
A StupidModel leírása
A StupidModel egy 16 egyszerű modellből álló gyűjtemény, melynek célja az ágens-alapú modellezést 
támogató  platformok  által  nyújtott  lehetőségek  bemutatása.  A  16  egymásra  épülő  modell 
implementálása során a modellezőnek olyan általános modellező feladatokat kell megoldania, mint 
például ágensek definiálása, a modell paramétereinek kezelése, világ definiálása, stb. Összefoglalva, a  
StupidModel  egy  olyan  egyszerű  példamodell  halmaz,  aminek  adott  nyelven  megvalósított 
implementációja széleskörűen mutatja be a nyelv által nyújtott lehetőségeket.

1 Az alapmodell

1.1 A modell célja
Az alapmodell egy végletesen egyszerű egyén-alapú modell, aminek segítségével el lehet kezdeni a  
Repast-tal való ismerkedést.

1.1 A modell leírása
• A modellben alkalmazott világ egy 100x100 cellát magába foglaló kétdimenziós rács. A világ 

tórikus,  így  ha  egy  bogár  lemászik  a  világ  egyik  szélén,  akkor  az  ellentétes  oldalon  fog 
megjelenni.

• A  modellben  100  bogarat  kell  létrehozni.  A  bogarak  egyetlen  tevékenysége,  hogy 
véletlenszerűen  választanak  egy  cellát  a  4  sugarú  környezetükben  (az  aktuális  cellájuk 
koordinátáihoz képest mindkét dimenzióban +/- 4 eltérés engedélyezett), amire átmennek.  
Ha a kiválasztott cellában van bogár (ideértve az aktuális bogarat is), akkor egy másik – még 
szabad – cellát kell választani. Egy bogár csak akkor maradhat az eredeti cellán, ha az összes 
környező cella foglalt. A bogarak egy diszkrét időpillanatban (egy szimulációs körben) egyszer  
mozognak.

• A világ és a bogarak jelenjenek meg egy grafikus kijelzőn. A bogarakat piros körök jelezzék és 
a kijelző frissítése minden kör végén történjen meg.

• A  pszeudo-véletlen  számsorozat  generálására  –  algoritmus  implementálása  helyett  – 
használjuk a platform beépített véletlenszám-generátorát.

Bogarak növekedése

1.2 A modell célja
A modell célja annak illusztrálása, hogyan lehet az ágensekhez attribútumokat és függvényeket 
rendelni.

1.3 A modell leírása
• Egészítsük ki a bogarakat egy új  tevékenységgel:  legyen ez a növekedés (grow()).  Minden 

szimulációs körben növekedjenek a bogarak 1.0-val. Ehhez a bogaraknak szükségük van egy 



méret attribútumra, aminek a kezdeti értéke legyen 1.0. A bogarak növekedjenek a mozgás 
után.

• A kijelzőn a bogárnak megfelelő piros kör színárnyalata jelezze a bogár aktuális méretét. Az 
árnyalat induljon fehértől (ami 0.0-ás méretet jelez) és a 10.0, vagy ennél nagyobb méretű 
bogarak színe legyen piros.

Környezeti cellák és erőforrások

1.4 A modell célja
A modell  célja  a  környezetet  és  a  térben  található  erőforrásokat  reprezentáló  cella  objektumok 
használatának bemutatása. Az ágensek és cellák interakciójának illusztrálása.

1.5 A modell leírása
• Adjunk  a  modellhez  egy  új  környezeti  cella  (HabitatCell)  osztályt.  A  környezeti  cella 

objektumoknak két attribútuma legyen: az aktuálisan rendelkezésre álló élelem mennyisége, 
és  a  maximális  élelemtermelési  ráta.  A  cellák ezen kívül  egy változóban tárolják  a rajtuk  
tartózkodó bogarat.

• A világot reprezentáló rács objektum innentől kezdve cellákat tárol, nem bogarakat.

• Az  egyes  cellákban  kezdetben  rendelkezésre  álló  élelemmennyiség  0.0,  illetve  a  cellák 
maximális termelési rátája 0.01.

• A cellákban rendelkezésre álló élelem mennyisége minden szimulációs körben növekszik az 
aktuális terméssel. Az aktuális termés egy lebegőpontos véletlen-szám, ami nulla és a cella 
maximális élelemtermelési rátája közé esik.

• A cellákban rendelkezésre álló élelem növelése a bogarak tevékenységei előtt zajlik.

• A  bogarak  mérete  innentől  kezdve  az  elfogyasztott  élelem  mennyiségével  nő.  Az 
elfogyasztott élelem mennyisége a minimuma az a) bogár maximális fogyasztási rátájának 
(ennek  értéke  1.0)  és  a  b)  bogár  aktuális  celláján  lévő  rendelkezésre  álló 
élelemmennyiségnek.

• Az egyes bogarak által elfogyasztott élelem mennyisége levonásra kerül a megfelelő cellán 
rendelkezésre álló élelemmennyiségből.

Cellák és bogarak „szondázása”

1.6 A modell célja
A  modell  célja  annak  bemutatása,  hogyan  lehet  a  grafikus  felületen  keresztül  vizsgálható  és  
módosítható („szondázható”, angolul probeable) objektumokat készíteni.



1.7 A modell leírása
Tegyük  „szondázhatóvá”  a  bogarakat  és  a  cellákat,  hogy  a  grafikus  megjelenítőn  keresztül  meg 
lehessen tekinteni és be lehessen állítani az egyes objektumok attribútumait.

Paraméterek kezelése és megjelenítése

1.8 A modell célja
A modell célja annak bemutatása, hogyan lehet paramétereket definiálni, illetve hogyan lehet azokat 
a platform által nyújtott, a modell indításakor látható grafikus ablakon megjeleníteni.

1.9 A modell leírása
A következő változókat  tegyük paraméterré,  hogy a  futtató környezet  által  nyújtott  beállításokat  
tartalmazó felületen megjelenjenek:

• A bogarak kezdeti száma (modell paraméter)

• A bogarak napi maximális fogyasztási rátája (a bogár ágensek paramétere)

• A cellák maximális élelemtermelési rátája (a cellák paramétere)

Hisztogram megjelenítése

1.10 A modell célja
A cél gráf hozzáadása a grafikus kijelzőkhöz. A hisztogram megjelenítésével futás közben követhetővé 
válik a bogarak méretének eloszlása.

1.11 A modell leírása
Adjunk egy hisztogramot a grafikus kijelzőkhöz, melyen az egyes méretosztályokba tartozó ágensek 
száma látszik. (Megfelelő választás 10 osztály kialakítása – a minimum legyen 0.0, a maximum 10.0.)

A modell megállítása

1.12 A modell célja
A cél az, hogy szemléltessük, hogyan lehet megállítani a modellt adott feltétel teljesülése esetén.  
Ezen felül mutassuk be, hogyan kell a modell futása után elvégzendő feladatokat megcsinálni.

1.13 A modell leírása
• A szimuláció álljon meg, amikor a legnagyobb bogár mérete eléri a 100-at.

• A szimuláció megállásakor zárjuk be a grafikus kijelzőket.



Eredményfájl készítése

1.14 A modell célja
A  cél  a  szöveges  eredményfájl  készítésének  bemutatása,  illetve  listák  (pl.  az  ágensek  listája) 
bejárásának illusztrálása.

1.15 A modell leírása
A bogarak méreteinek minimuma, átlaga és maximuma minden kör végén kerüljön rögzítésre egy 
eredményfájlba.

Az ágensek sorrendjének véletlenszerűsítése

1.16 A modell célja
A cél az ágens lista sorrendjének véletlenszerű megváltoztatása: ennek hatására az ágensek minden 
szimulációs körben véletlenszerű sorrendben hajtják végre lépésüket.

1.17 A modell leírása
A  bogarak  mozgása  módosul,  az  ágensek  minden  szimulációs  körben  véletlenszerű  sorrendben 
hajtják végre lépésüket.

Az ágensek sorrendjének rendezése

1.18 A modell célja
A cél az ágens lista sorrendjének megváltoztatása méret szerinti rendezés alapján.

1.19 A modell leírása
• A  bogarak  listáját  minden  szimulációs  kör  elején  rendezzük  méret  szerint  csökkenő 

sorrendbe.

• A bogarak mozgása módosul, mostantól az ágensek minden szimulációs körben méret szerint 
csökkenősorrendben hajtják végre lépésüket.

Optimális mező kiválasztása

1.20 A modell célja
A cél hogy az ágensek „derítsék fel” és rangsorolják a szomszédos cellákat.

1.21 A modell leírása
• A bogarak a mozgás előtt készítenek egy listát a 4 sugarú környezetükben található cellákból.

• A lista elkészítése után a bogarak megkeresik a listában a legtöbb élelmet tartalmazó cellát, 
és ezután odamennek.



Bogarak elhullása és szaporodása

1.22 A modell célja
A  cél  az  ágensek  „megölésének”  és  törlésének,  valamint  új  ágensek  futás  közben  történő 
létrehozásának bemutatása.

1.23 A modell leírása
• Ha egy bogár eléri a 10.0-es méretet, akkor 5 új bogarat hoz létre, melyek mérete 0.0. Ezután  

a bogár eltűnik.

• Az új bogarak a szülő bogár 3 sugarú környezetébe kerülnek, egy véletlenszerűen választott 
üres cellára. Ha 5 véletlenválasztásból sem sikerül egy üres cellát találni, az új bogár meghal.

• Bevezetésre  kerül  egy  új  túlélési  valószínűség  („survivalProbability”)  paraméter,  melynek 
kezdeti  értéke  0.95.  A  bogarak  minden  szimulációs  körben  generálnak  egy  0  és  1  közti  
véletlen számot: ha ez a szám nagyobb 0.95-nél, a bogár meghal.

• A bogarak elhalálozása a mozgás és növekedés után következik.

• A modell megállási feltétele megváltozik:  a szimuláció leáll  az 1000. kör után, vagy ha az  
összes bogár elpusztult.

Populáció méretének megjelenítése

1.24 A modell célja
A cél egy egyszerű idősor megjelenítése. Az új megjelenítő segíti az eredmények megértését most,  
hogy a bogarak elhullása és szaporodása miatt a populáció mérete változik.

1.25 A modell leírása
A modell működése nem változik. Adjuk a kijelzőhöz a populáció méretét megjelenítő idősort.

Normál eloszlású kezdeti méret

1.26 A modell célja
A  cél  a  valószínűségi  eloszlások  használatának  bemutatása.  Eloszlásokat  gyakran  alkalmaznak  az 
ágensek különböző kezdeti állapotainak beállításához.

1.27 A modell leírása
• Adjunk két új paramétert a modellhez és jelenítsük is meg azokat a modell indításakor látható 

grafikus  felületen:  bogarak  kezdeti  méreteinek  átlaga  („initialBugSizeMean”),  és  bogarak 
kezdeti  méreteinek szórása  („initialBugSizeSD”).  Az  új  paraméterek értékei  rendre 0.1  és  
0.03.

•  A  bogarak  kezdeti  mérete  1.0  helyett  (lásd  a  2.2-es  pontban  leírtakat)  egy,  a  két  új 
paraméter által meghatározott normál eloszlásból vett érték lesz. A szaporodással létrejött 
bogarak kezdeti mérete továbbra is 0.0.



• A fenti normál eloszlásból negatív szám is generálható. Emiatt a bogarak kezdeti méretének 
beállításakor ellenőrizni kell a generált értéket, és negatív szám esetén a méretet 0-ra kell  
állítani.

Környezeti adatok beolvasása fájlból

1.28 A modell célja
A cél a környezeti adatok fájlból történő beolvasása.

1.29 A modell leírása
• A cellák termelési rátáit mostantól fájlból olvassuk be. A fájl határozza meg a világ méretét is.

• A cellákat  leíró  adatfájl  cellánként  egy  sort  tartalmaz  a  cellák  a)  X  koordinátájával,  b)  Y 
koordinátájával, c) termelési rátájával.

• A  cellák  termelési  rátája  mostantól  megegyezik  a  beolvasott  értékkel  (többé  nem 
véletlenszerű, ahogy a 3.2 pont előírta).

• Mivel mostantól valós környezeti adatokkal dolgozunk, nincs értelme, hogy a világ tórikus 
legyen. Módosítsuk a világ objektumot és a megfelelő (mozgással kapcsolatos) műveleteket 
úgy, hogy a bogarak ne tudjanak „lesétálni” a világról.

•  A cellák adatait tartalmazó fájl a Stupid_Cell.Data. A fájl egy sora tartalmazza a 2 dimenziós 
rács egy cellájának X és Y koordinátáit, valamint a termelési rátáját. A X koordináták értékei 0 
és  250;  az  Y  koordináták  értékei  0  és  112  közé  esnek.  A  fájl  egy  háromsoros  fejléccel  
kezdődik, amit a modell figyelmen kívül hagy.

• A cellák az aktuálisan tárolt élelemnek megfelelő színnel jelenjenek meg. A színskála feketétől  
induljon (0.0 élelem), és váltson át zöldbe (0.5, vagy ennél több élelem).

• Mivel a cellák termelési rátája nem véletlenszerű többé, módosítani kell a bogarak mozgását 
definiáló metódust. A szimuláció kezdetén sok cella fog pontosan ugyanannyi élelmet tárolni,  
emiatt a bogarak a szomszédos cellák listájából egyszerűen az első elemet választanák. Ez 
(implementációtól  függően)  mindig  a  bal  felső  (vagy  a  jobb  alsó,  stb.)  cella  lenne,  így  a  
bogarak  egy  irányba  mozognának  azonos  élelemmennyiségek  esetén.  Ez  a  viselkedés 
elkerülhető úgy, hogy a legtöbb élelmet tartalmazó cella megkeresése előtt a szomszédos 
cellák listáját véletlenszerűen megkeverjük.

Ragadozók

1.30 A modell célja
A modell célja a különböző ágens típusok és interakcióik bemutatása.



1.31 A modell leírása
• A szimuláció elején 200 ragadozó ágenst kell létrehozni, a bogár ágensek létrehozása után. 

Egy cellán tartózkodhat egyszerre ragadozó és bogár. Hasonlóan a bogarakhoz, a ragadozók 
kezdeti helyzete is véletlenszerű.

• A ragadozók egyetlen tevékenysége a vadászat. Először a ragadozó átvizsgálja a közvetlenül 
szomszédos cellák listáját (ez tartalmazza a ragadozó aktuális celláját is). Amint egy cellán 
bogarat  talál,  „megöli”  azt,  és  a  bogár  cellájára  megy.  (Ha  a  bogár  celláján  egy  másik 
ragadozó  is  van,  akkor  nem  csinál  semmit,  hanem  marad  az  eredeti  celláján.)  Ha  egyik  
szomszédos cellán sincs bogár, akkor a ragadozó véletlenszerűen választ a szomszédos cellák 
közül és oda lép.

• A ragadozók időben a bogarak tevékenységei után kezdenek vadászni.
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