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1 Reflektivní simulace v jazyce Simula 

1.1 Úvod do počítačové simulace 

1.1.1 Simulace 
Slovo simulace prošlo za dobu své existence určitým vývojem. V dnešní době 

pokrývá široké spektrum činností a myšlenkových procesů.  
Simulace je napodobování skutečných věcí, situací nebo procesů. Simulace se snaží 

do určité míry obecně reprezentovat klíčové charakteristiky nebo chování zvoleného 
fyzického nebo abstraktního systému. Výsledkem takové snahy je vytvoření 
simulačního modelu. Cílem simulace je získání poznatků o skutečném systému za 
pomoci experimentů na simulačním modelu. 

Nastavení simulačního modelu do nějaké konkrétní konfigurace a provedení jednoho 
experimentu na takovém modelu nazýváme simulační pokus. Simulační studie je série 
simulačních pokusů, jejichž cílem je obvykle nalezení optimální konfigurace modelu. 

Simulace je používána v mnoha kontextech, například za účelem modelování 
přírodních nebo člověkem vytvořených systémů a porozumění jejich funkci. Jiným 
příkladem jsou simulace technologických zařízení za účelem optimalizace výkonu, 
zvýšení bezpečnosti, testování, tréninku nebo výuce. Simulace může být použita i 
k předvedení následků atypických podmínek nebo akcí. 

Hlavními problémy při přípravě a realizaci simulace jsou náročnost získání 
kvalitních vstupních informací o systému, výběr klíčových  charakteristik a chování, 
použití zjednodušujících aproximací a předpokladů, spolehlivost a trvanlivost výsledků 
simulace. 

Simulaci lze provozovat mnohými způsoby, v lidské mysli, na papíře nebo v 
počítači. V této práci se budeme dále věnovat jen takové simulaci, kdy je simulační 
model reprezentován počítačovým programem. 
 

1.1.2 Počítačová simulace 
Počítačová simulace využívá simulační model uložený v paměti počítače. 

Specializovaný program pak nad tímto modelem pracuje a mění jeho stav, čímž 
realizuje vlastní simulaci. Úkolem uživatele je pouze definovat simulační model a 
operace, které nad ním mají probíhat. Po ukončení simulace je uživatel seznámen 
s výsledky. Samozřejmě vyžaduje-li to typ problému, může být součástí počítačové 
simulace i interakce s uživatelem. 

Se zvyšováním kapacity paměti a rychlosti počítačů se stala počítačová simulace 
velkým oborem, který se uplatňuje na poli mnoha vědních oborů (chemie, biologie, 
fyzika, ekonomie, psychologie, sociální vědy,…) i v mnohých odvětvích průmyslových 
(automobily, elektronika, počítačové hry, telekomunikace,…) Její největší výhodou je 
velká rychlost a v porovnání s ostatními metodami i nízká cena. Není tedy problémem 
spouštění  velkého počtu simulačních experimentů, což  se kladně promítá v získaných 
výsledcích. 

Počítačovou simulaci lze strukturovat podle několika kritérií.  
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Podle cíle simulace: 
Simulace k rovnovážnému bodu  

Na počátku simulace je model inicializován do nějaké nestabilní konfigurace a 
úkolem simulace je nalézt rovnovážný stav systému. Systém je většinou rovnicemi, 
kterým podléhají všechny jeho prvky. Simulace tak vlastně hledá řešení rovnic. Obor 
dnes již zaniká. 
 
Dynamická simulace 

Dynamická simulace modeluje změny v simulovaném systému, ty jsou reakcí na 
signály ze vstupu modelu (např. při simulaci fronty může být signálem ze vstupu 
příchod nového zákazníka). 
 
Podle práce s časovou osou: 
Spojitá simulace 

Simulovaný čas probíhá spojitě. Při simulaci jsou periodicky řešeny diferenciální 
rovnice, které popisují zkoumaný systém, a jejich řešení je opětovně použito ke změně 
stavu modelu. Příkladem aplikací jsou letecké simulátory, simulace chemických 
procesů, simulace elektrických obvodů atd. 
 
Diskrétní simulace  

Čas neběží spojitě. Skokově narůstá takovým způsobem, aby se dostalo na všechny 
události, které jsou v systému naplánovány. Povaha událostí musí být taková, že 
nevyžaduje spojitý tok času. 

K diskrétní simulaci je možno přistoupit několika různými způsoby. Tomu také 
odpovídají jazyky, které byly pro diskrétní simulaci vyvinuty. Charakterizujme stručně 
jejich vlastnosti: 
 

a) jazyky s vývojovými diagramy - reprezentovány jazykem GPSS (General 
Purpose Simulation System). Jejich uživatel musí nahlížet na dynamiku systému 
jako na tok takzvaných transakcí skrz blokový diagram. Transakce jsou 
vygenerovány a putují sítí bloků. Na konci cesty jsou zrušeny. V blocích mohou 
být transakce pozastaveny, zpracovány nebo poslány do jiného bloku. Bloky 
jsou v programu reprezentovány zdrojovým kódem, který provádí vlastní 
činnosti simulačního modelu. 

 
b) jazyky orientované na činnosti (aktivity) - nejsou založeny na explicitním 

rozvrhování budoucích činností. Uživatel pro každou činnost popíše podmínky, 
za kterých může nastat (podmínkou může být i dosažení nějakého času). 
Algoritmus simulace opakovaně inkrementuje čas a testuje všechny podmínky 
všech činností. Je to sice poměrně neefektivní, ale je to též koncepčně velmi 
jednoduché a snadno implementovatelné ve vysokoúrovňových jazycích. 

 
c) jazyky orientované na události - jsou založeny na přímém plánování a rušení 

budoucích událostí. Celkový přístup je velmi obecný. Uživatel musí nahlížet 
dynamiku systému jako sekvenci událostí relativně nezávislých, v tom smyslu, 
že každá událost může naplánovat/zrušit jiné události. Simulační algoritmus si 
musí udržovat přehled o naplánovaných událostech. Proto je každá událost 
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reprezentována tzv. zprávou o události (event notice), která obsahuje čas, typ 
události, akci, která se má vykonat, a další uživatelská data. Všechny zprávy o 
událostech jsou uloženy v kalendáři, kde jsou setříděny podle naplánovaného 
času. Po zpracování akce aktuální události algoritmus odebere zprávu o 
následující události z kalendáře (je na prvním místě), aktualizuje čas podle této 
nové události a provede její akci. Tak se to opakuje, dokud se kalendář 
nevyprázdní nebo dokud program neskončí z jiného důvodu. Naplánování 
události znamená vložení zprávy o události do kalendáře a zrušení události 
odpovídá odebrání zprávy z kalendáře. Typickým zástupcem jsou starší verze 
jazyka Simscript. 

 
d) procesově orientované jazyky - vychází z jazyků orientovaných na události.Jsou 

založeny na faktu, že události často nejsou nezávislé. Událost je typicky 
následkem předchozích událostí. Jinak řečeno je často možné definovat 
sekvence událostí, které mohou být chápany jako entity v simulačním modelu 
vyšší úrovně. Taková sekvence událostí je nazývána proces. Na rozdíl od 
události má proces rozměr v čase – nějakou dobu trvá. Abstraktní systémy 
založené na procesech jsou velmi blízké realitě, jež je vždy složena z různých 
objektů, které existují a jednají v paralelním souběhu s ostatními. Procesové 
vidění systémové dynamiky je tak velmi přirozené. Většinou proces modeluje 
činnost skutečného objektu. Procesově orientovaná diskrétní simulace je 
považována za nejlepší způsob jak se vypořádat s diskrétní simulací. Mezi 
hlavní představitele patří Modsim, Simscript od 2.5 a také jazyk Simula s třídou 
Simulation. Tyto jazyky každý jinou měrou předvídaly již myšlenku 
programového agenta, i když tento termín ještě neznaly. 

 
Kombinovaná simulace 

Předpokládá použití spojitého i diskrétního přístupu, přináší však navíc některé 
problémy, spojené se vzájemnou interakcí spojité a diskrétní části modelu. Změny, 
způsobené diskrétními událostmi ve spojité části modelu, nepřinášejí téměř žádné 
obtíže, složitější situace nastává při potřebě vyvolat diskrétní událost při dosažení 
určitého stavu spojité složky modelu.  

V dalším textu budeme pod slovem simulace rozumět pouze dynamickou diskrétní 
simulaci. Další části práce se na problematiku simulace budou dívat optikou jazyka 
Simula, což implikuje procesově orientovaný přístup k problematice. 

1.1.3 Reflektivní simulace 
Vnořená simulace 

Předpokládejme, že simulujeme systém S a že ten má mezi svými prvky počítač G. 
Ten existuje ve společném čase s ostatními prvky systému S, komunikuje s nimi a při 
tom něco počítá. Tím něčím může být i simulace nějakého systému σ. Počítač G může 
čas od času provést nějaký simulační pokus a dle jeho výsledků provede zásah do svého 
„prostředí“ v systému S. S je tedy simulován v modelu M, P je třída počítačů, které 
mohou existovat společně s ostatními prvky systému S a μ  je simulačním modelem 
systému σ. Model M nazýváme vnějším a model μ vnořeným modelem. Jde tedy o 
simulování simulace, neboli o vnořenou simulaci (nested simulation).  
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Reflektivní simulace 
Simuluje-li počítač G svůj mateřský systém S, tedy je-li S≈σ, pak mluvíme o 

reflektivní simulaci (reflective simulation). Simulační model μ reprezentující systém 
S je tedy vnořen v simulačním modelu M reprezentujícím opět systém S. Taková 
simulace má zajisté smysl. Je-li například ve skutečném systému opravdu používán 
počítač ke krátkodobým předpovědím z důvodu optimalizace chodu systému, je dobře, 
že to náš model respektuje. Můžeme se pak oprávněně domnívat, že takový model bude 
dávat lepší výsledky z toho prostého důvodu, že je model systému S blíže k realitě, než 
kdybychom vnořenou simulaci zanedbali. 

Reflektivní a obecně každá vnořená simulace s sebou přináší několik nových 
problémů, které je třeba řešit. Některé z nich lze řešit už vhodnou volbou 
programovacího jazyka, jiné je nutno ošetřit až při vytváření modelu. Stručně řečeno 
jde o správné oddělení obou modelů tak, aby nedocházelo k nepřípustným zásahům 
z jednoho modelu do druhého a na druhé straně o zajištění kvalitní komunikace mezi 
oběma modely. Tomuto tématu se budeme blíže věnovat v dalších kapitolách. 
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1.2 Jazyk Simula 

1.2.1 Historie 
První objektově orientovaný jazyk SIMULA 67 byl oficiálně uveden Ole Johanem 

Dahlem a Kristenem Nygaardem na pracovní konferenci IFIP (International Federation 
of Information Processing) o simulačních jazycích v květnu 1967 v místě Lisebu poblíž 
Osla. Třicet let reprezentuje jednu lidskou a několik počítačových generací. Po tak 
dlouhou dobu je většina moderních programovacích prostředků založena na principech 
objektově orientovaného  programování poprvé zavedených definicí jazyka SIMULA. 
Ještě významnější je skutečnost, že SIMULA obsahuje mechanizmy, které dosud 
nejsou plně využity a které nebyly plně pochopeny programátorskou veřejností a ani 
specialisty zabývajícími se objektově orientovaným programováním. Autoři jazyka 
Simula se dočkali uznání až ve třetím tisíciletí. V roce 2001 byli dostali cenu Alana M. 
Turinga, kterou uděluje mezinárodní organizace ACM (Association for Computing 
Machinery). Rok na to jim bylo uděleno další prestižní ocenění ve formě medaile 
nesoucí jméno Johna von Neumanna udělované každoročně  významnou institucí IEEE  
Oceněni byli za to, že návrhem a implementací jazyka Simula 67 vytvořili základ 
objektově orientovaného programování.  

Vývoj jazyka 
Simula I (vznik 1964-1965) 

Procesově orientovaný jazyk pro diskrétní simulaci založený na algoritmickém 
jazyku Algol 60. Nebyl objektově orientovaný. 
 
Simula 67 (vznik 1967-1971) 

Obecný objektově orientovaný jazyk obsahující systémovou třídu pro podporu 
vytváření seznamů (třída Simset) a systémovou třídu pro procesově orientovanou 
diskrétní simulaci (třída Simulation). Dnešní jazyk Simula je totožný s jazykem Simula 
67. Číslo označující rok vzniku se již nepoužívá, Simula I se již velmi dlouho nepožívá 
a odlišení není tedy nutné. Z obrázku je patrné, že Simula se stává simulačním 
programovacím jazykem až díky specializované třídě Simulation. Namísto této třídy je 
možné použít i jiné třídy pro podporu diskrétní simulace (například DEMOS - Discrete 
Event Modelling on Simula). 

1.2.2 Popis jazyka 
Jazyk Simula je do velké míry podobný moderním objektově orientovaným 

programovacím jazykům, především jazyku Java. V této kapitole budou stručně 
popsány základní konstrukce jazyka Simula s tím, že neobvyklé vlastností budou 
probrány podrobněji. Detailní informace o jazyce lze nalézt v [1] nebo [2]. Obrázek 
ukazuje vztahy mezi základními třídami, které jsou standardní součástí jazyka (převzato 
z [3]). 
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SIMULA - společný základ jazyka

systémové třídy: Environment
BasicIO

systémová třída Simset
systémová

třída
Simulation

procesově
orientovaný jazyk

pro diskrétní
simulaci

obecný OO
jazykobecný OO

jazyk a
seznamy

...
lze přidat další třídy

další problémově
orientované

jazyky

 
Obr. 1 Hlavní části a rozhraní prostředí jazyka Simula 

 

Datové typy 
K dispozici jsou jsou standardní jednoduché datové typy Integer, Short Integer, Real, 
Long Real, Boolean, Character. 

Referenční typ 
Zapisuje se ve tvaru ref(název_třídy) název_proměnné. Nulová reference se značí none. 
Nejsou k dispozici netypové (void) ukazatele. 

Pole 
Běžná vícerozměrná pole. Například celočíselné pole o rozměrech 10x10:  
 Integer Array pole (1:10, 1:10) 

Text 
Text je systémová třída. Má metody pro základní práci s texty (length – délka textu, sub 
– podřetězec, atd.) Příkladem textové konstanty je “example”. Prázdný text je 
reprezentován konstantou notext. 

Příkazy 
Základem jsou jednoduché a strukturované příkazy shrnuté v tabulkách. 
 
 

Příkaz Význam 

dosazovací např. A:=B, dosadí hodnotu B do proměnné A 
přiřazovací  např. C:-D, C se stává referencí na objekt, na který ukazuje D 
volání procedury např. foo(par1, par2) 
příkaz skoku goto <jméno_návěstí> 

Tab. 1 Jednoduché příkazy v jazyce Simula 
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Tab. 2 Strukturované příkazy v jazyce Simula 

Procedury (metody) 
Parametry jednoduchého datového typu se implicitně předávají hodnotou. Lze tak 

předávat i texty a pole. Takové parametry musí být označeny klíčovým slovem value. 
Ostatní parametry se implicitně předávají odkazem. Existuje i třetí možnost, a to 
předávání parametrů jménem. Znamená to, že pokud bude uvnitř procedury přepsána 
hodnota parametru, projeví se změna i vně procedury. Předávání parametru jménem je 
třeba vyvolat klíčovým slovem name před jménem parametru. 

Procedury mohou a nemusí mít návratovou hodnotu. Návratová hodnota procedury 
se určuje přiřazením hodnoty do proměnné se shodným názvem jako název procedury. 

Komentáře 
 Za komentář je považován text uzavřený mezi vykřičník a středník. Druhou možností 
je použít znak procento, text od něj až do konce řádku je považován za komentář. 
Příklady: 

x := x + 1;   ! inkrementace; 
x := x -1;  % dekrementace 

Třídy 
Každá třída se skládá ze čtyř částí (viz obrázek). První částí jsou parametry, které 

odpovídají parametrům konstruktoru. Třída má právě jednu sadu parametrů. Atributy a 
metody mají vlastnosti běžné v objektově orientovaném programování. Naopak životní 
pravidla jsou specialitou jazyka Simula a ve 
velké míře se uplatňují při simulaci. Životní 
pravidla jsou blokem programového kódu, 
který je proveden ihned po vytvoření nové 
instance třídy.  

Obr. 2 Třídy v jazyku Simula  
Příklad deklarace třídy: 
 

Class Rectangle (Width, Height); Real Width, Height; 
                           ! třída se dvěma parametry; 
Begin 
    Real Area, Perimeter;  ! atrubuty; 
 

Příkaz Význam 
begin … end   
if … then podmíněný příkaz 
if … then … else podmíněný příkaz s else větví 
inspect reference do tělo v těle je umožněn přímý přístup k atributům objektu, na který 

ukazuje reference 
while … do … běžný cyklus 
for  velmi obecný, možnost více způsobů zápisu 
   např. for i:=1 step 1 until 10 do … 
  nebo for i:=1,2,3,4 do … 

   parametry 
  atributy 
  metody 
  životní pravidla 

třída v jazyce 
Simula 



 12

    Procedure Update;      ! metody (mohou být virtuální); 
    Begin 
      Area := Width * Height; 
      Perimeter := 2*(Width + Height) 
    End of Update; 
 
    Boolean Procedure IsSquare; 
      IsSquare := Width=Height; 
 
    ! životní pravidla obdélníka; 
    Update;                 
    OutText("Rectangle created: "); OutFix(Width,2,6); 
    OutFix(Height,2,6); OutImage 
 End of Rectangle; 

  
Generování objektu se provádí příkazem new. 
 

Ref(Rectangle) R; 
R :- New Rectangle(50, 40);  

 
Definice podtřídy: 
 

Rectangle Class LocatedRectangle (X, Y);  
 Integer X, Y;      ! další parametry; 
Begin                                            
   Boolean Tall;                     ! další atributy; 
 
   Procedure Move (Dx, Dy); Integer Dx, Dy;! další metody; 
   Begin 
      X := X + Dx; Y := Y + Dy 
   End of Move; 
    
   ! dodatečná životní pravidla; 
   Tall := Height > Width; 
   OutText("Located at: "); OutFix(X,2,6); OutFix(Y,2,6); 
OutImage 
End of LocatedRectangle; 

 
Generování objektu podtřídy: 
 

Ref(LocRectangle) LR;  
! nutno zadat parametry i pro nadtřídu (první dva) 
LR :- New LocRectangle(20, 30, 100, 200);  

 
Při generování objektu se přidělí potřebný paměťový prostor, uloží se odkaz LR, 
kopírují se hodnoty všech  parametrů (napřed pro nadtřídu), začnou se provádět příkazy 
životních pravidel nadtřídy, pak následují životní pravidla podtřídy. 
 
Tento postup platí obecně pro prefixový řetězec libovolné délky. 
 

Class A; Begin ... LifeA ... End; 
A Class B; Begin ... LifeB ... End; 
B Class C; Begin ... LifeC ... End; 
Ref(C) X;  
X :- New C; 
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Posloupnost životních pravidel instance třídy C při jejím generování je následující: 
LifeA LifeB LifeC  
 
Vkládání životních pravidel příkazem inner – příklad deklarace: 
 

Class A; Begin LifeA1 Inner; LifeA2 End; 
A Class B; Begin LifeB1 Inner; LifeB2 End; 
B Class C; Begin LifeC End; 
Ref(C) X;  
X :- New C; 

 
Posloupnost životních pravidel objektu X při jeho generování je následující: 
LifeA1 LifeB1 LifeC LifeB2 LifeA2  
 

Nepoužití příkazu inner v životě třídy je ekvivalentní s jeho zápisem bezprostředně 
před posledním end třídy. V životních pravidlech třídy může být uveden jen jeden 
příkaz inner.  

Jazyk Simula nemá žádný prostředek pro explicitní zrušení instance třídy. Namísto 
toho je použit garbage collector, který automaticky zajišťuje rušení objektů, na které 
už nevede žádná reference.  

Prefixované bloky 
Program může mít také následující strukturu: 
 

Begin 
   Class A(P); Integer P; 
   Begin   
     !LifeA1;   
     Inner;   
     !LifeA2;   
   End; 
 
   !Part1; 
   A(3) Begin 
     ! Prefixed_Block_Body; 
   End; 
   !Part2; 
End; 

 
Části programu pak poběží v tomto pořadí: 
Part1 LifeA1 Prefixed_Block_Body LifeA2 Part2 
 

Prefixovaný blok je v podstatě instancí nepojmenované třídy, která má parametry 
prefixové třídy. Atributy takové instance jsou složeny z atributů třídy a lokálních 
proměnných bloku. Dostupné metody jsou jednak metody třídy a jednak lokální metody 
definované uvnitř bloku. Životní pravidla prefixovaného bloku jsou tvořena nejprve 
životními pravidly třídy a poté vlastním tělem bloku. 
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Prefixování bloku hlavní třídou (příkladem je třída Simulation) umožňuje import 
programovacího prostředí nebo problémově orientovaných jazyků založených na 
jazyku Simula. 
 
 
Orientace v prefixovém řetězci 

Další výklad vychází z následujícího příkladu, kde definujeme třídu A a její potomky 
B a C. Třída A má atribut link, který ukazuje na další prvek ve spojovém seznamu 
instancí tříd A nebo jejích potomků. První prvek seznamu je uložen v proměnné first. 
 

Class A; Begin Ref(A) link; Procedure Show; ... End; 
A Class B; Begin Procedure Show; ... End; 
A Class C; Begin Procedure Show; ... End;  
Ref(A) rA, first, current; Ref(B) rB; Ref(C) rC; 

 
a) jednoduchá kvalifikace příkazem inspect 
Příkaz Inspect rA do Show provede v podstatě totéž jako rA.Show. Rozdíl je však 
v tom, že pokud rA==None, příkaz za do se neprovede, zatímco příkaz rA.Show  v tom 
případě vede k běhové chybě. 
 
b) testování none při použití členu otherwise  
 

Inspect rA do  
Begin 
  Show; ... 
End 
Otherwise  
Begin 
  OutText("rA je none"); OutImage 
End;  

 
c) testování typu při použití členu when 
Vypišme spojový seznam tvořený různými položkami typu A, B a C.  
 

current :- first; 
While current =/= none do  
begin 
 Inspect current do 
     When C do Show    ! Provede Show pro C; 
  When B do Show    ! Provede Show pro B; 
  When A do Show    ! Provede Show pro A; 
   Otherwise  
      OutText("Není třídou A ani jejím potomkem."); 
  OutImage; 
  current :- current.link; 
End While; 

 
Podmínky všech větví when jsou postupně vyhodnocovány. Bude provedena první 
větev, která uspěje (tzn. je pravdivý výraz current in třída). Po provedení těla 
větve se pokračuje za příkazem inspect. 
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d) kvalifikace instancí členem qua  
Následující příkazy navazují na výše uvedené deklarace: 
 

 rA :- New B;   
rB :- New B; 
rA.Show;        ! Provede Show pro A; 
rA qua B.Show;  ! Provede Show pro B - lze postoupit k podtřídě; 
rB qua A.Show;  ! Provede Show pro A - i k nadtřídě; 
rA :- New A; 
rA qua B.Show;  ! Špatně - atributy B neexistují; 

 
e) odkazování na sebe sama pomocí this  
Za klíčovým slovem this musí být uveden název jedné třídy z hierarchie dědičnosti 
aktuální třídy. Následující příklad ukazuje metodu třídy A přidávající objekt k seznamu 
first. Metoda bude správně fungovat i v potomcích třídy. 
 

Procedure addToList(first); Name first; Ref(A) first; 
Begin 
   Link :- first; first :- this A 
End; 

 
f) testování kvalifikace pomocí is a in  
Následující názorný příklad předvádí použití velmi “uživatelsky přátelských” operátorů 
is a in.  
 

If rB is B then 
  OutText("rB je instancí třídy B") 
Else 
  OutText("rB je buď podtřídou B nebo none"); 
  
If rA in B then 
  OutText("rA je buď instancí třídy B nebo její podtřídy ") 
Else 
  OutText("rA je buď A nebo none"); 

 
g) chráněné atributy  
Atributy mohou být skryty pomocí hidden, pak mohou být používány je ve třídě ve 
které jsou deklarovány. Atributy chráněné pomocí protected mohou být používány ve 
třídě, kde jsou deklarovány a ve všech jejích podtřídách. Chránění protected musí vždy 
předcházet hidden, lze tedy také psát protected hidden. Podrobnosti viz. [1]. 

Vnořené třídy 
V Simule je možné deklarovat třídy uvnitř jiných tříd. Vnořování je možné opakovat 

do libovolné hloubky. Třídy obsahující deklarace lokálních tříd se nazývají hlavní 
třídy. Prefixujeme-li nějaký blok hlavní třídou, zavádíme do něho problémově 
orientovaný jazyk. Jako příklad takové třídy může sloužit třída Simulation, která je 
nedílnou součástí jazyka a poskytuje jazyk orientovaný na diskrétní simulaci (například 
vnořenou třídu Process) 
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Třída Simset a spojové seznamy 
Systémová třída Simset implementuje kruhové obousměrné seznamy s hlavou.  

 

SUC

PRED

SUC

PRED

SUC

PRED

SUC

PRED

hlavička - HEAD prvky seznamu - LINK

 
Obr. 3 Spojové seznamy implementované systémovou třídou Simset 

 
Seznamy jsou reprezentovány třemi třídami. Linkage je znalost obousměrného 
spojování a je dále specializována jako hlava Head a prvek seznamu Link (obrázky 
převzaty z [1]).  
 

cd linkage

Linkage

Head Link

obousměrné zapojení do
seznamu

prvek seznamuhlava seznamu

 
Obr. 4 Třídy deklarované v systémové hlavní třídě Simset 

 
Stručný popis metod těchto tříd: 
Linkage 

- Suc je následovník kvalifikovaný do třídy Link (none pro poslední prvek 
seznamu).  

- Pred je předchůdce kvalifikovaný do třídy Link (none pro první prvek 
seznamu).  

- Prev je předchůdce kvalifikovaný do třídy Linkage. 
 

Head 
- First je první prvek seznamu (none pro prázdný seznam).  
- Last je poslední  prvek seznamu (none pro prázdný seznam).  
- Empty je true pro prázdný seznam.  
- Cardinal je počet prvků seznamu.  
- Clear vyjme všechny prvky ze seznamu. 
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Link 

- Into(S) vloží položku na konec seznamu S (instance třídy Head).  
- Out vyjme položku ze seznamu.  
- Follow(L) vloží položku za Linkage L.  
- Precede(L) vloží položku před Linkage L. 

 
Metody mohou být kombinovány a tak lze provádět složitější činnosti. Např.:  
 Queue1.Last.Precede(Queue2.First); 
vyjme poslední položku ze seznamu Queue1 a vloží ji na začátek seznamu Queue2. 

Kvaziparalelní systémy 
Životní pravidla simulovských objektů jsou korutinami. To jsou programové 

jednotky, které mohou být vykonávány nezávisle na sobě kvaziparalelním způsobem. 
Korutina je jako procedura v tom smyslu, že je aktivována z hlavního programu, ale na 
rozdíl od procedury může korutina kdykoli přenést řízení do libovolné jiné korutiny. Je-
li jí řízení opět navráceno, korutina pokračuje v místě, kde se předtím přerušila. 
Korutiny jsou základním prostředkem, kterým jazyk Simula realizuje deterministické 
přepínání výpočtu mezi několika běžícími podprogramy. Prostředky pro takové 
přepínaní souhrnně nazýváme kvaziparalelní systém (QPS). 

Během svého života každý objekt (instance třídy) prochází vůči QPS sérií stavů. Po 
vytvoření příkazem new je objekt ve stavu připojeném. Nepoužije-li žádného z níže 
zmíněných prostředků, budou provedena všechna jeho životní pravidla a poté přejde do 
ukončeného stavu. Ukončený objekt odpovídá objektům v běžných objektově 
orientovaných jazycích (stále mohou být používány jeho procedury a atributy). 
Následující prostředky jazyka Simula podporují práci s QPS: 
 
Detach zastaví činnost daného objektu, tj. toho, který provádí proceduru detach (detach 
je normální procedurou dostupnou v každé třídě). Objekt se stává detašovaným. Řízení 
se předává do místa, kde byl objekt vytvořen příkazem new nebo kde byl aktivován 
příkazem call.  Je-li detach zavolán na objekt ve stavu korutiny, je řízení navráceno 
hlavní komponentě QPS.  
 
Resume(Y) aktivuje detašovaný objekt Y, který přechází do stavu korutiny. Objekt, 
který tento příkaz provedl, se detašuje. Resume je standardním příkazem jazyka 
Simula, nikoli metodou třídy. 
 
Call(Y) je podobný příkazu resume, ale objekt Y přechází do připojeného stavu 
k objektu, který příkaz call provedl. Tento objekt se znovu aktivuje po detašování Y. 
Call je standardním příkazem jazyka Simula, nikoli metodou třídy. 
 
QPS vzniká vždy, když program vstoupí do nového bloku β  (říkáme, že vzniká 
instance bloku). Součástí kvaziparalelního systému je množina instancí. Jde o instanci 
nově vznikajícího bloku  β a dále všechny instance tříd, které jsou lokální v β  a navíc 
se nacházejí v detašovaném stavu. Instance bloku β je prvním prvkem QPS a nazýváme 
ho hlavní komponentou. Další detašované objekty vstupující do QPS jsou pak jeho 
objektovými komponentami. 
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Následující obrázek ukazuje všechny možné stavy objektů. Šipkami jsou znázorněny 
přechody ze stavu do stavu. Podotýkáme, že obrázek nevystihuje všechny možné 
situace, které při práci s QPS mohou nastat. 

 
sm objekt QPS

připojený

detašov aný

stav  korutiny

odpojený

Y:   X:-new ...

metody jsou nadále 
dostupné

Y: call(X) X: detach

Y: resume(X) X: resume(Y)
X: detach

život X konč í

život X konč í

 
Obr. 5 Stavový diagram objektu X; Y reprezentuje blok QPS 

 
QPS zajišťuje podporu kvaziparalelismu na nejobecnější úrovni. Z uživatelského 
hlediska zde chybí několik důležitých entit diskrétní simulace jako jsou čas či procesy. 
Ty jsou definovány v systémové třídě Simulation.  
 

Třída Simulation a diskrétní simulace 
Základním pojmem systémové třídy Simulation je Process - posloupnost událostí 

(reprezentovaná segmenty kódu) oddělených pasivními úseky. Obrázek níže znázorňuje 
třídy deklarované ve třídě Simulation a jejich metody. EventNotice (podtřída třídy Link) 
reprezentuje plánovanou budoucí událost, která se objeví v určitém simulovaném čase - 
EvTime. Proc je proces, který bude aktivován. SQS (instance třídy Head) je seznam 
událostí uspořádaný podle času. Je to obvyklý kalendář událostí diskrétních 
simulačních jazyků. V podstatě je to uspořádaný spojový seznam, vnitřní implementace 
je založena na efektivnější stromové struktuře. Tento seznam není přímo přístupný pro 
uživatelský program. Je to plánovací nástroj - jak bude ukázáno dále, který podporuje 
práci s časem a vzájemnou synchronizaci procesů. Procesy uživatelského programu 
jsou podtřídami společné nadtřídy Process. Její první dvě metody testují stav, 
následující dvě metody vracejí příští plánovanou událost a její aktivační čas.  
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cd členov é třídy Simulation

Linkage

Head Link

SQS
Process

+ idle() : void
+ terminated() : void
+ nextEv() : void
+ evTime() : void

Ev entNotice

+ evTime() : void
+ proc() : void

kalendář událostí zpráva o události

skrytá část

«instanceOf»

 
Obr. 6 Prvky systémové třídy Simulation 

 
Prostředky systémové třídy Simulation jsou implementovány pomocí 

kvaziparalelních metod “nízké úrovně” detach a  resume, jsou však mnohem 
uživatelsky přátelštější. Uživatel třídy Simulation "myslí paralelně". Dynamika 
simulačního modelu je vyjadřována v termínech vzájemně interagujících paralelních 
procesů. Tento způsob je velmi přirozený - přesně tak pracuje reálný svět. 
  
Stavy procesových objektů (potomků třídy Process):  
Aktivní - nějaký segment tohoto procesu se provádí.  
Pozastavený - proces má záznam události v kalendáři událostí (SQS.). Nebude-li  

zrušen bude aktivován.  
Pasivní - proces nemá plánovanou událost. Musí být aktivován jiným procesem.  
Ukončený - proces byl ukončen. Nemůže být znovu aktivován. 
 
Je důležité rozlišovat mezi stavy objektů kvaziparalelního systému a mezi stavy 
procesových objektů. 
 
Prostředky pro časování, řazení a synchronizaci:  
activate X aktivuje pasivní proces X. Existuje více variant příkazu: 

- pro aktivaci v čase T: activate X at T 
- pro aktivaci se zpožděním T: activate X delay T 
- pro aktivaci hned za procesem P: activate X after P 
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- je-li na jeden čas naplánováno více procesů, řadí se postupně za sebe jak přišly 
(kdo dřív přijde, dřív bude spuštěn), můžeme však použít klíčové slovo prior a 
proces X pak ostatní procesy naplánované na stejný čas předběhne – např. 
activate X at T prior 

reactivate X buď aktivuje pasivní proces nebo mění příští aktivační čas, jestliže je 
proces pozastaven nebo aktivní. Má stejné varianty jako activate. 
hold(T) generuje zpoždění T v životě procesu.  
passivate pasivuje aktivní proces.  
cancel(X) zruší příští aktivaci X.  
wait(Q) pasivuje proces a vloží ho na konec fronty Q. 
 

Důležitou a zároveň nepříjemnou vlastností třídy Simulation je, že její potomci 
mohou být k implementaci diskrétní simulace použiti výhradně jako prefix bloku. Není 
tak možné, aby hlavní algoritmus simulace byl zapsán v životních pravidlech potomka 
třídy Simulation. 

Technicky vzato tam algoritmus zapsán být může, ale při provádění programu dojde 
k běhové chybě při provádění prvního příkazu activate. Uživatel třídy Simulation má 
tak jedinou možnost, jak ji použít: 

1) odvodit od ní potomka P, ve kterém si pomocí vnořených tříd vytvoří vlastní 
problémově orientovaný jazyk 

2) potomkem P pak prefixovat blok B  
3) do bloku B zapsat algoritmus simulace 

 
Nejjednodušší funkční příklad by mohl vypadat takto: 
 

simulation class P 
begin 
 process class StandardPatient; begin ... end; 
 process class SeriousPatient; begin ... end; 
end 
 
P begin 
 ref(StandardPatient) sp; 
 sp:-new StandardPatient; 
 activate sp; 
end; 

 
Následuje přímočařejší avšak nefunkční řešení s algoritmem simulace přímo 
v životních pravidlech třídy P: 
 

simulation class P 
begin 
 process class StandardPatient; begin ... end; 
 process class SeriousPatient; begin ... end; 
 
 ref(StandardPatient) sp; 
 sp:-new StandardPatient; 
 activate sp; 
end 
begin 
 new P; 
end; 



 21

V kapitole 1.3 si řekneme, že takové řešení se dá realizovat, pokud standardní třídu 
Simulation nahradíme třídou Simulat, jejímž autorem je Evžen Kindler [8]. 

1.2.3 Současný stav jazyka 

Implementace kompilátoru 
Díky svému vyššímu věku lze jazyk Simula zkompilovat na mnoha historických 

platformách. My se budeme zabývat kompilátory na dnes nejběžnějších počítačích s 
operačními systémy Unix/Linux nebo Windows. Na obou platformách je k dispozici 
kompilátor CIM. 
 
CIM 

Kompilátor až na několik výjimek odpovídá normě jazyka Simula (viz [4]) . Je 
k dispozici v licenci GNU-GPL. Kompilátor je napsán v jazyce C a jsou k dispozici 
jeho zdrojové kódy. Výstupem CIMu je zdrojový kód v jazyce C, který je potřeba dále 
zkompilovat libovolným C kompilátorem dostupným na zvolené platformě. Je dostupná 
i binární verze CIMu pro Windows (viz [5]). 

Nedostatky 
Jazyk trpí několika neduhy. Prvním z nich je nestandardní práce se vstupy a výstupy. 

Nepříjemně se pracuje jak s konzolovým vstupem a výstupem, tak se soubory. K těmto 
účelům jsou sice k dispozici třídy a procedury, ale jejich koncepce je zastaralá a 
bohužel jako jedna z mála komponent jazyka odpovídá jeho staří.  
 Druhým a možná ještě výraznějším nedostatkem je nulová podpora grafického 
výstupu. Technicky vzato je to opět důsledkem stáří jazyka a jeho nízké oblíbenosti. Za 
celou dobu jeho existence nevznikla žádná knihovna, která by grafiku přímo 
podporovala. Existují nějaké pokusy o využití grafického toolkitu GTK pod Linuxem, 
ale bez výrazných výsledků. Jedinou možností jak dostat přímo ze Simuly grafický 
výstup je využití její podpory volání externích funkcí jazyka C. Tento způsob lze 
ostatně v Simule využít k rozšíření jejích možností v mnoha dalších ohledech 
(matematické funkce, přímá práce s pamětí) – viz např. [6]. 
 Třetím a posledním vážným nedostatkem je neexistence vývojového prostředí. I 
větší simulovské projekty je tak třeba kompilovat ručně z příkazové řádky. V prostředí 
Windows navíc není ani žádná možnost debugování zkompilovaného programu. 

Stojí také za zmínku, že i když Simula disponuje silnou podporou pro simulaci, 
nemá téměř žádné standardní prostředky pro sběr statistik a textových výstupů během 
simulace a předpokládá, že její základ pro objektově orientované programování vede 
programátory k tomu, aby si potřebné prostředky naprogramovali sami nebo využili 
prostředky vytvořené jinými programátory v jazyce Simula 
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1.3 Implementace reflektivní simulace v jazyce Simula 

1.3.1 Vnořená simulace v jazyce Simula 

Vnořené kvaziparalelní systémy a vnořená simulace 
Jazyk Simula je plnohodnotným blokovým jazykem. Znamená to, že blok se může 

vyskytnout kdekoli ve zdrojovém kódu, kde se může nacházet příkaz. Z toho je zřejmé, 
že bloky se do sebe mohou libovolně nořit a vytvářet tak různě složité systémy. 
Uvážíme-li k tomu, že všechny bloky s sebou implicitně nesou kvaziparalelní systém (i 
když většinou nevyužitý), dostáváme zajímavou strukturu, jejíž možnosti dnes zdaleka 
nejsou prozkoumány a popsány. My se budeme zabývat situací, kdy je v bloku 
prefixovaném třídou Simulation vnořen blok, prefixovaný opět stejnou třídou. Tak 
dostáváme vnořenou simulaci zmiňovanou v 1.1.3. V celé práci budeme uvažovat 
pouze jeden stupeň vnoření. Simulaci probíhající v nadbloku budeme nazývat vnější 
simulací a simulaci probíhající ve vnořeném bloku budeme říkat vnořená simulace 
(viz obrázek níže) Řekněme dále, že vnější simulace probíhá na vnější modelu 
(external simulation model – ESM), který je reprezentován všemi objekty lokálními 
v bloku simulace. Stejně tak vnořená simulace probíhá na vnořeném modelu (internal 
simulation model – ISM), který je reprezentován všemi objekty v jejím simulačním 
bloku. 
 

 

Simulation  begin 
% vnější simulace 
 … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 hold(doba_trvání_vnořené_simulace); 
 … 
end 

Simulation begin 
% vnořená simulace 
… 
 
end 

 
Obr. 7 Vnější a vnořená simulace 

 
Každá simulace disponuje svou vlastní časovou osou. Časové osy jsou na sobě 

nezávislé, vznikají se vstupem do bloku prefixovaného třídou Simulation a zanikají při 
jeho opuštění. Narazí-li program při vykonávání příkazů vnější simulace na „příkaz 
bloku“ prefixovaného třídou Simulation, ihned se do bloku zanoří a začne vykonávat 
příkazy vnořené simulace. Všechny tyto příkazy pracují s časovou osou vnořené 
simulace. Po skončení vnořené simulace pokračuje ve svém běhu vnější simulace. 
Z hlediska jejího času byla vnořená simulace vykonána v jediném okamžiku. Pokud 
chceme dát vnořené simulaci na vnější časové ose nějaký rozměr, musíme to udělat 
příkazem hold, umístěným ihned za blokem vnořené simulace. 
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Komunikační bariéra mezi vnějším a vnořeným modelem 
Z předcházejících částí je vidět, že Simula disponuje poměrně bohatými nástroji 

objektově orientovaného programování a diskrétní simulace. Ve spojení s obecnými 
mechanismy blokové a procesové orientace, vnořování tříd  a možnosti utváření 
kvaziparalelních systémů máme v ruce nástroj, jehož některé aspekty se ukazují být 
velmi složité. V plné šíři se komplikovanost začne projevovat právě při vnořování tříd, 
bloků, či přímo simulací. 

Autoři jazyka si byli těchto komplikací vědomi, a proto Simulu vybavili sérií 
omezení, která umožňují, aby jazyk zůstal konzistentní a zároveň si zachoval sílu, 
kterou díky výše zmíněným vlastnostem získal. Je pravdou, že některá omezení jsou 
významná a na první pohled někdy i nepochopitelná. Při hlubším pochopení 
problematiky však musíme dát autorům zapravdu. Jedním z klíčových omezení je 
nemožnost získat referenci na kvaziparalelní systém. Jinými slovy to znamená, že nelze 
získat referenci na blok, a to ani na blok prefixovaný. To je velmi nepříjemná překážka 
pro komunikaci mezi více běžícími simulacemi. Například komunikace mezi ESM a 
ISM se tak stává značně obtížnou a někdy nepřímočarou. Za tuto cenu však získáváme 
vysokou bezpečnost i při práci s vnořenými bloky či simulačními pokusy. Simula si 
dokáže velmi dobře pohlídat příslušnost všech entit (tříd, instancí tříd, procesů) k jejich 
blokům a kvaziparalelním systémům a nenechá programátora používat svých 
prostředků nesprávně. Takové chování ocení mimo jiné každý, kdo se pokouší o 
programování vnořené simulace. 
 
 
Transplantace 

Typickou ukázkou programátorské chyby při vnořování tříd je tzv. transplantace. 
Budeme vycházet z následujícího fragmentu simulovského zdrojového kódu: 
 

class Nemocnice; 
begin  
 class Pacient ...;  
 class Luzko ...;   
 class Pokoj ... ;   
 
 ref(Pacient) p;  
 ref(Luzko) luzko1,luzko2; 
 
 pokoj1:-new Pokoj(...);  
 luzko1:-new Luzko(pokoj1);  
 luzko2:-new Luzko(pokoj1); 
 p:-new Pacient(“Jan Gargulák”, luzko1);  
end; 
 
ref(Nemocnice) n1; 
ref(Nemocnice) n2; 
n1:-new Nemocnice; 
n2:-new Nemocnice; 

 
Třídě Nemocnice říkáme hlavní třída, protože obsahuje definice dalších vnořených 
tříd. Tím se vlastně třída Nemocnice stává problémově orientovaným jazykem. Jsou 
vytvořeny dvě instance třídy Nemocnice, v obou nemocnicích je vytvořen jeden pacient 
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a je umístěn na lůžko luzko1. Lůžko se je umístěno v pokoji pokoj1. Zkusme si 
představit, co by se stalo, kdybychom teď chtěli provést příkaz: 
 
 n1.p :- n2.p; 
 
Reference na pacienta v n1 by měla ukazovat na pacienta z n2. Jenže takový příkaz 
nemá žádný smysl. Pacient vytvořený v n2 patří jen tam a nikam jinam. Veškeré jeho 
vazby jsou v n2. Získá-li na něj referenci nemocnice n1, bude s ním zacházet jako se 
svým pacientem a povede to k běhovým chybám. Všimněme si například umístění 
pacienta na luzko1. Lůžko diskutovaného pacienta by se stále nacházelo v n2, stejně tak 
jeho pokoj. Uvedeným příkazem by zkrátka došlo k promíchání dvou „realit“, což je 
z hlediska rozumového i programátorského nepřípustné. Takový jev se nazývá 
transplantace a Simula ho nepřipouští (detekuje ho v době kompilace). Novák [9] 
ukazuje, že předchozí tvrzení nemusí být vždy pravdivé, obzvláště pak vzhledem 
k použitému kompilátoru. 

V dalším textu se budeme zabývat otázkou, jak realizovat komunikaci mezi ESM a 
ISM. Základním nástrojem bude třída Simulat, která zjednodušeně  řečeno umožňuje 
získávat reference na běžící simulace. 

1.3.2 Třída Simulat 
Simulat nahrazuje třídu Simulation. Stejně jako od třídy Simulation můžeme i od 

třídy Simulat odvozovat další třídy pomocí dědění. Výrazným vylepšením však je, že 
do životních pravidel potomka třídy Simulat můžeme umístit vlastní algoritmus 
simulace. Vytvoříme-li pak instanci takového potomka příkazem new, získáme na něj 
referenci a tím vlastně i referenci na simulaci. To je prvním krokem k prolomení 
informační bariéry mezi ESM a ISM. 

Třída Simulat zachová celou funkcionalitu třídy Simulation jak je popsána v kapitole 
1.2.2. Jediným rozdílem je implementace příkazu activate a všech jeho variant. 
Kompilátor jazyka Simula ho totiž považuje za klíčové slovo a nikoli za název metody 
třídy Process. V implementaci třídy Simulat už se o metodu třídy Process jedná a je 
pojmenována run. Každá varianta příkazu activate má ve třídě Simulat svou vlastní 
metodu: 
 

třída Simulation třída Simulat 
activate P P.run 
activate P at T P.run_at(T) 
activate P at T prior P.run_priorly_at(T) 
activate P delay T P.run_with_delay(T) 
activate P delay T prior P.run_priorly_with_delay(T) 
activate P before Q P.run_before(Q) 
activate P after Q P.run_after(Q) 

Tab. 3 Aktivace procesu ve třídách Simulation a Simulat 
 
Analogický vztah má i příkaz reactivate ve třídě Simulation a metoda rerun ve třídě 
Simulat. 
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Ukázka jednoduchého použití třídy Simulat 
 

simulat class Hospital 
begin 
 process class StandardPatient; begin ... end; 
 process class SeriousPatient; begin ... end; 
 
 ref(StandardPatient) patient; 
 patient :- new StandardPatient(“Jan Gargulák“); 
 patient.run; 
end 
 
begin 
 ref(Hospital) rp; 
 
% vytvoření simulace a její spuštění 
 rp :- new Hospital; 
 
% zde simulace již skončila, ale stále máme přístup do třídy 
Hospital 
 outtext(rp.patient.name); 
 outtext(rp.patient.timeSpentInHospital); 
end; 

 
Ukázka jednoduché reflektivní simulace s použitím třídy Simulat 
 

% definice vnějšího modelu (ESM) 
simulat class ExternalHospital 
begin 
 process class StandardPatient; begin ... end; 
 process class SeriousPatient; begin ... end; 
 
% definice vnořeného modelu (ISM) 
 simulat class InternalHospital 
 begin 
  process class StandardPatient; begin ... end; 
  process class SeriousPatient; begin ... end; 
   
  ref(StandardPatient) patient; 
  integer internalData; 
  ... 
  % inicializace vnořeného modelu podle vnějšího modelu  
  internalData := externalData; % (IN) 
  ... 
  patient :- new StandardPatient(“Petr Novák“); 
  ... 
  patient.run; 
  ... 
 end 
% konec definice ISM 
 
 ref(InternalHospital) ih; 
 ref(StandardPatient) patient; 
 integer externalData; 
 ... 
 patient :- new StandardPatient(“Jan Gargulák“); 
 externalData := 42; 
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 ... 
% vytvoření a spuštění vnořené simulace 
 ih :- new InternalHospital; 
% vyhodnocení výsledku vnořené simulace (OUT) 
 if (ih.success) then ... else ...; 
 ... 
 patient.run; 
 ... 
end 
% konec definice ESM 
 
begin 
 ref(Hospital) rp; 
 
% vytvoření a spuštění vnější simulace  
 rp :- new Hospital; 
 
% vyhodnocení výsledků simulace  
 outtext(rp.patient.name); % (OUT) 
 outtext(rp.patient.timeSpentInHospital); % (OUT) 
end; 

 
Všimněme si řádků označených IN a OUT. Řádky označené IN značí přenos informací 
z vnějšího modelu do vnořeného modelu. OUT značí přenos v opačném 
směru.V dalších odstavcích budeme rozebírat vlastnosti výše uvedeného základního 
příkladu a budeme se snažit najít některá vylepšení a zjednodušení. 
 
Stejně pojmenované atributy v ESM a ISM 

ESM je implementován třídou ExternalHospital, ISM je implementován třídou 
InternalHospital. V příkladu máme atribut externalData ve třídě ExternalHospital a 
internalData ve třídě InternalHospital. Ve shodě s definicí reflektivní simulace 
předpokládejme, že oba atributy mají ve svém modelu identický význam. Pak by bylo 
správné, aby oba atributy měly ve svých třídách stejné jméno. Co kdybychom oba 
atributy pojmenovali prostě data? Odpovědí je, že je to možné po provedení drobných 
modifikací. Ve třídě InternalHospital se přes identifikátor data dostaneme k lokálnímu 
atributu. Přístup k atributu z třídy ExternalHospital získáme tak, že si v životních 
pravidlech třídy ExternalHospital vytvoříme referenci na instanci sebe sama: 
 

ref(ExternalHospital) externalModel; 
externalModel :- this ExternalHospital; 

 
Tuto referenci pak můžeme použít i ve (vnořené) třídě InternalHospital: 
 
 data :- externalModel.data; 
 
Analogickým způsobem lze volat z vnořeného modelu metody vnějšího modelu. 
V dalších příkladech již budeme předpokládat, že ve vnořené simulaci máme 
k dispozici referenci externalModel. 

Stejně pojmenované třídy v ESM a ISM 
Stejně jako se v obou modelech mohou shodně jmenovat atributy tříd, mohou se 

shodně jmenovat i samotné třídy. V našem příkladu jsou takovými třídami 
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StandardPatient a SeriousPatient. Budeme se zajímat o případ, kdy se nacházíme v 
ISM a chceme pracovat s třídou z ESM. 
 
Deklarace reference na třídu z ESM 
 V ISM není možné provést takovou deklaraci. Napíšeme-li někde 
v InternalHospital: 
 
 ref(StandardPatient) p; 
 
deklarujeme tak vždy referenci na třídu StandardPatient z ISM. V jazyce Simula nelze 
použít tečkovou notaci na třídy: 
 
 ref(ExternalHospital.StandardPatient) p; 
 
Aby bylo možné v  ISM pracovat s referencemi na třídy z ESM, je nutné všechny tyto 
reference deklarovat už v ESM. Jelikož je ISM implementován třídou vnořenou do 
ESM, budou tyto reference viditelné i v ISM a bude s nimi možné bez omezení 
pracovat. Druhou možností je přidat do ESM metody, které vracejí potřebné reference, 
a v ISM pak tyto metody volat. 
 
Vytvoření instance třídy z ESM 

Nelze jej přímo provést ze stejného důvodu jako nelze získat referenci na třídu z 
ESM. Jediným způsobem jak v ISM vytvořit novou instanci třídy z ESM je definovat 
v ESM metodu, která instanci vytvoří a vrátí na ni referenci. Příklad takové metody: 
 

ref(StandardPatient) newStandardPatient(patientName); text 
patientName; 
begin 
 newStandardPatient :- new StandardPatient(patientName); 
end; 

 
Analogický přístup lze použít i pro příkazy this, qua, is, in: 
 

% deklarovat ve třídě StandardPatient 
ref(StandardPatient) procedure thisStandardPatient;  
begin 
 thisStandardPatient:-this StandardPatient; 
end; 
 
% deklarovat v nějakém rodiči (Patient) třídy StandardPatient 
ref(StandardPatient) procedure quaStandardPatient;  
begin 
 quaStandardPatient:-this Patient qua StandardPatient; 
end; 
 
% deklarovat v nějakém rodiči (Patient) třídy StandardPatient 
Boolean procedure isStandardPatient;  
begin 
 isStandardPatient:=this Patient is StandardPatient; 
end; 
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% deklarovat v nějakém rodiči (Patient) třídy StandardPatient 
Boolean procedure inStandardPatient;  
begin 
 inStandardPatient:=this Patient in StandardPatient; 
end; 

 
Uvedené řešení je převzato z [7], kde lze najít i podrobnější popis. 

Odlišně pojmenované třídy se shodným obsahem 
Problému s překrýváním názvů tříd se lze vyhnout, pokud budeme třídám v ESM a 

ISM dávat různá jména. Například můžeme pro třídy z ESM použít prefix ext a pro 
třídy z ISM prefix int. Touto variantou se však nebudeme dále zabývat, protože nás 
připravuje o možnost opakovaného využití jednoho programového kódu v ESM i ISM 
zároveň (viz kapitola 1.3.3). 

Přenos procesů z ESM do ISM 
Definujme podle [2] příkazy hold, passivate, wait a cancel jako přerušovací 

příkazy (sequencing procedures). Zároveň budeme jako přerušovací příkaz chápat i 
použití příkazů activate a reactivate, které mají přerušovací efekt (např. reactivate P 
at T odpovídá příkazu hold(T) ). Pro zjednodušení budeme chápat přerušovací příkazy 
jako nedělitelné (a nepřerušitelné) kusy programu. 
 
Dále pak rekurzivně definujme přerušitelnou proceduru (PP) a přerušitelný blok 
(PB): 

a) procedura volající přerušovací příkaz je PP 
b) blok volající přerušovací příkaz je PB 
c) blok obsahující volání PP nebo obsahující jiný PB je sám přerušitelným blokem 
d) procedura obsahující volání PP nebo obsahující PB je přerušitelnou procedurou 

 
Nyní již k samotnému problému. Programujeme-li reflektivní simulaci, někdy v 

průběhu vnější simulace musí nastat okamžik, kdy je zavolána vnořená simulace. 
Jelikož se jedná o reflektivní simulaci, předpokládáme, že ESM a ISM jsou shodné 
(nebo téměř shodné). Na začátku vnořené simulace tedy musíme vyřešit problém, jak ji 
inicializovat do stavu shodného se stavem simulace vnější. Předchozí kapitolky dávají 
odpověď na otázku jak inicializovat „statická“ data v ISM daty z ESM. Nyní se budeme 
věnovat přenosu všech procesů v neukončeném stavu. Přenos procesů z ESM do ISM 
budeme nazývat klonování (podle [9]). Klonování  procesu probíhá ve třech fázích: 
 
1) Zkopírování instance procesu 

Budeme-li se držet příkladu s pacienty, pak tento krok odpovídá například vytvoření 
nové instance sp procesu StandardPatient v modelu InternalHospital. Obrazem pro sp 
bude nějaký neukončený proces StandardPatient z modelu ExternalHospital – 
zkopírujeme všechny jeho atributy do nově vytvořeného sp a získáme tak ve vnořeném 
modelu jeho identickou „datovou“ kopii. Data kopírujeme včetně stavové proměnné 
popsané v druhé fázi. 
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Při přenášení instance procesu můžeme narazit ještě na jeden problém. V ISM totiž 
nelze použít operátory is a in na reference na třídy z ESM. Máme-li například frontu 
instancí třídy Process, nemáme žádný přímý nástroj, jak určit skutečný typ členů 
fronty. Řešením je buď použití ruční implementace operátorů is a in popsané v 1.2.2, 
nebo si udržovat informace o typu ve vlastní proměnné umístěné do předka všech 
používaných tříd. 
 
2) Nastavení reaktivačního bodu v novém procesu 

Kdybychom sp nyní ve vnořené simulaci spustili, začal by provádět svá životní 
pravidla od začátku. Je ale více než pravděpodobné, že ve vnějším simulaci už nějakou 
část svých životních pravidel provedl a ve vnořené simulaci nechceme opakovat 
výpočet, který už proběhl. Namísto toho chceme, aby proces sp ve vnořené simulaci 
pokračovat přesně od místa, kde ve vnější simulaci skončil. Místo, kde byl proces ve 
vnější simulaci naposledy přerušen přerušovacím příkazem nazveme reaktivační 
bod. Naším cílem bude spustit nově vytvořený proces sp přesně od reaktivačního bodu 
a nikoli od začátku. 

Pro jednoduchost nyní budeme předpokládat, že se přerušovací příkazy procesu 
nacházejí výhradně přímo v životních pravidlech procesu (nejsou tedy zanořeny 
v dalších blocích nebo procedurách). K uchování informace o aktuálním reaktivačním 
bodu použijeme stavovou proměnnou typu integer. Prvním příkazem životních 
pravidel procesu bude inicializace stavové proměnné na počáteční hodnotu. Po každém 
přerušovacím příkazu se pak hodnota stavové proměnné překlopí na další stav.  

Příklad životních pravidel procesu StandardPatient v simulaci ExternalHospital 
s reaktivačními body a stavovou proměnnou: 
 
 process class StandardPatient; 
 begin 
 % deklarace a definice 
 integer state; 
 ... 
 % životní pravidla: 
 
 % inicializace stavové proměnné 
 state = 1; 
 
 % libovolné příkazy mimo přerušovacích 
 ... 
 
 hold(10); 
 state = 2; 
 
 % libovolné příkazy mimo přerušovacích 
 ... 
 
 passivate; 
 state = 3; 
 
 % libovolné příkazy mimo přerušovacích 
 ... 
 end; 
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Příklad životních pravidel procesu StandardPatient v simulaci InternalHospital, kde 
je využita stavová proměnná pro nastartování procesu ve správném reaktivačním bodě 
(je využito faktu, že proměnná state je automaticky inicializována nulou): 
 
 process class StandardPatient; 
 begin 
 % deklarace a definice 
 integer state; 
 ... 
 % životní pravidla 
 if state=0 then 
 begin 
 %  libovolné příkazy mimo přerušovacích 
  ... 
 
  hold(10); 
  state=1; 
 end; 
 
 if state=1 then 
 begin 
 %  libovolné příkazy mimo přerušovacích 
  ... 
 
  passivate; 
  state=2; 
 end; 
  
 if state=2 then 
 begin 
 %  libovolné příkazy mimo přerušovacích 
  ... 
 end; 
  
 end; 
 
3) Uvedení nově vytvořeného procesu do stavu, ve kterém je zdrojový proces 

Posledním krokem k úplnému zkopírování procesu z ESM do ISM je nastavení 
procesu do jednoho ze stavů aktivní, pozastavený (hold), pasivní (passivate). Nyní již 
máme ve vnořené simulaci vytvořenou instanci newProcess nového procesu, je 
naplněna daty a má nastavenu stavovou proměnnou. 
Pokud je zdrojový proces sourceProcess ve vnější simulaci ve stavu aktivní, tzn. pokud 
 
 sourceProcess == externalModel.current, 
 
pak ve vnořené simulaci nastavíme spuštění  newProcess v aktuálním čase příkazem  
 
 newProcess.run_at(externalModel.time). 
 
Je-li sourceProcess ve stavu pozastavený, tzn. platí: 
 
    not sourceProcess.idle and sourceProcess =/= externalModel.current 
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zavoláme newProcess.run_at(T), kde T je čas kdy má být sourceProcess 
aktivován, tedy  T = sourceProcess.evTime. 
 
 
 
Je-li sourceProcess v pasivním stavu, tzn platí: 
 
 sourceProcess.idle and not sourceProcess.terminated, 
 
 zavoláme jednoduše newProcess.passivate. 
 

1.3.3 Opakované využití zdrojového kódu  
Základním znakem reflektivní simulace je velká podobnost ESM a ISM. Většina tříd 

použitých v ESM bude použita i v ISM. Uvažujme nyní jen množinu takových tříd z 
ESM, které mají identického protějška v ISM. Za identitu zde považujeme shodu 
veškerého zdrojového kódu, kterým je třída definována (včetně jména třídy). Říkejme 
takovým třídám duplicitní.  

ExternalHospital 

StandardPatient 

SeriousPatient 

InternalHospital

StandardPatient 

SeriousPatient 

QPS

QPS 

 
Obr. 8 Duplicitní třídy 

 
Duplicitní třídy jsou velmi nepříjemným jevem, kterému je radno se při 

programování vyhnout. Nutí programátora neustále udržovat obě třídy aktuální a 
takový přístup dříve či později vede k chybám. Budeme nyní řešit otázku jak se 
duplicitních tříd zbavit. Rozdělme si duplicitní třídy do několika skupin.  

V první skupině budou třídy, které jsou potomkem třídy Process. U nich je 
duplicitní definice nutná. Není možné použít jednu společnou definici (na obrázku by to 
byly třídy z ExternalHospital), protože chceme, aby třídy vstupovaly do 
kvaziparalelního systému ve svém modelu  a podle pravidel jazyka Simula do QPS 
mohou vstupovat jen instance tříd lokálních ve stejném bloku jako se nachází QPS. 
Experimentálně jsem ověřil, že stejné pravidlo platí i pro řešení s použitím třídy 
Simulat (ve vnořeném modelu sice lze vytvořit instanci procesu z modelu vnějšího, 
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zůstane však datově navázána na vnější QPS). Dvojnásobné definici se tedy 
nevyhneme. Existují dvě možnosti, jak třídu definovat ve dvou místech programu a 
použít přitom jen jednu kopii zdrojového kódu. 

První možností je použití preprocesoru kompilátoru CIM  Stačí když definici 
duplicitní třídy umístíme do samostatného souboru.  Na místa, kde má být definice 
použita, pak s použitím direktivy include vložíme odkaz na soubor s definicí. Fakticky 
zůstávají třídy i nadále duplicitní, ale zbavili jsme  se největšího neduhu duplicity, tedy 
dvojnásobného výskytu totožného zdrojového kódu. 

ExternalHospital 

StandardPatient 

SeriousPatient 

InternalHospital 

QPS 

QPS

%include StandardPatient.sim
%include SeriousPatient.sim 
 

%include StandardPatient.sim
%include SeriousPatient.sim 

 
Obr. 9 Duplicitní třídy s využitím preprocesoru kompilátoru. 

 
Druhou možností řešení je použití externí deklarace na společnou nadtřídu Core, do 

níž umístíme definice všech požadovaných tříd. Třída Core musí být potomkem třídy 
Simulat a musí být umístěna v samostatném souboru.  Budeme-li pak na libovolném 
místě programu definovat simulační třídu  (potomka třídy Simulat), budeme dědit od 
třídy Core (viz obr. 10). Technicky se to provede takto: 
 

external class Core; 
Core class MySimulation; 

 
Klíčové slovo external má v jazyce Simula podobný efekt jako direktiva include. 
Vloží na místo, kde je použita, celou definici třídy Core. 

Druhá skupina duplicitních tříd je tvořena třídami, které obsahují nějakou formu 
odkazu na třídu z první skupiny. Odkazem je míněna především reference (například 
třída nemocničního lůžka Bed může odkazovat na pacienta, který na něm leží). 
Vezměme nějakou třídu A z první skupiny a třídu B z druhé skupiny takovou, že se 
odkazuje na A. Aby byla A viditelná pro B, musí být B definována na stejné úrovni 
vnoření (ve stejném bloku) nebo hlouběji. Je tedy zřejmé, že ani třídy z druhé skupiny 
nemohou mít jednu společnou definici. I na ně je ovšem možné použít řešení 
s preprocesorem nebo s externí deklarací a vyhnout se tak dvojnásobnému výskytu 
jejich zdrojového kódu. 
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Konečně ve třetí skupině se nacházejí třídy bez odkazu na členy první a druhé skupiny 
a tudíž může být použita společná definice umístěná do vnějšího modelu nebo ještě 
výše. Sluší se podotknout, že v této skupině většinou najdeme jen pomocné třídy, které 
jsou nyní na pokraji našeho zájmu. 

CoreHospital class ExternalHospital 
CoreHospital class  InternalHospital 

StandardPatient 

SeriousPatient 

Simulat class CoreHospital 

external class  CoreHospital; 
external class  CoreHospital; 

class Simulat 

 
Obr. 10 Duplicitní třídy s použitím externích deklarací 

 

Příklad pokročilejší reflektivní simulace 
V příloze A  je na příkladu předvedeno spojení většiny výše popsaných technik.  
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2 Simulace lůžkových oddělení v nemocnici 

2.1 Popis problému  
Každá nemocnice během svého „života“ řeší několik problémů týkajících se 

lůžkových oddělení. Smyslem této diplomové práce je ukázat, že počítačová simulace 
může řešení takových problému výrazně ulehčit. Speciálně se pak budeme věnovat 
tématu využití reflektivní simulace a výhod takového přístupu. Nejprve však bude 
řádně definována terminologie a model nemocnice. 

2.1.1 Model nemocnice 
Lůžko je místo, kam může být uložen pacient. Lůžko je tedy buď prázdné nebo 

obsazené. Každé lůžko je umístěno v právě jednom pokoji. Každý pokoj patří do právě 
jednoho oddělení. Existují dva typy oddělení. Standardní oddělení (Standard Section) 
zahrnuje většinu lůžek v nemocnici. Slouží k uložení lehčeji postižených a zotavujících 
se pacientů. Druhým oddělením je jednotka intenzivní péče (Intensive Care Unit) 
neboli JIP. Má obvykle jen několik lůžek, která jsou určena pro pacienty v kritickém 
stavu. Nemocnice má vždy právě jedno standardní oddělení a právě jednu jednotku 
intenzivní péče. Uvnitř standardního oddělení jsou pokoje členěny do skupin. Skupina 
sdružuje pokoje, které mají nějaký společný znak, např. jsou umístěny v jednom 
podlaží, nebo jsou obsluhovány společným personálem. V nejjednodušším případě jsou 
všechny pokoje v jedné skupině. 

Obě oddělení (standardní i jednotka intenzivní péče) mají svou vlastní frontu 
čekajících pacientů. Má-li být pacient umístěn do oddělení, které má všechna lůžka 
obsazena, nemůže zřejmě lůžko dostat a musí čekat, dokud se nějaké neuvolní. Čekající 
pacient je zařazen do fronty. Uvolní-li se v oddělení lůžko, bude hned přiřazeno nejdéle 
čekajícímu pacientovi (za předpokladu neprázdné fronty). Standardní oddělení má ve 
skutečnosti fronty dvě. Jednu pro mužské pacienty, druhou pro ženské. Jednotka 
intenzivní péče pohlaví nerozlišuje a má frontu společnou. Následující dva obrázky 
znázorňují popsané vztahy mezi základními entitami v nemocnici. 

 
cd st.entity 

LůžkoPokojStandardní 
oddělení

Fronta čekaj ících 
mužů

Fronta čekaj ících 
žen

*1 *1

1

1

1

1

 
Obr. 11 Schéma standardního oddělení 
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cd uic entity

LůžkoPokojJednotka 
intenziv ní péče

Fronta čekaj ících 
pacientů

*1*1

1

1

 
Obr. 12 Schéma jednotky intenzivní péče 

 
Pacient je buď muž nebo žena. Podle chování pacientů rozlišujeme několik typů. 

Standardní pacient (Standard Patient) přijde do nemocnice, stráví nějakou dobu na 
standardním oddělení a nemocnici opustí. Vážně ohrožený pacient (Serious Patient) 
přijde do nemocnice, stráví nějakou dobu na standardním oddělení, pak se přesune na 
jednotku intenzivní péče, kde stráví další časový úsek. Následně se přesune zpět na 
standardní oddělení, kde opět určitou dobu pobude, a poté opustí nemocnici. Naléhavý 
pacient (Emergent Patient) přichází do nemocnice nečekaně a je ihned umístěn na 
jednotku intenzivní péče. Tam stráví určitý čas, poté je přesunut do standardního 
oddělení, kde opět nějakou dobu pobude a pak opustí nemocnici. Následující tři 
obrázky ukazují životní cyklus každého z pacientů. Ve všech obrázcích předpokládáme, 
že pacientem je muž.  

sm Standard Patient

StandardPatient (muž)
přichází

Dostal volné
lůžko ve
standardním
oddělení?

Umístěn do 
mužské fronty 

na lůžko

Vstoupí do 
standardního oddělení 
a tráv í stanov ený čas 

na lůžku

Opoouští nemocnici

Přiděleno
volné lůžko

Ano

Ne

 
Obr. 13 Stavový diagram standardního pacienta



sm Serious Patient

SeriousPatient (muž) přichází

Opouští dosav adní 
lůžko, v stupuje do 

JIP a tráv í zde 
stanov ený čas na 
přiděleném lůžku

Dostal volné
lůžko na JIP?

Dostal volné
lůžko ve
standardním
oddělení?

Umístěn do 
mužské fronty 

na lůžko

Vstoupí do 
standardního 

oddělení a tráv í 
stanov ený čas na 

lůžku

Umístěn do 
fronty na lůžko 

na JIP

Dostal volné
lůžko ve
standardním
oddělení?

Umístěn do 
mužské fronty 

na lůžko

Opouští dosav adní 
lůžko, v stupuje do 

standardního 
oddělení  a tráv í zde 

stanov ený čas na 
přiděleném lůžku

Opouští nemocnici

Přiděleno volné
lůžko

Ne

Ano

Přiděleno volné
lůžko na JIP

Ne

Ano

Přiděleno volné
lůžko

Ano

Ne

     

sm Emergent Pacient

EmergentPatient
přichází

Dostal volné
lůžko na JIP?

EmergentPatient
odmítnut pro
nedostatek místa

Dostal volné
lůžko ve
standardním
oddělení?

Umístěn do 
mužské fronty 

na lůžko

Opouští dosav adní 
lůžko, v stupuje do 

standardního 
oddělení  a tráv í 

zde stanov ený čas 
na přiděleném lůžku

Opouští nemocnici

Vstoupí do JIP a 
tráv í zde stanov ený 
čas na přiděleném 

lůžku

Ne

Přiděleno volné lůžko

Ne

Ano

Ano

 
 

Obr. 14 Stavový diagram vážně ohroženého 
pacienta 

Obr. 15 Stavový diagram naléhavého pacienta 

 
Ve standardním oddělení spolu nesmí být na pokoji společně muži a ženy. Na 

jednotce intenzivní péče taková situace nastat může, pohlaví se zde nerozlišuje. 
Následující obrázky ukazují stavové diagramy pokojů v obou typech nemocničních 
oddělení. 
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sm SP1

Mužský pokoj Ženský pokoj

Prázdný pokoj

Plný mužský pokoj Plný ženský pokoj

Nějaká žena
opouští pokoj

Zaplněna
poslední
postel

Nějaký muž
opouští pokoj

Zaplněna
poslední
postel

Další žena
přichází

Další muž
příchází

Poslední žena
opustila pokoj

Poslední muž
opustil  pokoj

První
žena
přichází

První muž
přichází

 
Obr. 16 Stavový diagram pokoje ve standardním oddělení 

 
sm SP2

Prázdný pokoj

Částečně 
obsazený pokoj

Plný pokoj

Příchod prvního
pacienta (muže
nebo ženy)

Poslední lůžko
zaplněno

Příchod dalšího
pacienta

Odchod
pacienta

Odchod
posledního
pacienta

Odchod nějakého
pacienta

 
Obr. 17 Stavový diagram pokoje na jednotce intenzivní péče 

 
Běžný provoz nemocnice 

Nyní máme dobře definovány všechny prvky nemocnice a můžeme si říci, jak spolu 
vzájemně interagují. Máme nemocnici, ve které jsou dvě oddělení – standardní a JIP. 
Standardní oddělení i JIP mají určitý počet pokojů. V každém pokoji je pevný počet 
postelí. Navíc má každé oddělení fronty(u) pacientů, čekajících na lůžko. Život 
nemocnice začíná až v okamžiku, kdy začnou přicházet pacienti. Každý pacient se po 
příchodu do nemocnice řídí diagramy uvedenými na obrázcích 13, 14 a 15. Opuštěním 
nemocnice pacient vystupuje ze simulačního modelu a dále nás nezajímá. 
V simulačním modelu zanedbáváme denní dobu (den,noc). 
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2.1.2 Cíle simulace lůžkového oddělení 
Nyní budou blíže popsány problémy, jejichž řešením se budeme v dalších kapitolách 

věnovat. 
 
A) Rozvržení velikosti pokojů 

Pří návrhu nové nemocnice nebo při přestavbě lůžkového oddělení v existující 
nemocnici vyvstává otázka, jak velké postavit pokoje a kolik do každého z nich umístit 
lůžek. Každé variantě velikostí pokojů a v nich rozmístěných lůžek budeme říkat 
uspořádání nemocnice.  Jsou-li k dispozici údaje o očekávaném zatížení nemocnice 
pacienty, můžeme pro každé uspořádání vytvořit simulační model a podrobit ho 
simulovanému zatížení přicházejícími pacienty. Po porovnání výsledků více takových 
experimentů na různých modelech nemocnice, čili po provedení simulační studie, se 
můžeme snáze rozhodnout, které uspořádání nemocnice je nejvýhodnější. Cílem 
simulace je tedy otestovat co nejvíce uspořádání nemocnice a vybrat to, které prokáže 
nejlepší výsledky. 
 
B) Každodenní provoz (příchody, odchody, přechody pacientů mezi odděleními) 

Při běžném provozu lůžkového oddělení vyvstává každodenně mnoho drobných 
otázek. Jmenujme některé: 
Mám umístit nově příchozího mužského pacienta raději do úplně prázdného pokoje, 
nebo ho poslat do již z poloviny obsazeného mužského pokoje? 
Mám umístit nově příchozí ženu do nejmenšího volného pokoje nebo do největšího? 
Vyplatí se sloučit do jednoho dva poloprázdné mužské pokoje a získat tak jeden prázdný 
pokoj? 
Kterého pacienta teď poslat na jednotku intenzivní péče? 

Odpovědi na takové otázky lze nalézt jednoduše takovým způsobem, že vyzkoušíme 
všechny možné varianty. Vycházíme zde z toho, že uspořádání nemocnice je již dáno a 
že je neměnné. Před startem každé simulace je model nemocnice naplněn pacienty 
podle přání uživatele. Typicky uživatel nastaví model do takového stavu, jaký odpovídá 
současné realitě, případně je realitě velmi blízký. Následně si uživatel může na takovém 
modelu nasimulovat, jak bude nemocnice fungovat v blízké budoucnosti. Uživateli je 
tedy umožněno vyzkoušet si chování nemocnice při různých rozmístěních pacientů na 
lůžcích. Uživatel se může po vyzkoušení všech variant, které ho napadnou, snáze 
rozhodnout pro variantu, kterou pak zrealizuje ve skutečném světě. 
 
 Popíšeme implementaci takového programu, který je schopen dávat odpovědi na oba 
typy otázek, a využívá přitom reflektivní simulaci. 

2.1.3 Reflektivní simulace v modelu nemocnice 
V některých nemocnicích se simulace již dnes běžně používá. Uživatel plní model 

aktuálními daty a využívá výsledků simulace budoucího chodu nemocnice k lepšímu 
rozhodování. Doposud však simulační model nemocnice nebral v úvahu ten fakt, že 
během provozu nemocnice se využívá simulace k optimalizaci jejího chodu. Jinými 
slovy můžeme říci, že použitý simulační model ignoruje existenci počítače a uživatele, 
který provádí simulaci. Simulační výpočet tak vlastně předpokládá, že k žádné simulaci 
v nejbližší budoucnosti docházet nebude, což je velmi nepravděpodobné. 
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Cílem a hlavním přínosem této práce je navrhnout a implementovat takový model 
nemocnice, který v sobě zahrnuje počítač, na kterém běží vnořená simulace 
nemocnice. Jelikož vnější i vnořený model reprezentují přesně totéž (a sice nemocnici), 
jde zde o reflektivní simulaci. Simulační výpočet tak bude mít prostředky pro simulaci 
uživatele, který simuluje. To je v porovnání s nereflektivním řešením zřejmý pokrok. 

Rozhodovací místa ve vnější simulaci 
Při simulaci chodu nemocnice máme tedy možnost použít vnořenou simulaci – tzn. 

simulovat uživatele, který si na svém počítači simuluje chod nemocnice. Je podstatnou 
otázkou, kdy vlastně takovou vnořenou simulaci spustit. Při běhu vnější simulace se 
neustále mění stav vnějšího modelu nemocnice. Jedním z úkolů vnější simulace musí 
být monitorování modelu nemocnice a rozpoznávání takových stavů, kdy je jasné, že 
by se uživatel rozhodl na svém počítači simulovat. V takový okamžik vnější simulace 
provede sérii vnořených simulačních experimentů, přesně takových, jako by býval 
provedl sám uživatel. Každý experiment je vlastně otestováním jednoho „nápadu“ 
imaginárního uživatele, jak optimalizovat následující krok ve vnější simulaci. 

 Například si můžeme představit, že ve vnější simulaci právě přišel do nemocnice 
nový pacient. Jelikož je více volných pokojů, vyvstává otázka, zda ho umístit do 
největšího nebo do nejmenšího pokoje. V takou chvíli je postupně pro obě varianty 
vyvolána vnořená simulace. Ta varianta, která lépe uspěje ve vnořené simulaci, je 
následně použita v simulaci vnější. 

Každé místo ve vnější simulaci, kde dochází k rozhodování, zda vyvolat vnořenou 
simulaci, budeme nazývat rozhodovací místo. Jsou to taková místa, kde imaginární 
uživatel (vedoucí lůžkového oddělení) váhá mezi několika variantami a proto se raději 
rozhodne pro nasimulování všech variant a vybrání té, která při simulaci nejlépe uspěje. 

Pravidla a konfigurace 
Každému rozhodovacímu místu odpovídá právě jedno pravidlo. Pravidlo je 

pojmenováním jedné konkrétní situace, kterou lze řešit několika různými přesně 
definovanými způsoby. Vybereme-li jeden konkrétní způsob řešení dané situace, 
říkáme, že jsme zvolili konfiguraci pravidla. V simulaci se může nacházet více 
rozhodovacích míst, odpovídajících stejnému pravidlu. Každé pravidlo musí mít 
v každém okamžiku simulace jednoznačně určenou konfiguraci. Konfiguraci všech 
pravidel pak říkáme konfigurace simulace. 

Nyní se vrátíme k výše uvedenému příkladu s nejmenším a největším pokojem a 
použijeme na něm nově vysvětlené pojmy. V situaci jde o výběr nového pokoje. 
Nazveme tedy pravidlo NEW_ROOM. Pravidlo má dvě možné konfigurace, a to 
SMALLEST pro výběr nejmenšího pokoje a BIGGEST pro výběr největšího pokoje. 
Kdykoli má být pro pacienta vybrán nový pokoj, narazí vnější simulace na rozhodovací 
místo s asociovaným pravidlem NEW_ROOM. To je signálem pro spuštění série 
vnořených simulačních experimentů. Každá vnořená simulace je spuštěna s jinou 
konfigurací pravidla NEW_ROOM. Ostatní pravidla přebírají konfiguraci z vnější 
simulace. Tímto způsobem jsou ve vnořené simulaci postupně otestovány všechny 
konfigurace pravidla NEW_ROOM. Porovnáním výsledků vnořených experimentů je 
nalezena vítězná konfigurace pravidla NEW ROOM, která je následně použita pro 
stejné pravidlo ve vnější simulaci. Poté již dojde k opuštění rozhodovacího místa a 
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vnější simulace pokračuje ve výpočtu s konfigurací, která má podle výsledků 
vnořených experimentů největší naději na úspěch. 

Aby v rozhodovacím místě byla použita vnořená simulace, musí být asociované 
pravidlo na počátku simulace označeno příznakem ‘pro vnořenou simulaci‘. Pravidlo se 
pak nazývá dynamické pravidlo. Pravidlo, které není dynamické se nazývá pevné 
pravidlo a v rozhodovacím místě bude rovnou použita aktuální konfigurace pravidla, 
která byla zvolena na počátku simulace. 

Algoritmus zpracování rozhodovacího místa a volání vnořené simulace  
Celý algoritmus použitý ve vnější simulaci ke zpracování rozhodovacího místa je 

znázorněn na obrázku.  
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Obr. 18 Algoritmus rozhodovacího místa 

 
Při volání vnořené simulace je vnořený model nemocnice vytvořen jako identická 

kopie modelu vnějšího a simulace pokračuje na vnořeném modelu po určitý pevně 
stanovený čas. Pak je vnořená simulace zastavena a je ohodnocen její běh (viz. Metrika 
pro měření a porovnání výsledků simulace). Prostým porovnáním hodnocení je pak 
zvolena konfigurace, která ve vnořené simulaci dosáhla nejlepších výsledků. 

Říkáme-li, že pro nějakou konfiguraci pravidla je vyvolána vnořená simulace, máme 
tím přesně řečeno namysli to, že je postupně spuštěno N identických vnořených 
experimentů, ovšem každý s jinak inicializovaným generátorem náhodných čísel. 
Výsledné hodnocení takové série pak získáme aritmetickým průměrem z výsledků 
všech N experimentů. 
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Pokud se rozhodneme, že pro vnořenou i vnější simulaci použijeme stejný zdrojový 
kód, pak budeme i při běhu vnořené simulace narážet na rozhodovací místa. To by 
ovšem za normálních podmínek znamenalo další vnoření simulace (již druhé), což není 
naším úmyslem. Je proto potřeba rozhodovací místa ve vnořené simulaci nějak 
vypnout. Lze to provést například tak, že před spuštěním každého vnořeného 
experimentu označíme všechna pravidla jako pevná. Simulační algoritmus pak v 
rozhodovacích místech určitě nebude spouštět další simulace. 

Délka trvání vnořené simulace 
Vnořené simulace slouží k výběru jedné konfigurace z více testovaných. Jeden 

vnořený experiment by měl trvat tak dlouho, aby vůbec něco naměřil a zároveň ne 
přehnaně dlouho, tzn. aby vypovídal především o blízké budoucnosti. 

V naší implementaci vnořené simulace používáme variantu pevně stanoveného času, 
po který má každý vnořený experiment běžet. Tento čas je možné nastavit 
v konfiguračním souboru před spuštěním simulačního programu. 

Seznam pravidel zahrnutých do modelu nemocnice 
 Ukazujeme zde čtyři pravidla, která budou ve výsledném programu 
implementována. Ke každému pravidlu jsou uvedeny i všechny dostupné konfigurace, 
kterých může nabývat. 
 
PRESERVE PLACE – Zachování místa po návratu z jednotky intenzivní péče. Týká se 
pouze vážně ohrožených pacientů. Během svého pobytu v nemocnici jsou tito pacienti 
dvakrát umístěni ve standardním oddělení (před a po pobytu na jednotce intenzivní 
péče) a pro jejich větší komfort může být přínosem, vrátí-li se z JIP do stejného 
prostředí, ve kterém se nacházeli před odchodem na JIP. 
Dostupné konfigurace: 

a) NEVER – místo se nezachovává, pacient je umístěn náhodně 
b) ROOM – je snaha umístit pacienta do stejného pokoje, kde byl před JIP 
c) GROUP – je snaha umístit pacienta do stejné skupiny pokojů, kde byl před JIP 

Kvůli tomuto pravidlu nikdy nesmí být obsazen prázdný pokoj. Je-li tedy možné 
zachovat místo jen za cenu obsazení prázdného pokoje, místo zachováno nebude. 
Obsazení prázdného pokoje je totiž příliš velká oběť. 
 
MERGE ROOMS – Rozpuštění pacientů z jednoho pokoje do ostatních neplných 
pokojů s pacienty stejného pohlaví. Týká se pouze pokojů ve standardním oddělení. 
Tam může nastat situace, kdy pro příchozího pacienta, předpokládejme, že jde o muže, 
není volná žádná postel. Měl by být tedy umístěn do fronty čekajících pacientů. Ještě 
před jeho vložením do fronty však můžeme zkusit najít nějaký ženský pokoj, který je 
tak málo obsazen,  že jeho celé osazenstvo může být rozpuštěno do ostatních neplných 
ženských pokojů. Získáme tak jeden prázdný pokoj, do kterého může být umístěn 
příchozí muž. Při rozpouštění je prioritou hýbat s co nejmenším počtem  pacientů, takže 
k rozpuštění musí být vybrán nejméně obsazený pokoj. Rozhodovací místo pro toto 
pravidlo se vždy nachází před rozhodovacím místem pro pravidlo PRESERVE PLACE. 
Dostupné konfigurace: 

a) NEVER – nikdy se nerozpouští 
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b) RANDOM (p) – pokud by příchozí pacient musel být umístěn do fronty, bude 
s pravděpodobností p proveden pokus o jedno rozpuštění pokoje opačného 
pohlaví  

c) AVOID QUEUE ONLY – pokud by příchozí pacient musel být umístěn do 
fronty, bude proveden pokus o jedno rozpuštění pokoje opačného pohlaví  

d) FROM UIC ONLY – bude proveden pokus o jedno rozpuštění pokoje opačného 
pohlaví jen pokud pacient přichází z JIP 

Navíc je každé rozpuštění pokoje limitováno parametrem MAX_MOVE, který říká 
jaký maximální počet pacientů může být přesunut. Parametr je pevně zvolen při startu 
simulace. 
 
MOVE FROM UIC – předčasný přesun pacienta z JIP do standardního oddělení 
Týká se pouze JIP. Není-li na JIP volné lůžko, stává se toto oddělení úzkým hrdlem 
nemocnice, protože zablokuje všechny vážné pacienty v první fázi a ti dále blokují 
lůžka ve standardním oddělení pro standardní pacienty. Částečným řešením může být 
předčasný přesun vhodného pacienta z JIP na standardní oddělení. Vhodným pacientem 
je každý pacient, který na JIP strávil více času, než je hodnota parametru MIN_TIME. 
Z vhodných pacientů je vždy vybrán ten, který na JIP leží nejdéle. 
Dostupné konfigurace: 

a) NEVER – nikdy se předčasně nepřesouvá 
b) ALWAYS – předčasně se přesouvá vždy, když by jinak šel příchozí pacient do 

fronty 
c) RANDOM (p) - předčasně se přesouvá s pravděpodobností p, pokud by měl 

příchozí pacient jít do fronty 
d) EMERGENT ONLY – předčasně se přesouvá jen pokud to zabrání odmítnutí 

naléhavého pacienta 
 
NEW ROOM – způsob výběru prázdného pokoje 
Týká se standardního oddělení. Není-li pro nově příchozího pacienta volné lůžko na 
některém částečně obsazeném pokoji, musí být pacient umístěn do prázdného pokoje 
(předpokládáme, že je k dispozici). Jednotlivé konfigurace určují různé způsoby výběru 
prázdného pokoje, do kterého bude příchozí pacient umístěn: 

a) RANDOM – pokoj je vybrán náhodně 
b) BIGGEST – je vybrán největší dostupný pokoj 
c) SMALLEST – je vybrán nejmenší dostupný pokoj 
d) RELATIVE – když je pohlavím příchozího pacienta již obsazeno velké 

množství lůžek(pokojů), bude vybrán nejmenší pokoj, v opačném případě bude 
vybrán pokoj největší. Cílem je vyrovnaný poměr obsazení lůžek (pokojů) 
oběma pohlavími. Pojem vyrovnanosti lze definovat parametrem EQ_RATIO, 
který je použit následovně: 

a. je-li (# lůžek v mužských pokojích)  / (# lůžek  ženských pokojích) > EQ_RATIO, pak 
je obsazeno více mužských pokojů 

b. je-li (# lůžek v ženských pokojích) / (# lůžek v mužských pokojích) > EQ_RATIO, pak 
je obsazeno více ženských pokojů 

c. v ostatních případech je počet pokojů považován za vyrovnaný 
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2.1.4 Metrika pro měření a porovnání výsledků simulace 
Po ukončení simulačního experimentu s vnějším či vnořeným modelem je třeba 

vyhodnotit jeho běh. Výsledkem hodnocení je jedno reálné číslo, které vyjadřuje 
kvalitu běhu experimentu a budeme ho nazývat skóre experimentu. Vyšší skóre 
experimentu znamená jeho nižší kvalitu. 

Zabývejme se nyní pojmem „kvalita experimentu“ a jeho převodem na skóre. 
V průběhu simulace jsou sbírány vybrané údaje a na konci simulace jsou použity jako 
vstupy do hodnotící funkce. Na výstupu hodnotící funkce již je skóre experimentu. 
Ukažme si nyní hodnotící funkci s popisem všech jejích vstupů: 
 

F = a*mq + a*wq + b*uq + c*npp + d*mfu + e*mr + f*rp 
 
vstupy: 
mq …… průměrná délka mužské fronty ve standardním oddělení 
wq …… průměrná délka ženské fronty ve standardním oddělení 
uq ……. průměrná délka fronty (pro obě pohlaví) na JIP 
npp…… počet pacientů umístěných do jiného pokoje/skupiny po návratu z JIP 
mfu……počet pacientů předčasně přesunutých z JIP 
mr……. počet pacientů přesunutých při rozpouštění pokojů 
rp…….. počet odmítnutých pacientů 
 
parametry: 
a… koeficient důležitosti vstupů mq a wq  
b… koeficient důležitosti vstupu uq  
c… penalizace za umístění pacienta do jiného pokoje/skupiny po návratu z JIP 
d… penalizace za předčasné přesunutí pacienta z JIP 
e… penalizace za přesunutí pacienta při rozpouštění pokoje 
f … penalizace za odmítnutého naléhavého pacienta 
 
a,b,c,d,e,f >= 0 
 

Prvních šest vstupů vzorce (mq, wq, uq, npp, mfu, mr, rp) jsou přímo výstupem ze 
simulačního experimentu. Parametry a až f jsou pod kontrolou uživatele, který má 
možnost na počátku simulace jejich hodnotu libovolně nastavit. Tak může uživatel 
simulačnímu programu velmi přesně říci, co si představuje pod pojmem dobrý 
výsledek experimentu. 

V hodnotící funkci se promítají i účinky všech čtyř pravidel, o kterých jsme mluvili 
výše. Pravidlo PRESERVE PLACE je zohledněno ve vstupu npp, každý „špatně“ 
umístěný pacient zvyšuje skóre experimentu. Pravidlo MERGE ROOMS se pozitivně 
projeví přímo ve zkrácení front (vstupy mq, wq, uq) a negativně vstupem mr, jenž 
načítá přesunuté pacienty. Pravidlo MOVE FROM UIC se projeví pozitivně ve 
zkrácení front (mq, wq, uq) a ve vstupu rp, který načítá odmítnuté naléhavé pacienty. 
Negativně se projeví vstupem mfu, který načítá předčasně přesunuté pacienty z JIP. 
Pravidlo NEW ROOM má pouze nepřímý avšak výrazný vliv na délku front. 
 Při spouštění vnořené simulace je třeba nějak inicializovat vstupy a parametry 
hodnotící funkce. Naším cílem je, aby hodnotící funkce podala co nejlepší informaci o 
průběhu vnořené simulace, a proto všechny vstupy vynulujeme. Sice tak může dojít 
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k drobnému zkreslení výsledků, ale to si můžeme dovolit zanedbat. Navíc bude 
zkreslení pro všechny vnořené experimenty stejné, a tedy nepodstatné pro porovnání 
jejich výsledků. Parametry hodnotící funkce přebereme z nastavení vnější simulace. 

Náběhová fáze v simulaci 
 Představme si, že na počátku simulačního experimentu máme model nemocnice 
zcela bez pacientů tzn. všechna lůžka jsou prázdná. Taková situace je značně netypická 
a v praxi se nevyskytuje (samozřejmě s výjimkou otevření nové nemocnice). V naší 
simulaci se ovšem většinou chceme co nejvíce přiblížit běžné realitě. Jednou možností, 
jak začít simulaci s již naplněnou nemocnicí je využít funkce načtení obrazu 
nemocnice (viz. 2.2.7) Pokud takový obraz nemáme nebo ho nechceme vytvářet, nabízí 
se možnost nemocnici „předvyplnit“ náhodně vygenerovanými pacienty. To lze zařídit 
jednoduše tak, že po startu s prázdnou nemocnicí necháme simulaci běžet určitou dobu 
jen za tím účelem, aby se naplnila pacienty a uvedla se do běžného provozního stavu. 
Časovému úseku, po který necháváme simulaci běžet kvůli dosažení provozního stavu, 
říkáme náběhová fáze. Délku náběhové fáze je možné určit poměrně snadno 
experimentálně. Teoretické odvození nejkratší potřebné náběhové fáze je obtížné, ne-li 
nemožné. 
 Po skončení náběhové fáze jsou vynulovány všechny statistické ukazatele v modelu 
(např. průměrné délky všech front) a začíná „ostrá“ simulace. Závěrečné výsledky 
experimentu tedy nebudou nijak zkresleny během experimentu v náběhové fázi 
(například nedojde ke snížení průměrné délky front díky prázdné nemocnici na 
počátku). 
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2.2 Implementace 
Součástí této práce je prototypová aplikace, která implementuje reflektivní simulaci 

lůžkového oddělení v nemocnici. Použitý simulační model kompletně vychází z popisu 
v kapitole 2.1 a dále ho upřesňuje. V některých místech je model obohacen o určitá 
technická vylepšení, která budou popsána dále. 

Nejprve budou popsány klíčové třídy, na kterých je model postaven. Též budou 
vysvětleny vztahy mezi jednotlivým třídami a dynamika jejich vztahů. Dále se budeme 
věnovat konfiguraci simulace a postupům, jak se simulátorem nemocnice pracovat. 

Aplikace je napsaná v jazyce Simula, jehož použití je vyžadováno přímo zadáním 
práce. Je využita podpora, kterou jazyk poskytuje pro kvaziparalelní systémy a tedy i 
pro implementaci simulace. Právě tato podpora dodává Simule převahu nad ostatními 
jazyky v čele s Javou. Nezanedbatelný je i fakt, že Simula je asi jediným jazykem, ve 
kterém je zkoumána reflektivní simulace a výsledky výzkumů jsou publikovány.  

2.2.1 Popis tříd 
Implementujeme reflektivní simulaci a budeme chtít využít většinu tříd jak ve 

vnějším, tak ve vnořeném modelu. Čelíme tedy problému popsanému v kapitole 1.3.3 
(Opakované využití zdrojového kódu). Vybereme si druhé zmíněné řešení založené na 
společné Core třídě, do ní vnoříme třídy, které budeme chtít používat v obou modelech. 
Jmenovitě půjde o třídy: 

• pacient – TPatient a její potomci StandardPatient, SeriousPatient, 
EmergentPatient 

• oddělení – TSection a její potomci StandardSection a UicSection 
• pokoj – TRoom 
• lůžko – TBed 
• pravidla – TRule a její potomci 
• generátor pacientů – TGenerator 
• podpora pro výpis logů – TLogger 
• další pomocné třídy 

 
Vznikne nám tak třída CoreSim, od které podědíme třídu pro vnější simulaci 
ExternalSim a třídu pro vnořenou simulaci InternalSim. Celou situaci ukazuje obr. 19.  
 
Třída CoreSim 

Vedle zmíněných vnořených tříd obsahuje třída i dvě metody, které též najdou 
využití až u potomků této třídy. Metoda printStats zajišťuje výstup výsledků simulace. 
K tomu používá metodu evaluate, která je implementací hodnotící funkce z kapitoly 
2.1.4. V životních pravidlech třídy se nacházejí základní inicializace společné pro 
vnější i vnořený model. 
 
Třída ExternalSim 

Zapouzdřuje provádění vnější simulace. Za zmínku zde stojí metoda 
performSimulations, která je volána v každém rozhodovacím místě. Jejím úkolem je 
spustit sérii vnořených simulací s různými konfiguracemi pravidla asociovaného 
k rozhodovacímu místu (viz. 2.1.3) a na základě jejich výsledků rozhodnout o nové 
konfiguraci pravidla, které je k rozhodovacímu místu přidruženo. K vlastnímu 
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vykonání vnořené simulace slouží metoda internalSimulation. Jejím úkolem je spustit 
N vnořených simulačních experimentů (s pevně danou konfigurací pravidel) a vrátit 
průměrné skóre experimentů. Jejím výsledkem je tedy ohodnocení jedné konfigurace 
pravidla.  

Životní pravidla nejprve zařídí nastavení všech potřebných parametrů načtením 
konfiguračního souboru. Následně je z tříd zděděných z CoreSim zkonstruován vnější 
model nemocnice. Pak je vytvořen a aktivován generátor pacientů, čímž začíná 
simulace. Po ukončení simulace jsou na výstup zapsány informace o jejím běhu. 
 

cd CoreSim

CoreSim

+ printStats() : void
+ evaluate(boolean) : real

ExternalSim

+ performSimulations(TRule) : void
+ internalSimulation() : void

InternalSim

+ copyStandardSection() : void
+ copyUicSection() : void
+ copyQueues() : void
+ copyRooms() : void
+ copyBeds(Head, TRoom) : void
+ copyQueue(NamedList) : void
+ copyPatient(TBed) : void
+ copyActivePatient() : void

Simulat

 
Obr. 19 Třídy pro vnější a vnořenou simulaci se společným předkem 

 
 

cd Simulations

ExternalSim

procedure internalSimulation

InternalSim

 
Obr. 20 Uspořádání tříd pro vnější a vnořenou simulaci 
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Třída InternalSim 
Zapouzdřuje provádění vnořené simulace. Za pozornost stojí metody s prefixem 

copy sloužící k kompletnímu přenesení stavu vnějšího modelu do vnitřního modelu. 
Metody jsou navrženy v souladu s doporučeními z kapitoly 1.3.2. Základní schéma 
implementace vnořené simulace s využitím třídy InternalSim ukazuje obrázek 20. 

Životní pravidla třídy zajišťují naklonování vnějšího modelu do modelu vnořeného. 
Pak je vytvořen generátor pacientů a začne simulace. Po jejím skončení mohou být na 
výstup na zapsány informace o jejím běhu. 
 
V dalších odstavcích si popíšeme implementaci hlavních stavebních tříd v modelu 
nemocnice. 
 
Třída TPatient 

Jde o abstraktní třídu, která je předkem pro všechny třídy reprezentující pacienty. 
TPatient je potomkem třídy Process, což znamená, že ona i její potomci v simulaci 
vystupují jako procesy. Popišme si atributy třídy: 

• number – jednoznačné číslo pacienta 
• sex – pohlaví pacienta (muž nebo žena) 
• state – fáze, ve které se nachází běh procesu (slouží k nalezení reaktivačního 

bodu podle kapitoly 1.3.2) 
• patientName – jméno pacienta 
• bed – odkaz na postel, kde pacient leží (může být none) 
• section – odkaz na oddělení, kde pacient leží (může být none) 
• queue – odkaz na frontu, kde pacient čeká na lůžko (může být none) 
• myRoom – číslo pokoje, kde pacient ležel před odchodem na JIP (má význam 

jen pro pravidlo PRESERVE PLACE) 
• myGroup – číslo skupiny pokojů, kde pacient ležel před odchodem na JIP (má 

význam jen pro pravidlo PRESERVE PLACE) 
 

cd Patient

TPatient

+ number:  int
+ sex:  char
+ state:  int
+ patientName:  text
+ bed:  TBed
+ section:  TSection
+ queue:  PatientQueue
+ myRoom:  int
+ myGroup:  int

+ takeBed(TSection) : void
+ leaveBed() : void

StandardPatient

SeriousPatient

EmergentPatient

+ takeBed(TSection) : void

process

 
Obr. 21 Třída TPatient s potomky 

 
Metoda takeBed umístí pacienta na lůžko do oddělení zadaného v parametru. Není-li 

žádné lůžko volné, postará se metoda o umístění pacienta do fronty a uspí ho. 
Komplementární metoda leaveBed zařídí opuštění lůžka, na kterém pacient právě leží. 
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Potomci třídy TPatient přebírají všechny její atributy i metody a liší se od ní jen 
svými životními pravidly (výjimku tvoří třída EmergentPatient vlastní implementací 
metody takeBed). 
 
Třída TSection 

Jde o abstraktní třídu, která je předkem obou typů oddělení (viz obr. 22). Nabízí 
seznam prázdných a plný pokojů a k tomu i pole všech pokojů v oddělení. Standardní 
oddělení (StandardSection) má seznam částečně obsazených mužských i ženských 
pokojů a stejně tak mužskou a ženskou frontu pro čekající pacienty. JIP (UicSection) 
má seznam částečně obsazených pokojů a frontu – obě bez rozlišení pohlaví. Oba 
potomci těmito metodami: 

• put – uloží pacienta v parametru na nějaké volné lůžko v oddělení, není-li žádné 
volné, vrací none 

• release – uvolní lůžko v parametru (označí ho za prázdné) 
• addInQueue – vloží pacienta v parametru do fronty čekajících pacientů 
 

cd Section

TSection

+ freeRooms:  NamedList
+ fullRooms:  NamedList
+ rooms:  array of TRoom 

+ put(TPatient) : TBed
+ release(TBed) : void
+ addInQueue(TPatient) : void
+ checkDeadlock(TPatient) : boolean

StandardSection

+ menRooms:  NamedList
+ womenRooms:  NamedList
+ menQueue:  PatientQueue
+ womenQueue:  PatientQueue

+ put(TPatient) : TBed
+ release(TBed) : void
+ addInQueue(TPatient) : void

UicSection

+ occupiedRooms:  NamedList
+ unisexQueue:  PatientQueue

+ put(TPatient) : TBed
+ release(TBed) : void
+ addInQueue(TPatient) : void

 
Obr. 22 Třída TSection s potomky 

 
Třída TRoom 

Reprezentuje jeden pokoj v libovolném oddělení. Stručný popis atributů: 
• title – název pokoje 
• section – odkaz na oddělení, kde je pokoj umístěn 
• number – jednoznačné číslo pokoje 
• group – jednoznačné číslo skupiny pokojů, do které je pokoj zařazen 
• fullBeds – seznam obsazených lůžek 
• freeBeds – seznam volných lůžek 
• beds – pole všech lůžek v pokoji 
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Jsou dostupné dvě hlavní metody: 
• put – uloží pacienta v parametru na nějaké volné lůžko v pokoji 
• release – uvolní lůžko v parametru (označí ho za prázdné) 

 
Třída TBed 

Reprezentuje jedno lůžko v libovolném oddělení. Stručný popis atributů: 
• number – číslo lůžka v rámci pokoje 
• room – odkaz na pokoj, kde je umístěno lůžko 
• patient – odkaz na pacienta ležícího na lůžku (jinak none) 
 

Metody put a release odpovídají svým významem stejně pojmenovaným metodám 
třídy TRoom. Třída TBed též disponuje mechanismem zaznamenávajícím obsazenost 
lůžka v čase. 

Diagram se vztahy mezi třemi výše jmenovanými třídami a seznamem jejich atributů 
viz obr. 23. 

 
cd Section - Room - Bed

TRoom

+ section:  TSection
+ title:  text
+ capacity:  int
+ number:  int
+ group:  int
+ fullBeds:  NamedList
+ freeBeds:  NamedList
+ beds:  array of TBed

+ put(TPatient) : TBed
+ release(TBed) : void

TBed

+ number:  int
+ room:  TRoom
+ patient:  TPatient

+ put(TPatient) : void
+ release() : void

TSection

+ freeRooms:  NamedList
+ fullRooms:  NamedList
+ rooms:  array of TRoom 

+ put(TPatient) : TBed
+ release(TBed) : void
+ addInQueue(TPatient) : void
+ checkDeadlock(TPatient) : boolean

TPatient0..*

0..1

0..1

0..1

*1*1

 
Obr. 23 Vztah oddělení, pokoje, lůžka a pacienta 

 
Třída TRule 

Abstraktní předek, od kterého jsou odvozeny třídy reprezentující jednotlivá pravidla. 
Popišme si jeho atributy: 

• simulate – true značí dynamické pravidlo, false pevné pravidlo (viz 2.1.3, 
Pravidla a konfigurace), atribut je nastaven podle konfiguračního souboru 

• simulationSet – seznam konfigurací pravidla, pro které se má spouštět vnořená 
simulace (viz 2.1.3, Algoritmus zpracování rozhodovacího místa a volání 
vnořené simulace) 

• actualValue – aktuální konfigurace pravidla 
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cd Rule

Link
TRule

+ simulate:  boolean
+ simulationSet:  Head
+ actualValue:  int

TPreserv ePlaceRule TMergeRoomsRule

+ PROBABILITY:  real
+ MAX_MOVE:  int

TMov eFromUicRule

+ PROBABILITY:  real
+ MIN_TIME:  int

TNewRoomRule

+ EQ_RATIO:  real

 
Obr. 24 Třída TRule s potomky 

 
Potomci třídy TRule nemusí k dosažení plné použitelnosti nic přidávat. Některá 
pravidla však mají dodatečné atributy, kterými je upřesněno jejich použití. Jejich popis 
byl probrán v kapitole  2.1.3 (Seznam pravidel zahrnutých do modelu nemocnice). 
 
Třída TGenerator 

Svou funkčností zajišťuje přidávání nových pacientů do modelu podle předem 
definovaných parametrů. Počáteční nastavení generátoru je načteno z konfiguračního 
souboru generátoru. Počet nově vytvořených pacientů daného typu za den je náhodný 
s normálním rozdělením.U každého typu pacienta je v konfiguračním souboru zadána 
střední hodnota a směrodatná odchylka počtu denních příchodů. Střední hodnota a 
směrodatná odchylka se mohou lišit pro každý den v týdnu (lze tak simulovat například 
nižší zatížení nemocnice o víkendu). Naléhaví pacienti mají střední hodnotu počtu 
příchodů nulovou. Vyjadřujeme tím, že jejich příchody jsou nepředvídatelné. 
 Generátor funguje v denních cyklech. Na začátku každého dne náhodně vygeneruje 
počty pacientů, kteří tento den přijdou. Pak vytvoří vlastní instance pacientů a metodou 
run_at nastaví čas jejich spuštění na náhodný čas v rámci aktuálního dne. 
 Pohlaví generovaných pacientů je náhodné. Pravděpodobnost, že bude vygenerován 
muž, je načtena z konfiguračního souboru. V opačném případě se generuje žena. 
 
Třída TResetProcess 
 Jediným úkolem tohoto procesu je provést vynulování statistik a počítadel po 
uplynutí náběhové fáze ve vnějším modelu. 
 
Třída TLogger 
 Jde o třídu, která má mnoho metod určených k zápisu výstupů z průběhu 
simulačního experimentu. Každá metoda je určena k zapsání informace o proběhnutí 
jedné určité události do nějakého výstupu. Je dostupný atribut level, který slouží 
k nastavení úrovně (podrobnosti) logování. 
 Jednotlivé výstupní metody jsou obecně implementovány tak, že umožňují výstup 
logu (na konzoli i do souboru) a zároveň podporují i výstup do grafického rozhraní. 
Podle konkrétního nastavení v hlavním konfiguračním souboru se pak uplatní jen 
některé možnosti výstupu. 
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Generátor pseudonáhodných čísel 
Během simulace je bohatě využíván generátor pseudonáhodných čísel, který 

poskytuje přímo jazyk Simula (viz [1]). Konkrétně je používán především 
k náhodnému  generování příchodů pacientů do nemocnice třídou TGenerator. 

Z vlastností dostupných funkcí pro generování pseudonáhodných čísel vyplývá, že 
před začátkem simulace je nutné inicializovat generátor náhodných čísel tzv. násadou.  

Použijeme-li pro dva běhy simulačního programu stejnou násadu, dostaneme i stejné 
výsledky, neboť generátor pseudonáhodných čísel bude vydávat přesně stejnou 
posloupnost (pseudonáhodných) hodnot. To může být vhodné pro ladění a testování, 
protože dokud budeme simulační program spouštět se stejnou násadou, bude se 
vždycky chovat úplně stejně – máme tak zaručenu reprodukovatelnost experimentu. 

Praxe si ovšem žádá spíše opak. Každý běh simulačního programu bychom chtěli 
spouštět s jinou násadou a ověřit tak chování simulačního modelu pro široký vzorek 
různých vstupů. Dalším zpracováním naměřených hodnot pak můžeme získat dobrou 
představu o zkoumaném modelu. 

2.2.2 Popis dynamiky vztahů mezi třídami 
Pro doplnění představy o kooperaci jednotlivých zmíněných tříd uvádíme dva 

sekvenční diagramy (viz obr. 25 a 26). Na prvním obrázku je znázorněn výsek ze 
„života“ pacienta, kdy získává lůžko, tráví na něm stanovený čas a nakonec ho opouští. 
Na počátku stojí volání metody takeBed, kterou si pacient říká o lůžko v daném 
oddělení. Pokud ho dostane, stráví na něm příkazem hold nějaký čas a pak ho metodou 
leaveBed opustí. Jestliže lůžko nedostane, je zařazen do fronty a uspán příkazem 
passivate. Probuzen je až tehdy, když je k dispozici nějaké volné lůžko. Druhý obrázek 
detailně znázorňuje pacientovo opuštění lůžka a akce, které to následně vyvolá. Za 
pozornost stojí zejména volání metody run_after, jíž jsou probouzeni ve frontě čekající 
pacienti, pro které se nyní uvolnilo lůžko. 
 
Zablokování (deadlock) při žádosti o lůžko 

V popsaném modelu nemocnice může poměrně snadno dojít k situaci, kdy se dva 
pacienti vzájemně blokují a (alespoň dočasně) jsou zbytečně umístěni do fronty 
čekajících pacientů. Popišme si situaci, kdy se dva pacienti blokují: 

• oba pacienti jsou typu „vážně ohrožený“ 
• první pacient leží poprvé ve standardním oddělení, druhý leží na JIP 
• pacienti jsou stejného pohlaví. 
• pobyt obou pacientů na jejich oddělení už přesáhl přidělený čas (alespoň jeden 

z pacientů již čeká ve frontě na lůžko do druhého oddělení) 
• obě sekce jsou zcela zaplněny pacienty (pro standardní sekci to znamená, že je 

zcela obsazena ta část, která odpovídá pohlaví pacientů) 
Za těchto podmínek chce první pacient na JIP, ale to je plně obsazené. Stejně pacient 
z JIP chce na plně obsazené standardní oddělení. Neexistuje tedy možnost, jak 
sekvenčně uspokojit požadavky obou pacientů. Jediným řešením je explicitní prohození 
obou pacientů v jednom časovém okamžiku. Přesně tuto funkci má metoda 
checkDeadlock ve třídě TSection. Je volána jako poslední záchrana před umístěním 
pacienta do fronty. Metoda pro pacienta, který je jejím parametrem, ověří, zda pacient 
není účastníkem nějakého zablokování a pokud ano, tak toto zablokování vyřeší. 
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sd patient

patient section room bed

stejné put 
jako výše

opuštění lůžka, 
na kterém ležel 
dosud

bed...lůžko, kde pacient nyní leží
newBed...nově nalezené lůžko, kam pacient přejde

takeBed je voláno ze 
životních pravidel pacienta

volány z životních pravidel 
pacienta

takeBed(section)

newBed:= put(patient)

checkFreeBeds

[existuje volná postel]:

newBed:= put(patient)

put(patient)

[newBed == none]:

addToQueue(patient)

passivate

[čekej do aktivace zvenč í]:
newBed:= put(patient)

[patient ve frontě]:
leaveQueue(this patient)

[bed =/= none]:
leaveBed

release(bed)
release(bed)

release
bed := newBed

hold(10)

leaveBed

 
Obr. 25 Příchod pacienta na lůžko, pobyt na lůžku a odchod z lůžka 
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sd patient2

patient section patientFromTheQueueroom

bed ... lůžko, kde pacient leží před zavoláním leaveBed

bed

opuštění lůžka

obnovení údajů o stavu 
opuštěného pokoje a všech
jeho postelích

probuzení co největšího 
poč tu pacientů, kteří mohou 
využít uvolněné místo

leaveBed

release(bed)
release(bed)

release

updateSection

updateRoom
updateFreeBeds

checkQueues

{Všichni pacienti z fronty,kteří mohou dostat lůžko }

*run_after(current)

 
Obr. 26 Opuštění lůžka, kontrola front a probuzení čekajících pacientů 

 
Činnosti při úplném uvolnění pokoje 

Uvažujme mužský pokoj ve standardním oddělení, ve kterém leží jeden pacient a 
ostatní lůžka jsou volná. Při odchodu tohoto posledního pacienta by se mohlo zdát, že 
stačí pokoj označit za prázdný a dále se nestarat. Ve skutečnosti je ovšem potřeba 
vykonat jiný sled činností. Z popsané situace je zřejmé, že fronta na mužská lůžka musí 
být prázdná (jinak by nemohlo dojít k vyprázdnění mužského pokoje). Nemáme ovšem 
žádnou informaci o frontě na ženská lůžka a je klidně možné, že ve frontě čeká mnoho 
žen. V naší implementaci uvádíme procesy(pacienty) čekající ve frontě do pasivního 
stavu, což znamená, že musí být někým aktivovány zvenku. Poslední muž opouštějící 
pokoj by se snažil probudit někoho z mužské fronty, ale ta je prázdná, takže by nebyl 
probuzen nikdo. Je tedy nutné, aby při úplném vyprázdnění mužského pokoje byla 
zkontrolována fronta na ženské pokoje a v případě, že je neprázdná, aby byl maximální 
počet žen umístěn do právě uvolněného pokoje. 

2.2.3 Spuštění a ovládání simulace 
Celý simulační program je zkompilován do jednoho souboru pojmenovaného 

hossim.exe. Při spuštění může být použit jeden volitelný parametr, kterým je cesta ke 
konfiguračnímu souboru: 

hossim.exe [hlavní_konfigurační_soubor] 
 



 54

Není-li parametr zadán, předpokládá se, že se hlavní konfigurační soubor nachází na 
relativní cestě config/hossim.conf. Struktura hlavního konfiguračního souboru je 
popsána v kapitole 2.2.4. 
 Po načtení konfigurace se ihned začne provádět simulace. Její výstup je  v závislosti 
na konfiguraci zobrazován na obrazovce a (nebo) ukládán do výstupních souborů. Další 
dvě kapitoly se detailně věnují popisu vstupů a výstupů programu. 

Doporučená adresářová struktura 
 Program při svém provozu využívá  několik typů souborů, které jsou pro větší 
přehlednost rozděleny do samostatných adresářů, které by se měly nacházet ve stejném 
rodičovském adresáři jako hossim.exe. Tab. 4 stručně popisuje jednotlivé adresáře. 
 

Adresář Typ souborů 
config konfigurační soubory 

image obrazy nemocnice (údaje o naplnění nemocnice pacienty) 

log souborové výstupy ze simulace 

struct soubory s definicemi struktury oddělení v nemocnici (každý soubor 
popisuje rozložení lůžek a pokojů na jednom oddělení) 

Tab. 4 Doporučená adresářová struktura 
 

2.2.4 Inicializace simulačního modelu 
Před spuštěním simulace musí být model nemocnice inicializován.K tomu slouží 

konfigurační soubory. Jsou jedinou možností, jak může uživatel programu ovlivnit 
chování simulačního modelu. 
 Rozlišujeme dva typy konfiguračních souborů. Oba jsou nutné pro spuštění 
programu. Prvním z nich je hlavní konfigurační soubor. Obsahuje nastavení mnoha 
povinných i volitelných parametrů, které ovlivňují běh simulace i její výstupy.  

Druhým typem konfiguračního souboru je konfigurační soubor generátoru 
pacientů. Lze jím ovlivnit počty a typy pacientů přicházejících do simulovaného 
modelu nemocnice. Cestu k tomuto souboru je nutno vložit do povinného parametru 
generatorPath v hlavním konfiguračním souboru. Detailní popis struktury obou 
souborů je uveden dále v této kapitole. 

Aby mohl být model nemocnice vůbec vytvořen, je nutné specifikovat strukturu 
jednotlivých oddělení. K tomu slouží soubory s definicí oddělení z adresáře struct. 
V každém takovém souboru je popsáno rozložení lůžek a pokojů v jednom 
nemocničním oddělení, a to včetně pozic jednotlivých lůžek pro případné grafické 
zobrazení. Přesná struktura souboru bude popsána níže. 

Hlavní konfigurační soubor 
Jsou v něm uložena nebo jsou z něj odkazována všechna nastavení, která program 

potřebuje ke spuštění simulace. Na každém řádku konfiguračního souboru se může 
nacházet jedno přiřazení ve tvaru 
 

<název_proměnné>=<hodnota> 
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Řádek může být též ponechán prázdný, nebo může obsahovat komentář uvozený 
znakem „%“.  Ukázku konfiguračního souboru lze nalézt jako přílohu v kapitole 4.2. 

Nyní popíšeme všechny dostupné názvy proměnných a uvedeme, jaké hodnoty jim 
lze přiřazovat. 
 
standardSectionPath, uicSectionPath (text) 
Cesty k souborům s definicí struktury standardního oddělení a JIP. Soubory se typicky 
nachází v adresáři struct. 
 
generatorPath (text) 
Cesta ke konfiguračnímu souboru generátoru pacientů. Typicky se nachází v adresáři 
config a má příponu conf. 
 
inputImagePath (text) 
Cesta k souboru s počátečním obrazem nemocnice. Obsahuje údaje o přítomných 
pacientech, jejich přítomnosti na lůžcích a ve frontách. Typicky se nachází v adresáři 
image a má příponu hosp. 
 
imageFile (text) 
Kořenové jméno výstupního souboru, do kterého bude na požádání uložen obraz 
nemocnice. Ke jménu bude doplněno číslo experimentu, simulační čas a  přípona hosp. 
Doporučujeme vytvářet tyto soubory v adresáři image. 
 
outputFile (text) 
Kořenové jméno výstupního souboru, do kterého bude zapisován detailní průběh 
simulace. Ke jménu bude doplněno číslo experimentu a  přípona log. Doporučujeme 
vytvářet tyto soubory v adresáři log. 
Není-li parametr zadán, bude proveden výstup na obrazovku. 
 
resultFile (text) 
Kořenové jméno výstupního souboru, do kterého budou uloženy souhrnné výsledky 
celé simulace. Ke jménu bude doplněno číslo experimentu a  přípona log. 
Doporučujeme vytvářet tyto soubory v adresáři log. 
Není-li parametr zadán, bude proveden výstup na obrazovku. 
 
graphics 
Určuje způsob zobrazení průběhu simulace.  
 

graphics význam 
0 Řádkový výstup do souboru nebo na obrazovku (default) 
1 Grafické zobrazení nemocnice včetně pohybu pacientů 

Tab. 5 Nastavení grafického zobrazení simulace 
 
timeStep (kladné celé číslo) 
Počet milisekund mezi jednotlivými pohyby pacientů při grafickém zobrazení simulace. 
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maxRoomsInSection (kladné číslo) 
Maximální počet pokojů v jednom oddělení 
 
randSeed (kladné liché číslo) 
Násada generátoru náhodných čísel. Není-li parametr zadán, bude použita implicitní 
hodnota 77. 
 
externalSimulation.logLevel, nestedSimulation.logLevel  
Nastavení podrobnosti výpisů z průběhu vnější simulace a vnořené simulace. Možné 
hodnoty ukazuje tabulka. 

logLevel význam 
0 žádné výpisy 
1 základní výpisy (default) 
2 všechny výpisy 

Tab. 6 Nastavení výpisů z běhu simulace 
 
externalSimulation.length (kladné číslo) 
Doba běhu vnější simulace. 
 
externalSimulation.numberOfIterations (kladné číslo) 
Počet experimentů, které mají být s modelem provedeny. Každý experiment startuje 
s jinou násadou generátoru pseudonáhodných čísel. 
 
externalSimulation.startingTime (kladné číslo) 
Doba trvání náběhové fáze. Po uplynutí této doby se zresetují všechny statistiky. 
 
nestedSimulation.length (kladné číslo) 
Doba běhu vnořené simulace 
 
nestedSimulation.numberOfIterations (kladné číslo) 
Počet iterací vnořené simulace pro otestování jedné konfigurace pravidla v 
rozhodovacím místě. 
 
PreservePlaceRule.simulate, MergeRoomsRule.simulate, 
MoveFromUicRule.simulate, NewRoomRule.simulate 
Pro každé pravidlo určuje, zda bude vnímáno jako dynamické (bude se spouštět 
vnořená simulace) nebo pevné (viz 2.1.3, Pravidla a konfigurace). 
 

<pravidlo>.simulate Význam 
0 pevné pravidlo 
1 dynamické pravidlo 

Tab. 7 Nastavení dynamických a pevných pravidel 
 
PreservePlaceRule.actualValue, MergeRoomsRule.actualValue, 
MoveFromUicRule.actualValue, NewRoomRule.actualValue (text) 
Pro každé pravidlo určuje konfiguraci, se kterou začne simulace. Je-li pravidlo pevné, 
hodnota zůstane po celou dobu simulace nezměněna. Možné konfigurace všech 
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pravidel jsou podrobně popsány v  kapitole 2.1.3 (Seznam pravidel zahrnutých do 
modelu nemocnice), v následujících tabulkách uvedeme jen stručný přehled. 
 

 
 
 

 
 
    Tab. 8 Pravidlo PRESERVE PLACE   
    
 

 
                 
    
    

 
Tab. 9 Pravidlo MERGE ROOM

 
 
 
 
 

 
Tab. 10 Pravidlo MOVE FROM UIC                          Tab. 11 Pravidlo NEW ROOM 
 

 
MergeRoomsRule.MAX_MOVE (číslo) 
MergeRoomsRule.PROBABILITY (reálné číslo od 0 do 1)  
Viz  2.1.3 - Seznam pravidel zahrnutých do modelu nemocnice, pravidlo MERGE 
ROOMS, popis parametru MAX_MOVE a parametru p. 
 
MoveFromUicRule.MIN_TIME (reálné číslo ≥ 0) 
MoveFromUicRule.PROBABILITY (reálné číslo od 0 do 1) 
Viz  2.1.3 - Seznam pravidel zahrnutých do modelu nemocnice, pravidlo MOVE 
FROM UIC, popis parametru MIN_TIME a parametru p. 
 
NewRoomRule.EQ_RATIO (reálné číslo ≥ 0) 
Viz  2.1.3 - Seznam pravidel zahrnutých do modelu nemocnice, pravidlo NEW ROOM, 
popis parametru EQ_RATIO. 

 

 

MergeRoomsRule.actualValue 
NEVER 

RANDOM 
AVOID_QUEUE_ONLY 

FROM_UIC_ONLY 

PreservePlaceRule.actualValue 
NEVER 
ROOM 
GROUP 

MoveFromUicRule.actualValue 
NEVER 

ALWAYS 
RANDOM 

EMERGENT_ONLY 

NewRoomRule.actualValue 
NEVER 

ALWAYS 
RANDOM 

EMERGENT_ONLY 
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Konfigurační soubor generátoru pacientů 
Je odkazován z hlavního konfiguračního souboru přes parametr generatorPath. 

Struktura souboru je pevná a je nutné ji přesně dodržovat (tzn. záleží na pořadí každého 
řádku). Jedinou proměnlivou částí je seznam dní v jedné periodě (od řádku 6). Počet 
dní v seznamu musí odpovídat počtu dní v periodě, který byl zadán na druhém řádku. 
Znak „%“ opět značí komentář. 
Ukázka souboru: 
 
% počet dní v periodě 
7 
% seznam dní (SH=střední hodnota počtu přichazejících pacientů): 
% název_dne 
% SH_standard_pacientu SH_serious_pacientů) 
Pondělí 
1 0.5 
Úterý  
1 0.5 
Středa 
1 0.5 
Čtvrtek 
1 0.5 
Pátek 
1 0.5 
Sobota 
1 0.5  
Neděle 
1 0.5  
% směrodatná odchylka pro přicházející standard pacienty <1> 
1.0 
% směrodatná odchylka pro přicházející serious pacienty <1> 
1.0  
% směrodatná odchylka pro přicházející emergent pacienty <1> 
0.5  
% pravděpodobnost, že pacient je muž (jinak žena) <2> 
0.5 
% střední doba pobytu ve standardním oddělení <3> 
15 
% střední doba pobytu na JIP <3> 
12 
% směrodatná odchylka pro dobu pobytu na standard. oddělení <4> 
0 
% směrodatná odchylka pro dobu pobytu na JIP <4> 
0 

 
Daty ze souboru je inicializován generátor pacientů. Ten cyklicky pro každý den 
z definované periody vygeneruje náhodný počet pacientů všech typů. Přitom se drží 
požadovaných středních hodnot (řádky pod jmény dní) a směrodatných odchylek 
(značka <1>). Je definována pravděpodobnost, že se pacient stane mužem (značka 
<2>), v opačném případě bude ženou. Pro každého takto vytvořeného pacienta jsou pak 
náhodně určeny doby jeho setrvání v jednotlivých odděleních. Hodnoty jsou opět 
generovány s ohledem na požadované střední hodnoty (značka <3>) a směrodatné 
odchylky (značka <4>). 
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Soubor s definicí oddělení 
 Model nemocnice sestává ze dvou oddělení – standardního a jednotky intenzivní 
péče. Struktura každého oddělení je definována v samostatném souboru. Podívejme se 
na obsah jednoho takového souboru. 
 
% počet pokojů 
2 
% seznam pokojů: 
% NAZEV_POKOJE (doporučeno 5 znaků) 
% POCET_POSTELI 
% CISLO_SKUPINY 
% souřadnice, kde bude zobrazen název pokoje, ve tvaru: RADEK SLOUPEC 
% seznam postelí: 
% CISLO_POSTELE RADEK SLOUPEC 
ROOM1 
2 
1 
1 5 
1   1   1 
2   1   3 
ROOM2 
3 
2 
3 7 
1   3   1 
2   3   3 
3   3   5 
 

Definiční soubor má opět pevnou strukturu. Proměnný je pouze počet pokojů a počet 
postelí v pokoji. Na druhém řádku musí být zadán počet pokojů v oddělení. Pak jedna 
po druhé následuje definice pokojů. Na jejím prvním řádku najdeme jméno pokoje, na 
druhém počet postelí v pokoji. Na třetím řádku je číslo skupiny, do které pokoj patří.  
Čtvrtý řádek popisu je vyhrazen souřadnici ve tvaru Y X, která udává, do kterého místa 
na obrazovce má být zobrazen název pokoje v případě, že je simulace spuštěna 
s grafickým rozhraním. Dále již následuje seznam postelí v pokoji. Definice každé 
postele zabírá jeden řádek. Je na něm uvedeno číslo postele a souřadnice Y X, které 
udávají místo, kam má být postel vykreslena v případě spuštění s grafickým rozhraním. 

2.2.5 Výstupy simulace 
Provádění simulace má smysl až tehdy, můžeme-li nějak vyhodnotit její výstup. 

Simulační program má několik typů výstupů.  

Log  
 Log je textový soubor s příponou log, do kterého je detailně zaznamenáván běh 
simulačního experimentu. Vzniká při spuštění experimentu jako prázdný textový 
soubor a v průběhu simulace je každá podstatná událost zaznamenána na nový řádek. 
Po skončení simulace je v logu zapsána informace o celém jejím běhu. Log tedy může 
sloužit k detailnímu studiu událostí, které se v modelu odehrály. 
 Při spuštění programu je v hlavním konfiguračním souboru vyhledán parametr 
outputFile, kde je očekávána cesta k souboru, do kterého bude log uložen. Není-li 
parametr přítomen, bude log vypisován na obrazovku. 
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 Parametry externalSimulation.logLevel, nestedSimulation.logLevel určují, jak mají 
být výpisy podrobné (viz 2.2.4). 

Klíčovou informací, která je v logu obsažena, je záznam o pohybech pacientů 
v nemocnici. Popišme si jeden takový zápis: 
 

OUT (t:      20.00) F2   24 - IN (ROOM3) 
 
Část Význam 
OUT jsme ve vnějším modelu (druhou možností je IN – vnořený model) 
t: 20.00 simulovaný čas 
F2 F=žena (nebo může být M=muž)  

2=vážně ohrožený pacient (může být také 1=standardní pacient 
nebo 3=naléhavý pacient) 

24 číslo pacienta 
IN přichází do pokoje (druhou možností je OUT – odchod z pokoje) 
ROOM3 název pokoje 

Tab. 12 Záznam o příchodu pacienta do pokoje 
 
Ostatní typy záznamů v logu jsou podobné právě popsanému, případně je jejich význam 
zřejmý. 
 Výsledkem rozsáhlejšího experimentu může být obrovský log, jehož velikost může 
dosáhnout stovek megabytů nebo i jednotek gigabytů. Najít v takovém souboru nějaká 
konkrétní data může být obtížné. Proto doporučujeme pro pohodlnější práci s logem 
nějaký nástroj na bázi utility grep dostupné v operačním systému Linux. Pro Windows 
je zdarma k dispozici obdoba grepu zde [10]. 

Závěrečná zpráva o experimentu 
 Hlavním ukazatelem o celkovém průběhu simulačního experimentu je závěrečná 
zpráva. Jsou v ní shrnuty sledované údaje a získaná statistická data. Především jde o 
dobu trvání simulace, celkové počty pacientů, průměrnou obsazenost lůžek, pokojů a 
oddělení. Všechny obsazenosti jsou uváděny v procentech. Obsazenost lůžka vyjadřuje 
poměr doby, kdy bylo lůžko obsazeno, a celkového času, po který simulace běžela. 
Obsazenost pokoje je průměrem obsazenosti lůžek v pokoji. Obsazenost oddělení je 
průměrem obsazenosti všech lůžek v oddělení. V předposlední sekci zprávy je 
vyčísleno skóre experimentu včetně dílčích ukazatelů, ze kterých bylo vypočteno. 
Podrobný popis výpočtu skóre je uveden v kapitole 2.1.4. 

V poslední sekci je proveden kontrolní součet příchozích a odchozích pacientů, 
který by měl být vždycky nulový. Takový součet je možné provést díky tomu, že 
experiment běží i po svém „oficiálním“ konci, avšak s vypnutým generátorem pacientů. 
Do nemocnice tedy už nepřichází noví pacienti a jen se čeká po nějakou velmi dlouhou 
dobu. Je tím dána šance všem pacientům, aby řádně opustili nemocnici. Po uplynutí 
čekací doby je proveden kontrolní součet. Lze jím zjistit, zda v modelu nějaký pacient 
neuvízl nebo nebyl nějakým způsobem zablokován. Poznamenejme, že kontrolní součet 
se neprovádí, je-li simulace ukončena v stiskem Esc v grafickém rozhraní programu. 

Po proběhnutí všech experimentů a vytvoření patřičných závěrečných zpráv je 
vygenerován poslední souhrnný soubor obsahující soupis skóre všech proběhnuvších 
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experimentů a na jeho poslední řádce najdeme jejich aritmetický průměr. Tuto hodnotu 
můžeme považovat za výsledek celé simulační studie. Jméno souhrnného souboru je 
utvořeno stejně jako jméno závěrečné zprávy experimentu jen s tím rozdílem, že místo 
čísla experimentu se na konci názvu objeví slovo „total“. 

Grafické rozhraní  
Simulaci lze spustit v grafickém režimu nastavením parametru graphics na 1. Na 

obrazovku je vykreslen model nemocnice a je na něm zobrazován průběh simulace. 
Zachyceny jsou příchody a odchody pacientů z lůžek i front. Navíc je k dispozici 
stavový řádek, ve kterém je zobrazen simulovaný čas a popis kroku, který se právě 
provádí. 

Obrazovka je rozdělena na dvě téměř identické poloviny. Horní je vyhrazena pro 
vnější simulaci, zatímco spodní pro simulaci vnořenou. U nadpisu „vnější simulace“ je 
zobrazeno číslo simulačního experimentu (počet prováděných experimentů lze nastavit 
parametrem externalSimulation.numberOfIterations). Vedle nadpisu „vnořená 
simulace“ je zobrazen název pravidla, které spustilo vnořenou simulaci, a za rovnítkem 
je právě testovaná konfigurace pravidla. 

Obrázek samotné nemocnice je vykreslen podle souřadnic, které byly načteny ze 
souborů s definicemi oddělení. Uživatel programu tak může jednoduše ovlivnit způsob 
jejich zobrazení. 

Každé lůžko je na obrázku nemocnice reprezentováno svým číslem v rámci pokoje. 
Prázdné lůžko je vykresleno zeleným písmem, lůžko obsazené mužem je vykresleno 
modrým písmem na bílém pozadí a ženou obsazené lůžko má červené písmo na rovněž 
bílém pozadí. Dotýká-li se právě prováděný krok simulace nějakého pacienta ležícího 
na lůžku, je toto lůžko zvýrazněno zeleným ukazatelem. 

Fronty mužů a žen čekajících na lůžko ve standardním oddělení jsou pojmenovány 
„MUZI“ a „ZENY“. Pacienti čekající na JIP jsou zařazeni ve frontě se jménem „JIP“. 
Čekající pacienti jsou zobrazeni stejným barevným kódem jako pacienti na lůžcích. 
 
Ovládání 

Po startu programu je zobrazen počáteční stav nemocnice. Stiskem klávesy je 
odstartován jeden simulační experiment. Po jeho skončení buď končí celý program 
nebo se opět čeká na stisk klávesy pro odstartování dalšího experimentu. Simulační 
program může být kdykoli ukončen stiskem klávesy Esc. 

Grafické rozhraní může běžet buď v krokovacím nebo v kontinuálním režimu. 
Krokovací režim po stisku libovolné klávesy odsimuluje vždy jeden příchod nebo 
odchod pacienta z lůžka/fronty a čeká na další stisk klávesy. Kontinuální režim běží bez 
zásahu uživatele. Mezi každým simulačním krokem však čeká přesně tolik milisekund, 
kolik je zadáno v parametru timeStep. Je tím zajištěno, aby průběh simulace byl 
postřehnutelný lidskými smysly. Přepínání mezi oběma režimy je možné kdykoli 
provést klávesou mezerník. 

Klávesou S lze uložit aktuální obraz nemocnice do souboru pojmenovaného podle 
obsahu parametru imageFile. O uložení a načtení obrazu nemocnice pojednává kapitola 
2.2.7. 
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Obr. 27 Ukázka grafického rozhraní 
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2.2.6 Schéma běhu programu 
Obr. 28 s určitým odstupem ukazuje, jak pracuje simulační program. Dává do 

souvislostí parametry z hlavního konfiguračního souboru a ukazuje jakým způsobem je 
implementováno spouštění více simulačních experimentů za sebou. Dále naznačuje kdy 
jsou čteny různé vstupní soubory a kdy jsou generovány výstupy. 

 
ad běh simulačního programu

Start programu

načti hlav ní konfigurační
soubor

nastav  násadu
generátoru

pseudonáhodných čísel
podle parametru

randSeed

otev ři v šechny v ýstupní
soubory (součástí jména

souborů je i číslo
experimentu)

byl proveden
požadovaný počet
experimentů?

v ytv oř model nemocnice
podle souborů s definicí

oddělení

inicializuj  v ýstupy (podle
parametru graphics se

rozhodni, zda použít
grafický v ýstup nebo

v ýstup na konzoli)

inicializuj  generátor
pacientů jeho

konfiguračním souborem a
spusť ho

ponech běžet simulaci po
dobu určenou parametrem
externalSimulation.length

ukonči simulaci a pošli na
v ýstup v ýsledky

Konec

pokud je to požadov áno,
načti počáteční obraz
nemocnice (umístění

pacientů na lůžcích a v e
frontách)

outputFile
resultFile

standardSectionPath
uicSectionPath

graphics
timeStep
externalSimulation.logLevel
nestedSimulation.logLevel

inputImagePath

generatorPath

externalSimulation.length
externalSimulation.startingTime
nestedSimulation.length
nestedSimulation.numberOfIterations

evaluate.coefA
evaluate.coefB
evaluate.coefC
evaluate.coefD
evaluate.coefE
evaluate.coefF

externalSimulation.
numberOfIterations

[Ne][Ano]

 
Obr. 28 Běh simulačního programu a parametry hlavního konfiguračního souboru 
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2.2.7 Ukládání a vyvolávání obrazu nemocnice 
Dosud jsme při výkladu o provádění experimentů nad modelem nemocnice tiše 

předpokládali, že počátečním stavem modelu jsou samá prázdná lůžka a žádní pacienti 
čekající ve frontách. Takový počáteční stav může vyhovovat pro některé typy 
experimentů, ale zdaleka ne pro všechny. Simulační program proto nabízí uživateli 
možnost, jak přesně definovat počáteční stav modelu. 

Již jsme si řekli, že v průběhu simulace s grafickým rozhraním je možné klávesou 
S uložit okamžitý stav nemocnice do souboru s příponou hosp, který pak nazýváme 
obrazem nemocnice. Chceme-li pak s tímto stavem začít nějaký jiný experiment, stačí 
v hlavním konfiguračním souboru naplnit parametr inputImagePath cestou 
k uloženému obrazu. 
 Obraz nemocnice je obyčejný textový soubor, který je možné upravovat 
v libovolném textovém editoru. Uživatel si tedy může vytvořit libovolný obraz a 
definovat tak počáteční stav simulace přesně podle svých potřeb. Popišme si nyní 
formát souboru s obrazem nemocnice. 
 Na začátku souboru je záhlaví, ve které se říká, od jakého čísla se začnou číslovat 
nově příchozí pacienti – musí být vyšší než čísla všech pacientů, kteří jsou právě 
v nemocnici. Druhým údajem v záhlaví je počet pacientů právě přítomných v 
nemocnici.  

Pak následuje detailní popis každého z pacientů. Atributy uloženého pacienta 
shrnuje Tab. 13. Tímto seznamem jsou definováni všichni pacienti, kteří budou vloženi 
do modelu nemocnice.  

Poslední, co chybí ke kompletaci modelu, je informace o rozmístění pacientů 
v pokojích a frontách. Nejprve je uvedeno rozmístění v pokojích ve standardním 
oddělení, pak na jednotce intenzivní péče. Pro každý pokoj je vypsáno tolik řádků, 
kolik má postelí. Leží-li na posteli pacient, je uvedeno jeho číslo. Pokud je postel 
prázdná, na řádku je hodnota -1. Fronty jsou uvedeny v pořadí mužská, ženská, JIP. 
Pod názvem fronty je zapsán počet pacientů ve frontě a na dalších řádcích jsou po 
jednom uvedena čísla čekajících pacientů. 
 
Způsob ukládání obrazu 
 Ukládání obrazu nemocnice je možné provádět pouze z grafického rozhraní 
simulace stiskem klávesy S. Navíc je zde ještě jedno omezení. Ukládat lze pouze 
v okamžiku, kdy probíhá simulace na vnějším modelu. Při pokusu o uložení během 
simulace vnořeného modelu je zobrazeno upozornění, že uložení nemůže být 
provedeno. 
 Předpokládejme tedy, že simulace právě pracuje s vnějším modelem a my vyvoláme 
uložení obrazu. Současná implementace simulačního programu se nezastaví okamžitě 
po obdržení žádostí o uložení. Namísto toho nechá dokončit všechny činnosti, které 
byly naplánovány na aktuální čas, a až poté provede uložení. Smyslem popsané 
prodlevy je uvedení simulačního modelu do stabilizovaného stavu, který je mnohem 
vhodnější pro zkopírování a převod do souboru. Vedlejším efektem prodlevy 
samozřejmě je, že není uložen přesně stav, jaký uživatel viděl v okamžiku, kdy žádal o 
uložení. Drobnou změnu, která nastala během stabilizace modelu ovšem můžeme 
zanedbat, protože simulovaný čas se nezměnil a tudíž jen uživatel dostává takovou 
verzi obrazu, ve které už jsou dokončeny všechny činnosti, které se měly v aktuálním 
čase stát. 
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Položka Význam 
Číslo jednoznačné číslo pacienta 

Typ 
1=standardní 
2=vážně ohrožený  
3=naléhavý 

Doby 
strávené na 
lůžcích 

Časy, které má ještě pacient strávit na odděleních. Pro standardního 
pacienta je to jedno číslo, které říká, jak dlouho má ležet na 
standardním oddělení. Pokud je číslo nulové, pacient už na oddělení 
ležel. Podobně pro ostatní typy pacientů. Vážně ohrožený pacient zde 
bude mít hodnoty tři: pro 1. návštěvu standardního oddělení, pro JIP a 
pro 2. návštěvu standardního oddělení. Naléhavý pacient bude mít 
hodnoty dvě: pro JIP a pro standardní oddělení. 

Fáze 

Pro standardního pacienta: 
 0...právě vytvořen 
 1...leží na lůžku ve standardním oddělení 
Pro vážně ohroženého pacienta: 
 0…právě vytvořen 
 1… leží na lůžku ve standardním oddělení 
 3…leží na lůžku na JIP 
 4…leží podruhé ve standardním oddělení 
Pro naléhavého pacienta: 
 0…právě vytvořen 
 2…leží na lůžku na JIP 
 3…leží na lůžku ve standardním oddělení 

Pohlaví M=muž, F=žena 
Jméno jméno pacienta (nepovinné) 

Číslo pokoje 
před vstupem 
do JIP 

Číslo standardního pokoje, ve kterém ležel vážně ohrožený pacient 
před odchodem na JIP. Nemá-li hodnota pro daného pacienta význam, 
je ponechána nulová. Hodnota bude využita jen pokud je pravidlo 
PRESERVE PLACE v jiné konfiguraci než NEVER. 

Číslo 
skupiny 
pokojů před 
vstupem do 
JIP 

Číslo skupiny pokojů, do které patřil standardní pokoj, ve kterém ležel 
vážně ohrožený pacient před odchodem na JIP. Nemá-li hodnota pro 
daného pacienta význam, je ponechána nulová.Hodnota bude využita 
jen pokud je pravidlo PRESERVE PLACE v jiné konfiguraci než 
NEVER. 

Stav procesu 

P – pasivní (je ve frontě čekajících pacientů, čeká na uvolnění lůžka v 
dalším oddělení, kam má jít) 
O – odpojený (není ve frontě čekajících pacientů, tráví řádný čas na 
lůžku) 
A – aktivní (v současné verzi implementace se nepoužívá) 

Příznak 
"pasivovat" v současné verzi implementace vždy N 

Tab. 13 Popis detailu pacienta v obrazu nemocnice 
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2.3 Analýza výsledků 
 
Použitý model nemocnice 

Při testování modelu nemocnice jsme se inspirovali souborem dat poskytnutých 
nemocnicí Motol. Pro většinu testování byl však použit menší model nemocnice, a to 
z důvodů časových. Na velkém modelu nemocnice by trvaly rozsáhlé (stovky 
simulovaných dní s několika desítkami tisíc pacientů) experimenty poměrně dlouhou 
dobu (minuty až hodiny).  

Konkrétně byl pro testování použit model lůžkového oddělení s pěti standardními 
pokoji (celkem 20 lůžek) a jedním pokojem JIP (celkem 6 lůžek). Definiční soubor 
obou oddělení se nachází v adresáři src/struct/stredni. 
 
Náběhová fáze  

Na obrázku níže je ukázáno, jaký vliv má délka náběhová fáze na skóre 
experimentu. S rostoucí délkou trvání experimentů se pozvolna snižuje rozdíl ve skóre 
experimentů s náběhovou fází a experimentem bez náběhové fáze. 
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Obr. 29 Vliv náběhové fáze na skóre experimentu 

 
Zatížení modelu lůžkových oddělení 
 Abychom se přesvědčili, že se model lůžkových oddělení chová podle předpokladů, 
provedli jsme test zatížení s různými počty příchozích pacientů. Výsledek ukazuje obr. 
30. Jsou na něm zaneseny výsledkem celkem 24 simulačních studií. Všechny průběhy 
zatížení mají přibližně parabolický průběh. Z grafu je jednoznačně patrné, že se 
zvyšujícím se zatížením stoupá skóre experimentu a při dvou vážně ohrožených 
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pacientech denně je již nemocnice téměř neprůchodná. To ovšem zcela odpovídá 
maximální kapacitě testovaných lůžkových oddělení. 
 Výsledky tohoto měření dopadly podle našich předpokladů, model nemocnice dobře 
reaguje na zvyšující se zatížení.  
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Obr. 30 Zatížení modelu nemocnice různými počty pacientů 

 
Reflektivní simulace 

Abychom si předvedli sílu reflektivní simulace, vybrali jsme následující dva cíle: 
Cíl 1 -  nejkratší fronty čekajících pacientů, 
Cíl 2 - omezení počtu přesunů pacientů v rámci jednoho oddělení i mezi odděleními. 
Z výkladu o fungování modelu by mělo být zřejmé, že tyto dva cíle jdou do určité míry 
proti sobě.  

Nepoužijeme-li reflektivní simulaci, můžeme chování modelu ovlivnit vhodným 
nastavením konfigurace pravidel (viz 2.1.3) tak, abychom se přiblížili jednomu 
z definovaných cílů. Chceme-li především udržet krátké fronty, budeme muset hodně 
pacientů přesouvat, což odpovídá konfiguraci pravidel v prvním sloupci tabulky TAB. 
Naopak, pokud se chceme přesouvání pacientů cíleně vyhnout, bude to mít neblahý vliv 
na délky front čekajících pacientů. Omezení přesunů pacientů lze zajistit konfigurací 
pravidel podle druhého sloupce stejné tabulky. 
 

  Konfigurace 
Pravidlo Cíl 1 Cíl 2 
PRESERVE PLACE NEVER NEVER 
MERGE ROOMS AVOID_QUEUE_ONLY FROM_UIC_ONLY 
MOVE FROM UIC ALWAYS EMERGENT_ONLY 
NEW ROOM RELATIVE RELATIVE 

Tab. 14 Konfigurace pravidel pro oba cíle 
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  Při jiném pohledu na věc můžeme definované cíle považovat za dva odlišné 
přístupy, s jakými vedení nemocnice přistupuje k provozu lůžkového oddělení. Cíle 
mohou být jednoduše zakódovány do parametrů a až f hodnotící funkce (viz 2.1.4) a 
výsledné skóre simulačních experimentů pak věrně reprezentuje míru spokojenosti 
vedení nemocnice s děním v lůžkovém oddělení. 
 Právě při protichůdnosti cílů se nejlépe projeví flexibilita reflektivní simulace. Ať už 
nám jde o splnění jednoho nebo druhého cíle, nemusíme na počátku simulace nijak 
nastavovat konfiguraci pravidel. Ta je totiž dynamicky určována na základě výsledků 
vnořených experimentů, které je v tu chvíli vlastně takovými okénky do budoucnosti 
nemocnice. Jediné, co před spuštěním reflektivní simulace musíme popsat, jsou 
parametry hodnotící funkce. TAB shrnuje nastavení hodnotící funkce pro oba cíle. 
 

Parametr hodnotící funkce Cíl 1 Cíl 2 
a 1 1 
b 2 2 
c 0,1 1 
d 0,5 7 
e 1 10 
f 3 10 

Tab. 15 Parametry hodnotící funkce pro oba cíle 
 

Následující dvě tabulky ukazují, jak dopadly experimenty s různým nastavením 
konfigurace pravidel kombinovaným s různými parametry hodnotící funkce. 
Připomeňme, že nižší skóre znamená lepší výsledek. 

Z tabulek vyplývá, že bez reflektivní simulace je možné k požadovanému cíli najít 
správnou konfiguraci pravidel. Taková konfigurace už samozřejmě mnohem hůře 
vyhoví jinému cíli. Reflektivní simulace naproti tomu dokáže splnit oba cíle (buď jeden 
nebo druhý) velmi dobře – a to bez jakéhokoliv zásahu do konfigurace pravidel. Navíc 
ne každý postoj vedení nemocnice lze vystihnout vhodnou konfigurací pravidel, 
v takových případech je reflektivní simulace dokonce jedinou možností, jak věrně 
zachytit realitu. 

 
Bez reflektivní simulace       Skóre 
pevná konfigurace pravidel zvolená vzhledem k Cíli 1   
parametry hodnotící funkce nastaveny pro dosažení Cíle 1 0,87 
parametry hodnotící funkce nastaveny pro dosažení Cíle 2 2,423 
pevná konfigurace pravidel zvolená vzhledem k Cíli 2   
parametry hodnotící funkce nastaveny pro dosažení Cíle 1 1,824 
parametry hodnotící funkce nastaveny pro dosažení Cíle 2 1,469 

Tab. 16 Výsledky testů bez použití reflektivní simulace 
 

S reflektivní simulací       Skóre 
konfigurace pravidel určována dynamicky reflektivní simulací   
parametry hodnotící funkce nastaveny pro dosažení Cíle 1 0,83 
parametry hodnotící funkce nastaveny pro dosažení Cíle 2 1,126 

Tab. 17 Výsledků testů s použitím reflektivní simulace 
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Každý výsledek v tabulce je průměrem z 500 experimentů. Pro každý experiment 
platí, že trval 300 dní simulovaného času, ve kterých modelem prošly řádově tisíce 
pacientů. V případě reflektivní simulace trvala jedna simulační studie (500 
experimentů) několik desítek minut skutečného času. To je způsobeno jednak velikým 
množstvím spouštěných vnořených experimentů a jednak i ne zcela efektivním 
programovým kódem. Zde se určitě nachází prostor k dalším vylepšením. Prověření 
jedné konfigurace pravidel bylo prováděno pěti nezávislými vnořenými experimenty, 
přičemž každý trval 12 dní simulovaného času. 
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3 Závěr 
V této práci jsme probrali základy objektově orientovaného programovacího jazyka 

Simula. Vysvětlili jsme, jak lze s jeho pomocí implementovat diskrétní simulaci a 
zejména jsme se soustředili na detaily implementace reflektivní simulace. Bylo 
předvedeno několik zajímavých problémů, které mohou uživatele jazyka Simula při 
realizaci reflektivní simulace potkat. Ukázali jsme si ovšem i jejich řešení. Za hlavní 
přínos práce lze v této oblasti považovat vůbec první podrobný popis implementace 
reflektivní simulace s využitím třídy Simulat.  

Cílem práce bylo vytvořit simulační model lůžkového oddělení nemocnice. Nejprve 
byla provedena analýza situace a posléze byl model i s podporou reflektivní simulace 
implementován v jazyce Simula. Za hodnotnou považujeme myšlenku a detailní popis 
rozhodovacích míst, která jsou vstupními branami do vnořené simulace. 

Na modelu byla provedena některá základní měření, která potvrzují očekávanou 
účinnost reflektivní simulace. Ta spočívá především v tom, že pouhou správnou volbou 
parametrů hodnotící funkce můžeme ovlivnit celý průběh simulačního experimentu 
přesně takovým způsobem, aby skončil co nejlepším výsledkem vzhledem k hodnotící 
funkci. Simulace v takovém pojetí přestává být statickým výpočtem na pevně daném 
modelu, nýbrž se stává do jisté míry inteligentním nástrojem, který se dokáže sám 
přizpůsobit požadavkům uživatele. Už z definice se totiž reflektivní simulace snaží svůj 
běh na vnějším modelu upravovat podle výsledků vnořených experimentů, což je 
v mnoha ohledech schéma podobné lidskému myšlení. 

Program, který je součástí této práce, je plně funkční referenční implementací 
reflektivní simulace lůžkových oddělení. Je nastavitelný pomocí textových 
konfiguračních souborů. Lze ho použít zaprvé k simulaci dlouhodobého chování 
lůžkových oddělení za účelem návrhu struktury těchto oddělení ještě před jejich 
skutečnou výstavbou. Za druhé může být program využit k běžnému krátkodobému 
rozhodování v již fungujících lůžkových odděleních. 
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4 Přílohy 

4.1 Příloha A - příklad implementace reflektivní simulace 
Vytvoříme kostru programu provádějící reflektivní simulaci s využitím třídy Simulat,  
ve vnořeném modelu budeme používat referenci na vnější model. Využijeme 
dvojnásobnou externí deklaraci (klíčové slovo external) třídy Hospital, abychom 
nemuseli její kód psát dvakrát. 
 
Patient.sim 
 
 
Simulat class Hospital; 
begin 
 process class Patient(number); integer number; 
 begin 
%  stavová proměnná použitá při klonování 
  integer state; 
%  nese informaci o typu (potomků) 
  integer type; 
 
%  uživatelské deklarace a definice 
  ... 
 end; 
 
 Patient class StandardPatient; 
 begin 
  % deklarace a definice 
  ... 
  % životní pravidla 
  type=CONST_STANDARD; 
 
  if state=0 then 
  begin 
   %  libovolné příkazy mimo přerušovacích 
   ... 
   hold(10); 
   state=1; 
  end; 
 
  if state=1 then 
  begin 
  %  libovolné příkazy mimo přerušovacích 
  ... 
  end; 
 end; 
 
 Patient class SeriousPatient; 
 begin 
  % deklarace a definice 
  ... 
  % životní pravidla 
  type=CONST_SERIOUS; 
 
  if state=0 then 
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  begin 
  %  libovolné příkazy mimo přerušovacích 
   ... 
   hold(10); 
   state=1; 
  end; 
 
  if state=1 then 
  begin 
  %  libovolné příkazy mimo přerušovacích 
   ... 
   hold(10); 
   state=2; 
  end; 
  
  if state=2 then 
  begin 
  %  libovolné příkazy mimo přerušovacích 
   ... 
  end; 
 end; 
end; 
 
 
Hospital.sim 
 
% definice vnějšího modelu (ESM) 
external class Hospital; 
Hospital class ExternalHospital 
begin 
% definice vnořeného modelu (ISM) 
 external class Hospital; 
 Hospital class InternalHospital 
 begin 
  ref(StandardPatient) patient; 
  integer data; 
  ref(head) list; 
  ... 
  % inicializace vnořeného modelu podle vnějšího modelu  
  data := ESM.data; 
  ... 
  % naklonování procesů ze seznamu 
  extPatient:-externalModel.list.first; 
  while extPatient=/=none do 
  begin 
  % vytvoření nové instance pacienta 
   if extPatient.type=CONST_STANDARD then 
    intPatient:-new StandardPatient(extPatient.number) 
   else if extPatient.type=CONST_SERIOUS then 
    intPatient:-new SeriousPatient(extPatient.number); 
 
  % přenesení atributů třídy Patient 
   intPatient.type := extPatient.type; 
   intPatient.state := extPatient.state; 
 
  % oživení pacienta 
   if extPatient == ESM.current then 
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    intPatient.run_at(ESM.time); 
   else if not extPatient.idle then 
    intPatient.run_at(extPatient.evTime) 
   else if  extPatient.idle  
     and not extPatient.terminated then 
    intPatient.passivate; 
 
  %  vložení do seznamu 
   intPatient.into(list); 
   
   
    extPatient:-extPatient.suc; 
  end; 
   
  ... 
 end 
% konec definice ISM 
 
% ostatní deklarace a definice 
 ref(ExternalHospital) ESM; 
 ref(InternalHospital) ISM; 
 ref(StandardPatient) patient; 
 ref(head) list; 
 integer data; 
 ... 
% pomocné proměnné pro klonování 
 ref(Patient) extPatient; 
 
 ESM :- this ExternalHospital; 
 
 patient :- new StandardPatient(1); 
 data := 42; 
% zařazení pacienta do seznamu  
 patient.into(list); 
% spuštěni procesu 
 patient.run; 
 ... 
% vytvoření a spuštění vnořené simulace 
 ISM :- new InternalHospital; 
% vyhodnocení výsledku vnořené simulace 
 if (ISM.success) then ... else ...; 
 ... 
  ... 
end 
% konec definice ESM 
 
begin 
 ref(ExternalHospital) sim; 
 
% vytvoření a spuštění vnější simulace  
 sim :- new ExternalHospital; 
 
% vyhodnocení výsledků simulace  
 outint(sim.list.first qua Patient.number,4); 
 ... 
end; 
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4.2 Příloha B - ukázka hlavního konfiguračního souboru 
 
hossim.conf 
 
% cesty k definicnim souborum sekci (povinne) 
standardSectionPath=struct/stredni/stredni1_standard.txt 
uicSectionPath=struct/stredni/stredni1_jip.txt 
 
% cesta k nastaveni generatoru pacientu (povinne) 
generatorPath=config/generator_3_1.conf 
 
% cesta k pocatecnimu obrazu nemocnice 
%inputImagePath=image/input_image.hosp 
 
% korenove jmeno vystupniho souboru, do ktereho bude ulozen log 
% - bude k nemu doplneno cislo experimentu a  pripona .log 
% - neni-li zadana, bude proveden vystup na obrazovku 
outputFile=log/simulation 
 
% korenove jmeno souboru, do ktereho budou ulozeny namerene vysledky 
% - bude k nemu doplneno cislo experimentu a pripona .txt 
resultFile=log/simulation_result 
 
% korenove jmeno souboru, do ktereho bude ulozen obraz nemocnice 
% - ulozeni lze vyvolat klavesou S 
% - bude k nemu doplneno cislo experimentu, cas a pripona .hosp 
imageFile=image/simulation_image 
 
% ma byt simulace zobrazena graficky? (0=ne, 1=ano) 
graphics=1 
 
% doba pauzy po jednom kroku simulace (v milisekundach) 
timeStep=20 
 
% nasada generatoru nahodnych cisel (default 43) 
randSeed=233797 
 
% maximalni pocet pokoju v sekci (default 100) 
maxRoomsInSection=100 
 
% uroven logovani (default 11) 
% 1 - nizka 
% 11 - vysoka 
externalSimulation.logLevel=1 
nestedSimulation.logLevel=1 
 
% doba trvani vnejsi simulace (default 100) 
externalSimulation.length=100 
 
% pocet iteraci vnejsi simulace (default 1) 
externalSimulation.numberOfIterations=1 
 
% doba trvani nabehove faze, po kterou se nepocitaji statistiky 
externalSimulation.startingTime=30; 
 
% doba trvani vnorene simulace (neni implementovano) 
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nestedSimulation.length=12 
 
% pocet iteraci vnorene simulace (default 1) 
nestedSimulation.numberOfIterations=5 
 
% spoustet vnorenou simulace pro pravidlo? 
% 0 - ne, 1 - ano 
PreservePlaceRule.simulate=1 
MergeRoomsRule.simulate=1 
MoveFromUicRule.simulate=1 
NewRoomRule.simulate=1 
 
 
% nastaveni pravidel 
PreservePlaceRule.actualValue=NEVER 
 
MergeRoomsRule.actualValue=AVOID_QUEUE_ONLY 
MergeRoomsRule.MAX_MOVE=5 
MergeRoomsRule.PROBABILITY=0.5 
 
MoveFromUicRule.actualValue=ALWAYS 
MoveFromUicRule.MIN_TIME=2 
MoveFromUicRule.PROBABILITY=0.5 
 
NewRoomRule.actualValue=RELATIVE 
NewRoomRule.EQ_RATIO=1.3 
 
% koeficienty pro vyhodnocovaci fuknci simulace (povinne) 
evaluate.coefA=1 
evaluate.coefB=2 
evaluate.coefC=0.1 
evaluate.coefD=0.5 
evaluate.coefE=1 
evaluate.coefF=3 
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