohlo přijít do obchodního domu, protože byl přetížen 

vstupní sektor.

2. Celkové statistiky

a. Lidé čekající u pokladen – počet lidí aktuálně čekajících ve frontách u 

pokladen

b. Počet zákazníků – celkový počet zákazníků, kteří navštívili supermarket

c. Zákazníci v obchodě – aktuální počet zákazníků v obchodě

d. Rychlost – rychlost simulace

e. Tržby – celkové tržby

f. Průměrná útrata jednoho zákazníka – započítávají se jen zákazníci, kteří 

stihli zaplatit

g. Průměrná doba nakupování – započítávají se jen zákazníci, kteří opustili 

supermarket
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h. Index nakupování – je procentuální hodnota udávající jak dobře je 

supermarket postaven. Při hodnotě nižší než 100% zákazníci nekoupili vše, 

pro co si přišli. To může mít více důvodů – nevydrželi čekat, nenašli zboží 

nebo bylo vykoupené. Oproti tomu hodnoty vyšší než 100% znamenají, že 

zákazníci koupili i výrobky, které ani nechtěli.

Přesný výpočet je:

Index nakupování = 100 * Koupil / Chtěl

Koupil – kolik zboží opravdu koupil v supermarketu

Chtěl – počet položek v nákupním lístku při vstupu do supermarketu

3. 1. 4. Ukázka GUI

Obr 4. Ukázka vytvořeného obchodního domu

Každý sektor je bílý čtverec ohraničený tenkou černou čarou. Postranní regály 

jsou černé obdélníky u okraje sektorů a střední regál je černý čtverec uprostřed. Vstup 

označujeme jako „V“ v modrém oválu. Obdobně se pokladna zobrazí jako „P“ 

v červeném oválu.

3. 2. Implementace

V této části stručně popíši jakým způsobem je program SOD implementován. 

Budu se věnovat převážně postupům, které jsem použil z  teorie uvedené v první 

kapitole. Detailnější informace jsou uvedeny v programátorské příručce. 

3. 2. 1. Model

Prvním a nejdůležitějším rozhodnutím při navrhování modelu bylo zvolení typu 

simulace, jaký využiji. Je samozřejmé, že jsem vybral diskrétní simulaci, protože se 

k modelování obchodního domu perfektně hodí. Všechny děje v supermarketu jsou 



19

události a navíc nejčastějším z nich je pohyb. U toho nás nezajímá, zda nakupující při 

rozjíždění tlačí vozík pomaleji než když je už rozjetý. Stačí nám vědět, kdy a kam se 

přesune.

Dále jsem musel pro všechny prvky v simulaci zvolit proměnné. Plocha 

obchodního domu je rozdělena na sektory, což jsou stejně velké čtvercové oblasti. Do 

každého se může umístit až 5 regálů (na všechny strany jeden a poslední do prostřed). 

Počet lidí, kteří se vejdou do jednoho sektoru, je omezen jeho kapacitou.

Zákazníci se do simulace dostanou vstupem, poté procházejí mezi sektory a 

končí v pokladnách. Supermarket si můžeme představit coby graf se sektory jako uzly 

spojeny právě tehdy, když jsou sousedé a není mezi nimi žádný regál. Lidé se 

přesouvají mezi uzly a v každém mohou vyvolat novou událost.

Všechny prvky simulace jsou objekty uložené v kontejnerech. Jedinou výjimkou 

jsou sektory, ke kterým se přistupuje skrze jedno pole ukazatelů. Může jich být mnoho a 

musí se k nim přistupovat co nejrychleji.

3. 2. 2. Logika

Při rozhodování mezi událostmi (events) a aktivitami jsem vybral ty druhé. 

Události by také šly použít, ale zdvojnásobila by se dálka fronty časovače, a tudíž 

zpomalil běh simulace. Pro každý děj by místo jedné položky musely být dvě. Proto by i 

metody řídící chování objektů musely umět reagovat na dva typy zpráv – spouštěcí a 

ukončující. U aktivit stačí, aby reagovaly jen na spuštění.

Každý děj v simulaci je tedy aktivita, která si uchovává ukazatel na objekt, co ji 

vyvolal a čas zpracování. Poté se uloží do fronty časovače, kde je zatříděna na správné 

místo. Při jejím zpracování stačí spustit příslušnou metodu objektu.

3. 2. 3. Přistup k času

Ve svém programu jsem použil přístup time slicing uvedený v 2.3.2. Nové 

události přidávám do fronty zpráv a ta je uložena v kontejneru, který dokáže rychle 

seřadit své prvky a také rychle odebírat ten první.

Běh simulace s grafickým výstupem zajišťuje procedura časovače, spouštějící se

pravidelně každých 10 ms. To je nejmenší možná hodnota, kterou Microsoft Windows 

umožňují. Po svém spuštění se pokusí zpracovat všechny zprávy „starší“ než ona. Starší 

zprávy mají čas zpracování menší než čas spuštění procedury časovače. Většina zpráv 

se vyhodnotí velice rychle, ale program SOD je tvořen jen jedním vláknem, co se musí 
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starat o grafiku i o počítání, tudíž musí být zajištěno, aby nikdy nepočítalo příliš dlouho. 

V opačném případě by program mohl přestat reagovat na zprávy z prostředí Windows, 

jako jsou např. překreslení, posun nebo změna velikosti. Abych tomu zabránil, může

procedura časovače v jednom svém volání pracovat maximálně 200 milisekund. Poté se 

vždy přeruší, i když nestihla vyřešit všechny zprávy. Zbylé zůstanou na začátku fronty a 

jsou tudíž zpracovány ihned v následujícím volání. 

Přerušením běhu procedury časovače nevzniká viditelné zpomalení, jelikož se 

volá v tak krátkém intervalu a navíc, ke stejnému zpomalení by došlo, i kdybychom 

proceduru nepřerušili. Vždy můžeme vpustit do simulace tolik zákazníků, že výkon 

počítače, na kterém je simulace spuštěna, bude nedostatečný.

3. 3. Chování zákazníků

V SOD si můžeme zvolit, jaký typ zákazníků budeme v simulaci pozorovat. 

Máme dvě možnosti a to chytré nebo hloupé zákazníky. Rozdíl mezi nimi je v tom, že 

hloupý zákazník neví o supermarketu vůbec nic na rozdíl od chytrého, který přesně ví, 

kde co hledat a jak se tam dostat co nejrychleji.

3. 3. 1. Hloupý zákazník

Tento typ chování má simulovat zákazníka, který přišel do obchodu poprvé a 

neví, kde přesně je zboží, co chce koupit. Chodí tedy bezcílně obchodem a očekává, že 

„náhodou“ najde vše, co hledal. 

Pokud by se zákazníci opravdu pohybovali náhodně, vůbec by se nepodobali 

reálným lidem. Motali by se na stejném místě a jen náhodou se dostali dál od vstupu. 

Opravdoví zákazníci sice náhodně vybírají směr, ale skoro nikdy se nevrací. Jestliže 

projdou stejným úsekem vícekrát, už do něj příště nepůjdou a zkusí jinou cestu.

To je důvod, proč jejich pohyb řídím algoritmem Ariadniny nitě. Ten má název 

podle řecké báje, kdy Théseus šel zabít do jeskyně minotaura, aby vysvobodil Ariadnu. 

Ta mu dala niť, s jejíž pomocí měl najít cestu zpět.

Popis algoritmu: Máme graf, kde uzly jsou místnosti a hrany chodby mezi nimi. Cílem 

je, abychom prošli celý graf bez zbytečného opakování. Na začátku jsou všechny hrany 

neobarvené. Poté opakujeme krok:

1. pohni se neobarvenou chodbou a přebarvi ji na žluto

2. pokud jsou všechny chodby obarvené, jdi žlutou chodbou a přebarvi ji 

načerveno
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3. pokud jsou všechny chodby červené, jsi na startu a prošel jsi celý graf

Tento algoritmus využívám, protože zákazník náhodně prochází obchodem bez 

zbytečného vracení. Pokud nakoupil vše, co potřeboval, algoritmus ukončí a jde přímo 

k pokladně. Každý zákazník dokáže najít pokladny. Algoritmus se také ukončí, když 

zákazník čeká v jednom sektoru příliš dlouho. V obou dvou případech to technicky 

znamená, že se přepne na chytrého zákazníka.

3. 3. 2. Chytrý zákazník

Chování chytrého zákazníka vychází z toho, že supermarket zná a ví, kde zboží 

najde. Po vstupu do obchodu tedy jde vždy nejrychlejší možnou cestou k regálu 

s hledaným zbožím. 

Nejkratší cestu hledám algoritmem vlny, který využívá frontu.

Popis algoritmu: Máme graf, kde ke každému uzlu umíme určit jeho sousedy. Uzly 

jsou buď průchodné nebo neprůchodné (překážky).

Cílem algoritmu je nalezení nejkratší cesty ze startu do cíle. Cíl může být i uzel 

se specifickou vlastností – např. uzel obsahuje předmět. Tím nalezneme nejbližší uzel 

s danou vlastností.

Start – nastav startovnímu uzlu hloubku 0 a vlož ho do fronty. Všem ostatním 

nastav hloubku na MAX (dostatečně vysoká konstanta)

Krok –

1. je fronta prázdná?

a. Ano – skonči. Cíl je nedosažitelný

b. Ne – vezmi z fronty prvek s nejmenší hloubkou a pokračuj 

krokem 2

2. je aktuální uzel P (U1,H1) cíl?

a. Ano – skonči. Cílem je uzel U1

b. Ne – nalezni všechny průchodné sousedy U1, které mají 

vyšší hloubku než H1. Nastav jim hloubku na H1+1 a vlož 

je do fronty. Pokračuj krokem 1
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Konec – Pokud jsme nalezli cílový uzel, nejkratší cestu dostaneme tím, že 

začneme v cíli a postupně se po uzlech s o jedna menší hloubkou vracíme do 

startu. Nakonec stačí obrátit pořadí průchozích uzlů.

V programu používám algoritmus ve dvou verzích. V první označím jako 

neprůchodné uzly jen zaplněné sektory, zato v druhé k nim přidám i zákazníky zaplněné 

sektory. První verzi využívám všude, kde neuvedu jinak.

Chytří zákazníci postupně hledají a nakupují zboží, co mají na svém nákupním 

lístku. Když nakoupí vše, co chtěli, vyhledají pokladu a zařadí se do fronty. Ty se 

nehledají stejným způsobem jako zboží, protože zákazník vidí, jak dlouhé jsou u nich 

fronty. Výše popsaným algoritmem (druhá verze) si zjistí vzdálenosti všech pokladen. 

Poté se na základě vzdálenosti a délky fronty rozhodne, ke které se půjde zařadit do 

fronty. 

Jestliže zákazník jde po nalezené cestě a musí začít čekat na uvolnění 

zaplněného sektoru, zkusí po chvíli najít jinou volnou cestu. K tomu využije druhou 

verzi algoritmu vlny. Pokud ani to nepomůže a zákazník dlouho čeká na jednom místě, 

ztratí trpělivost, přestane mít zájem nakupovat a jde co nejrychleji rovnou k pokladně.

3. 3. 3. Naprogramování nového chování

Přidat nový druh chování do SOD je možné pouze přímou editací zdrojového 

kódu a následným zkompilováním. Je nutná znalost programování v C++ a alespoň 

základy práce s kontejnery.

O zákazníkovo chování se stará jediná metoda, tudíž ji stačí přepsat. Program 

nabízí mnoho funkcí a struktur, které zjednoduší vytváření. Ukázka zdrojového 

kódu metody chování hloupého zákazníka je uvedena jako příloha A.

Zákazník využívá tři základní struktury:

 NakupListek – je kontejner, kde je uloženo veškeré zboží, které chce v obchodě 

koupit.

 Plan – v tomto kontejneru je uložen plán cesty, kam se má zákazník pohybovat. 

 Pudorys[][] – je dvourozměrné pole s informacemi o supermarketu.

Máme k dispozici také tyto funkce a metody:
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 CestaK(zboží, verze) – zavoláním této metody vyplníme Plan cestou 

k nejbližšímu sektoru s hledaným zbožím. Verzí vybereme algoritmus vlny, 

který chceme použít.

 CestaPokladna() – vyplní Plan cestou k nejvýhodnější pokladně v supermarketu.

 NahodnaKoupe() – jejím zavoláním umožníme zákazníkovi něco impulzivně 

koupit. Jelikož ovlivňuje celou simulaci, blíže ji popíši. Jestliže zákazník zavolá 

funkci NahodnaKoupe, chce zjistit, zda ho v sektoru, ve kterém se právě 

nachází, některé zboží upoutalo natolik, aby si ho koupil.  Po zavolání této 

funkce je základní pravděpodobnost impulzivního nákupu rovna hodnotě zadané 

uživatelem před spuštěním simulace. Pokud dojde k nákupu, náhodně se vybere 

zboží, které zákazník koupí. Každé zboží má jinou šanci upoutat zákazníka. Tuto 

hodnotu nazývám „lákavost“ a je zadávána při vkládání. Výrobky s vyšší 

lákavostí jsou tedy kupovány častěji. Pokud má zboží lákavost vyšší než 10, 

zvyšuje navíc základní šanci impulzivního nákupu (za každých 10 bodů o 1 

procento). Jak hloupý tak chytrý zákazník volá tuto funkci vždy, kdy se přesune 

na nový sektor.

 NaselZListku() – prozkoumá, zda v sektoru, kde se zákazník právě nachází, není 

něco z jeho nákupního lístku. Pokud ano, vezme si to.

 Vezmi(zboží, kolik) – zákazník vezme zboží z regálu.

 Pohni() – zákazník se pohne směrem, který je první v Plan

 CasovacVloz(koho, kdy) – vloží do časovače zákazníka. K zavolání funkce 

chování dojde až po uplynutí času kdy.

Pomocí výše uvedených nástrojů můžeme naprogramovat nový typ zákazníků. 

Námi napsaná funkce musí umět pohybovat se zákazníkem tak, aby nakupoval zboží, 

pro které si přišel a poté ho odeslat k pokladně. 
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4. Porovnání s praxí

4. 1. Marketingové techniky

Supermarkety jsou firmy jako každé jiné. Jsou tu hlavně proto, aby vytvářely 

zisk. Využívají různé marketingové techniky pro nalákání více zákazníků. Každý viděl 

reklamy v televizi nebo mu přišel do schránky reklamní leták lákající na obrovské 

slevy. Reklama se nedá přehlédnout, ale v této kapitole popíši některé méně zřejmé 

triky, které si mnoho lidí ani neuvědomí. 

4. 1. 1. Udrž zákazníka v obchodě co nejdéle

 Jeden z největších faktorů při rozhodování kolik zákazník utratí, je délka pobytu 

v obchodě. Obchody to vědí a udělají vše proto, aby zákazníky zpomalily. Navodí 

příjemnou atmosféru puštěním klidné hudby a správným osvětlením. Tím zpomalí jejich 

tempo a nechají jim více času na prohlížení regálů.

Kladou vám do cesty také různé nenápadné překážky. Pokud vstoupíte do 

supermarketu a chcete jít rovnou k pokladnám, většinou jste nuceni projít polovinou 

obchodu. Přímá cesta je blokovaná regály. Dalším trikem je umístění nejžádanějšího 

zboží na opačnou stranu od vchodů. Proto musíte při nakupování pečiva jít celým 

obchodem tam a zpátky. Donutí vás prohlédnout si větší část obchodu a nabídnou vám 

tedy mnohem více zboží.

Při modelování toho případu v programu SOD jsem vytvořil dva podobné

obchodní domy. Rozdílné bylo jen rozmístění zboží a pravděpodobnost impulzivního 

nákupu. První obchod měl nejčastěji nakupované zboží co nejdále od pokladen a vstupů

a díky příjemné atmosféře byla šance náhodného nákupu 2%. Navíc v něm nebyla mezi 

pokladnami a vstupem přímá cesta. V druhém byla šance 1% a často kupované zboží 

jsem umístil na cestu mezi vstup a pokladny. Poté jsem simuloval provoz obou dvou 

supermarketů. Každým jsem nechal projít 2000 zákazníků.

 Tržby – první obchod měl tržby o 12% vyšší než druhý

 Průměrný čas nakupování – zákazníci v prvním obchodě průměrně 

nakupovali o 53% déle než v druhém

 Index nakupování – první supermarket měl tuto hodnotu o 11 bodů vyšší
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Výsledky tedy odpovídají očekávání. Obchodní dům se „správně“ rozmístěnými 

regály i zbožím vydělává více. Tratí zákazník, protože mu nakupování zabere více času 

a koupí i to, co původně nechtěl.

4. 1. 2. Ať chodí, ale nečekají

Dle [4] zákazníkům nevadí procházení obchodem, když mají cíl. Pokud při jeho 

plnění musí však někde čekat, jejich chuť nakupovat výrazně klesá. Je tedy v zájmu 

obchodu co nejvíce omezit zácpy a fronty. Navíc se zákazník, co si vystál půlhodinovou 

frontu u pokladen, nebude rád vracet zpět.

V SOD jsem porovnával dva obchody, které se lišily pouze v rychlosti 

pokladních a kapacitách sektorů. První obchod nešetřil místem a uličky mezi regály 

byly dostatečně široké, aby zvládly i větší počet zákazníků. Zaměstnával i šikovné 

pokladní. V programu to znamená, že pokladní mají rychlost 18 a sektory kapacitu 15. 

Druhý obchod je přesný opak, pokladní mají rychlost 2 a sektory kapacitu jen 5.

 Tržby – první obchod je má o 8% vyšší

 Průměrný čas nakupování – zákazníci v prvním obchodě průměrně 

nakupovali o 17% déle než v druhém

 Index nakupování – první obchod měl tuto hodnotu o 5 bodů vyšší

První a třetí hodnota splňuje očekávání. Prostornější obchod s rychlejšími 

pokladními má větší tržby a zákazníci impulzivně koupí více zboží. Druhá hodnota je 

přesně opačná, než bychom očekávali. To má dva důvody:

1. Simuloval jsem reálný obchod, který má více pokladen než v provozu 

využívá. Pomalejší pokladní se tedy tolik neprojevily, protože v prvním 

obchodě byly nevyužité. 

2. Čím déle zákazníci čekají, tím méně se jim chce nakupovat. Pokud doba 

čekání překročí určitou mez, ztratí tak zájem a jdou přímo k pokladně, 

přestože nekoupili vše, pro co si přišli.

4. 1. 3. Příklady dalších technik

Existují stovky triků a technik, které obchody využívají. Nyní uvedu příklady 

dvou z nich, které ale nelze simulovat v programu SOD.

 „Prodávejte dětem, rodiče koupí“ – ukázalo se, že určité zboží velice 

často vybírají děti. Například krmení pro psy nebo ranní cereálie. Při 
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posunutí tohoto zboží do nižších regálů, kam na ně děti snadno 

dosáhnou, se prodeje velice rychle zvednou.

 „Dejte jim něco zadarmo a velice rádi vám to zaplatí“ – studie prokázaly, 

že 90% zákazníků, kteří si výrobek zadarmo vyzkouší, ho později také 

koupí.

4. 2. Srovnání s reálným supermarketem

Pokusil jsem se simulovat provoz menšího supermarketu. Nejdříve jsem vytvořil 

půdorys s regály.

Obr 5. Půdorys

Zboží jsem umístil do stejných regálů jako v reálném obchodě. Rozmístění je 

ovlivněno technikou popsanou v 4. 1. 1., protože nejčastěji kupované se nachází na 

pravé straně obchodu (z pohledu na obrázek). 

Podle údajů zjištěných sledováním provozu jsem nastavil konfigurační soubor. 

Přesné hodnoty jsou v příloze B. Průměrný počet nově příchozích zákazníků je 20 za 

hodinu a 40 ve špičce.

Výstupy takto spuštěné simulace se přibližně shodují s testovými nákupy, 

provedenými v reálném obchodě.

 Průměrný čas nakupování – 11 minut

 Průměrná tržba z jednoho zákazníka – 230 Kč

Technika 4. 1. 2. byla simulována na tomto modelu. Z toho vyplývá, že čtyři 

pokladny jsou pro tento typ obchodu zbytečně mnoho. V reálném obchodě běží 

najednou maximálně dvě z nich. Bez větších front simulace zvládala nápor 60 

příchozích za hodinu.

4. 3. Komerční simulační software

Jako ukázkový příklad simulačního programu, co umožňuje spouštět diskrétní 

simulace, popíši Flexsim. Nespecializuje se jen na modelování jednoho systému, tudíž 

ho mohou využívat firmy z mnoha oborů. 
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Model se vytváří v editoru, kde se na čtvercovou síť umisťují objekty. Ty jsou 

dostatečně obecné na to, aby mohli znázorňovat skoro cokoliv. Navíc program 

umožňuje přidání vlastních modulů, kterými můžeme vytvořit vlastní objekty. Tím se 

odlišuje od konkurence. Většina firem vyvíjející simulační software vytváří více 

programů, kde je každý cílený na specifickou skupinu zákazníků.

Ve Flexsim je přibližně 30 základních objektů jako například:

 Procesor – je výrobní jednotka. Přijímá výrobky, které zpracuje a 

následně rozešle.

 Queue – je zásobník kde se shromažďují výrobky, které nemohou 

pokračovat, protože následující objekt je nedokáže zpracovávat 

dostatečnou rychlostí.

 Separator – tento objekt přijímá výrobky, následně je rozbalí (rozmnoží) 

a posílá více příjemcům.

 Source – tento objekt vytváří výrobky a vkládá je tedy do modelu.

Každý objekt má svou grafickou podobu. Model se sice vytváří 

na dvourozměrné ploše, ale po spuštění simulace můžeme běh pozorovat trojrozměrně.

Logické informace ukládáme do objektů dialogovými okny. Složitější podmínky 

a závislosti se zadávají pomocí skriptů, které ovládají základní matematické a logické 

operace, podmínku (if), a cykly (while, for). Pokud by nám to nestačilo, můžeme využít 

programovací jazyk C++.

Mezi další firmy zabývající se vývojem simulačního software patří – např. 

Rockwell Arena nebo ProModel.
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5. Závěr

V rámci této bakalářské práce byl vytvořen program SOD, který umožní sestavit 

model obchodního domu a následně ho testovat. Uživatel má možnost vytvářet 

supermarket ve vestavěném editoru s jednoduchým ovládání nebo přímým 

přepisováním textového souboru.

Důraz byl kladen na podobnost simulace s reálným prostředím. Implementoval 

jsem dva odlišné druhy chování zákazníků a umožnil měnit vlastnosti prostředí, aby 

mohlo co nejvíce odpovídat modelu.

Důležitý byl výkon aplikace. Musela být schopna rychle zpracovávat dostatečné 

množství zákazníků. Výsledkem je možnost simulovat stovky lidí.

Cíle práce jsem splnil, což se prokázalo při simulování marketingových triků. 

Virtuální zákazníci reagovali podobně jako ti skuteční. Navíc simulace nevracela jen 

očekávané výsledky a to je důvod, proč se simulace využívají. Při modelování obchodu, 

ve kterém jsme zúžili uličky a zpomalili pokladní, zákazníci nakupovali rychleji než 

dříve. Při podrobnějším zkoumání jsme nalezli příčiny: nadbytečný počet pokladen a 

nespokojené zákazníky (odcházeli z obchodu dříve, než nakoupili vše, pro co si přišli).

Zajímavé je také zjištění, že vhodným přemístěním zboží v supermarketu 

můžeme zvýšit tržby o desítky procent. Při simulování modelů reálných ochodů si 

všimneme, že jsou připraveny minimálně na dvojnásobný počet zákazníků, než v nich 

skutečně nakupuje.

5. 1. Budoucnost programu SOD

Program by mohl být v budoucnu rozšířen o tyto funkce:

 Umožnění uživatelům naprogramovat vlastní chování zákazníků bez nutnosti 

kompilace programu

 Možnost zobrazit generovaná data jako grafy

 Vytvoření 3D prostředí

 Možnost umisťovat reklamy, které by ovlivňovali zákazníky

 Komunikace mezi zákazníky a pracovníky supermarketu

 Zahrnout do simulace i nejbližší okolí obchodu: parkoviště, přístupové cesty,…

 Umožnit manažerskou správu obchodního domu. Tedy vytvoření pracovní doby 

pro zaměstnance.
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 Přidat možnost spuštění simulace bez grafického výstupu, pro maximální využití 

výpočetní kapacity počítače
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Přílohy

Příloha A – ukázka metody chování

case LEFT:
if ((Pudorys[x-1][y]->right==0)&&(Pudorys[x][y]->left==0) &&

(IQPohyb[x][y].left==0))
{

if (Pudorys[x-1][y]->kapacita < Pudorys[x-1][y]->max) 
{

Obarvi(this,LEFT);
Plan.push_front(LEFT);
Pohni();
NahodnaKoupe();
NaselZListku();
cekal=0;
return true;

}
else

{
NahodnaKoupe();
cekal++;

CasovacVloz(this,(int)(DEFAULT_WAIT_TIME*prepocitej(SPEED)));
return true;

}
}

break;

Příloha B – konfigurační soubor

REFRESH_TIME=50

DEFAULT_MAX_SECTOR=7

DEFAULT_CASH_TIME=1800

DEFAULT_MOVE_TIME=15000

DEFAULT_TAKE_TIME=17000

DEFAULT_BRAINSTORM_TIME=5000

DEFAULT_WAIT_TIME=10000

DEFAULT_REFILL_SEKTOR=1000000 

SPEED=100

DEFAULT_KOSIK_COUNT=7

DEFAULT_IN_KOSIK_COUNT=2

@END


