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Tento projekt je úspìšnou ukázkou synergické spolupráce
mezi dvìma oborovì odlišnými fakultami. Na stranì ZÈU
byla øešitelem katedra informatiky a výpoèetní techniky
(KIV) Fakulty aplikovaných vìd. Partnerem nám byla
Fakulta dopravní (FD) ÈVUT Praha. Naše spolupráce
v oblasti simulací dopravy zaèala pøed nìkolika lety na
menších projektech, pokraèuje projektem KOPAG a jed-
ním z konkrétních výsledkù je i vyøešení rozvojového pro-
jektu EDOM.

Jak projekt EDOM zaèal a co øeší?
Simulace jsou jedním z èasto využívaných zpùsobù, jak

poznávat a øešit rùzné problémy reálného svìta. Simulaèní
modely nalezneme v mnoha oblastech lidských èinností a jed-
nou z nich je i oblast dopravy. Výzkum v této oblasti má na
KIV dlouhodobou tradici již od roku 2003 a v rámci dlouho-
dobých výzkumù byl týmem pracovníkù pøipraven simulaèní
systém JUTS (www.juts.zcu.cz). Na FD pracují se simulaèní-
mi modely dopravních situací jak ve výzkumu, tak i ve výuce,
pøièemž používají své simulaèní modely. Systém JUTS zaujal
odborníky z FD pøedevším svými možnostmi komfortního
uživatelského prostøedí, které zahrnuje pøípravu rozsáhlých
vstupních dat, spouštìní jednotlivých simulaèních experimen-
tù a jejich vyhodnocování. Je totiž rozdíl, když se simulaèním
experimentem pracuje na jedné stranì velmi motivovaný
vìdec èi doktorand, kterému tak moc nevadí menší (nebo
žádný :-) uživatelský komfort, a na stranì druhé bìžný student
v rámci standardnì zapsaného pøedmìtu. Je zøejmé, že teprve
tehdy, když je simulaèní model dostateènì „obalen“ uživatel-
sky pøíjemným ovládáním, je možné jej využít pro experi-
menty v bìžné výuce, nebo� souèasní studenti považují doko-
nalé uživatelské prostøedí za samozøejmost.

Pùvodní návrh z FD tedy byl: „Dejte nám již hotové pro-
støedí vašeho simulátoru JUTS a my do nìj dodáme náš simu-
laèní model.“ Tato myšlenka je jednoduchá a pochopitelná,
ovšem v praxi nerealizovatelná, protože každý specializovaný
software má velmi omezené možnosti zásadních zmìn, samo-
zøejmì s výjimkou toho, že již byl vyvíjen s ohledem na
budoucí rozšiøování. Po prvotních konzultacích jsme spoleènì
rychle zjistili, že nepùjde využít systém JUTS, ale že vyvi-
neme systém zcela nový. Využili jsme množství zkušeností
z vývoje softwaru v této oblasti a to umožnilo pøipravit velmi
rychle koncepci nového systému KOPAG (KOnfigurovatelný
Prohlížeè A Generátor), který byl již od poèátku navržen tak,

aby v nìm bylo v budoucnu možné jednoduše používat rùzné
simulaèní modely pøi dodržení jednotného ovládání. Využitel-
nost systému KOPAG byla od poèátku plánována jak ve vìdì
a výzkumu, tak i ve výuce. Systém KOPAG se postupem doby
rozrostl do pomìrnì velké aplikace, která je však od samého
poèátku budována modulárnì, takže umožòuje pomìrnì
snadno rozšiøování a konfiguraci jednotlivých modulù.

Jaký je vztah projektu KOPAG a EDOM?
Cílem rozvojového projektu EDOM bylo pøipravit systém

KOPAG (úkol KIV) s jedním peèlivì zvoleným simulaèním
modelem (úkol FD) tak, aby bylo možné jej používat pøi
výuce. Co to znamená „peèlivì zvolený simulaèní model“ – je
to jeden odborníky z FD ovìøený model jedné dopravní
oblasti, v našem pøípadì konkrétnì severní køižovatky
dopravního uzlu na Zlièínì (viz obrázek). K tomuto modelu
jsou k dispozici všechna dostupná vstupní data, jako èasové
plány svìtelných køižovatek, údaje z dopravních detektorù,
intenzity dopravy, odboèovací pomìry atd. Nad modelem jsou
již pøedpøipraveny experimenty s „dostateènou vypovídací
hodnotou“ tak, aby si studenti rychle uvìdomili možnosti
a výhody celého systému. Systém pak umožòuje studentùm
provádìt velmi snadno experimenty tím zpùsobem, že studenti
mìní pomocí pøipravených grafických editorù jednotlivá
vstupní data (napø. èasové plány) a po probìhnutí simulace
okamžitì vidí grafické vyhodnocení této zmìny. Navíc je
každý experiment automaticky archivován, takže se lze
k experimentùm snadno vracet. Dá se øíci, že EDOM je jed-
nou praktickou aplikací systému KOPAG. Nedílnou souèástí
projektu EDOM na stranì FD bylo jeho testování vybranými
studenty. To bylo provádìno velmi dùkladnì a na stranì KIV
jsme øešili množství konstruktivních pøipomínek jak k ovlá-
dání celého systému, tak i k jeho elektronické dokumentaci. Je
tøeba zdùraznit, že na stranì KIV se na øešení celého projektu
podíleli výraznou mìrou studenti bakaláøského, magisterského
i doktorského studia.

Projekt EDOM byl øešiteli z KIV Fakulty aplikovaných vìd
ZÈU i z Fakulty dopravní ÈVUT hodnocen jako oboustrannì
pøínosný a lze právem doufat, že jeho výsledky budou na FD
využívány ve standardní výuce. Projekt KOPAG – a tím i spo-

lupráce mezi KIV a FD ve vìdecké oblasti – dále pokraèuje,
ale to se již netýká rozvojového projektu.
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