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Architektura systemu modelowania dynamiki pieszych
1. Wprowadzenie
W ostatnich latach zagadnienie modelowania dynamiki pieszych zyska³o du¿e znaczenie. Jeszcze w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku, wraz z pionierskimi pracami
Helbinga [8], Fukui oraz Ishibashi [5] czy Blue i Adlera [1], symulacja pieszych by³a traktowane zaledwie jako ciekawostka. Obecnie, w krajach wysokorozwiniêtych, trudno sobie
wyobraziæ projektowanie obiektu u¿ytecznoci publicznej, bez zastosowania odpowiednich
narzêdzi do symulacji przep³ywu pieszych. Symulacje te przeprowadza siê dla ró¿nych klas
obiektów w ró¿nych kontekstach sytuacyjnych: pocz¹wszy od standardowego obiektu i codziennego jego u¿ytkowania, skoñczywszy na symulacji stanu zagro¿enia, gdy konieczna
jest ewakuacja z budynku. Zastosowane narzêdzia informatyczne musz¹ podlegaæ dok³adnej kalibracji oraz wieloetapowej walidacji, np. przy u¿yciu normy ISO TR 13387 [10],
opisuj¹cej m.in. wymagania dotycz¹ce modelowania sytuacji ewakuacyjnych.
W ci¹gu ostatnich lat autorzy prowadzili szereg prac badawczych i projektowych
zwi¹zanych z dynamik¹ pieszych pocz¹wszy od modeli opartych na prostym automacie komórkowym [18], poprzez bardziej skomplikowane modele niehomogeniczne i asynchroniczne, czy ostatnie modele oparte na systemach agentowych [19].
W chwili obecnej projektowane systemy dynamiki pieszych musz¹ sprostaæ coraz
wiêkszym wymaganiom (coraz wiêksza liczba elementów modelu), przy tym wymaga siê
od nich bardzo rozbudowanej funkcjonalnoci. Pomimo ich ci¹g³ego rozwoju daje siê zauwa¿yæ brak narzêdzi umo¿liwiaj¹cych symulacje, które s¹ wieloplatformowe i umo¿liwiaj¹ sprawne zaprojektowanie i przeprowadzenie symulacji dynamiki pieszych dla ró¿nych
sytuacji. Celem niniejszej pracy jest zaproponowanie architektury takiego systemu oraz zaprezentowanie narzêdzia stworzonego w oparciu o przyjête za³o¿enia.

2. Systemy do modelowania t³umu
Mo¿na wyró¿niæ kilka charakterystycznych podejæ w modelowaniu t³umu:
 modele ci¹g³e bazuj¹ce na metodzie dynamiki molekularnej; w szczególnoci stosowane s¹ modyfikacje metody Social Force, np. [8],
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 modele bazuj¹ce na niehomogenicznych i asynchronicznych automatach komórkowych, np. [1, 5];
 modele opieraj¹ce siê na systemach wieloagentowych, np. [4].
Modelem, który wywar³ wielki wp³yw na rozwój modelowania t³umu pieszych, by³
model Social Forces [5]. Model ten bazuje na dobrze zdefiniowanych pojêciach fizycznych
dynamiki molekularnej. Piesi s¹ tu reprezentowani w postaci obiektów (cia³), które podlegaj¹ dzia³aniu si³ oraz oddzia³uj¹ si³ami na innych. Model Social Forces by³ bodaj¿e pierwszym modelem prezentuj¹cym mikroskopowe podejcie w modelowaniu t³umu, który jest
tak szeroko znany i do dzi stosowany w wielu komercyjnych narzêdziach.
Z kolei wród modeli makroskopowych do klasyki nale¿y hydrodynamiczny model
Paulsa [14] opieraj¹cy siê na równaniach przep³ywu. Jednak¿e podejcie makroskopowe
sprawdza siê w praktyce dla bardzo w¹skiej grupy zastosowañ.
Na efektywne tworzenie modeli mikroskopowych pozwoli³o dopiero zastosowanie
niehomogenicznych oraz asynchronicznych automatów komórkowych (CA). Wród tych
pionierskich prac nale¿y wspomnieæ model ruchu dwukierunkowego zaproponowany w [1]
oraz model unikania kolizji zaproponowany w pracy [5]. W kolejnych pracach podkrelano
ró¿ne aspekty modelowania oraz rozmait¹ metodologiê, np. koncepcja statycznych i dynamicznych pól potencjalnych [2] z³o¿onych algorytmów zachowañ ludzi. Nale¿y podkreliæ
tendencjê ostatnich lat do rozbudowywania zachowañ ludzi, uwzglêdniania wp³ywu grup
czy rozbudowy funkcjonalnoci. Skutkuje to rozbudow¹ z³o¿onoci i wymagañ algorytmów i powsta³e w ten sposób modele nie s¹ ju¿ w³aciwie klasyfikowane jako automaty
komórkowe, a systemy agentowe [4]. Jednoznaczne przypisanie modelu do grupy automatów komórkowych oraz systemów agentowych jest czêsto bardzo trudne. Zazwyczaj stosuje siê kryterium klasyfikacji mówi¹ce, ¿e w systemach opartych na CA piesi wykazuj¹
zdolnoci operacyjne i taktyczne, za w podejciu agentowym dodatkowo zdolnoci strategiczne.
W niniejszej pracy ograniczymy siê do dwóch ostatnich podejæ w modelowaniu t³umu: automatów komórkowych i systemów wieloagentowych, gdy¿ te dwa podejcia s¹ od
d³u¿szego czasu przedmiotem badañ autorów.

2.1. Istniej¹ce architektury systemów symulacji zachowania pieszych
Istotnym problemem w dyskusji na temat stosowanych architektur w systemach dynamiki pieszych jest brak literatury opisuj¹cej wprost to zagadnienie. Wiêkszoæ publikacji
zwi¹zanej z systemami dynamiki pieszych nie opisuje architektury systemu symulacji, lecz
w najlepszym wypadku wyjania algorytm steruj¹cy przebiegiem eksperymentu [1, 2, 5, 7].
Jednym z nielicznych wyj¹tków poruszaj¹cych tematykê architektury systemu jest
praca Dijkstry [4]. W pracy tej przyjêto schemat budowy systemu (rys. 1), w którym dyskretna przestrzeñ automatu komórkowego jest opisywana za pomoc¹ klasy TGrid, bêd¹cej
agregacj¹ pewnej iloci komórek reprezentowanych przez TCell. Wszystkie mo¿liwe siatki
s¹ dostêpne w modelu z poziomu klasy TSimulation. Podobnie, w klasie TSimulation,
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zostali zgrupowani agenci reprezentowani przez klasê TActor. Uszczegó³owieniem klasy
TActor jest klasa TMyActor (opisuj¹ca konkretnych agentów w danej symulacji). Odpowiednio uszczegó³owieniem klasy TSimulation jest klasa TMySimulation. Ta ostatnia klasa
dostarcza równie¿ siatek na potrzeby konkretnych eksperymentów symulacyjnych.

Rys. 1. Diagram klas modelu Dijkstra et al. [3]

W systemie Dijkstry [4] jedyna mo¿liwa topologia przestrzeni to dwuwymiarowa siatka. Za³o¿enie to jest obecne w ogólnym projekcie systemu (rys. 1).
W prezentowanym w tej pracy podejciu jedynym za³o¿eniem architektonicznym dotycz¹cym otoczenia, w którym poruszaj¹ siê piesi, jest to, by mo¿na by³o wskazaæ bezwzglêdn¹ pozycjê ka¿dego obiektu w przestrzeni symulacji (rys. 2). Dopiero ka¿dy konkretny eksperyment doprecyzowywuje przedstawiony generalny schemat, implementuj¹c
ogólne pojêcia takie jak Space czy Algorithm (rys. 2). Dziêki temu w ramach prezentowanego rozwi¹zania mo¿na w ³atwy i przejrzysty sposób przygotowaæ i przeprowadziæ wiele
ró¿nych eksperymentów dotycz¹cych zagadnieñ zwi¹zanych z dynamik¹ pieszych, unikaj¹c k³opotliwej konstrukcji osobnych aplikacji na potrzeby ró¿nych analiz.

3. Proponowany model systemu
W ka¿dym nieco bardziej z³o¿onym systemie informatycznym kluczow¹ rolê maj¹c¹
wp³yw na jakoæ tworzonego systemu, jego funkcjonalnoæ oraz póniejsz¹ ³atwoæ pielêgnacji i rozbudowy ma ogólny projekt architektury [12]. Wprowadza on do projektu pojêcia specyficzne dla dziedziny problemowej tworzonego systemu, przek³adaj¹c je na jêzyk
zrozumia³y dla programisty. Tworzy te¿ podstawy ca³ej aplikacji, wyznaczaj¹c podstawowe
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struktury danych i miejsca ich przetwarzania oraz podzia³ na modu³y. Czêsto te¿ wskazuje
technologiê, w ramach której projekt zostanie wykonany.
W prezentowanej sekcji zosta³ przedstawiony projekt architektury systemu modeluj¹cego dynamikê pieszych. Z uwagi na du¿¹ popularnoæ metodologii obiektowej, a co za
tym idzie, potencjalnie du¿e grono odbiorców, autorzy pracy zdecydowali siê na wykorzystanie do tego celu diagramów jêzyka UML (Unified Modelling Language) [13]. Z przyczyn oczywistych w pracy nie jest prezentowany ca³y projekt, a tylko kilka wybranych diagramów stanowi¹cych ogólny zarys architektury systemu.

3.1. Zastosowanie platformy Java
Do tworzenia prototypu systemu zosta³a wykorzystana platforma JSE 6 (Java Standard Edition 6). Java jako jêzyk obiektowy dobrze przystaje do metodologii OOD (Object
Oriented Design) i OOP (Object Oriented Programming) ponadto pozwala na testowanie
i analizê powa¿nych i skomplikowanych problemów algorytmicznych zwi¹zanych z przetwarzaniem wspó³bie¿nym, synchronizacj¹ i wydajnoci¹ w sposób, który bez uzale¿niania
kodu prototypu od danej platformy sprzêtowej. W przekonaniu autorów rodowisko Javy
pozwala równie¿ na szybsze tworzenie niezawodnego kodu aplikacji wspó³bie¿nych, tak
czêsto bêd¹cych podstaw¹ eksperymentów symulacyjnych. Warto podkreliæ jednak, ¿e
w wietle dostêpnych opracowañ [3, 15] najczêciej porównywany z Jav¹ jêzyk C++ wypada doæ podobnie i to zarówno w kontekcie wydajnoci obliczeniowej, jak i szybkoci
tworzenia aplikacji, jakkolwiek prace te nie uwzglêdnia³y osobno tworzenia aplikacji wielow¹tkowych.

3.2. Ogólna architektura
Dwoma najwa¿niejszymi pojêciami w proponowanym modelu architektonicznym
systemu modelowania dynamiki pieszych s¹: Model i Algorithm (rys. 2). Interfejs Model
jest agregacj¹ ³¹cz¹c¹ w sobie pojêcie przestrzeni (Space) oraz pojêcie aktora (Actor).

Rys. 2. Ogólny schemat architektury systemu
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Model mo¿e byæ obserwowany poprzez obiekt wizualizuj¹cy (ModelViewer). Warstwa
prezentacji, jak¹ jest ModelViewer oraz warstwa modelu powinny byæ logicznie i fizycznie
odseparowane za pomoc¹ dodatkowych interfejsów komunikacyjnych. Taki rozdzia³ z jednej strony umo¿liwia niezale¿ne przetwarzanie modelu, np. przeprowadzanie kosztownych
obliczeniowo eksperymentów na wysokowydajnych serwerach aplikacji, z drugiej natomiast pozwala na swobodê w operowaniu aplikacj¹ zapewniaj¹c¹ wizualizacjê modelu. Po¿¹dane jest, by komunikacja pomiêdzy obiektami implementuj¹cymi Model i ModelViewer
odbywa³a siê z wykorzystaniem internetu. Interfejs Algorithm odpowiada za dynamikê modelu, aktualizacjê jego stanów i przetwarzanie danych. Implementacja tego interfejsu mieci w sobie szczegó³y logiki planowanej symulacji. Takie u¿ycie interfejsu Algorithm jest
zgodne z wykorzystaniem znanego wzorca projektowego Strategy [6].
Do przeprowadzenia eksperymentu potrzeba zdefiniowaæ i zaimplementowaæ algorytm i model, na którym on operuje. Aby mieæ kontrolê nad eksperymentem, potrzeba wiedzieæ, jaki jest aktualny stan eksperymentu oraz móc sterowaæ algorytmem. Spostrze¿enie
to prowadzi do rozdzielenia wczeniej opisanych interfejsów na dwa komponenty, z których pierwszy zawiera Model i Algorithm a drugi ModelViewer i AlgorithmManager (rys. 3).

Rys. 3. Ogólny schemat rodowiska symulacji

Pierwszy z powsta³ych komponentów bêdzie nazywany SimulationServer, natomiast
drugi – SimulationConsole. Na funkcjonalnoæ SimulationConsole sk³ada siê ModelViewer
odpowiedzialny za wizualizacjê modelu oraz AlgorithmManager udostêpniaj¹cy metody
pozwalaj¹ce na kontrolê wykonania algorytmu; zatrzymanie i uruchomienie symulacji, zapis stanu symulacji do pliku czy te¿ rêczn¹ modyfikacjê modelu. W ten sposób zdefiniowa-
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ne modu³y serwera i konsoli mog¹ zostaæ odseparowane od siebie fizycznie i dzia³aæ na
ró¿nych maszynach, komunikuj¹c siê ze sob¹ za pomoc¹ internetu. Implementacja takiego
rozwi¹zania wymaga bardzo starannego zaprojektowania protoko³u komunikacyjnego pomiêdzy modelem a jego wizualizacj¹. W szczególnoci niedopuszczalne jest po zmianie
stanu modelu ka¿dorazowe przesy³anie wszystkich informacji zwi¹zanych z modelem,
a, tylko tych, które uleg³y zmianie i s¹ niezbêdne dla poprawnej prezentacji modelu.

3.3. Model obiektu pozycjonowalnego
Model jest agregacj¹ obiektów pozycjonowalnych, to znaczy takich, którym mo¿na
przypisaæ pozycjê, w kontekcie pewnej przestrzeni. Pozycja jest reprezentowana przez interfejs PositionDescriptor, przestrzeñ natomiast jest wprowadzona poprzez interfejs Space
(rys. 1). To czym jest pozycja w praktyce, jakie rodzaje obiektów pozycjonowalnych przechowuje model zale¿y od rodzaju i reprezentacji przestrzeni. W przypadku przestrzeni danej n-wymiarowym automatem komórkowym, pozycja bêdzie opisywana za pomoc¹ n-elementowego wektora wspó³rzêdnych, natomiast w przypadku przestrzeni opisanej grafem,
pozycja mo¿e byæ zadana etykiet¹ wierzcho³ka, w którym aktualnie dany obiekt pozycjonowalny siê znajduje.
Aktor równie¿ jest obiektem pozycjonowalnym. W zale¿noci od rodzaju eksperymentu klasa aktor mo¿e posiadaæ ró¿ne implementacje. Na przyk³ad w modelu dynamiki
pieszych aktorem bêdzie obiekt klasy Pedestrian, a dla systemu symuluj¹cego zachowanie
robotów obiekt klasy Bot (rys. 4). Z aktorem wygodnie jest czasem zwi¹zaæ dodatkowy zestaw informacji opisuj¹cy jego stan, kierunek ruchu itp. Wspólnym interfejsem umo¿liwiaj¹cym zunifikowany dostêp do tych danych bêdzie ActorsData (rys. 4). W przypadku
analizy ruchu pieszych, w zale¿noci od przyjêtego modelu symulacyjnego takimi danymi
mog¹ byæ obiekty nios¹ce informacje o polach lub te¿ o si³ach socjalnych (social fileds,
social forces).

Rys. 4. Model Aktora

3.4. Prototypowa implementacja
Prezentowana architektura zosta³a czêciowo zaimplementowana w rodowisku symulacyjnym Cafe. Zgodnie z proponowan¹ ogóln¹ struktur¹ rozwi¹zania (rys. 3) sk³ada siê
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ono z dwóch modu³ów: Cafe Client  czêci odpowiedzialnej za wizualizacjê stanu symulacji i zapewnienie czêci interfejsu u¿ytkownika umo¿liwiaj¹cej kontrolê przebiegu algorytmu oraz Cafe Server  modu³u przeprowadzaj¹cego symulacjê. Dziêki obiektowej strukturze obu modu³ów w ³atwy sposób w obrêbie jednej aplikacji mo¿na umieciæ wiele ró¿nych
algorytmów symulacji i uruchamiaæ je w zale¿noci od wybranego typu eksperymentu.
W chwili obecnej s¹ prowadzone prace nad dwoma ró¿nymi eksperymentami, z których
jeden dotyczy ewakuacji pieszych z pomieszczenia o kilku wyjciach, a drugi, sterowania
autonomicznym, mobilnym robotem pilnuj¹cym zadanego budynku. W ka¿dym przypadku
przeprowadzenie eksperymentu polega na stworzeniu za pomoc¹ edytora (Cafe Client)
modelu symulowanego otoczenia zawieraj¹cego elementy wczeniej zdefiniowanych typów takich jak przeszkody, ciany, wyjcia (punkty atrakcji), piesi, roboty. Nastêpnie mo¿na uruchomiæ symulacje takiego modelu (zgodnie z zadanym algorytmem) oraz obserwowaæ zmiany modelu. Po przeprowadzeniu eksperymentu nastêpuje ewaluacja wyników pod
kontem efektywnoci sterowania (w przypadku robota), realizmu zachowania siê ludzi,
optymalnej geometrii zadanych ci¹gów komunikacji pieszej (w przypadku dynamiki pieszych). rodowisko Cafe (rys. 5) dostarcza mechanizmów wizualizacji przestrzeni zadanej
w postaci ró¿nych rodzajów siatek: z³o¿onej z komórek o kszta³cie kwadratu, piêciok¹ta
foremnego, mieszanej z³o¿onej z omiok¹tów foremnych i kwadratów. Ró¿ne rodzaje komórek oznaczane s¹ ró¿nymi kolorami (np. piesi s¹ reprezentowani przez komórki koloru
br¹zowego). Istnieje mo¿liwoæ zwi¹zania z ka¿d¹ komórk¹ prostego napisu (np. wartoci
pola potencja³u zwi¹zanego z danym miejscem).

Rys. 5. Pomieszczenie z grup¹ ludzi  przyk³adowy model w rodowisku C=fA
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4. Podsumowanie
W artykule przedstawiono koncepcjê architektury systemu na potrzeby modelowania
i symulacji dynamiki pieszych, a tak¿e krótko przedstawiono prototypow¹ implementacjê
takiego systemu (rodowisko Cafe). W dostêpnej literaturze nie czêsto mo¿na spotkaæ wzmiankê o architekturze systemów symulacji dynamiki pieszych. Byæ mo¿e jednym
z powodów jest (przynajmniej czêci z nich) ich komercyjny charakter, a co za tym idzie,
brak publicznie dostêpnych dokumentów projektowych. Brak opisów architektury dla tej
klasy systemów nie oznacza, ¿e nie jest ona wa¿n¹ sk³adow¹ proponowanej metody czy rozwi¹zania. Wprost przeciwnie  niejasna struktura aplikacji, której zadaniem by³o eksperymentalnie potwierdziæ za³o¿enia i postulaty zg³oszone przez twórców danego algorytmu
czy rozwi¹zania, pozwala w¹tpiæ, czy przeprowadzona z pomoc¹ tej aplikacji weryfikacja rozwi¹zania by³a poprawna. W tym kontekcie przedstawiona praca wydaje siê ciekaw¹
odmian¹. Prezentowany jest w niej zarys obiektowej architektury aplikacji, która choæ podana ogólnie mo¿e byæ z powodzeniem wykorzystana w praktyce przez innych. Czytelne odwo³ania do wzorów projektowych oraz praktyki projektowania obiektowego powinny pomóc czytelnikom zrozumieæ przedstawione za³o¿enia architektoniczne. W chwili obecnej
gotowa jest prototypowa implementacja rodowiska symulacji zgodnego z prezentowan¹ architektur¹. Dwa ró¿ne algorytmy symulacji zosta³y czêciowo zaimplementowane i przetestowane. Dalsza rozbudowa rodowiska Cafe obejmowaæ bêdzie prace nad zrównolegleniem
algorytmów symulacji, weryfikacj¹ zdefiniowanych ju¿ modeli i optymalizacj¹ warstwy
prezentacji.
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