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Περίληψη 

Η ασφαλής εκκένωση δημόσιων χώρων αποτελεί σημαντική παράμετρο στο 

σχεδιασμό οποιουδήποτε σύγχρονου κτιρίου/χώρου. Σημαντικό κομμάτι κατά τον 

σχεδιασμό των δημόσιων χώρων είναι να εξεταστεί η επίδραση των διάφορων 

παραγόντων στην διαδικασία μιας εκκένωσης με σκοπό τον βέλτιστο σχεδιασμό των 

χώρων.  

Αν και στην βιβλιογραφία, έχει προταθεί σημαντικός αριθμός μοντέλων και 

συστημάτων για τον παραπάνω σκοπό, η επικύρωσή τους παραμένει ακόμη ένα ανοιχτό 

ερευνητικό θέμα, λόγω των σημαντικών δυσκολιών στην σύγκριση των αποτελεσμάτων 

της προσομοίωσης με πραγματικά δεδομένα.  

Η εργασία έχει σαν στόχο την μελέτη πολυπρακτορικών μοντέλων 

προσομοίωσης έκτακτης εκκένωσης χώρων και ειδικότερα τις μεθοδολογίες επικύρωσή 

τους. Η μελέτη θα γίνει σε καθιερωμένες πλατφόρμες προσομοίωσης πολυπρακτορικών 

συστημάτων (Netlogo, Repast, Anylogic) και τα μοντέλα που θα μελετηθούν θα 

βασίζονται στις καθιερωμένες παραδοχές παρόμοιων συστημάτων που έχουν προταθεί 

στην βιβλιογραφία. Ειδικότερα θα μελετηθούν μοντέλα βασισμένα σε τυποκρατικές 

περιγραφές, όπως για παράδειγμα Χ-Machines και η εργασία θα επικεντρωθεί στην 

επιβεβαίωση (validation) των μοντέλων αυτών σε σχέση με δεδομένα του πραγματικού 

κόσμου, καθώς και συγκρίσεις ανάμεσα στα μοντέλα προσομοίωσης. 

 

Λέξεις Κλειδιά:  

Προσομοίωση, Πράκτορες, Πολυπρακτορικά Συστήματα, X-Machines, 

Συναισθηματικοί Πράκτορες, Πλατφόρμα Προσομοίωσης Netlogo, Μοντελοποίηση 

Εκκένωσης, Επαλήθευση Μοντέλου, Επικύρωση Μοντέλου. 
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Abstract 

Secure evacuation of public places is an important parameter in the design of any 

modern building/structure. An important part of designing public places is to examine the 

impact of various factors on the process of evacuation in order to optimize the design of 

the structures. 

Although a significant number of models and systems have been proposed for the 

above purpose in literature, their validation remains an open research topic, due to the 

significant difficulties in comparing the results of the simulation with real data. 

The aim of the thesis is to study multi-agent models of emergency evacuation 

simulation in public places and in particular the methodologies for their validation. The 

study will be conducted on standard multi-agent simulation platforms (Netlogo, Repast, 

Anylogic) and the models to be studied will be based on the established assumptions of 

similar systems proposed in literature. In particular, models based on X-Machines will be 

studied and the work will focus on the validation of these models in relation to real-world 

data as well as comparisons between simulation models. 

 

Keywords:  

Simulation, Agents, Multi-Agent Systems, X-Machines, Emotion Agents, 

Simulation Platform Netlogo, Evacuation Modelling, Verifying Model, Validating 

Model. 
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 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

Διάφορες καταστροφές μπορούν να συμβούν οπουδήποτε και οποτεδήποτε στον 

κόσμο, με τις αρχές να ενεργοποιούν έκτακτους συναγερμούς δίνοντας οδηγίες 

εκκένωσης σε δημόσιους χώρους. Επιπρόσθετα διεξάγονται συνεχώς ασκήσεις 

ετοιμότητας εκκένωσης, με σκοπό την μέτρηση της απόκρισης των πεζών και την όσο 

των δυνατών μείωση της πιθανότητας υλικών ζημιών, μέχρι και απώλεια ανθρώπινης 

ζωής. Πόσο εύκολο, έγκυρο  και ασφαλές όμως είναι να διεξάγονται τέτοιου είδους τεστ 

ετοιμότητας με σκοπό την βελτίωση σχεδιασμού ενός χώρου σε πραγματικές συνθήκες; 

Πόσο εφικτό είναι να διεξάγονται τέτοιες ασκήσεις στα αρχικά στάδια σχεδιασμού ενός 

δημόσιου χώρου; 

Η προσομοίωση αποτελεί μονόδρομο στην διεξαγωγή τέτοιου είδους πειραμάτων 

και ένα σημαντικό εργαλείο, με απώτερο σκοπό να κατανοηθούν οι διάφορες 

συμπεριφορές και όλοι οι παράγοντες που επιδρούν στην ομαλή εκκένωση ενός 

δημόσιου χώρου. 

Η αξιολόγηση της ικανότητας εκκένωσης μιας περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου 

ανάγκης αποτελεί σημαντική πληροφορία όσον αφορά τον σχεδιασμό σύγχρονων 

αστικών περιοχών, όπως οικοδομές, στάδια, σταθμοί μετρό και λοιπών δημόσιων 

κτιρίων, πριν ακόμα ξεκινήσει η κατασκευή τους. 

Η προσομοίωση πολυπρακτορικών συστημάτων που βρίσκεται στο επίκεντρο της 

παρούσας εργασίας, χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

σε περιπτώσεις εκκένωσης έκτακτης ανάγκης (και όχι μόνο). Ωστόσο, σε τέτοιες στιγμές 

έντονης συναισθηματικής φόρτισης όπως ο κίνδυνος, η ανθρώπινη συμπεριφορά μπορεί 

να αλλάξει υπό την επίδραση συναισθημάτων, κάτι που αποτελεί ενδιαφέρον ερευνητικό 

θέμα. 

Αν και στην βιβλιογραφία, έχει προταθεί σημαντικός αριθμός μοντέλων και 

συστημάτων για τον παραπάνω σκοπό, η επικύρωσή τους παραμένει ακόμη ένα ανοιχτό 

θέμα προς έρευνα, λόγω των σημαντικών δυσκολιών στην σύγκριση των αποτελεσμάτων 

της προσομοίωσης με πραγματικά δεδομένα όπως και η δημιουργία ενός μοντέλου που 

να είναι κατάλληλο (και ικανό) να προβλέψει και να προτείνει κανόνες εκκένωσης αλλά 

και κατασκευής κάθε δημόσιου χώρου. 
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 1.2  Σκοπός – Στόχοι 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν στόχο την μελέτη πολυπρακτορικών 

μοντέλων προσομοίωσης έκτακτης εκκένωσης χώρων και ειδικότερα τις μεθοδολογίες 

επικύρωσή τους. Η μελέτη θα γίνει σε καθιερωμένες πλατφόρμες προσομοίωσης 

πολυπρακτορικών συστημάτων και τα μοντέλα που θα μελετηθούν θα βασίζονται στις 

καθιερωμένες παραδοχές παρόμοιων συστημάτων που έχουν προταθεί στην 

βιβλιογραφία. Ειδικότερα θα μελετηθούν μοντέλα βασισμένα σε τυποκρατικές 

περιγραφές, όπως για παράδειγμα Χ-Machines και η εργασία θα επικεντρωθεί στην 

επιβεβαίωση (validation) των μοντέλων αυτών σε σχέση με δεδομένα του πραγματικού 

κόσμου, καθώς και συγκρίσεις ανάμεσα στα μοντέλα προσομοίωσης. 

 1.3  Συνεισφορά 

Η καταγραφή των προσεγγίσεων στην μοντελοποίηση της κίνησης και της 

συμπεριφοράς των πεζών, οι διάφορες τεχνικές διαδικασίας επικύρωσης και 

επαλήθευσης, καθώς και το προτεινόμενο μοντέλο state X-Machine με τα verification 

tests που διενεργήθηκαν, στην ουσία αποτελούν συνεισφορά της συγκεκριμένης 

διπλωματικής εργασίας για τους αναγνώστες. 

 1.4  Διάρθρωση της μελέτης 

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται ο ορισμός και μια ιστορική αναδρομή της 

προσομοίωσης, με τον σκοπό και την διαδικασία εφαρμογής της, ενώ ταυτόχρονα 

αναλύονται τα είδη της προσομοίωσης και τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα χρήσης 

της. Στο ίδιο Κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην μοντελοποίηση με πράκτορες, καθώς 

και τα χαρακτηριστικά με τις αρχιτεκτονικές των Πρακτόρων, όπως και μία αναφορά 

στα πολυπρακτορικά συστήματα. 

Στο Κεφάλαιο 3 καταγράφεται η προσομοίωση των πεζών, η μοντελοποίηση 

κίνησης με μικροσκοπικά και μακροσκοπικά μοντέλα προσομοίωσης, καθώς και η 

διαδικασία επικύρωσης και επαλήθευσης ενός τέτοιου μοντέλου. Το Κεφάλαιο 4 αφορά 

την παρουσίαση του μοντέλου που επιλέχθηκε και τα τεστ επαλήθευσης του. Τέλος στο 

Κεφάλαιο 5 δίνεται μια σύνοψη της εργασίας με τα απαραίτητα συμπεράσματα και 

μελλοντικές επεκτάσεις. 
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 2 Προσομοίωση και Μοντελοποίηση 

 2.1  Η Προσομοίωση 

 2.1.1 Ορισμός Προσομοίωσης – Simulation 

Σαν ένα γενικότερο ορισμό του όρου Simulation - Προσομοίωση, μπορούμε να 

πούμε πως είναι η διαδικασία σχεδιασμού ενός μοντέλου είτε πραγματικού, είτε ενός 

φανταστικού μοντέλου συστήματος και στη συνέχεια η διαδικασία διεξαγωγής 

πειραμάτων σε αυτό. Ο σκοπός των πειραμάτων προσομοίωσης είναι να κατανοηθεί η 

συμπεριφορά του υπό μοντελοποίηση συστήματος ή να αξιολογηθούν διάφορες 

στρατηγικές, που αφορούν την λειτουργία του. 

Η προσομοίωση και η μοντελοποίηση όλων αυτών των διαδικασιών, παρέχουν 

μια καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς του συνόλου των αλληλένδετων 

δραστηριοτήτων που αλληλεπιδρούν, για να επιτευχθεί ένα βελτιστοποιημένο 

αποτέλεσμα και να αξιολογηθεί κατάλληλα η επίδραση των όποιων μεταβολών, π.χ. 

προσθαφαίρεση πόρων,  περιορισμών και αναγκών. 

Ο όρος Προσομοίωση χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους από 

διαφορετικούς ανθρώπους. Στην παρούσα εργασία, προσομοίωση ορίζεται η διαδικασία 

της δημιουργίας ενός μοντέλου (δηλαδή, μια αφηρημένη αναπαράσταση ή μία πιστή 

αντιγραφή) ενός υπάρχοντος ή προτεινόμενου συστήματος (π.χ., ένα project, μια 

επιχείρηση, ένα ορυχείο, ένα φράγμα νερού, ένα δάσος, τα όργανα στο σώμα μας), 

προκειμένου να εντοπιστούν και να κατανοηθούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που 

ελέγχουν το σύστημα και συνάμα να προβλεφθεί η μελλοντική συμπεριφορά του 

συστήματος. Σχεδόν κάθε σύστημα το οποίο μπορεί να περιγραφεί ποσοτικά 

χρησιμοποιώντας εξισώσεις και κανόνες, μπορεί να προσομοιωθεί [1]. 

Τα προβλήματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στον πραγματικό κόσμο είναι 

συνήθως αρκετά πολύπλοκα.  Σε πολλές περιπτώσεις  μπορεί να είναι τόσο πολύπλοκα 

που δεν μπορεί να φτιαχτεί ένα απλό μαθηματικό μοντέλο για να τους καλύψει. Σε αυτή 

την περίπτωση, η συμπεριφορά του συστήματος (προβλήματος) απαιτείται να 

υπολογιστεί με μια προσομοίωση. 

Οι προσομοιώσεις συνήθως αναφέρονται είτε ως διακριτές, είτε ως συνεχείς, 

ανάλογα τον τρόπο με τον οποίο αλλάζουν οι μεταβλητές τους στις διάφορες 

καταστάσεις. Ως Διακριτές, χαρακτηρίζονται όταν οι μεταβλητές κατάστασης αλλάζουν 

ακαριαία σε διακριτά σημεία στο χρόνο. Στην συνεχή προσομοίωση, οι μεταβλητές 
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αλλάζουν συνεχώς, συνήθως μέσω μιας συνάρτησης στην οποία ο χρόνος είναι η μία 

μεταβλητή [2]. Στην πράξη, οι περισσότερες προσομοιώσεις χρησιμοποιούν και τις δύο 

(διακριτές και συνεχείς) μεταβλητές κατάστασης, αλλά μία από αυτές είναι κυρίαρχη και 

καθοδηγεί την κατάταξη του συνόλου της προσομοίωσης. 

 2.1.2 Ιστορία Προσομοίωσης 

Η έννοια της προσομοίωσης, όπως χρησιμοποιείται παραπάνω, δεν υφίσταται για 

περισσότερο από μια δεκαετία, ωστόσο η προσομοίωση δεν είναι μια νέα ιδέα. Στην 

αρχαία Ρώμη, οι στρατιωτικοί εκπαιδεύονταν σε αγώνες με εικονικές μάχες, 

χρησιμοποιώντας όπλα προπόνησης. Αυτό ξεκίνησε από μάχες ένας εναντίον ενός, αλλά 

σταθερά μεταφέρθηκε σε μάχες μεταξύ των διαφόρων μονάδων (και περισσότερων 

μονομάχων). Ο σκοπός αυτών των μαχών ήταν να μην τραυματιστεί κάποιος, παρ 'όλα 

αυτά τα άτομα κάθε πλευράς να αποκτήσουν σημαντική εμπειρία μάχης. Η εμπειρία από 

την προσομοίωση μάχης παρείχε στον ρωμαϊκό στρατό ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε 

σχέση με οποιονδήποτε άλλο στρατό. Κατά συνέπεια, αυτό συνέβαλε στην ταχεία 

επέκταση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας [3]. 

Αιώνες αργότερα, η εποχή της Αναγέννησης (1300-1600 μ.Χ.) σηματοδότησε 

την έναρξη σημαντικών επιστημονικών ερευνών. Επιστήμονες όπως ο Λεονάρντο Ντα 

Βίντσι και ο Κοπέρνικος, χρησιμοποιούσαν μοντέλα - ρέπλικες σε μικρότερη κλίμακα, 

για όλες τις ιδέες τους, με σκοπό να αντιγράψουν και να ελέγξουν τη λειτουργικότητά 

τους [4]. Για παράδειγμα ο Ντα Βίντσι έκανε σκίτσα και μοντέλα διάφορων ιπτάμενων 

μηχανών, ενώ ο Κοπέρνικος δημιούργησε ένα μοντέλο που αναπαριστούσε το ηλιακό 

σύστημα, τοποθετώντας τον ήλιο στο κέντρο του συστήματος, με τους πλανήτες που 

περιστρέφονται γύρω από αυτόν. 

Η Αναγέννηση σηματοδοτεί επίσης την περίοδο κατά την οποία το διάσημο 

παιχνίδι στρατηγικής σκάκι, πήρε τη σημερινή μορφή του. Κατά τη διάρκεια του 16ου 

αιώνα δημοσιεύτηκαν διάφορα άρθρα και βιβλία σχετικά με τις διάφορες στρατηγικές 

του σκακιού, πράγμα που αποτέλεσε μια πρώιμη μορφή της θεωρίας των παιγνίων. 

Τελικά, το 1997 η IBM δημιούργησε το «Deep Blue», έναν υπολογιστή ικανό να νικήσει 

τον παγκόσμιο πρωταθλητή Γκάρι Κασπάροφ. Το «Deep Blue» ήταν ικανό να 

προσομοιώσει και να αναλύσει μακρές ακολουθίες κινήσεων, με μέσο ρυθμό 100 

εκατομμύρια κινήσεις το δευτερόλεπτο [5]. 

Στον 20ο αιώνα, η προσομοίωση αποτέλεσε ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία 

της εκπαίδευσης. Ο πρώτος προσομοιωτής πτήσης, επονομαζόμενος «Link Trainer», 
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δημιουργήθηκε για να εκπαιδεύσει τους μελλοντικούς πιλότους. Ο προσομοιωτής αυτός 

αποτελούνταν μόνο από ξύλινες σανίδες και ένα σύστημα πλοήγησης [6]. Αργότερα 

αναπτύχθηκε περαιτέρω (δεκαετία του τριάντα), φτάνοντας στο σήμερα, όπου οι 

σύγχρονοι εξομοιωτές πτήσης είναι πιστά αντίγραφα ενός πραγματικού πιλοτηρίου, με 

πλήρη όργανα και χειριστήρια. 

 2.1.3 Προσομοιώσεις σε Η/Υ (Computer Simulations) 

Με την στενή έννοια του όρου, μια προσομοίωση σε υπολογιστή είναι ένα 

πρόγραμμα που εκτελείται σε έναν υπολογιστή, που χρησιμοποιεί βήμα - βήμα τις 

κατάλληλες μεθόδους για να διερευνήσει κατά προσέγγιση, την συμπεριφορά ενός 

μαθηματικού μοντέλου [7]. Συνήθως αυτό, είναι ένα σύστημα μοντέλου πραγματικού 

κόσμου (αν και το εν λόγω σύστημα θα μπορούσε να είναι είτε φανταστικό, είτε 

υποθετικό). 

Γενικότερα, μπορούμε να σκεφτούμε την προσομοίωση σε υπολογιστή, ως μια 

ολοκληρωμένη μέθοδο για τη μελέτη συστημάτων. Η συγκεκριμένη μέθοδος επίλυσης 

περιγράφεται μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία [8], η οποία περιλαμβάνει την 

επιλογή ενός μοντέλου, την εύρεση ενός τρόπου το εν λόγω μοντέλο να πάρει μορφή 

ώστε να  μπορεί να τρέξει σε έναν υπολογιστή, τον υπολογισμό του κατάλληλου 

αλγορίθμου και  την οπτικοποίηση και μελέτη των στοιχείων που προκύπτουν [9]. 

Οι δύο τύποι προσομοίωσης σε υπολογιστή συχνά διακρίνονται σε αριθμητικές 

προσομοιώσεις (equation-based) και πολύ-πρακτορικές (agent-based) προσομοιώσεις 

[10]. Και οι δύο χρησιμοποιούνται για τρεις διαφορετικούς (γενικού είδους) σκοπούς: 

πρόβλεψη, κατανόηση, και διερεύνηση. 

Βρίσκουμε τις agent-based προσομοιώσεις περισσότερο στις κοινωνικές 

επιστήμες, αν και μπορούμε επίσης να τις διεξάγουμε στον τομέα της τεχνητής 

νοημοσύνης, της επιδημιολογίας, της οικολογίας, καθώς και σε κάθε κατάσταση όπου 

έχουμε αλληλεπίδραση πολλών διαφορετικών μονάδων. Σε  αντίθεση με τις αριθμητικές 

προσομοιώσεις, οι πολυ-πρακτορικές διαφέρουν στο γεγονός ότι η συμπεριφορά των 

κάθε διαφορετικών οντοτήτων, υπαγορεύεται από τους δικούς τους (προσωπικούς - 

αυτόνομους) κανόνες, και όχι από γενικούς (κάθε οντότητα έχει την δική της 

«συμπεριφορά»). 

Με τις agent-based προσομοιώσεις, θα ασχοληθούμε περισσότερο στην συνέχεια 

της εργασίας. 
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 2.1.4 Σκοπός Προσομοίωσης 

Μια προσομοίωση επιτρέπει την ανάλυση των δυνατοτήτων ενός συστήματος, 

των ικανοτήτων του, καθώς και την συμπεριφορά του, χωρίς να απαιτείται η κατασκευή 

και η δοκιμή του σε πραγματικό επίπεδο. Για παράδειγμα, δεδομένου ότι είναι 

εξαιρετικά δαπανηρό να γίνουν πειράματα σε ένα ολόκληρο εργοστάσιο για να 

καθορίσει η καλύτερη διαμόρφωση και λειτουργία του, μια προσομοίωση του 

εργοστασίου μπορεί να είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Υπάρχουν επίσης συστήματα, όπως 

πυρηνικοί αντιδραστήρες και πολεμικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ 

επικίνδυνο να πραγματοποιηθούν απλά για χάρη μιας ανάλυσης, κάτι που γίνεται τελικά 

μέσω προσομοίωσης. 

Μία ακόμα χρήση της προσομοίωσης είναι να ρίξει φως στους 

βαθύτερους/βασικούς μηχανισμούς που ελέγχουν/επηρεάζουν τη συμπεριφορά ενός 

συστήματος. Πιο πρακτικά, η προσομοίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβλέψει 

(πρόβλεψη) τη μελλοντική συμπεριφορά ενός συστήματος και να καθορίσει τι μπορεί να 

την επηρεάσει. Μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί για να προβλέψει τον τρόπο με τον 

οποίο το σύστημα θα εξελιχθεί και πως θα αλληλεπιδράσει σε σχέση με το περιβάλλον 

του, έτσι ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε τυχόν αναγκαίες αλλαγές που θα 

βοηθήσουν να τροποποιηθεί και εκτελεστεί με τον τρόπο που επιθυμούμε. 

Συνολικά οι προσομοιώσεις σε υπολογιστή, χρησιμοποιούνται με σκοπό την 

αναπαράσταση δεδομένων ενός συστήματος, με σκοπό την πρόβλεψη των δεδομένων 

που δεν έχουμε (αναζήτηση καινούριων δεδομένων), και με σκοπό την κατανόηση των 

δεδομένων που ήδη έχουμε (αναζήτηση απαντήσεων μελετώντας εναλλακτικές 

πρακτικές) [11]. 

 2.1.5 Διαδικασία Προσομοίωσης 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η δημιουργία και λειτουργία μιας προσομοίωσης 

πραγματοποιείται μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες. Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε 

ένα παράδειγμα διαδικασίας σε 11 βήματα, που σκοπό έχει την ανάπτυξη, την 

επικύρωση, τη λειτουργία, και την ανάλυση των αποτελεσμάτων μιας προσομοίωσης 

[12]. 
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Εικόνα 2-1 Simulation Study Schematic (Figure 1) [13] , Simulation Development 

Process 

 

1. Προσδιορισμός του προβλήματος: είναι σημαντικό να καθοριστεί το πρόβλημα 

με σαφήνεια, καθώς και οι στόχοι, απαιτήσεις και τυχόν όρια του μοντέλου που 

θα κληθεί να αντιμετωπίσει. 

2. Διατύπωση του προβλήματος: ορισμός των κατάλληλων θεωρητικών μοντέλων, 

ανάλογα με τον προσδιορισμό του προβλήματος (πχ αλγόριθμοι που θα 

χρησιμοποιηθούν, είσοδος/έξοδος δεδομένων, περιορισμοί, χρόνος, εξοπλισμός 

κλπ). 

3. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από το πραγματικό σύστημα: (όλες οι 

πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν ως εισαγόμενα δεδομένα στην 

προσομοίωση. Είναι η πιο επιρρεπής φάση σε λάθη και σφάλματα) 

4. Διατύπωση και Ανάπτυξη ενός μοντέλου 

5. Επικύρωση (Validation) του μοντέλου: διαδικασία επαλήθευσης, επικύρωσης και 

πιστοποίησης του μοντέλου που αναπτύχθηκε 

6. Σχεδιασμός πειράματος: σε αυτή τη φάση, προσδιορίζονται οι μέθοδοι που θα 

διενεργηθούν, ώστε να έχουμε τις επιθυμητές απαντήσεις στο τέλος της 

προσομοίωσης 

7. Εκτέλεση προσομοίωσης: προσδοκούμε στην «παραγωγή» δεδομένων εξόδου 
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8. Συλλογή δεδομένων εξόδου 

9. Ανάλυση δεδομένων: τα δεδομένα ενδέχεται να είναι ογκώδη ή μη κατανοητά. Η 

επιλογή των κατάλληλων διεπαφών χρήστη, θα παρέχει την κατάλληλη 

παρουσίαση των δεδομένων, για κάθε χρήση. 

10. Καταγραφή αποτελεσμάτων και διαδικασίας: σημαντικό για την επικύρωση των 

αποτελεσμάτων αλλά και την δυνατότητα για μελλοντικές βελτιώσεις. 

11. Επέκταση μοντέλου: είτε για την ίδια χρήση με διαφοροποιημένα δεδομένα, είτε 

για διαφορετικές χρήσεις σε συναφή «προβλήματα». 

 2.1.6 Είδη Προσομοίωσης 

Στην βιβλιογραφία βρίσκουμε αρκετά είδη προσομοιώσεων με διακριτές 

διαφορές στην διαδικασία της μοντελοποίησης, της πραγματοποίησης της προσομοίωσης 

καθώς και στους διαφορετικούς τύπους εξόδων – αποτελεσμάτων [12]. 

 2.1.6.1 Discrete Event Simulation 

Η προσομοίωση διακεκριμένων γεγονότων αφορά την μοντελοποίηση ενός 

συστήματος καθώς αυτό εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου. Σε αυτή την περίπτωση, 

το σύστημα αναπαρίσταται σαν μια χρονική σειρά γεγονότων (events). Στην 

αναπαράσταση ενός τέτοιου συστήματος οι μεταβλητές κατάστασης μεταβάλλονται 

στιγμιαία σε διακεκριμένες χρονικές στιγμές. 

Για αυτόν το λόγο, θα πρέπει ο σχεδιαστής να παρακολουθεί την τρέχουσα τιμή 

του χρόνου προσομοίωσης, καθώς η προσομοίωση προχωρά. Μια διαδεδομένη μέθοδος 

για να προχωρά ο χρόνος από της μία τιμή στην επόμενη, είναι η χρήση ενός ρολογιού 

(μετρητή) προσομοίωσης, με την διαδικασία "next event time advance" (κάθε γεγονός 

και επόμενη τιμή στον χρόνο προσομοίωσης). Κλασικό παράδειγμα μοντέλου 

προσομοίωσης διακεκριμένων γεγονότων είναι μια ουρά πελατών (μαγαζιού, 

δ.υπηρεσίας, τράπεζας). 

 2.1.6.2 Scenario based Simulation 

Στην προσομοίωση βασισμένη στην υπόθεση, ο χρήστης κατά την διάρκεια της 

προσομοίωσης, καλείται να πάρει αποφάσεις για την έκβαση, σε μορφή εναλλακτικών 

επιλογών. Με αυτό τον τρόπο, το σύστημα παρέχει στον χρήστη όλα τα αποτελέσματα 

των εναλλακτικών αποφάσεων που πήρε. 

 2.1.6.3 Numeric based Simulation 
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Στην προσομοίωση βασισμένη σε αριθμητικά δεδομένα, ο χρήστης εισάγει στο 

μοντέλο όλα τα δεδομένα, λαμβάνοντας ως απόκριση (feedback) αξιολογημένες 

αποφάσεις με συγκριτικές αναφορές και γραφήματα. Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο 

στον τομέα της οικονομίας και των επιχειρηματικών επενδύσεων. 

 2.1.6.4 Distributed Simulation 

Στην κατανεμημένη προσομοίωση, παράλληλα ή κατανεμημένα υπολογιστικά 

συστήματα συνδέονται μεταξύ τους για να φέρουν σε πέρας την προσομοίωση στον 

καλύτερο δυνατό χρόνο. Στα κατανεμημένα συστήματα τα διαφορετικά τμήματα της 

υπολογιστικής εργασίας κατανέμονται σε διαφορετικούς επεξεργαστές που δουλεύουν 

παράλληλα. 

 2.1.6.5 Continuous Simulation 

Η συνεχής προσομοίωση είναι η μοντελοποίηση ενός συστήματος κατά μήκος 

του χρόνου όπου οι μεταβλητές κατάστασης μεταβάλλονται συνεχώς σε σχέση με το 

χρόνο. Γίνεται χρήση των διαφορικών εξισώσεων που δίνουν σχέσεις για τους ρυθμούς 

αλλαγής των μεταβλητών κατάστασης σε σχέση με το χρόνο. 

 2.1.7 Πλεονεκτήματα / Μειονεκτήματα / Συμπεράσματα 

Το κυριότερο πλεονέκτημα της χρήσης της μεθόδου της προσομοίωσης είναι η 

δυνατότητα δοκιμών εναλλακτικών λύσεων στη λειτουργία ενός συστήματος σε τεχνητό 

περιβάλλον, με σκοπό τον προσδιορισμό της βέλτιστης λύσης που θα ικανοποιεί τις 

προδιαγραφές που έχουν οριστεί. 

Επίσης η προσομοίωση επιτρέπει σε ελάχιστο χρόνο τη μελέτη ενός μεγάλης 

χρονικής διάρκειας διαστήματος λειτουργίας ενός συστήματος. Με την προσομοίωση 

επιτρέπετε ο υπολογισμός της απόδοσης ενός υπάρχοντος συστήματος κάτω από 

προτεινόμενες συνθήκες λειτουργίας. 

Εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η αποφυγή δαπανών (σε σχέση με τις 

αντίστοιχες "πραγματικές" δοκιμές), ενώ συγχρόνως παρέχεται η δυνατότητα καλύτερου 

ελέγχου των συνθηκών των πειραμάτων και μελέτης συστημάτων με ασφάλεια. 

Στα μειονεκτήματα της προσομοίωσης, είναι η απαιτητική σε χρόνο ανάπτυξη 

ενός μοντέλου, όπως και η σωστή αναπαράσταση τους, καθώς αν το μοντέλο που 

σχεδιαστεί δεν παριστάνει σωστά το προς μελέτη σύστημα, τα αποτελέσματα δεν θα 

δώσουν σωστές πληροφορίες. 
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Η προσομοίωση είναι ένα ισχυρό και σημαντικό εργαλείο, διότι παρέχει την 

δυνατότητα αξιολόγησης και  πειραματισμών σε ένα εικονικό σύστημα, αποφεύγοντας 

την απαγορευτικά δαπανηρή, χρονοβόρα, ή απλά ανέφικτη πραγματοποίηση τους στον 

πραγματικό κόσμο. Μας επιτρέπει να ρωτήσουμε (κατά κάποιο τρόπο) "Τι θα γινόταν 

αν…;" σχετικά με ένα σύστημα, παίρνοντας τις απαντήσεις χωρίς να χρειάζεται να 

πειραματιστούμε στο ίδιο το σύστημα. 

 

 2.2  Μοντελοποίηση και προσομοίωση με βάση τους Πράκτορες 

(ABMS) 

 2.2.1 Ορισμός Μοντελοποίησης με Πράκτορες 

Αν και μπορούν να βρεθούν μια σειρά από διάφορους ορισμούς για την 

μοντελοποίηση με Πράκτορες (Agent Based Modeling) στη βιβλιογραφία, βάσει  

πρακτικής εφαρμογής, μπορούμε να την ορίσουμε ως μια ουσιαστική αποκεντρωμένη, 

ατομοκεντρική (σε αντίθεση με το επίπεδο του συστήματος) προσέγγιση για τον 

σχεδιασμό ενός μοντέλου. 

Κατά το σχεδιασμό ενός μοντέλου που βασίζεται σε πράκτορες, ο σχεδιαστής 

προσδιορίζει τις οντότητες (τους πράκτορες) που βρίσκονται ενεργές στο σύστημα, 

καθορίζει την συμπεριφορά τους, τους τοποθετεί σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, 

δημιουργεί τις σχέσεις, και «τρέχει» την προσομοίωση. Η συνολική συμπεριφορά (και το 

αποτέλεσμα της προσομοίωσης), προκύπτει ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης πολλών 

ατομικών συμπεριφορών [14]. 

Ως πράκτορες που πρόκειται να προτυποποιηθούν, θα μπορούσαν να 

αντιστοιχιστούν σε οντότητες που έχουν φυσική ύπαρξη όπως οι άνθρωποι, τα κύτταρα, 

μια επιχείρηση, οχήματα, πόλεις, ζώα, πλοία, προϊόντα, κ.λπ. , όπως και οντότητες χωρίς 

φυσική υπόσταση, όπως μονάδες συλλογής πληροφοριών [15]. Ως καταστάσεις αυτών, 

θα χαρακτηρίζαμε την μνήμη τους, τις αντιδράσεις τους, τους στόχους τους ή τις όποιες 

αναφορές της κατάστασης τους. 

Ένα μοντέλο βασισμένο στους πράκτορες, αποτελείται από ένα περιβάλλον ή 

πλαίσιο που ορίζει  το πεδίο εφαρμογής και τους κανόνες δράσης, μαζί με έναν αριθμό 

πρακτόρων που εκπροσωπούν έναν ή περισσότερους παράγοντες των οποίων οι 

παράμετροι και η συμπεριφορά έχουν οριστεί προηγουμένως [14]. Κατά την διάρκεια 

της εκτέλεσης του μοντέλου, τα χαρακτηριστικά του κάθε πράκτορα παρακολουθούνται 
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μέσα στο χρόνο και χώρο, προσφέροντας (ή όχι) απαντήσεις σε ερωτήματα που έχει 

θέσει μια προσομοίωση. 

 2.2.2 Πράκτορες – Agents 

Αν και δεν υπάρχει ακριβής ορισμός του όρου “πράκτορας”, οι διάφοροι ορισμοί 

έχουν την τάση να συμφωνήσουν σε περισσότερα σημεία από ό, τι διαφωνούν. Κάποιοι 

αναγνωρίζουν οποιοδήποτε είδος ανεξάρτητου component (λογισμικό, μοντέλο, κλπ.), 

ως πράκτορα. Σε αυτή την προσέγγιση, η συμπεριφορά κάθε τέτοιου πράκτορα μπορεί 

να είναι απλή ή αντιδραστική με κανόνες λήψης αποφάσεων (if-then), είτε σε γενικές 

συμπεριφορικά μοντέλα (όπως το BDI belief-desire-intent), είτε σε σύνθετα μοντέλα που 

βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) [14]. 

Υπάρχουν κι αυτοί που επιμένουν πως η συμπεριφορά ενός component πρέπει να 

είναι προσαρμοστική, προκειμένου αυτή να θεωρηθεί ως πράκτορας. Επιπρόσθετα ένας 

πράκτορας θα πρέπει να μπορεί να μάθει από το περιβάλλον του και να αλλάζει την 

συμπεριφορά τους ως αποτέλεσμα της εμπειρίας του. Ο Casti [16] μάλιστα υποστηρίζει 

πως  οι πράκτορες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο τους κανόνες βασικού επιπέδου 

(αφορούν το περιβάλλον) για τη συμπεριφορά τους, όσο και μια σειρά υψηλότερου 

επιπέδου με  "κανόνες ικανούς να αλλάξουν τους (βασικούς) κανόνες" (ή αλλιώς 

κανόνες προσαρμογής)." 

Τέλος σύμφωνα με τον Jennings [17] , το σημαντικότερο χαρακτηριστικό ενός 

πράκτορα είναι η ικανότητα να παίρνει αποφάσεις, ανταποκρινόμενος ενεργά στις 

αλλαγές του περιβάλλοντος και όχι παθητικά. 

Η αναπαράσταση των οντοτήτων του πραγματικού κόσμου ως πράκτορες σε ένα 

πρόγραμμα, είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχεία της μοντελοποίησης (agent-based 

modelling). Από την μία πλευρά, επιδιώκουμε να προσδιορίσουμε ποιες πληροφορίες 

χρειάζεται ένας πράκτορας να έχει, πώς μπορεί να διαχειριστεί αυτές τις πληροφορίες, 

πώς αλληλεπιδρά με άλλους πράκτορες και το περιβάλλον του. Έτσι, οι μηχανισμοί για 

τον χειρισμό τέτοιων πληροφοριών μπορεί να περιλαμβάνουν αλγόριθμους ή νευρωνικά 

δίκτυα. 

Από την άλλη πλευρά, αυτή του προγραμματισμού,  πρέπει να ορίσουμε τις 

κατηγορίες των πρακτόρων, να αναπαραστήσουμε τις όποιες πληροφορίες σε μορφή 

δομών δεδομένων, να γραφούν οι μηχανισμοί επεξεργασίας δεδομένων και οι κανόνες 

για το πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους. Για παράδειγμα, ένας 

πράκτορας μπορεί να χρειαστεί να μάθει θέσεις με ιδιαίτερη σημασία στο περιβάλλον, 
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όπως για παράδειγμα τις θέσεις όπου βρίσκεται η τροφή. Το ποιες θα είναι οι ενέργειες 

του πράκτορα μπορεί να είναι  απλά αλλαγές στην κατάσταση του περιβάλλοντος ή 

αλληλεπιδράσεις με άλλους πράκτορες.  

Σε ένα πολύ-πρακτορικό μοντέλο, μπορούν επίσης να υλοποιηθούν πιο 

εξελιγμένοι γνωστικοί μηχανισμοί, όπως η μνήμη και τα κίνητρα που οδηγούν τις 

ενέργειες του κάθε πράκτορα. 

 2.2.2.1 Χαρακτηριστικά Πρακτόρων 

Καθαρά από άποψη μοντελοποίησης, θεωρούμε πως οι πράκτορες έχουν 

ορισμένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά [14]: 

 αυτονομία: η ικανότητα των πρακτόρων να δρουν χωρίς την επέμβαση των 

χρηστών η άλλων συστημάτων. Έχουν τον πλήρη έλεγχο της εσωτερικής τους 

κατάστασης και συμπεριφοράς. 

 αντιδραστικότητα: η ικανότητα των πρακτόρων να αντιλαμβάνονται το 

περιβάλλον τους και να αντιδρούν μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια στις 

αλλαγές που επέρχονται σε αυτό. 

 προνοητικότητα: η ικανότητα των πρακτόρων να επιδεικνύουν συμπεριφορά που 

κατευθύνεται από τους στόχους, λαμβάνοντας ουσιαστικά κάποια πρωτοβουλία 

ανάλογα με τις συνθήκες οι οποίες εμφανίζονται στο περιβάλλον. 

 κοινωνικότητα: η ικανότητα των πρακτόρων να αλληλεπιδρούν με άλλους 

πράκτορες (και πιθανόν με χρήστες) για την επίτευξη των στόχων. 

 κινητικότητα: η ικανότητα των πρακτόρων να μην παραμένουν στατικοί, αλλά να 

κινούνται σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον. 

 προσαρμοστικότητα: η ικανότητα των πρακτόρων να προσαρμόζονται διαρκώς 

στο περιβάλλον τους ή τις απαιτήσεις του χρήστη, να έχουν δηλαδή ικανότητα 

για μάθηση. 

 ειλικρίνεια: οι πράκτορες δεν δίνουν ποτέ εσκεμμένα λάθος πληροφορίες. 

 αγαθή προαίρεση: οι πράκτορες συνεχώς καταβάλουν προσπάθεια  να πετύχουν 

τους στόχους τους 

 λογικότητα: η ικανότητα των πρακτόρων να δρουν για την επίτευξη των στόχων 

που τους έχουν ανατεθεί 
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 2.2.3 Περιβάλλον 

Σε ένα agent-based μοντέλο, οι πράκτορες αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον . Τα 

περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από χώρους στους οποίους οι πράκτορες 

συμπεριφέρονται και αλληλεπιδρούν και  μπορεί να είναι διακριτοί, συνεχείς, ή να 

χαρακτηρίζονται από ένα σύμπλεγμα πολλών χώρων. Ανάλογα με τη φύση του χώρου, 

πρέπει να γραφτούν κατάλληλοι κανόνες που καθορίζουν την κίνηση των πρακτόρων, 

τους τρόπους με τους οποίους αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον αλλά και μεταξύ τους 

και όλους τους απαραίτητους τρόπους/μηχανισμούς για να επεξεργάζονται τις 

πληροφορίες που λαμβάνουν. 

Κατά τη διάρκεια του καθορισμού ενός περιβάλλοντος για πράκτορες, κάνουμε 

αρκετές παραδοχές, κάτι που είναι συχνό  σε όλα τα μοντέλα. Όλες αυτές οι παραδοχές 

είναι λίγο ή πολύ λανθασμένες, όμως ο στόχος είναι να «επιλέξουμε» αυτές που 

παρέχουν την καλύτερη προσέγγιση. Τις περισσότερες φορές η αναπαράσταση ενός 

τρισδιάστατου κόσμου, όπου ανεξάρτητες μονάδες-οντότητες κινούνται και 

αλληλεπιδρούν, μπορεί να αναπαρασταθεί επιτυχώς σε ένα δισδιάστατο διακεκριμένο 

χώρο. Το πρόβλημα είναι πως δεν υπάρχουν κανόνες που δείχνουν ποιες από τις 

παραδοχές που έχουμε κάνει είναι “ακίνδυνες” και ποιες όχι [18]. 

Σύμφωνα με τους Russell και Norvig [19], τα περιβάλλοντα κατηγοριοποιούνται 

ως εξής: 

Προσβάσιμα – Μη προσβάσιμα: όταν ο πράκτορας μέσω αισθητήρων έχει 

διαθέσιμη την πλήρη πληροφορία της κατάστασης του περιβάλλοντος, τότε το 

περιβάλλον είναι προσβάσιμο και κατά συνέπεια ο πράκτορας δεν απαιτείται να διατηρεί 

καμία εσωτερική κατάσταση. 

Διακριτά – Συνεχή: στο διακριτό περιβάλλον υπάρχει πεπερασμένος αριθμός 

ενεργειών και ερεθισμάτων στον μηχανισμό αντίληψης του πράκτορα. 

Αιτιοκρατικά – Μη αιτιοκρατικά: όταν μια συγκεκριμένα ενέργεια επιφέρει 

συγκεκριμένα αποτελέσματα και η επόμενη κατάσταση του περιβάλλοντος καθορίζεται 

αποκλειστικά από την τρέχουσα, τότε το περιβάλλον είναι αιτιοκρατικό 

Επεισοδιακά – Μη επεισοδιακά: στα επεισοδιακά περιβάλλοντα ο πράκτορας δεν 

είναι απαραίτητο να σκέφτεται μακροπρόθεσμα, καθότι η εμπειρία του χωρίζεται σε 

διακριτά επεισόδια 
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Δυναμικά – Στατικά: το δυναμικό περιβάλλον μεταλλάσσεται κατά τη διάρκεια 

που ο πράκτορας εκτελεί ενέργειες, απαιτώντας από αυτόν την ανάγκη παρατήρησης 

πριν αποφασίσει ποια ενέργεια να εκτελέσει 

 2.2.4 Αρχιτεκτονικές Πρακτόρων 

Ένας πράκτορας κάνει εκτίμηση των αλλαγών του περιβάλλοντος που βρίσκεται, 

και αποφασίζει πως θα ενεργήσει ώστε να εκπληρώσει τους στόχους του, με βάση την 

αρχιτεκτονική του. Πρακτικά η αρχιτεκτονική των πρακτόρων αφορά την ίδια τους την 

δομή, τα επιμέρους συστατικά στοιχεία τους καθώς και την διαδικασία ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ τους. 

Οι πράκτορες κατηγοριοποιούνται στις παρακάτω αρχιτεκτονικές [20]: 

 2.2.4.1 Αντιδραστικοί Πράκτορες  (Reactive Agents) 

Είναι η πιο απλή κατηγορία αρχιτεκτονικής. Οι αντιδραστικοί πράκτορες δεν 

χαρακτηρίζονται από κάποια εσωτερική αναπαράσταση του περιβάλλοντος όπου 

βρίσκονται, με την συμπεριφορά τους να βασίζεται αποκλειστικά στην διαδικασία 

ερεθίσματος-αντίδρασης, χωρίς μάλιστα να έχουν κάποιου είδους μνήμη. 

Οι αντιδραστικοί πράκτορες έχουν δύο υποκατηγορίες τους «απλούς» (simple 

reactive agents) και τους «βασισμένους σε μοντέλο» (model-based reactive agents) με 

τους δεύτερους να έχουν την δυνατότητα να συγκρίνουν τα ερεθίσματα που λαμβάνουν 

από την τρέχουσα κατάσταση του κόσμου, με ένα εσωτερικό μοντέλο που διαθέτουν για 

το πώς εξελίσσεται ο τελευταίος. Και στις δύο υποκατηγορίες οι πράκτορες αντιδρούν με 

βάση τους κανόνες που έχουν για την αντίστοιχη αίσθηση. 

 2.2.4.2 Πράκτορες με Εσωτερική Κατάσταση  (Internal State Agents) 

Είναι οι πράκτορες που έχουν μία συμβολική αναπαράσταση του κόσμου μέσα 

στον οποίο βρίσκονται και διαθέτουν ένα σύνολο κανόνων συμπεριφοράς βάσει των 

οποίων σχεδιάζουν την επόμενη ενέργειά τους προμελετώντας τα αποτελέσματά αυτής 

«εσωτερικά». Για να το πετύχουν αυτό, χρησιμοποιούν συλλογιστικές μεθόδους και 

τεχνικές ταυτοποίησης προτύπων. 

 

Βρίσκουμε δύο υποκατηγορίες πρακτόρων με εσωτερική κατάσταση, τους 

πράκτορες με στόχους και τους πράκτορες με πεποιθήσεις-επιθυμίες-προθέσεις. 

Οι πράκτορες με στόχο (goal-based agent), εκτός των πληροφοριών που 

λαμβάνουν μέσω των αισθητήρων τους για την τρέχουσα κατάσταση του κόσμου, 
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διαθέτουν πληροφορίες που περιγράφουν τον επιδιωκόμενο στόχο τους. Ως στόχο (goal) 

ορίζουμε το υποσύνολο όλων των επιθυμητών μελλοντικών καταστάσεων οι οποίες 

μπορούν να πραγματοποιηθούν,  χωρίς να έχουν «συγκρούσεις» μεταξύ τους. Ο 

πράκτορας επιλέγει την καταλληλότερη ενέργεια με βάση έναν συνδυασμό των στόχων 

του, τις πληροφορίες που λαμβάνει αλλά και την γνώση που έχει για τον κόσμο. 

Οι πράκτορες BDI (Beliefs – Desires –Intentions) βασίζουν τον τρόπο 

λειτουργίας τους με βάση τις «πεποιθήσεις», τις «επιθυμίες» και τις «προθέσεις» τους. 

Πεποιθήσεις (beliefs): είναι ουσιαστικά η αντίληψη του πράκτορα για τον κόσμο 

που βρίσκεται, συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου και των υπόλοιπων πρακτόρων. Οι 

πεποιθήσεις μπορούν να οδηγήσουν τον πράκτορα σε δημιουργία καινούριων (εφόσον 

περιλαμβάνουν συμπερασματικούς κανόνες), ενώ μια πεποίθηση ενός πράκτορα δεν 

είναι απαραιτήτως ορθή, ούτε «σταθερή» (γι’ αυτό και ονομάζεται «πεποίθηση» και όχι 

«γνώση»). 

 Επιθυμίες (desires): είναι οι στόχοι ή οι καταστάσεις που ο πράκτορας θα ήθελε 

να επιτύχει ή να φέρει εις πέρας. (πχ εύρεση του φθηνότερου αεροπορικού εισιτηρίου). 

Προθέσεις (intentions): είναι το τι έχει επιλέξει να κάνει ο πράκτορας, με ποια 

σειρά προτεραιότητας έχει αποφασίσει να διεκδικήσει τους στόχους του και ουσιαστικά 

ένα αρχικό πλάνο που σηματοδοτεί την αρχή του προγράμματος εκτέλεσης (πλάνο – μια 

ακολουθία ενεργειών). 

 2.2.4.3 Υβριδικοί Πράκτορες (Hybrid Agents) 

Η αρχιτεκτονική των υβριδικών πρακτόρων βασίζεται στο συνδυασμό των δύο 

πρώτων αρχιτεκτονικών με σκοπό την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων τους. 

Υπάρχουν τουλάχιστον δύο επίπεδα υπεύθυνα για την αντιδραστική συμπεριφορά και 

την συμπεριφορά με εσωτερική κατάσταση, με το καθένα να είναι ανεξάρτητο από το 

άλλο . 

 2.2.4.4 Κινητοί Πράκτορες (Mobile Agents) 

Πρόκειται ουσιαστικά για διεργασίες λογισμικού (software processes), οι οποίες 

εκτελούνται σε όποιον υπολογιστή κι αν μεταφερθούν. Έχουν την ικανότητα να 

μετακινούνται στο διαδικτυακό περιβάλλον τους χωρίς να απαιτείται συνεχώς 

επικοινωνία με τον server που είναι εγκατεστημένοι. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται 

δραστική μείωση στην κατανάλωση πόρων του δικτύου, χωρίς να επηρεάζεται η 

λειτουργία του πράκτορα κατά την διάρκεια τυχόν προβλημάτων επικοινωνίας. 
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 2.2.5 Πολυπρακτορικά Συστήματα 

Πολυπρακτορικό (Multi-Agent System) ονομάζεται “ένα σύστημα που 

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ως ένα σύνολο πρακτόρων που αλληλεπιδρούν”. Ο λόγος 

που χρειαζόμαστε τέτοιου είδους συστήματα, είναι γιατί ορισμένα προβλήματα για να 

επιλυθούν, απαιτούν δυνατότητες και γνώσεις περισσότερες του ενός πράκτορα. 

Η χρήση ενός συνόλου πρακτόρων έναντι ενός, δεν είναι ενδεδειγμένη για όλα τα 

συστήματα και δεν αποτελεί πάντα την βέλτιστη λύση σε μία προσομοίωση. Το 

σημαντικό σε ένα πολυπρακτορικό σύστημα είναι να βρεθεί ο κατάλληλος αριθμός 

πρακτόρων, η κατάλληλη επικοινωνία μεταξύ τους αλλά και η αντίστοιχη συνεργασία. 

Ένα τέτοιο σύστημα εκτός από την επίλυση προβλημάτων που είναι πολύ 

πολύπλοκα να επιλυθούν αποδοτικά από ένα μόνο πράκτορα, στοχεύει στην επίλυση 

προβλημάτων που είναι από τη φύση τους κατανεμημένα, ενώ παράλληλα μπορεί να 

επιδιώκει την διασύνδεση και λειτουργία ήδη υπαρχόντων συστημάτων (legacy systems) 

[21]. 

Κύριο χαρακτηριστικό των συνεργαζόμενων πρακτόρων είναι ο συντονισμός 

(coordination). Για το συντονισμό, ένας αντιπροσωπευτικός ορισμός είναι ο παρακάτω: 

«O συντονισμός είναι η ιδιότητα ενός συστήματος πρακτόρων να φέρουν εις 

πέρας ενέργειες μέσα σε ένα κοινό περιβάλλον.» 

Υπάρχουν δύο τρόποι συντονισμού: 

 Διαπραγμάτευση (Negotiation) 

 Συνεργασία (Cooperation) 

Άλλα χαρακτηριστικά των πολυπρακτορικών συστημάτων είναι τα ακόλουθα 

[21] : 

 Κανένας πράκτορας δεν έχει πλήρη πληροφορία γιατί τα δεδομένα είναι 

κατανεμημένα. 

 Δεν υπάρχει κεντρικός έλεγχος στο σύστημα. 

 Οι υπολογισμοί γίνονται με ασύγχρονο τρόπο. 

 

Τα χαρακτηριστικά ενός πολυπρακτορικού συστήματος επιδρούν παράλληλα 

στον σχεδιασμό και τη λειτουργία των πρακτόρων που το αποτελούν. 

 2.2.5.1 Μοντέλα διασύνδεσης πολυπρακτορικών συστημάτων 
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Η αρχιτεκτονική δομή του συστήματος, δηλαδή η διασύνδεση των πρακτόρων 

του συστήματος μεταξύ τους, απαιτεί σχεδιασμό ανεξάρτητα από την δημιουργία και την 

ένταξη των πρακτόρων στο σύστημα. Τα επικρατέστερα μοντέλα διασύνδεσης για τη 

συνεργασία των πρακτόρων είναι τα συστήματα μαυροπίνακα (blackboard systems) και 

τα συστήματα ανταλλαγής μηνυμάτων (message passing systems). 

 

Συστήματα Μαυροπίνακα 

Στο μοντέλο με μαυροπίνακα η διασύνδεσης των πρακτόρων γίνεται μέσω μιας 

κεντρικής μονάδας ελέγχου που καλείται Μαυροπίνακας και χωρίζεται σε τρία 

επιμέρους τμήματα. [22] Την μονάδα Πηγής Γνώσης (knowledge source) που είναι 

ανεξάρτητο δομικό στοιχείο (module) που εμπεριέχει την απαραίτητη γνώση που 

χρειάζεται για να επιλυθεί ένα πρόβλημα, την μονάδα Ελέγχου (control component) που 

κάνει κριτική στις πηγές γνώσης και λαμβάνει αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο για την 

πορεία επίλυσης του προβλήματος και το διαμοιρασμό των πόρων του συστήματος και 

τον Μαυροπίνακα (blackboard) που ουσιαστικά αποτελεί την βάση δεδομένων με τα 

δεδομένα εισόδου και μερικές λύσεις και άλλα δεδομένα τα οποία αξιοποιούνται κατά 

την επίλυση του προβλήματος. 

 

Συστήματα Ανταλλαγής Μηνυμάτων  

Στο μοντέλο ανταλλαγής μηνυμάτων οι πράκτορες συνεργάζονται για την 

επίλυση ενός προβλήματος μέσω μηνυμάτων τα οποία αποστέλλουν ο ένας στον άλλο 

βάσει συγκεκριμένων γλωσσών υψηλού επιπέδου. Σε αντίθεση με το μοντέλο 

μαυροπίνακα, δεν περιέχεται κάποια κεντρική μονάδα για τον έλεγχο της πορείας 

επίλυσης προβλημάτων που δημιουργούνται από ασυμφωνίες μεταξύ των πρακτόρων 

και από ανάγκες διαμοιρασμού των περιορισμένων πόρων του συστήματος. Τα ζητήματα 

αυτά πρέπει να αναλύονται κατά τον σχεδιασμό του συστήματος ή μέσω ανταλλαγής 

μηνυμάτων και διαπραγματεύσεων μεταξύ των πρακτόρων [21]. 

 2.2.5.2 Επικοινωνία και Αλληλεπίδραση Πρακτόρων 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός πολυπρακτορικού συστήματος 

είναι η ύπαρξη πρωτοκόλλων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Τα πρωτόκολλα 

επικοινωνίας ορίζουν μηχανισμούς μέσω των οποίων οι πράκτορες μεταδίδουν 

μεμονωμένα μηνύματα, ενώ τα πρωτόκολλα αλληλεπίδρασης κατευθύνουν την 
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ανταλλαγή μίας σειράς μηνυμάτων μεταξύ των πρακτόρων (πραγματοποιούν διάλογο) 

[23]. 

Η επικοινωνία μεταξύ των πρακτόρων μπορεί να είναι σύγχρονη (ο πράκτορας 

που θέτει μία ερώτηση είναι απαραίτητο να διακόψει τη λειτουργία του, μέχρι να πάρει 

μία απάντηση) ή ασύγχρονη (η λειτουργία του πράκτορα δεν σταματά, παίρνοντας την 

απάντηση οποιαδήποτε στιγμή μετά το χρόνο υποβολής). 

Στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων επικοινωνίας απαιτείται συντονισμός 

(coordination) των πρακτόρων για αποφυγή αδιεξόδων στην επικοινωνία. Αυτός ο 

συντονισμός εκφράζεται ως συνεργασία (cooperation) όταν οι πράκτορες δεν έχουν 

αντικρουόμενους στόχους, ενώ στην αντίθετη περίπτωση ορίζεται ως διαπραγμάτευση 

(negotiation). 

 2.2.5.3 Σχεδίαση Συναισθηματικών Πρακτόρων (Emotional Agents) 

Στην προσπάθεια του σχεδιαστή να προσομοιώσει την συμπεριφορά ανθρώπων, 

κρίνεται αναγκαία η μοντελοποίηση συναισθημάτων, πράγμα που εφόσον επιτευχθεί 

σωστά, επιτρέπει τους πράκτορες να προσεγγίσουν την ανθρώπινη αντιμετώπιση σε 

καταστάσεις μη-προβλέψιμες, με σύνθετες δυνατότητες προσαρμογής στο περιβάλλον 

τους. 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ο χαρακτηρισμός ενεργειών και αποτελεσμάτων 

(επίτευξη – αποτυχία στόχων) ανάλογα με την απορρέουσα συναισθηματική κατάσταση 

αποτελεί ένα πολύτιμο μηχανισμό μάθησης, προσαρμογής και λήψης αποφάσεων ώστε 

να αποφεύγονται παρόμοιες λανθασμένες ενέργειες και αντίστοιχα να ενισχύονται οι 

σωστές. 

Η ένταση των συναισθημάτων μπορεί επιπλέον να αποτελέσει ένα σημαντικό 

παράγοντα για τον προσδιορισμό του βαθμού που τα γεγονότα επηρεάζουν τον 

πράκτορα και την λεπτομέρεια με την οποία τα παρατηρεί. Την ίδια στιγμή και ενώ 

δημιουργούνται νέοι στόχοι, με την ενσωμάτωση συναισθημάτων είναι δυνατόν να 

διατηρηθούν οι αρχικοί κυρίαρχοι στόχοι παρά την εισαγωγή νέων. 



26 

 3 Προσομοίωση Πεζών και Διαδικασία Επικύρωσης / 

Επαλήθευσης 

 3.1  Προσομοίωση Πεζών 

 3.1.1 Εισαγωγή στην Προσομοίωση Πεζών 

Η κίνηση και η συμπεριφορά των πεζών έχει μελετηθεί εμπειρικά για 

περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Τα πρώτα χρόνια, οι μέθοδοι εκτίμησης της 

κίνησης τους, βασίζονταν στην απευθείας παρατήρηση και σε χρήση φωτογραφικού 

υλικού, είτε απλές φωτογραφίες είτε ένα σύνολο λήψεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

(time lapse). 

Ο στόχος εκείνων των μελετών παρατήρησης συμπεριφοράς των πεζών, ήταν να 

προσδιοριστεί η έννοια του επιπέδου εξυπηρέτησης και να μελετηθεί ο σχεδιασμός 

χώρων όπου υπάρχει αυξημένη κίνηση [24]. Σε δεύτερο βαθμό έγινε μια προσπάθεια για 

δημιουργία  προτύπων συμπεριφοράς με τη μορφή σχέσεων αλληλεξάρτησης οι οποίες 

ωστόσο αποδείχτηκαν ανεπαρκείς, καθώς δεν ήταν δυνατή η εφαρμογή τους σε χώρους 

με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και ιδίως κάτω από συνθήκες εκκένωσης, δηλαδή συνθήκες 

έκτακτης ανάγκης. Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκαν πρότυπα προσομοίωσης με 

αντικείμενο την μελέτη τέτοιων συνθηκών, αλλά και τρόπους επιλογής ιδανικής 

διαδρομής. 

Κανένα από αυτά τα πρότυπα που μελετήθηκαν, δεν λάμβαναν υπόψη τα 

φαινόμενα αυτό-οργάνωσης που παρατηρούνται σε χώρους όπου υπάρχει πλήθος πεζών.  

Η πρώτη προσέγγιση προς αυτή τη κατεύθυνση έγινε με την υπόθεση πως τα πλήθη 

πεζών συμπεριφέρονται παρόμοια με τα αέρια και τα υγρά. Αυτό θα μπορούσε να 

επιβεβαιωθεί μερικώς, όμως για να είναι ρεαλιστική μία τέτοια θεωρία για την κίνηση 

πεζών θα έπρεπε να περιλαμβάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να λαμβάνονται 

υπόψη συγκεκριμένες κινήσεις αλληλεπίδρασης, όπως για παράδειγμα την τάση 

αποφυγής άλλων πεζών και την επιβράδυνση λόγω ελιγμών. Παρόλο που μία τέτοια 

θεωρία είναι εφαρμόσιμη, πρακτικά είναι περισσότερο χρήσιμη η προσομοίωση της 

κίνησης του κάθε πεζού μεμονωμένα καθώς τότε υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. 

Συνεπώς, στα πλαίσια της εργασίας η μελέτη της κίνησης των πεζών εστιάζεται 

κυρίως σε agent-based πρότυπα, τα οποία προσδιορίζουν τις οντότητες (τους πράκτορες) 

που βρίσκονται ενεργές στο σύστημα, καθορίζουν την συμπεριφορά τους στο 
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περιβάλλον και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους (Κεφάλαιο 2.2 της παρούσας 

εργασίας). 

 3.1.2 Μοντελοποίηση Κίνησης 

Η μοντελοποίηση της κίνησης και της συμπεριφοράς των πεζών, περιλαμβάνει 

ένα μεγάλο αριθμό μεταβλητών, πολλές από τις οποίες είναι όχι απλά άγνωστες, αλλά 

και δύσκολο να τις προσδιορίσουμε. 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την εκκένωση πλήθους πεζών κατά τη 

διάρκεια έκτακτων καταστάσεων. Αρχικά όσον αφορά τον όρο «πλήθος», εννοούμε το 

σύνολο των ανθρώπων που βρίσκονται στο ίδιο περιβάλλον και έχουν τον ίδιο στόχο, με 

τον καθένα από αυτούς να συμπεριφέρεται διαφορετικά. 

Παρότι δύσκολο να ερευνήσουμε τον διαφορετικό τρόπο που ενεργούν οι 

άνθρωποι (πεζοί) όταν βρίσκονται μέσα σε ένα πλήθος, μπορούμε να αντλήσουμε 

πληροφορίες για αυτούς από διάφορες μελέτες κοινωνικών μοντέλων. 

Στην προσπάθεια μας να μοντελοποιήσουμε την κίνηση, πρέπει να λάβουμε υπ’ 

όψιν μας τον συνολικό αριθμό των διαφορετικών οντοτήτων, τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά κάθε οντότητας, το κατά πόσον ο χώρος είναι διακριτός και με ποιον 

τρόπο γίνεται η κίνηση των οντοτήτων [25]. 

Για να την ανάγκη μοντελοποίησης της κίνησης, απαιτείται η μακροσκοπική και 

η μικροσκοπική προσέγγιση. Στην μακροσκοπική προσέγγιση δίνουμε έμφαση στο 

σύνολο της κίνησης του πλήθους, ενώ στην μικροσκοπική προσέγγιση, εστιάζουμε στην 

συμπεριφορά και την κίνηση κάθε μιας οντότητας ξεχωριστά, με σκοπό να 

προσδιοριστεί η κίνηση του συνόλου. 

 3.1.3 Microscopic Pedestrian Simulation Models 

Στην μικροσκοπική προσέγγιση κίνησης πεζών σε μια προσομοίωση, κάθε πεζός 

στο εκάστοτε μοντέλο αντιμετωπίζεται σαν μεμονωμένη οντότητα. Οι περισσότερες 

έρευνες για την κίνηση πεζών στο παρελθόν δεν λάμβαναν υπόψη της αλληλεπίδραση 

μεταξύ τους, μειώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της προσομοίωσης. Η 

μικροσκοπική προσέγγιση, έχει πιο γενική χρήση και υπολογίζονται/εξετάζονται 

λεπτομέρειες του σχεδιασμού [26]. 

 3.1.3.1 Μοντέλο «Social Force» (Microscopic Model) 
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Οι Dirk Helbing, πρότεινε το 1991 [27] ένα μοντέλο στο οποίο η κίνηση των 

πεζών μπορεί να περιγραφεί σαν να υπόκεινται σε «κοινωνικές δυνάμεις». Αυτές οι 

«δυνάμεις» δεν ασκούνται άμεσα από το προσωπικό περιβάλλον των πεζών, αλλά είναι 

ένα μέτρο για τα εσωτερικά κίνητρα των ατόμων να εκτελούν ορισμένες ενέργειες 

(κινήσεις) [28]. Η αντίστοιχη έννοια της δύναμης συζητείται λεπτομερέστερα και μπορεί 

να εφαρμοστεί και στην περιγραφή άλλων συμπεριφορών. 

Στο συγκεκριμένο μοντέλο παρουσιάστηκαν αρκετοί παράγοντες συμπεριφοράς 

των πεζών σε ένα σύνολο (χαρακτηρίζονται ως «όροι δύναμης»), όπως η έννοια του 

διανύσματος της δύναμης που ασκείται ώστε να συντηρείται η απαραίτητη απόσταση 

των πεζών μεταξύ τους αλλά και σε σύγκριση με άλλα εμπόδια (κάτι σαν ατομικά 

«σύνορα») [29]. 

Το μοντέλο «Social Force» [30][31] θεωρεί πως υπάρχουν μεμονωμένοι στόχοι 

(για να φτάσει ο πεζός σε έναν συγκεκριμένο προορισμό αποτελεσματικά), κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις (π.χ. για να αποφύγει ο πεζός σύγκρουση με άλλους) και «θεσμικές» 

ρυθμίσεις (π.χ. αποφυγή  σύγκρουσης με τοίχους). Αποτελείται από τις ακόλουθες 

δυνάμεις: 

 Δυνάμεις οδήγησης (για τη διατήρηση της επιθυμητής κατεύθυνσης και 

ταχύτητας) 

 Κοινωνικές απωθητικές δυνάμεις (για να διατηρήσουν μια ιδιωτική 

σφαίρα γύρω από τον εαυτό τους) 

 Κοινωνικές ελκυστικές δυνάμεις μεταξύ των μελών ενός γκρουπ 

 Απωθητικές δυνάμεις που αντικατοπτρίζουν την επίδραση των τοίχων 

 Δυνάμεις διακύμανσης που περιγράφουν παραλλαγές στη συμπεριφορά 

 3.1.3.2 Magnetic Force Model (Microscopic Model) 

Το μοντέλο μαγνητικής δύναμης είναι η εφαρμογή μαγνητικών μοντέλων και 

εξισώσεων του μαγνητικού πεδίου στην κίνηση των πεζών. Κάθε πεζός και κάθε 

εμπόδιο, θεωρείται ως ένας θετικός πόλος. Από την άλλη αρνητικός πόλος υποτίθεται ότι 

θεωρείται ο στόχος των πεζών. Οι πεζοί κινούνται για την επίτευξη των στόχων τους (για 

παράδειγμα μια εκκένωση χώρου), προσπαθώντας να αποφύγουν τις συγκρούσεις. 

Δύο δυνάμεις επηρεάζουν κάθε πεζό, η μαγνητική και η απωθητική δύναμη. Η 

μαγνητική δύναμη διαμορφώνεται από το νόμο της Coulomb και εξαρτάται από την 

ένταση του μαγνητικού φορτίου των πεζών και τις αποστάσεις μεταξύ τους, ενώ η 

απωθητική δύναμη ενεργεί στους πεζούς για να αποφευχθεί η σύγκρουση με άλλα 
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εμπόδια στο χώρο. Οι συνολικές δυνάμεις από τους στόχους των πεζών, τους τοίχους και 

τους άλλους πεζούς δρουν σε κάθε πεζό και καθορίζουν την ταχύτητά του κάθε φορά 

[32]. 

 3.1.3.3 Cellular Automata (Microscopic Model) 

Τα Cellular Automata (Κυψελοειδή Αυτόματα) μοντέλα περιγράφουν τον κόσμο 

ως ένα πλέγμα από «κελιά» (κυψέλες), ενώ η συμπεριφορά καθορίζεται από ένα σύνολο 

τοπικών κανόνων που ενημερώνουν την κατάσταση κάθε «κελιού» με βάση την 

κατάσταση των γειτονικών «κελιών». Μια σημαντική διαφορά αυτού του μοντέλου με 

άλλα, είναι πως ο χώρος είναι διακριτός [33]. 

Από θεωρητική άποψη, τα Cellular Automata εισήχθησαν ως μοντέλα από το 

John von Newman και τον Stanislaw Ulam [34], στα τέλη της δεκαετίας του ’40. Οι 

πρακτικές τους εφαρμογές όμως, χρονολογούνται προς το τέλος του 1960. 

Τα CA μοντέλα, είναι διακριτά δυναμικά μοντέλα, τα οποία τις περισσότερες 

φορές, περιγράφονται με τη χρήση διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους. Η 

έννοια του διακριτού αναφέρεται στο χώρο, στο χρόνο και στις ιδιότητες των 

αυτομάτων, που έχουν ένα πεπερασμένο υπολογίσιμο αριθμό καταστάσεων. Παρόλα 

αυτά, βασική ιδέα δεν αποτελεί η προσπάθεια περιγραφής ενός σύνθετου συστήματος με 

τη χρήση πολύπλοκων εξισώσεων, αλλά η προσομοίωση του εν λόγω συστήματος με τη 

χρήση πολύπλοκων εξισώσεων, μέσα από τις αλληλεπιδράσεις των «κελιών». 

Ένα τέτοιο μοντέλο αποτελείται από ένα κανονικό «δικτυωτό πλέγμα κελιών» n-

διαστάσεων (συνήθως μιας ή δύο διαστάσεων), όπου κάθε κελί του πλέγματος βρίσκεται 

σε μια διακριτή κατάσταση. Επιπροσθέτως, έχει μια δυναμική συμπεριφορά, η οποία 

μέσω αντίστοιχων κανόνων, περιγράφει την κατάσταση ενός κελιού για την επόμενη 

χρονική στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση των γειτονικών σε αυτό κελιών. 

Τρεις είναι οι βασικές έννοιες των Κυψελοειδών Αυτόματων (CA) μοντέλων: 

 Το κελί 

 Το δικτυωτό πλέγμα 

 Η γειτονιά του συστήματος (ή “όρια του κελιού”) 

Το κελί, είναι το βασικό στοιχείο του μοντέλου και προσομοιάζεται με το είδος 

ενός στοιχείου μνήμης, το οποίο απομνημονεύει καταστάσεις. Στην απλή περίπτωση, το 

κάθε κελί του μοντέλου, μπορεί να έχει καταστάσεις 0 και 1, ενώ στις πιο σύνθετες και 

απαιτητικές προσομοιώσεις, τα κελιά απομνημονεύουν περισσότερες καταστάσεις, 
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χρησιμοποιώντας περισσότερα στοιχεία μνήμης με σκοπό να προσομοιωθούν 

περισσότερες ιδιότητες. 

Όλα τα κελιά τακτοποιούνται σε έναν χωρικό ιστό, ο οποίος ονομάζεται 

δικτυωτό πλέγμα (Lattice). Μια απλή περίπτωση πλέγματος, είναι το δικτυωτό πλέγμα 

μιας διάστασης, όπου τα κελιά τακτοποιούνται σε μια ευθεία γραμμή. Τα χρονικά 

βήματα είναι σχεδιασμένα σε μία διάσταση και η δυναμική τους εξέλιξη μπορεί να 

απεικονιστεί σε μια δεύτερη διάσταση (καταστάσεις από τη στιγμή 0 μέχρι την στιγμή 

n). Γι’ αυτό το λόγο τα Αυτόματα Συστήματα κελιών μιας διάστασης, είναι ευκολότερα 

στον χειρισμό, απ΄ότι τα δυσδιάστατα, όπου μπορούν να δείξουν μόνο την κατάσταση 

της επόμενης χρονικής στιγμής και όχι ολόκληρη την εξέλιξη (συνήθως η χρονική 

στιγμή απεικονίζεται με ένα δυναμικό μοντέλο δύο διαστάσεων). 

Τέλος για να εισάγουμε στο σύστημα μας πολύπλοκες καταστάσεις και 

καταστάσεις αναπροσαρμογής (τα παραπάνω αφορούν κελιά που τακτοποιούνται σε 

στατική κατάσταση), τα κελιά ακολουθούν κάποιους κανόνες, οι οποίοι καθορίζουν την 

κατάσταση τους για την επόμενη χρονική στιγμή, σε συνάρτηση με τα γειτονικά κελιά. 

Αυτοί οι κανόνες ονομάζονται γειτονιές του συστήματος (ή και «όρια ενός κελιού») και 

είναι οι παρακάτω: 

Γειτονιά του von Neumann: είναι τα τέσσερα κελιά (άνω-κάτω-δεξιά-αριστερά) 

και η ακτίνα ορισμού τους είναι ίση με 1. 

Γειτονιά του Moore: αποτελούν διεύρυνση των ορίων του von Neumann, 

εμπεριέχοντας και τα γειτονικά κελιά, με την ακτίνα ορισμού να είναι πάλι ίση με 1. 

Εκτεταμένη γειτονιά του Moore: τα όρια περιγράφονται το ίδιο με την γειτονιά 

του Moore, με την διαφορά ότι η ακτίνα ορισμού είναι μεγαλύτερα από 1 (συνήθως 2) 

 

Εικόνα 3-1 Examples of cellular automata neighborhoods. 
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Συνολικά τα παραπάνω μπορούμε να τα δούμε συνοπτικά ως εξής (σαν μια 

συνάρτηση): 

 Οι καταστάσεις των κυψελών απαρτίζουν το σύνολο τιμών της 

συνάρτησης μετάβασης 

 Το πλέγμα ορίζει την γεωμετρία του πεδίου ορισμού 

 Οι γειτονιές διαμορφώνουν το πεδίο ορισμού της συνάρτησης 

 3.1.4 Macroscopic Pedestrian Simulation Models 

Το μακροσκοπικό μοντέλο ασχολείται βασικά με τη συγκέντρωση των κινήσεων 

των πεζών σε ροή, πυκνότητα και ταχύτητα. Εξετάζει την κίνηση των πεζών σαν ένα 

συνεχές ρευστό και βασίζεται στη συμπεριφορά του υγρού ως ένα σύστημα 

αλληλεπίδρασης μεγάλης κλίμακας και επομένως έχει εύκολη εφαρμογή [35]. 

Εντούτοις, αντιμετωπίζοντας το σωματίδιο (τον εκάστοτε πεζό) ως ένα “μη 

σκεπτόμενο” στοιχείο στο μοντέλο, αυτό χάνει σημαντικά στο επίπεδο της λογικής, 

καθώς η ποικίλη συμπεριφορά των μεμονωμένων πεζών μπορεί να αλλάξει σημαντικά 

τον τρόπο με τον οποίο το ρευστό (πλήθος) στο σύνολό του συμπεριφέρεται ιδιαίτερα σε 

κατάσταση πανικού. Χρησιμοποιώντας ένα μακροσκοπικό μοντέλο μπορούμε να 

υπολογίσουμε περίπου το επίπεδο άνεσης και την εμφάνιση συμφόρησης στο δίκτυο. 

Στη συνέχεια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μικροσκοπικά μοντέλα για την 

λεπτομερέστερη ανάλυση των αποδόσεων, προσδιορίζοντας έτσι τα αίτια της 

συμφόρησης. 

 3.1.4.1 Fluid Dynamics Models (Macroscopic Model) 

Πρώτος ο Henderson το 1974 [36], προσέγγισε την κίνηση του πλήθους ως ένα 

ρευστό και συγκεκριμένα μέσω των εξισώσεων των Navier-Strokes για την περιγραφή 

μη τυρβωδών νευτώνειων ρευστών. Βασιζόμενος σε αυτή την προσέγγιση, ο Helbing 

απέδειξε το 1992 [28] αρκετές ομοιότητες της κίνησης ενός πλήθους ανθρώπων (υψηλής 

πυκνότητας πλήθους) και της κίνησης ρευστών και αερίων. 

Στην συνέχεια μάλιστα, ανέπτυξε ένα μοντέλο κοινωνικών δυνάμεων, στο οποίο 

κυριαρχούν οι παρακάτω δυνάμεις (σε κατάσταση πανικού): 

 Επιτάχυνση: Η ταχύτητα των οντοτήτων δεν είναι σταθερή, αλλά 

αυξομειώνεται κατά την προσπάθεια τους να αναπτύξουν ταχύτητα και να 

αποφύγουν τα εμπόδια στο χώρο. 
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 Έλξη: Οι οντότητες έλκονται από αντικείμενα, τοίχους και άλλες 

οντότητες. 

 Απώθηση: Οι οντότητες αποφεύγουν άλλες οντότητες και εμπόδια, μέσω 

απωθητικών δυνάμεων 

Σε μια παρόμοια προσέγγιση, ο Reynolds [37] σε μία έρευνα του ασχολούμενος 

με την κίνηση ενός σμήνους ή μιας ομάδας ψαριών ως οντότητες (αντί ανθρώπων), 

παρουσίασε τα “boids”, με τα οποία περιέγραφε τους πράκτορες σε ένα μοντέλο που 

κινούνται με βάση τους φυσικούς και κοινωνικούς κανόνες, ανάλογα με δεδομένα που 

συλλέγουν μέσω της αντίληψης τους. 

Οι αντίστοιχοι τρεις βασικοί κανόνες του Reynolds, καθορίζουν την κίνηση των 

boids με βάση την θέση και την ταχύτητα τους, αλλά και σχέση με τις αντίστοιχες των 

υπολοίπων. 

1. Διαχωρισμός: Αφορά την αλλαγή κατεύθυνσης για να μην πέσουν πάνε 

σε άλλες οντότητες. 

2. Ευθυγράμμιση: Αφορά την αλλαγή κατεύθυνσης προς τον μέσο όρο 

κατεύθυνσης του σμήνους/πλήθους (των υπολοίπων). 

3. Συνοχή: Αφορά την αλλαγή κατεύθυνσης προς τον μέσο όρο θέσης των 

υπολοίπων 

 

 3.2  Διαδικασία Επικύρωσης / Επαλήθευσης 

 3.2.1 Εισαγωγή στην Διαδικασία Επικύρωσης / Επαλήθευσης 

Όπως είχαμε αναφέρει και στο 2ο Κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, τις  

τελευταίες δεκαετίες, η δημιουργία και λειτουργία μιας προσομοίωσης πραγματοποιείται 

μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες, όπου με συγκεκριμένα βήματα καταφέρνουμε 

(εκτός των άλλων) να αναπτύξουμε και να επικυρώσουμε μια προσομοίωση. 

Ίσως το πιο σημαντικό και περίπλοκο βήμα στην διαδικασία ολοκλήρωσης μιας 

προσομοίωσης, να είναι και αυτό της επαλήθευσης (verification) και της επικύρωσης 

(validation) του μοντέλου, οι οποίες αποτελούν σημαντικά στοιχεία σε οποιασδήποτε 

μελέτη προσομοίωσης. 

Η διαδικασία της επαλήθευσης (verification) αφορά το πρόγραμμα που 

κατασκευάστηκε και συνίσταται στον εντοπισμό λογικών σφαλμάτων μέσα στον κώδικα 

αυτά, τα οποία αν δεν διαγνωστούν, ενδεχομένως να προκαλέσουν παραπλανητικά ή 
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αναληθή αποτελέσματα σε σχέση μ’ αυτά που αναμένουμε να πάρουμε από το μοντέλο 

[12]. 

Η διαδικασία της επικύρωσης (validation) αφορά το ίδιο το μοντέλο και απαντά 

στο ερώτημα κατά πόσο το μοντέλο αποτελεί μια αποδεκτή αναπαράσταση του 

συστήματος που προσομοιώνει. Πιο αναλυτικά και πόσο οι αρχικές λεπτομέρειες και 

παραδοχές της διαδικασίας ανάλυσης, έχουν ενσωματωθεί στο μοντέλο [38]. 

Πιο απλά, μόλις η ανάλυση του μοντέλου προσομοίωσης έχει προγραμματιστεί 

σωστά, αντιμετωπίζουμε το εξής ερώτημα: Είναι το μοντέλο προσομοίωσης μια ακριβής 

αναπαράσταση του υπό μελέτη συστήματος; 

 3.2.2 Επαλήθευση Προγράμματος (Verification) 

Η διαδικασία της επαλήθευσης του προγράμματος είναι ένα στάδιο από το οποίο 

ουσιαστικά διέρχεται κάθε έργο ανάπτυξης λογισμικού. Μια παραπλήσια έννοια που 

αναφέρεται συχνά στη σχετική βιβλιογραφία, είναι η αποσφαλμάτωση (debugging) η 

οποία όμως δεν έχει την ίδια ακριβώς σημασία μ’ αυτήν που δίνουμε στην προσομοίωση. 

Υπάρχουν αρκετές τεχνικές/μέθοδοι για την επαλήθευση του προγράμματος, 

όμως αναλόγως το σύστημα, το πρόβλημα ή το περιβάλλον που χρησιμοποιούμε στον 

υπολογιστή, μπορούν να εφαρμοστούν κι άλλες ειδικές διαδικασίες (πάντα με βάση τις 

γνώσεις του αναλυτή), οι οποίες θα μπορούν να ελέγξουν αν το πρόγραμμα λειτουργεί 

όπως το λογικό μοντέλο, δηλαδή, να απαντήσουν στο ερώτημα αν οι λογικές και 

μαθηματικές σχέσεις που εμφανίζονται στα αρχικά διαγράμματα μεταφέρθηκαν σωστά 

στον κώδικα και στη λογική του προγράμματος [39]. 

 Εφαρμογή γνωστών τεχνικών και καλών πρακτικών ανάπτυξης 

λογισμικού (software engineering methods). Μέθοδοι προγραμματισμού 

όπως ο αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (object oriented), ο 

δομημένος (structured) και το τμηματικός προγραμματισμός μειώνουν 

σημαντικά τον αριθμό των σφαλμάτων στο πρόγραμμα. 

 Διαδικασία παρακολούθησης εκτέλεσης (tracing). Ειδική διαδικασία που 

αποθηκεύει πληροφορίες των διάφορων κομματιών του προγράμματος 

(modules) είτε σε τακτά χρονικά διαστήματα ή μετά από συγκεκριμένα 

γεγονότα. 

 Ακύρωση Τυχαιότητας (randomness cancellation). Επειδή υπάρχει ο 

κίνδυνος κάποια σφάλματα να ενσωματωθούν στην διαδικασία 
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προσωμοίωσης και να μην εντοπιστούν ποτέ, αντί μιας γεννήτριας τιμών, 

χρησιμοποιούμε προκαθορισμένες τιμές. 

 Επιλεκτικός Έλεγχος (test check) αποτελεσμάτων. Συνδυασμός 

προαναφερθέντων τεχνικών, κάνοντας έλεγχο ενδιάμεσων 

αποτελεσμάτων (όχι μόνο των τελικών) 

 Σύγκριση αποτελεσμάτων του μοντέλου προσομοίωσης με πραγματικά 

αποτελέσματα αναλυτικών μοντέλων (επαλήθευση) 

 3.2.3 Επικύρωση Προγράμματος (Validation) 

Στην βιβλιογραφία συναντούμε διάφορες τεχνικές επικύρωσης και ελέγχου της 

αξιοπιστίας των μοντέλων προσομοίωσης. 

 

Εικόνα 3-2 Simulation Model Verification and Validation in the Modelling Process, 

Figure 1 [40] 

 

 

Στο παραπάνω σχήμα, το οποίο πρωτοπαρουσίασε ο Sargent το 1992 [40], 

δείχνει τον τρόπο με τον οποίο χαρτογραφείται η επικύρωση (και η επαλήθευση) στη 

διαδικασία μοντελοποίησης. Αυτό δείχνει ότι κάθε στάδιο της διαδικασίας 

μοντελοποίησης απαιτεί παράλληλα μια διαδικασία επαλήθευσης ή επικύρωσης [39]. 

Σύμφωνα πάντα με τον Sargent υπάρχουν διάφορες μορφές επικύρωσης, οι 

οποίες μπορούν να οριστούν ως εξής: 
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 3.2.3.1 Επικύρωση εννοιολογικού μοντέλου (conceptual model validation) 

Στο συγκεκριμένο στάδιο, καθορίζεται αν το εύρος και το επίπεδο λεπτομέρειας 

του προτεινόμενου μοντέλου είναι επαρκές για το συγκεκριμένο σκοπό και ότι όλες οι 

υποθέσεις που έγιναν είναι σωστές. Το ερώτημα που τίθεται είναι: το εννοιολογικό 

μοντέλο περιέχει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την επίτευξη των στόχων της 

μελέτης προσομοίωσης; 

Αρχικά προκειμένου να αναπτυχθεί ένα εννοιολογικό μοντέλο, είναι απαραίτητο 

ο αναλυτής να κατανοήσει σε βάθος το πραγματικό σύστημα, καθώς και το πρόβλημα 

που αντιμετωπίζει. Αυτό προϋποθέτει υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης με τους λήπτες 

αποφάσεων οι οποίοι έχουν λεπτομερέστερη γνώση του συστήματος. Με τον τρόπο 

αυτό, ο αναλυτής είναι σε θέση να λάβει μια πλούσια εικόνα η οποία μπορεί να 

αποτελείται από διαφορετικές ερμηνείες του πραγματικού κόσμου. Στη συνέχεια, 

χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να μοντελοποιήσει το σύστημα (προσδιορισμός 

οντοτήτων, δραστηριοτήτων, γεγονότων, μεταβλητών απόφασης, αντικειμενικών 

στόχων, περιορισμών κ.λπ.) και να δημιουργήσει ένα εννοιολογικό μοντέλο το οποίο 

αποτυπώνεται με γραπτό λόγο, σχηματικές διατάξεις ή με όποιο άλλο πρόσφορο μέσο. 

Το εννοιολογικό μοντέλο πρέπει να αποσαφηνίζει τις πτυχές του πραγματικού 

συστήματος που πρόκειται να συμπεριληφθούν σ’ αυτό. Για την ανάπτυξη του μοντέλου, 

ο αναλυτής πρέπει να ερμηνεύσει τις πληροφορίες που λαμβάνονται από το πραγματικό 

σύστημα σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί. Προφανώς, κατά τη διάρκεια αυτής 

της διαδικασίας, υπάρχουν πολλά περιθώρια για παρερμηνείες. Ως εκ τούτου, η 

επικύρωση του εννοιολογικού μοντέλου αποτελεί σημαντικό στάδιο της διαδικασίας. Για 

τον λόγο αυτό, οι προδιαγραφές του, δηλαδή, τα δομικά του στοιχεία πρέπει να 

σκιαγραφούν  τους στόχους του και την προσέγγιση μοντελοποίησης. Αυτές μπορούν, 

στη συνέχεια, να κυκλοφορήσουν ανάμεσα σε όσους έχουν λεπτομερέστερη γνώση του 

πραγματικού συστήματος και να ζητηθούν τα σχόλιά τους σχετικά με την 

καταλληλότητά τους [41]. 

 3.2.3.2 Επικύρωση δεδομένων (data validation) 

Σε αυτό το στάδιο, προσδιορίζεται ότι τα δεδομένα που απαιτούνται για την 

κατασκευή του μοντέλου, η επικύρωση και το συνολικό πείραμα είναι αρκετά ακριβή. 

Τα δεδομένα (data) που συλλέγονται στον πραγματικό κόσμο και αποτελούν την 

εισροή (είσοδο, input) για το εννοιολογικό, καθώς και για το «υπολογιστικό» μοντέλο 

χρησιμοποιούνται εξίσου και για την επικύρωση και τον έλεγχο της αξιοπιστίας του 
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μοντέλου προσομοίωσης. Από την άλλη πλευρά, τα δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν 

δυνητική πηγή σφαλμάτων σε ένα μοντέλο προσομοίωσης (σε οποιοδήποτε μοντέλο). 

Για τον λόγο αυτό, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα 

δεδομένα είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβή. Ο αναλυτής πρέπει να διερευνήσει την πηγή 

όλων των δεδομένων με σκοπό τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους και να τα αναλύσει για 

τυχόν ασυνέπειες [42]. 

 3.2.3.3 Επικύρωση λευκού κουτιού (white box validation) 

Στο παρόν στάδιο προσδιορίζεται ότι τα συστατικά μέρη του υπολογιστικού 

μοντέλου αντιπροσωπεύουν τα αντίστοιχα στοιχεία του πραγματικού κόσμου με επαρκή 

ακρίβεια. Πρόκειται για λεπτομερή έλεγχο του μοντέλου, στο οποίο τίθεται το ερώτημα: 

Αντιπροσωπεύει κάθε τμήμα του μοντέλου τον πραγματικό κόσμο με επαρκή ακρίβεια; 

(με αυτό τον τρόπο αποτελεί έμμεση μορφή επικύρωσης εννοιολογικού μοντέλου). 

Στη μέθοδο αυτή, ο αναλυτής γνωρίζει πλήρως τον μηχανισμό λειτουργίας του 

μοντέλου (στην ουσία λέγεται και διαφανές-glass box αλλά έχει επικρατήσει η ονομασία 

«λευκό») ή τουλάχιστον γνωρίζει ή προσεγγίζει με κάποια λογική, τις εσωτερικές 

σχέσεις (μαθηματικές και λογικές) του συστήματος. Φυσικά, δεν μπορεί να ειπωθεί ποτέ 

με βεβαιότητα ότι το σύστημα είναι απολύτως διαφανές [43]. 

Διάφορες πτυχές του μοντέλου πρέπει να ελέγχονται κατά τη διάρκεια 

προγραμματισμού του μοντέλου: 

 Χρόνοι (π.χ. χρόνοι λειτουργίας, χρόνοι επισκευής και χρόνοι 

ταξιδιού/μεταφοράς) 

 Έλεγχος στοιχείων (π.χ. η συχνότητα βλάβης  και τα μοτίβα αλλαγής 

θέσεων) 

 Έλεγχος των ροών, (π.χ. δρομολόγηση) 

 Λογική ελέγχου (π.χ. προγραμματισμός και ανανέωση των αποθεμάτων) 

 Δειγματοληψία διανομής (π.χ. τα δείγματα που λαμβάνονται από 

εμπειρική κατανομή) 

Τρεις μέθοδοι επικύρωσης λευκού κουτιού καταγράφονται σύμφωνα με τον 

Stewart Robinson (1997) [41]: 

Έλεγχος του Κώδικα (Checking the Code) 

Ο δημιουργός του μοντέλου πρέπει να διαβάσει τον κώδικα για να βεβαιωθεί ότι 

έχουν εισαχθεί τα σωστά δεδομένα και η σωστή λογική. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για 

περιοχές πολύπλοκων λογικών. Μια χρήσιμη ιδέα είναι να πάρετε κάποιον άλλο να 
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διαβάσει τον κώδικα σαν ένα δεύτερο έλεγχο. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι ειδικοί 

μοντελοποίησης, τότε οι περισσότεροι κατασκευαστές λογισμικού προσομοίωσης 

προσφέρουν μια υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών με την οποία θα μπορούσαν να 

συζητηθούν συγκεκριμένα κομμάτια και τομείς του κώδικα. 

Εναλλακτικά, εκφράζοντας τον κώδικα σε μια μη τεχνική μορφή (η τεκμηρίωση 

λογισμικού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ένα τέτοιο σκοπό), ακόμα κι ένας μη 

ειδικός θα μπορούσε να ελέγξει τα δεδομένα και τη λογική του συστήματος. 

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν επιβεβαιώνεται από 

ανθρώπους που έχουν λεπτομερή γνώση του μοντέλου του συστήματος. 

  

Οπτικοί Έλεγχοι (Visual Checks) 

Η οπτική απεικόνιση του μοντέλου αποδεικνύεται ισχυρό βοήθημα για την 

διαδικασία Επαλήθευσης/Επικύρωσης. Εκτελώνταςτο μοντέλου και παρακολουθώντας 

τον τρόπο συμπεριφοράς του κάθε στοιχείου ξεχωριστά, τόσο η λογική του μοντέλου 

όσο και η συμπεριφορά του σε σχέση με τον πραγματικό κόσμο, μπορούν να ελεγχθούν. 

Διάφορες ιδέες βοηθούν αυτήν την προσέγγιση: 

 Αποσφαλμάτωση του μοντέλου από συμβάν σε συμβάν 

 Σταμάτημα εκτέλεσης του μοντέλου, πρόβλεψη τι θα συμβεί στη 

συνέχεια, συνέχεια εκτέλεσης του μοντέλου και έλεγχος τι συνέβη 

 Διαδραστική ρύθμιση των συνθηκών, έτσι ώστε να προκύψουν 

συγκεκριμένες καταστάσεις/συμβάντα (εξαναγκασμός) 

 Απομόνωση περιοχών του μοντέλου έτσι ώστε να τρέχει γρηγορότερα, 

μειώνοντας το χρόνο για να εκτελεστεί μία λεπτομερής επικύρωση 

 Επεξήγηση του μοντέλου σε όσους γνωρίζουν το πραγματικό σύστημα 

για να ληφθεί η γνώμη τους 

 Καταγραφή της προόδου ενός μεμονωμένου στοιχείου μέσα στο μοντέλο 

Είναι χρήσιμο απλά να παρακολουθήσετε ένα μοντέλο που λειτουργεί για μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να μάθουμε πολλά για την 

συμπεριφορά του μοντέλου. Είναι επίσης χρήσιμο να παρουσιάσουμε το μοντέλο, 

επίσημα και ανεπίσημα, σε εκείνους που έχουν μια λεπτομερή γνώση του συστήματος. 

Όχι μόνο αυτό τους επιτρέπει να εντοπίσουν τυχόν ελλείψεις στο μοντέλο, αλλά με τη 

συμμετοχή τους θα αυξηθεί η αξιοπιστία της όλης δουλειάς. 
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Έλεγχος αναφορών εξόδου (Inspecting Output Reports) 

Με την επιθεώρηση των αναφορών από μια εκτέλεση προσομοίωσης, τα 

πραγματικά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα μπορούν να συγκριθούν. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον σε αυτό το στάδιο είναι η απόδοση μεμονωμένων στοιχείων, για παράδειγμα 

η αξιοποίησή τους. Οι γραφικές αναφορές των δειγμάτων από τις εισόδους του 

συστήματος (για παράδειγμα οι χρόνοι επισκευής ενός μηχανήματος) βοηθούν στην 

επαλήθευση της ορθότητας των μοντέλων. 

Μια αναφορά που μπορεί να είναι κάπως χρήσιμη, είναι η καταγραφή μιας 

προσομοίωσης. Σε αυτήν βρίσκουμε σε αρχείο, βήμα-βήμα κάθε γεγονός που έλαβε 

χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προσομοίωσης. Η εξέταση αυτής της αναφοράς 

μπορεί να βοηθήσει στην διάγνωση και την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων. 

 3.2.3.4 Επικύρωση μαύρου κουτιού (black box validation) 

Στην επικύρωση μαύρου κουτιού εξετάζεται η συνολική συμπεριφορά του 

μοντέλου. Εάν επιδιώκουμε να εντάξουμε την εμπιστοσύνη  στο μοντέλο μας, τότε όταν 

εκτελείται υπό τις ίδιες συνθήκες (εισόδους) με το σύστημα του πραγματικού κόσμου, οι 

έξοδοι (τα αποτελέσματα) πρέπει να είναι σχεδόν παρόμοια. 

Η σημαντική δυσκολία με αυτή τη μορφή επικύρωσης είναι ότι δεν μπορεί, για 

οποιοδήποτε λόγο, να υπάρχουν ακριβή δεδομένα πραγματικού κόσμου με τα οποία να 

γίνεται μια τέτοια σύγκριση. Εάν συμβαίνει αυτό, τότε μπορεί να γίνει σύγκριση με τις 

προσδοκίες και τη διαίσθηση εκείνων που έχουν μια λεπτομερή γνώση του πραγματικού 

συστήματος ή με άλλα μοντέλα. Η σύγκριση με τα κατά προσέγγιση δεδομένα του 

πραγματικού κόσμου μπορεί να μην δώσει απόλυτη εμπιστοσύνη στο μοντέλο, αλλά θα 

πρέπει να συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης. 

Οι μέθοδοι της επικύρωσης μαύρου κουτιού μπορούν να χωριστούν σε δύο 

κατηγορίες. Η πρώτη αφορά την σύγκριση με το πραγματικό σύστημα, είτε αυτό είναι 

πραγματικό είτε προσδοκώμενο, και η δεύτερη αφορά την σύγκριση με άλλα μοντέλα. 

Κατά την εκτέλεση αυτής της επικύρωσης τόσο τα δεδομένα του πραγματικού 

κόσμου όσο και τα αποτελέσματα του μοντέλου είναι μόνο δείγματα. Η εμπιστοσύνη 

στα αποτελέσματα του μοντέλου μπορεί να βελτιωθεί ακολουθώντας σωστές 

πειραματικές διαδικασίες, ιδίως με την εκτέλεση πολλαπλών αναπαραγωγών [43]. 

 

Σύγκριση με το πραγματικό σύστημα (Comparison with the Real System) 
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Τα ιστορικά (ή τα αναμενόμενα) δεδομένα που συλλέγονται από το πραγματικό 

σύστημα, όπως τα επίπεδα διεκπεραίωσης και εξυπηρέτησης πελατών, μπορούν να 

συγκριθούν με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης όταν εκτελούνται υπό τις ίδιες 

συνθήκες. Είναι σημαντικό να ελεγχθούν όχι μόνο τα συνηθισμένα επίπεδα αυτών των 

δεδομένων αλλά και να συγκριθούν οι αποκλείσεις τους. Αυτό μπορεί να γίνει με την 

εκτίμηση του βαθμού σύγκλισης των μέσων όρων του μοντέλου και του πραγματικού 

κόσμου και με την οπτική σύγκριση κατανομής των δεδομένων. Διάφορες στατιστικές 

δοκιμασίες προσφέρονται για μια τέτοια σύγκριση [44] [38]. 

Μια εναλλακτική προσέγγιση είναι η σύγκριση των σχέσεων μεταξύ εσόδων και 

εξόδων στο μοντέλο και στον πραγματικό κόσμο. Για παράδειγμα, αν είναι γνωστό πως 

όταν μια είσοδος στον πραγματικό κόσμο (π.χ. μια περιοχή αποθήκευσης) αυξάνεται 

κατά 20% υπάρχει αντίστοιχη αύξηση 10% σε μία από τις εξόδους (π.χ. απόδοση), μια 

παρόμοια σχέση θα πρέπει να ληφθεί  και να δημιουργηθεί στο μοντέλο προσομοίωσης. 

 

Σύγκριση με άλλα μοντέλα (Comparison with Other Models) 

Αυτή η ομάδα μεθόδων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

πραγματικά δεδομένα συστήματος. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει τη χρήση τους ακόμη 

και όταν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Πράγματι, η χρησιμοποίησή τους μπορεί μόνο 

να συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης [41]. 

Μια προσέγγιση είναι να συγκρίνουμε το μοντέλο προσομοίωσης με ένα 

μαθηματικό μοντέλο. Είναι απίθανο ένα μαθηματικό μοντέλο να είναι σε θέση να 

προβλέψει ακριβώς το αποτέλεσμα της προσομοίωσης, διαφορετικά δεν θα υπήρχε η 

ανάγκη δημιουργίας της ίδιας της προσομοίωσης. Ωστόσο, για λόγους σύγκρισης ένα 

μαθηματικό μοντέλο μπορεί να είναι σε θέση να δώσει μια πρόχειρη προσέγγιση των 

εξόδων/αποτελεσμάτων του πραγματικού συστήματος. Παραδείγματα μαθηματικών 

μοντέλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι υπολογισμοί χαρτιού, ανάλυση 

υπολογιστικών φύλλων και θεωρία ουρών. 

Για να βοηθηθεί η σύγκριση, είναι μερικές φορές χρήσιμο να απλοποιηθεί το 

μοντέλο προσομοίωσης στο βαθμό που ένα μαθηματικό μοντέλο μπορεί να προβλέψει 

ακριβώς, ή τουλάχιστον ακριβέστερα, το αποτέλεσμα του μοντέλου. Μια συγκεκριμένη 

και ακραία περίπτωση αυτής είναι η χρήση ντετερμινιστικών μοντέλων. 
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Αυτό είναι ένα μοντέλο προσομοίωσης από το οποίο έχουν αφαιρεθεί όλα τα 

τυχαία συμβάντα. Σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατόν να προσδιοριστεί μαθηματικά η 

ακριβής έκβαση ενός τέτοιου μοντέλου. 

Μπορούν επίσης να γίνουν συγκρίσεις με άλλα μοντέλα προσομοίωσης του ίδιου 

ή παρόμοιου συστήματος. Για παράδειγμα, ένα πιο λεπτομερές μοντέλο του συστήματος 

μπορεί να έχει αναπτυχθεί για κάποιο άλλο σκοπό. Αυτό προϋποθέτει βεβαίως, ότι το 

άλλο μοντέλο είναι ήδη έγκυρο. 

 3.2.4 Διαδικασία Επικύρωσης / Επαλήθευσης Μοντέλου 

Καθώς η μοντελοποίηση εκκένωσης χώρων είναι ένα σχετικά νέο πεδίο 

επιστήμης και οι δυνατότητες των μοντέλων εκκένωσης αναπτύσσονται ταχύτατα [11], 

υπάρχει μια δυσκολία στην ανάπτυξη μιας περιεκτικής λίστας δοκιμών που να είναι σε 

θέση να αξιολογήσουν τις εξελισσόμενες δυνατότητές τους. 

Οι Ronchi και Nilsson στο “The Process of Verification and Validation of 

Building Fire Evacuation Models” του 2013 [45], με σκοπό να καλύψουν το κενό που 

υπήρχε από την ύπαρξη ενός διεθνούς προτύπου αξιολόγησης της επαλήθευσης και 

επικύρωσης (V & V) των μοντέλων εκκένωσης σε κατάσταση πυρκαγιάς, έκαναν μια 

καταγραφή των δοκιμών και μεθόδων που είναι διαθέσιμες στη βιβλιογραφία για την 

αξιολόγηση της διαδικασίας επαλήθευσης και επικύρωσης V & V των μοντέλων 

εκκένωσης κτιρίων. Κατόπιν πρότειναν διάφορες δοκιμές (τεστ) που αξιολογούν τις 

δυνατότητες κάθε μοντέλο, αναλύοντας το με βάση πέντε βασικά στοιχεία (σύμφωνα με 

τους Gwynne, Kuligowski & Spearpoint [46]):  

 τον χρόνο πριν την εκκένωση (pre-evacuation time) 

 την κίνηση και πλοήγηση (movement and navigation) 

 την χρήση κατάλληλης εξόδου (exit usage) 

 την διαθεσιμότητα διαδρομής (route availability) 

 τους διάφορους περιορισμούς ροής (flow constraints) 

Με βάση αυτές τις δοκιμές, ο δημιουργός ενός μοντέλου εκκένωσης δημοσίων 

χώρων (οι Ronchi etc [45], αναφέρονται σε κατάσταση πυρκαγιών, αλλά οι δοκιμές 

μπορούν να αξιολογήσουν κάθε μοντέλο εκκένωσης) έχει την δυνατότητα να απαντήσει 

σε διάφορα ερωτήματα όπως: 

 Αν το μοντέλο του είναι αρκετά ακριβές (δηλαδή ο ορισμός των 

κριτηρίων αποδοχής) 
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 Πόσες και ποιες δοκιμές πρέπει να εκτελεστούν για να εκτιμηθεί η 

ακρίβεια των προβλέψεων του μοντέλου 

 Ποιος πρέπει να εκτελέσει αυτές τις δοκιμές (ο δημιουργός του μοντέλου, 

οι χρήστες αυτού ή κάποιος τρίτος) 

Όπως αναφέρουν και οι ίδιοι το γενικό πλαίσιο της δουλειάς τους δεν είναι να 

παρέχουν μια "τελειωτική" καθοδήγηση σχετικά με την απόδοση της διαδικασίας 

επαλήθευσης/επικύρωσης, αλλά να δημιουργήσουν δοκιμές καλύτερες από αυτές που 

ήδη υπάρχουν στην βιβλιογραφία (και είναι λίγες). 

Οι προτεινόμενες δοκιμές είτε βασίζονται στα IMO Tests [47] του International 

Maritime Organization, είτε έχουν δημιουργηθεί από την αρχή, ενώ είναι δομημένες σε 

πέντε μέρη: 

1. Γεωμετρία (Geometry): η διαμόρφωση της δοκιμής 

2. Σενάριο: το σενάριο εκκένωσης που πρόκειται να προσομοιωθεί 

3. Αναμενόμενο αποτέλεσμα: το αποτέλεσμα (ποιοτικό ή ποσοτικό)  

4. Μέθοδος δοκιμής: η ποιοτική (π.χ. οπτικοποίηση της συμπεριφοράς) ή η 

ποσοτική (π.χ. σύγκριση των χρόνων εκκένωσης, ροών κ.λπ.) που 

χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση μεταξύ του αναμενόμενου 

αποτελέσματος και των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης  

5. Ενέργειες χρηστών: οι ενέργειες που απαιτούνται από τον ελεγκτή κατά 

την εκτέλεση και παρουσίαση των δοκιμών. 

Στο Κεφάλαιο 4.4 της παρούσας εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν  δοκιμές των 

Ronchi etc [45], με σκοπό την αξιολόγηση της επαλήθευσης και επικύρωσης του 

μοντέλου εκκένωσης δημοσίων χώρων και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για όλα τα 

βασικά στοιχεία (αναφέρθηκαν παραπάνω) με δομημένες δοκιμές σύμφωνα με τους 

δημιουργούς (τα πέντε μέρη) 

Οι προσομοιώσεις που θα χρησιμοποιηθούν αποτελούν ιδανικές δοκιμές (παρ’ 

ότι υποθετικές) που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να αναλύσουν τα κύρια χαρακτηριστικά 

των σημερινών μοντέλων εκκένωσης. 

Βασικός στόχος είναι να παρουσιαστεί ένα σύνολο δοκιμών για την επαλήθευση 

των μοντέλων εκκένωσης των κτιρίων και να παρασχεθούν παραδείγματα δεδομένων και 

μεθόδων για μελέτες επικύρωσης. 

Αξίζει να σημειώσουμε πως τα συγκεκριμένα τεστ έχουν είτε «αναλυτική» 

επαλήθευση (analytical verification) των αναμενόμενων αποτελεσμάτων τους, είτε 
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επαλήθευση συμπεριφοράς. Στην πρώτη περίπτωση η διαδικασία της επαλήθευσης 

μπορεί να επιτευχθεί με εξαγωγή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων μέσω απλών 

μαθηματικών τύπων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση τα αποτελέσματα επαληθεύονται 

βάσει της τρέχουσας επιστημονικής γνώσης σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά σε 

κατάσταση εκκένωσης. 

 3.2.5 Συμπεράσματα Διαδικασίας 

Δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι ένα μοντέλο είναι απολύτως σωστό. 

Επομένως, το μοντέλο επαλήθευσης/επικύρωσης ασχολείται με τη δημιουργία επαρκούς 

εμπιστοσύνης σε ένα μοντέλο για την αποδοχή των αποτελεσμάτων. Αυτό γίνεται με την 

προσπάθεια να αποδειχθεί ότι το μοντέλο είναι λανθασμένο. Όσο περισσότερες δοκιμές 

εκτελούνται, κατά τις οποίες δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι το μοντέλο είναι λανθασμένο, 

τόσο η εμπιστοσύνη στο μοντέλο θα αυξάνεται. 

Φυσικά, ο δημιουργός του μοντέλου και οι χρήστες μπορεί να έχουν διαφορετικά 

όρια όσον αφορά την εμπιστοσύνη. Ορισμένοι χρήστες μπορούν να αποκομίσουν την 

εμπιστοσύνη τους απλώς από την εμφάνιση του μοντέλου ενώ άλλοι μπορεί να 

χρειαστούν περισσότερο βάθος επικύρωσης προτού να είναι διατεθειμένοι να πιστέψουν 

στα αποτελέσματα. Ο δημιουργός του μοντέλου είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση 

των χρηστών και την εξασφάλιση επαρκούς επικύρωσης. 

Εκτελώντας όσο το δυνατόν περισσότερες μεθόδους επικύρωσης κατά τη 

διάρκεια μιας μελέτης προσομοίωσης, οι χρήστες αποκτούν επαρκή εμπιστοσύνη στο 

μοντέλο και αποδέχονται τα αποτελέσματα. Συμπερασματικά, ο γενικός κανόνας για την 

επικύρωση είναι: όσο περισσότερη τόσο το καλύτερο! [41] 
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 4 Μοντέλο Προσομοίωσης και Τεστ Επαλήθευσης 

 4.1  NetLogo 

Η NetLogo αποτελεί ένα περιβάλλον μοντελοποίησης προσομοιώσεων φυσικών 

και κοινωνικών φαινομένων. Είναι κατάλληλο για μοντελοποίηση σύνθετων φαινομένων 

τα οποία εξελίσσονται στο χρόνο. Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα να μελετηθεί η 

σχέση των ατομικών συμπεριφορών στη δημιουργία προτύπων ενώ εκατοντάδες ακόμη 

και χιλιάδες ανεξάρτητοι πράκτορες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα. 

Έχει αναπτυχθεί με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java/Scala, έτσι ώστε 

να αποτελεί ενιαία λύση για όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες και να είναι ταυτόχρονα μια 

γρήγορη εφαρμογή, με την ανάπτυξη της να έγινε ακολουθώντας τη φιλοσοφία «low 

threshold, no ceiling» [48]. 

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη φιλοσοφία, η γλώσσα πρέπει να είναι αρκετά 

απλή ώστε ακόμα κι ένας αρχάριος χωρίς ιδιαίτερες προγραμματιστικές ικανότητες να 

μπορεί να μάθει να την χρησιμοποιεί αποδοτικά μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Ταυτόχρονα 

όμως, η γλώσσα πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

διάφορους ερευνητές στο επιστημονικό τους έργο. 

Αυτοί οι δύο σχεδιαστικοί στόχοι παραδοσιακά θεωρούνται ως αντικρουόμενοι. 

;Eνα εκπαιδευτικό εργαλείο σχεδιάζεται είτε για αρχάριους και φοιτητές ή ως ένα 

επαγγελματικό εργαλείο κατάλληλο για επιστήμονες στην έρευνά τους. Εντούτοις, ο 

δημιουργός της (Uri Wilensky) ξεκίνησε με την προϋπόθεση πως αυτοί οι στόχοι θα 

μπορούσαν να συμβιβαστούν σε ένα κοινό περιβάλλον και (μαζί με τους συναδέλφους 

του) ανέπτυξε την NetLogo έτσι ώστε να είναι χρήσιμη και στις δύο αυτές κοινότητες. 

Το κριτήριο λοιπόν του “low threshold” (χαμηλό κατώτατο όριο) ερμηνεύεται 

συνήθως ως στόχος για τους αρχάριους και το “high ceiling” (ανώτατο όριο) 

απευθύνεται σε ερευνητές και σε προχωρημένους χρήστες. 

Το περιβάλλον ανάπτυξης της εφαρμογής είναι εύκολο στη χρήση και αρκετά 

απλό, ώστε να είναι εφικτή η σχεδίαση και η εκτέλεση προσομοιώσεων από ερευνητές 

σε διάφορους επιστημονικούς τομείς. 

 4.1.1 Ιστορία της NetLogo 

H NetLogo αποτελεί ελεύθερο διαθέσιμο λογισμικό που σχεδιάστηκε το 1999 

από τον Uri Wilenski και την ομάδα του στο τμήμα “The Center of Connected Learning 

and Computer Based Modeling” του πανεπιστημίου Northwestern. Χρησιμοποιείται 
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ευρύτατα από την επιστημονική κοινότητα για τον προγραμματισμό περιβαλλόντων που 

υλοποιούν συστήματα πολλαπλών πρακτόρων (multi-agent systems). 

Ένα από τα πλεονεκτήματα της είναι η ευκολία στον προγραμματισμό καθώς 

είναι ειδικά σχεδιασμένη για μοντελοποίηση με βάση του πράκτορες, με τον χρήστη να 

χρειάζεται να προγραμματίσει μόνο την συμπεριφορά των πρακτόρων και όχι τους ίδιους 

τους πράκτορες [48]. Αυτό δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να βελτιώσει το μοντέλο 

του αρκετά γρήγορα, κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές σε αυτό. 

 4.1.2 Γιατί NetLogo 

Ο κόσμος της NetLogo αποτελείται από τέσσερα είδη πρακτόρων σε μορφή 

patches, turtles, links και observer [49]. Τα τέσσερα είδη των πρακτόρων μαζί μπορούν 

να προσομοιώσουν ένα μοντέλο του πραγματικού κόσμου με αυτόν να «διαιρείται» σε 

ένα πλέγμα από patches. Οι turtles είναι κινητοί πράκτορες που κινούνται γύρω από αυτό 

το πλέγμα, με κάθε patch να αποτελεί ένα τετράγωνο κομμάτι του κόσμου που 

αναπαριστά το μοντέλο. O observer παρακολουθεί ότι γίνεται στον κόσμο, δεν έχει 

κάποια τοποθεσία και μπορούμε να τον φανταστούμε σαν κάποιον που παρατηρεί τον 

κόσμο. Τέλος τα links δεν έχουν συντεταγμένες αλλά αποτελούνται από δυο σημεία τα 

οποία συνδέονται μέσω τις συντομότερης διαδρομής. 

Η βασική σχεδιαστική ιδέα της NetLogo είναι κινούμενοι πράκτορες (turtles) οι 

οποίοι ενεργούν ταυτόχρονα σε έναν χώρο που πλαισιοθετείται από ένα πλέγμα (patches) 

ενώ η συμπεριφορά ελέγχεται από τοπικές αλληλεπιδράσεις ανά μικρά χρονικά 

διαστήματα. 

Συνοπτικά κάποιοι από τους πολλούς λόγους χρήσης της πλατφόρμας στην 

παρούσα εργασία: 

 Cross-platform, εκτελείται σε διάφορες πλατφόρμες (Windows, Mac, 

Linux κλπ) 

 Πλήρως προγραμματιζόμενη 

 Απλή Δομή της γλώσσας 

 Απεριόριστος αριθμός πρακτόρων και μεταβλητών 

 Δυνατότητα ελέγχου και επιθεώρησης μεμονωμένων πρακτόρων 

 Δυνατότητα εμφάνισης του μοντέλου σε 2D ή 3D 

 Γρήγορη σχεδίαση μοντέλου 

 Ταχύτητα εκτέλεσης προσομοιώσεων 
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Το περιβάλλον της NetLogo έρχεται με μία εκτεταμένη βιβλιοθήκη μοντέλων 

που επιτρέπει την έρευνα σε διάφορους τομείς όπως η οικονομία, η βιολογία, η φυσική, 

η χημεία και η ψυχολογία. Για αυτό το λόγο αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα για την 

έρευνα σε Μοντέλα προσομοίωσης Σεναρίων Εκκένωσης Δημοσίων Χώρων. 

 

 4.2  X-Machines 

Τα X-Machines παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο κεφάλαιο «X» του 

εγχειριδίου του Samuel Eilenberg το 1974, με τίτλο «Automata, Languages and 

Machines» [50]. Ένα X-Machine είναι ένας μηχανισμός ή μια συσκευή για το χειρισμό 

αντικειμένων τύπου X. Ο αρχικός ορισμός του Eilenberg ορίζει ότι το X είναι ένα 

αυθαίρετο σύνολο, το οποίο ονομάζει ως βασικό τύπο δεδομένων (FDT - fundamental 

data type) του X-Machine. 

Για παράδειγμα, μια αριθμομηχανή θα μπορούσε να περιγραφεί ως Float-

Machine, καθώς μας επιτρέπει να χειριζόμαστε τους αριθμούς κινητής υποδιαστολής, 

ενώ ένα φορτηγό μπορεί να περιγραφεί ως Location-Machine, επειδή μας επιτρέπει να 

χειριζόμαστε την τοποθεσία ενός φορτίου. 

Αργότερα, ο Holcombe [51] εισήγαγε το μοντέλο στην ευρύτερη κοινότητα της 

Τεχνητής Νοημοσύνης, δείχνοντας με ποιο τρόπο τα X-Machines θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο προδιαγραφών ενός συστήματος.  

Ο ορισμός ενός X-Machine: 

 

X = Out x Mem x In 

* Out (εξαγωγή δεδομένων), In (εισαγωγή δεδομένων, Mem (μνήμη) 

 

Σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη των X-Machines ήταν η παρουσίαση τους 

από τον Laycock [52] ως «Stream X-Machines». Ενώ μέχρι τότε χαρακτηρίζονταν ως 

μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (finite state),  ο Laycock έκανε την διάκριση 

μεταξύ μνήμης και μονάδων εισαγωγής/εξαγωγής δεδομένων,  επιτρέποντας έτσι να 

μελετηθεί και να αξιοποιηθεί ο ρόλος της μνήμης ως διαμεσολαβητή μεταξύ ελέγχου και 

διεργασίας και να χαρακτηριστούν τελικά, ως Χ-Machines με δυνατότητα εξαγωγής 

δεδομένων (finite state machine with output). 

 



46 

 4.2.1 Stream X-Machines 

Έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια από τον αρχικό ορισμό τους, με τις 

δυνατότητες της πλήρης αξιοποίησης τους να εμφανίζονται με την εμφάνιση των Stream 

X-Machines (SXM). Οι Holcombe & Ipate, ανέπτυξαν μια θεωρία πλήρων λειτουργικών 

δοκιμών [53], όπου σύνθετα συστήματα λογισμικού με εκατοντάδες χιλιάδες 

διαφορετικές καταστάσεις και εκατομμύρια μεταβάσεις θα μπορούσαν να 

αναπαρασταθούν ως ξεχωριστά Stream X-Machines. 

Σύμφωνα πάντα με τους Holcombe & Ipate ένα SXM μπορεί να θεωρηθεί ως: 

 

 Σ και Γ είναι το σύνολο των συνόλων εισόδου και εξόδου αντίστοιχα 

 Το Q είναι ένα πεπερασμένο σύνολο καταστάσεων 

 Το M είναι η μνήμη 

 Φ ένα σύνολο συναρτήσεων που ονομάζονται συναρτήσεις επεξεργασίας. 

Κάθε τέτοια συνάρτηση αντιστοιχεί μια τιμή εισόδου και μνήμης, με μία 

τιμή εξόδου και πιθανώς μια διαφορετική τιμή μνήμης αντίστοιχα  

(M × Σ → Γ × M).  

 F είναι μια συνάρτηση επόμενων καταστάσεων Q × Φ → 2
Q

 ,η οποία 

δίνει την επόμενη κατάσταση μιας συνάρτησης  και συνήθως 

περιγράφεται ως διάγραμμα μεταβάσεων. 

 q0 η αρχική κατάσταση 

 m0 το περιεχόμενο της αρχικής μνήμης. 

 

Ένα κλασσικό παράδειγμα X-Machine που έχει χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα 

στη βιβλιογραφία,  είναι ο αυτόματος πωλητής αναψυκτικών [53]. Ο χρήστης εισάγει 

μερικά νομίσματα, επιλέγει το ποτό της αρεσκείας του και πατά ένα κουμπί για να δώσει 

εντολή να εκτελεστεί η παραγγελία του. 

Αρχικά οι τιμές των ποτών αποθηκεύονται σε κάποια βάση δεδομένων, στην 

οποία έχουν πρόσβαση ένα σύνολο από εξωτερικές συναρτήσεις επεξεργασίας 

δεδομένων που σχετίζονται με το μοντέλο. Ως μονάδες εισαγωγής δεδομένων, μπορούμε 

να χαρακτηρίσουμε το σημείο εισόδου νομισμάτων και τα κουμπιά για τις διάφορες 

ενέργειες (επιλογή αναψυκτικού, ολοκλήρωση παραγγελίας). Ως μονάδες εξαγωγής 

δεδομένων λαμβάνουμε υπόψη μας την τρέχουσα κατάσταση της μηχανής 
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(χρησιμοποιείτε από διάφορες συναρτήσεις), το ποσό που εισήχθη από τον χρήστη και 

τα μηνύματα που ενημερώνουν τον χρήστη (διαθεσιμότητα, κόστος κλπ). Η μνήμη της 

μηχανής αποθηκεύει τα συνολικά χρήματα που έχει εισάγει ο χρήστης και το 

αναψυκτικό που επέλεξε. 

Η λειτουργία της μηχανής βασίζεται σε λειτουργίες που έχουν προγραμματιστεί, 

όπως η είσοδος νομίσματος (αναγνώριση νομίσματος και υπολογισμός του συνολικού 

ποσού των εισαχθέντων νομισμάτων), η ενημέρωση διαθεσιμότητας των αναψυκτικών, η 

ανανέωση της κατάστασης της μηχανής και η διαδικασία παράδοσης του αναψυκτικού. 

Εκτός από τις λειτουργίες που αφορούν αποκλειστικά το X-Machine (εσωτερικές), 

υπάρχουν και κάποιες εξωτερικές που βοηθούν την επικοινωνία του X-Machine με ένα 

data-processing machine. Ως εξωτερική λειτουργία για παράδειγμα, μπορούμε να 

χαρακτηρίσουμε τον έλεγχο εάν τα χρήματα που έχει εισάγει ο χρήστης, αρκούν για το 

αναψυκτικό που επέλεξε, ώστε να σταματήσει να αναμένει περισσότερα χρήματα και να 

προχωρήσει στην παράδοση. 

 4.2.2 X-Machines & NetLogo 

Παρ’ ότι η NetLogo αποτελεί ως πλατφόρμα ένα ισχυρό εργαλείο 

μοντελοποίησης, έχει επικριθεί από αρκετούς επειδή δεν παρέχει δομές μοντελοποίησης 

που επιτρέπουν την κωδικοποίηση πιο πολύπλοκων πρακτόρων. 

Για να καταστεί δυνατό να μοντελοποιηθεί η συμπεριφορά ενός πράκτορα 

χρησιμοποιώντας X-Machines, είναι απαραίτητη η καταγραφή των διάφορων εννοιών 

(σε αντιστοιχία), η οποία είναι αρκετά απλή και ξεκάθαρη [54] [55] : 

 Οι αντιλήψεις του πράκτορα αντιστοιχούν στην είσοδο Σ και 

ενημερώνονται σε κάθε κύκλο της προσομοίωσης. 

 Οι πράκτορες αποθηκεύουν την κατάσταση προσομοίωσής τους και όλες 

τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους, στην μνήμη M. 

Για παράδειγμα το φύλο ή η ταχύτητα ενός πράκτορα μπορούν να 

μοντελοποιηθούν ως στοιχεία της μνήμης M. 

 Η συμπεριφορά του πράκτορα μοντελοποιείται ως ένα σύνολο μεθόδων 

Φ και ακολούθως το διάγραμμα μετάβασης F. 

 Οι ενέργειες του πράκτορα καταγράφονται στην έξοδο Γ.  

 

Ο Sakellariou [56] το 2015 παρουσίασε την TXStates Domain Specific Language 

που επιτρέπει την εύκολη κωδικοποίηση και εκτέλεση των προδιαγραφών των X-
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Machines για πράκτορες στο περιβάλλον της NetLogo. Η TXStates παρέχει υποστήριξη 

για προγραμματισμό όλων των παραπάνω εννοιών του ορισμού ενός Stream X-Machine. 

Επιγραμματικά: 

 Η μνήμη M είναι ένας πίνακας της NetLogo που αποθηκεύεται σε 

μεταβλητές “turtle-own” χωρισμένες σε δύο κατηγορίες. Τις εσωτερικές 

(που δεν αλλάζουν από τον προγραμματιστή του μοντέλου) και τις 

μεταβλητές που ενημερώνονται σε κάθε κύκλο της προσομοίωσης. 

 Το σύνολο των καταστάσεων Q και το διάγραμμα μετάβασης F 

δημιουργούνται χρησιμοποιώντας τα ειδικά αναγνωριστικά της TXStates  

state και το σύνολο αυτών αποτελεί το x-diagram της περιγραφόμενης X-

Machine.. 

 To σύνολο συναρτήσεων  Φ κωδικοποιείται στην NetLogo ως reporters, 

οι οποίοι επιστρέφουν αποτελέσματα σε ειδική επεξεργάσιμη μορφή από 

την TXStates. 

 Η γλώσσα υποστηρίζει την κωδικοποίηση tasks της NetLogo με 

διαδικασίες που εφαρμόζονται στο περιβάλλον της προσομοίωση, τα 

οποία αναπαριστούν το output Γ (εξαγωγή δεδομένων). 

 Η εισαγωγή δεδομένων Σ (input), η οποία αποτελεί την αντίληψη του 

πράκτορα για το περιβάλλον, παρέχεται από το περιβάλλον της 

προσομοίωσης μέσω μιας κατάλληλης μεταβλητής πράκτορα (turtle 

variable). 

 

Κώδικας TXState [56]: 

 

x-diagram 

state <StateNameA> 

# x-func <XMFunc A1> goto <StateName A1> 

… 

# x-func <XMFunc An> goto <StateName An> 

end-state 

state < StateNameK> 

# x-func <XMFunc K1> goto <StateName K1> 

… 
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end-state 

end-x-diagram 

  

Η πρώτη κατάσταση (state) που εμφανίζεται στον ορισμό του x-diagram, 

αποτελεί την αρχική κατάσταση q0. 

Η TXStates χαρακτηρίζεται ως «εσωτερική» (internal) δεδομένου ότι βασίζεται 

στη σύνταξη της NetLogo και όλος ο κώδικας του meta-interpreter υλοποιείται 

χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της NetLogo. Αυτό προφανώς έχει κάποιο κόστος σε 

ταχύτητα κατά την εκτέλεση μιας προσομοίωσης, όμως προσφέρει στενή σύζευξη με το 

περιβάλλον προγραμματισμού της γλώσσας, χωρίς να διακόπτεται ο κανονικός κύκλος 

ανάπτυξης που ακολουθεί ο εκάστοτε προγραμματιστής στην συγκεκριμένη πλατφόρμα. 

Παράδειγμα κωδικοποίησης αναφέρεται σε επόμενη παράγραφο του κεφαλαίου. 

 4.2.3 Emotion X-Machines 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι σε σενάρια προσομοίωσης εκκένωσης δημόσιων 

χώρων, απαιτείται η μοντελοποίηση συναισθημάτων των πεζών, για να ελεγχθεί κατά 

πόσο αυτά επηρεάζουν την συμπεριφορά τους (η συμπεριφορά αλλάζει κάτω από έντονη 

ψυχολογική πίεση) και κατά συνέπεια να δημιουργηθεί μια περισσότερο ρεαλιστική 

προσομοίωση. 

Τα X-Machines μπορούν τυπικά να επεκταθούν σε μοντέλο με συναισθηματικούς 

πράκτορες, οδηγώντας μας στα Emotion X-Machines. Η νέα μέθοδος εισάγει μια 

συναισθηματική κατάσταση, που αναπαριστάται ως ένα διάνυσμα E που περιέχει 

αναγνωριστικά συναισθημάτων [57]. 

 

με 
e
Φ την συνάρτηση αναθεώρησης των συναισθημάτων και e0 την αρχική 

κατάσταση του διανύσματος συναισθημάτων. 

Τα συναισθήματα επηρεάζουν την αντίληψη ενός πράκτορα, την συμπεριφορά 

του αλλά και την ομαλή επικοινωνία του με τους υπόλοιπους πράκτορες ή το 

περιβάλλον. Ένας πράκτορας που ενεργεί με συναισθήματα παρουσιάζει μια 

διαφορετική συμπεριφορά από τον ίδιο πράκτορα που ενεργεί με λογικό τρόπο (χωρίς 

συναισθήματα).  

Αυτό είναι εμφανές σε περιπτώσεις όπου απαιτείται διαχείριση δύσκολων 

καταστάσεων, όπως η εκκένωση έκτακτης ανάγκης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι 
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πράκτορες, ανάλογα με την προσωπικότητά τους, φαίνεται να έχουν αυξήσει τις 

πιθανότητες να βιώσουν φόβο που μπορεί τελικά να μετατραπεί σε πανικό. Λόγω όλων 

αυτών, η χρήση του παραπάνω μοντέλου Emotion X-Machines στο μοντέλο μας, 

κρίνεται απαραίτητη. 

 

 4.3  Το Μοντέλο 

 4.3.1 Περιγραφή των Καταστάσεων (States) 

Στην παρούσα εργασία το μοντέλο state Χ-machine που χρησιμοποιήθηκε για την 

εκκένωση πραγματοποιήθηκε με 4 καταστάσεις και περιγράφετε παρακάτω σε κώδικα 

[58]: 

state "No Emergency" 

 # x-func "perceiveDanger" goto "Looking for Plan" 

 # otherwise do "nothing" goto "No Emergency" 

end-state 

  

state "Looking for Plan" 

  # x-func "findExit" goto "At Exit" 

  # x-func "read-plan" goto "Evacuating" 

  # x-func "exiting-room" goto "Looking for Plan" 

  # x-func "facing-door" goto "Looking for Plan" 

  # otherwise do "nothing" goto "Looking for Plan" 

end-state 

  

state "Evacuating" 

 # x-func "re-entering-room" goto "Looking for Plan" 

 # x-func "findExit" goto "At Exit" 

 # x-func "reachNext" goto "Evacuating" 

 # x-func "making-way" goto "Evacuating" 

 # x-func "moveToNext" goto "Evacuating" 

 # x-func "exiting-building" goto "Evacuating" 

 # x-func "scanning-area-target" goto "Evacuating" 

 # x-func "scanning-area-gate" goto "Evacuating" 
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 # x-func "turning" goto "Evacuating" 

 # otherwise do "nothing" goto "Evacuating" 

end-state 

  

state "At Exit" 

 # otherwise do "leave-building" goto "At Exit" 

end-state 

 

 

Εικόνα 4-1 Το διάγραμμα μετάβασης καταστάσεων του State X-Machine που 

χρησιμοποιήθηκε 

 

Η αρχική κατάσταση ενός state x-machine είναι η «No Emergency» κατά την 

οποία ουσιαστικά ο πράκτορας μένει ακίνητος έως ότου διαπιστώσει κάποιον κίνδυνο. 

Αν εκτελείται η «perceiveDanger» τότε γίνεται μετάβαση στην κατάσταση (state) 

«Looking for Plan», αλλιώς συνεχίζει στην ίδια («No Emergency»). 
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Η «Looking for Plan» έχει ως στόχο ο πράκτορας να μπορεί σε κάθε διαφορετική 

κατάσταση που θα βρεθεί, να μπορεί να βρίσκει τις κατάλληλες οδηγίες για την 

περίπτωση του στην διαδικασία της εκκένωσης. Για παράδειγμα αν βρίσκεται σε ένα 

δωμάτιο πρέπει πρώτα να βγει από αυτό για να ψάξει την έξοδο. Πρώτη του 

προτεραιότητα είναι η έξοδος (όπου προχωρά στην κατάσταση «At Exit» για να 

εκκενώσει το κτήριο-περιβάλλον, ενώ αν δεν βρίσκεται στην έξοδο, η επόμενη σε σειρά 

κατάσταση είναι να εκτελέσει την εκκένωση («Evacuating») εφόσον υπάρχει η «read-

plan» μέθοδος. Τέλος αν βγει από κάποιο δωμάτιο («exiting-room») ή βρεθεί σε μια 

πόρτα («facing-door»), μεταβαίνει αναδρομικά στην ίδια κατάσταση «Looking for plan» 

με σκοπό να βρει καινούριο πλάνο (την παραπάνω «read-plan» δηλαδή). 

Ο πράκτορας παραμένει στην κατάσταση «Evacuating» μέχρι να βρεθεί έξοδος 

και να μεταβεί στην κατάσταση «At Exit». Για να καταφέρει να φτάσει όμως ο 

πράκτορας στην επόμενη κατάσταση, κάνει τα εξής με φθίνουσα σειρά προτεραιότητας: 

εκτελεί επιτόπια στροφή, για να έχει διαφορετικό οπτικό πεδίο από την προηγούμενη 

κατάσταση, που δεν είχε βρει κάποια έξοδο ή πλάνο εκκένωσης, αναζητεί για έξοδο ή 

τον στόχο - σκοπό που του έχει ανατεθεί της περιοχής που βρίσκεται, κινείται προς την 

έξοδο αλλά με πιθανότητα να επηρεαστεί από την κίνηση άλλων πρακτόρων (αν ισχύσει 

το «crowded», με πάνω από 2 άλλους πράκτορες να τον “έλκουν” μαζί τους). Σε κάθε 

του κίνηση αναζητά καινούριο σχέδιο εκκένωσης («Looking for Plan») μέχρι να μεταβεί 

στην επόμενη κατάσταση («At Exit»). 

Η τελευταία κατάσταση «At Exit» έχει μόνο μία ενέργεια, την «leave-building» 

καθώς ο πράκτορας βρίσκεται στο σημείο εξόδου από το περιβάλλον, ολοκληρώνοντας 

τον σκοπό του στην προσομοίωση. 

 4.3.2 Περιγραφή των Συναρτήσεων του X-Machine 

Κάθε μια από τις παρακάτω συναρτήσεις, έχει ένα σύνολο συνθηκών που 

βασίζονται στη μνήμη και την τρέχουσα είσοδο του στο X-Machine. Η έξοδος όπως 

αναφέρθηκε είναι μια ενέργεια η οποία εφαρμόζεται στο περιβάλλον. Τέτοιες ενέργειες 

θεωρούνται και οι κινήσεις που κάνει ο πράκτορας, καθώς ο τελευταίος αποτελεί μέρος 

του περιβάλλοντος. Στα επόμενα περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες στο υπό εξέταση 

μοντέλο. 

 

turning: ο πράκτορας περιστρέφεται κατά 20 μοίρες προς τα δεξιά με σκοπό την 

αλλαγή του οπτικού του πεδίου. 
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perceiveDanger: εφόσον ο πράκτορας βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου 

(“danger” percept) τότε ουσιαστικά ξεκινά την διαδικασία εκκένωσης. 

findExit: επιστρέφει true/false εφόσον ο πράκτορας έχει φτάσει στην έξοδο 

(“exit-reached” percept). 

read-plan: ο πράκτορας ανακαλεί από την μνήμη τις οδηγίες του (“plan” x-mem) 

και εφόσον στρέφεται προς την έξοδο, κινείται προς αυτήν. 

exiting-room: μετακίνηση του πράκτορα προς την έξοδο, εφόσον βρίσκεται 

κοντά και προς αυτή (“closer-door” percept). 

facing-door: εφόσον ο πράκτορας βρίσκεται σε δωμάτιο (“inside-room” percept) 

ελέγχει αν είναι στην πόρτα αυτού του δωματίου 

re-entering-room: εφόσον ο πράκτορας προέρχεται από άλλο δωμάτιο σε 

καινούριο, διαγράφει το προηγούμενο του πλάνο, αναζητώντας καινούριο με σκοπό να 

κατευθυνθεί στην (καινούρια) πόρτα. 

reachNext: επιστρέφει true/false εφόσον ο πράκτορας ολοκληρώσει το πλάνο 

του (“reached” percept) 

making-way: εφόσον γνωρίζει το σημείο που έχουν μαζευτεί αρκετοί άλλοι 

πράκτορες (“position” και “crowded” percepts), κινείτε προς το σημείο χωρίς να αλλάζει 

κατεύθυνση. 

moveToNext: επιστρέφει true/false εφόσον ο πράκτορας έχει την αίσθηση πως 

βρίσκεται κοντά σε κάποιο στόχο του (“closer” percept) και κινείται σε αυτόν. 

exiting-building: ο πράκτορας προχωρά προς την πλησιέστερη έξοδο, εφόσον 

έχει μάθει ποια είναι αυτή (“closer-gate” percept). 

scanning-area-target: ο πράκτορας αναζητά την έξοδο σύμφωνα με το πλάνο 

του (“plan” x-mem), κάνοντας τυχαίες περιστροφές 30 μοιρών, είτε δεξιά είτε αριστερά. 

scanning-area-gate: ο πράκτορας στρέφεται προς την πλησιέστερη έξοδο. 

leave-building: Ο πράκτορας αφαιρείται από το περιβάλλον (die) με τον αριθμό 

των πρακτόρων που ολοκλήρωσαν την εκκένωση να μεγαλώνει. 

 4.3.3 Χρήση Μοντέλου 

Το παραπάνω μοντέλο κρίνεται ιδανικό για την διαδικασία εκκένωσης δημόσιων 

χώρων, καθώς μοντελοποιεί την κίνηση και την συμπεριφορά των πεζών σε καταστάσεις 

εκκένωσης, αναπαριστώντας τους ως συναισθηματικούς πράκτορες [59]. 

Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να εκτελεστούν διάφορες δοκιμές σε αυτό με σκοπό να 

εκτιμηθεί η ακρίβεια του στις προβλέψεις. 
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Γι’ αυτό το λόγο στο επόμενο Κεφάλαιο θα διενεργηθούν δοκιμές επαλήθευσης 

και επικύρωσης του μοντέλου, με βάση τις δοκιμές που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 

3.2.4 και πιο συγκεκριμένα τις δοκιμές των Ronchi και Nilsson από την δουλειά τους 

“The Process of Verification and Validation of Building Fire Evacuation Models” του 

2013 [45]. 

 

 4.4  Verification Tests 

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 3.2.4 για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας 

έγινε χρήση των τεστ επαλήθευσης (verification tests) που προτείνονται από τους Ronchi 

και Nilsson [45]. Τα τεστ δημιουργήθηκαν στην πλατφόρμα της NetLogo σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες προδιαγραφές και τα αποτελέσματα τους μαζί με τα σενάρια, 

καταγράφονται παρακάτω. 

Για την ομαλή διαδικασία συλλογής αποτελεσμάτων, τέθηκε ανώτατος χρόνος 

εκτέλεσης για κάθε διαφορετική προσομοίωση τα 600 δευτερόλεπτα (ticks στην 

NetLogo). Στην περίπτωση που η εκάστοτε προσομοίωση δεν καταφέρει να 

ολοκληρώσει το σενάριο που έχει τεθεί σε 600 δευτερόλεπτα, θεωρείται ως μη-

ολοκληρωμένη και χαρακτηρίζεται ως timeout. Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις όπου οι 

πράκτορες βρίσκονται σε αδιέξοδο που δεν τους επιτρέπει να ολοκληρώσουν την 

αποστολή τους. 

Στα επόμενα, θα διατηρηθεί η Αγγλική ονομασία του test, για εύκολη αναφορά 

σε σχέση με το αρχικό άρθρο [45]. 

 4.4.1 Speed in a Corridor 

Το συγκεκριμένο τεστ επαλήθευσης έχει σχεδιαστεί για να προσομοιωθεί και 

δοκιμαστεί το κατά πόσο η ταχύτητα βάδισης ενός πεζού πραγματοποιείται απρόσκοπτα. 

Είναι αρκετά χρήσιμο, καθώς επαληθεύει εάν το μοντέλο που δημιουργήθηκε 

μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν πράκτορα που διατηρεί μια καθορισμένη ταχύτητα με 

την πάροδο του χρόνου. Αυτό το τελευταίο, αποτελεί κρίσιμο δεδομένο για τον 

υπολογισμό του απαιτούμενου χρόνου ασφαλούς εκκένωσης ενός κτιρίου. 

Η προσομοίωση παρουσιάζει μια τιμή ταχύτητας βάδισης, που μπορεί να είναι 

αντιπροσωπευτική της ταχύτητας που περπατά ένας ενήλικας (1 μέτρο/δευτερόλεπτο) 

και ενός διαδρόμου που το μήκος του επαρκεί για να ελεγχθεί εάν η ταχύτητα του πεζού 

διατηρείται με την πάροδο του χρόνου. 
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Εικόνα 4-2 Αρχική διάταξη της προσομοίωσης “Speed in a Corridor” σε 

περιβάλλον NetLogo 

 

Προδιαγραφές: Διάδρομος πλάτους 2 μέτρων και μήκους 40 μέτρων. 

Σενάριο: Ένας πεζός με ταχύτητα 1 μέτρο/δευτερόλεπτο περπατά κατά μήκος 

του διαδρόμου. 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Ο πεζός πρέπει να καλύψει την απόσταση του 

διαδρόμου σε 40 δευτερόλεπτα. 

Μέθοδος Ελέγχου: Η επαλήθευση των αποτελεσμάτων του μοντέλου είναι 

ποσοτική, και πραγματοποιείται παρατηρώντας την διαφορά μεταξύ του αναμενόμενου 

αποτελέσματος και των αποτελεσμάτων προσομοίωσης. 

 

Η προσομοίωση εκτελέστηκε 200 φορές, χωρίς να προκύψει κάποιο timeout, με 

τα ακόλουθα αποτελέσματα (στον πίνακα δίνονται δειγματοληπτικά τυχαίες με τον 

αριθμό τους, ενώ στο τέλος ο μέσος όρος και των 200): 

 

Πίνακας 4-1 Δειγματοληπτικά Αποτελέσματα του test “Speed in a Corridor” 

Αριθμός Προσομοίωσης Χρόνος Εκκένωσης (δευτερόλεπτα) 

1 45 

22 45 

60 45 

88 45 

105 45 

121 45 

144 45 
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178 45 

184 45 

200 45 

Μέσος Όρος 45 

 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της προσομοίωσης με το αναμενόμενο 

αποτέλεσμα διαπιστώνουμε πως ο πεζός σε όλες τις διαφορετικές εκτελέσεις της 

προσομοίωσης, κάλυψε την απόσταση μέχρι την έξοδο σε ακριβώς 45 δευτερόλεπτα.  

Καθότι ο πράκτορας δεν ξεκινά την εκκένωση στο χρονικό σημείο 0, είναι λογικό 

στην προσομοίωση ο χρόνος εκκένωσης του διαδρόμου να μην είναι 40, αλλά 45. Τα 5 

επιπλέον δευτερόλεπτα (ticks στο περιβάλλον της NetLogo) αφορούν στις μεταβάσεις 

των καταστάσεων (states) του πράκτορα, μέχρι αυτός να αντιληφθεί πως πρέπει να 

εκκενώσει τον χώρο και να οδηγηθεί προς την έξοδο. Οι μεταβάσεις του μοντέλου έχουν 

περιγραφεί στο προηγούμενο Κεφάλαιο. 

Κατόπιν αυτού του γεγονότος, το μοντέλο πέρασε με επιτυχία το τεστ που αφορά 

την ταχύτητα βάδισης ενός πεζού. 

Επιπλέον το τεστ εκτελέστηκε άλλες 200 φορές, αυτή τη φορά με Emotion X-

Machines, διατηρώντας τις ίδιες ακριβώς προδιαγραφές ενώ και πάλι δεν προέκυψε 

κάποιο timeout. Ο αντίστοιχος πίνακας αποτελεσμάτων παρακάτω με τα ίδιες 

δειγματοληπτικές προσομοιώσεις σε σύγκριση με τις προηγούμενες και τον μέσο όρο 

εκκένωσης και των 200: 

 

 

Πίνακας 4-2 Δειγματοληπτικά Αποτελέσματα του test “Speed in a Corridor” (ΕΧΜ) 

Αριθμός 

Προσομοίωσης 

Χρόνος Εκκένωσης 

(δευτερόλεπτα) 

Emotion X-Machines 

Χρόνος Εκκένωσης 

(δευτερόλεπτα) 

 

1 41 45 

22 42 45 
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60 43 45 

88 34 45 

105 42 45 

121 42 45 

144 45 45 

178 42 45 

184 40 45 

200 42 45 

Μέσος Όρος 40,74 45 

 

Το αποτέλεσμα χρήσης Emotion X-Machines έριξε αισθητά τους χρόνους 

εκκένωσης του διαδρόμου κάτι που θεωρείται αναμενόμενο, καθότι οι πράκτορες 

ενεργούν διαφορετικά κάτω από καταστάσεις πανικού, αυξάνοντας την ταχύτητα τους. 

Σημαντικό είναι επίσης πως σε κανένα δείγμα προσομοίωσης δεν παρατηρήθηκε χρόνος 

εκκένωσης μεγαλύτερος του μέγιστου (45 δευτερόλεπτα), σύμφωνα με το τεστ που 

χρησιμοποιήθηκαν απλοί πράκτορες. 

 4.4.2 Movement Around a Corner 

Η συγκεκριμένη προσομοίωση αποτελεί δοκιμή του μοντέλου με σκοπό να 

μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι πεζοί κινούνται σε έναν διάδρομο με την μορφή 

γωνίας και το μονοπάτι που επιλέγουν για να προσπελάσουν τον διάδρομο. Έχει 

σχεδιαστεί με στόχο να επαληθεύσει εάν το μοντέλο είναι σε θέση να προσομοιώσει 

σωστά τα όρια ενός σεναρίου εκκένωσης. Το συγκεκριμένο τεστ δεν απαιτεί κάποια 

επιπλέον χαρακτηριστικά όσον αφορά τους πράκτορες. 

Πιο απλά, θα παρατηρήσουμε αν οι πεζοί κρατούν σωστά τα όρια τους κατά την 

στιγμή που στρίβουν, ειδικά όταν βρίσκονται σε μία κατάσταση αυξημένης κίνησης 
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(όχλου), με τις πειραματικές μελέτες να έχουν δείξει πως συνήθως καταλαμβάνουν μόνο 

ένα συγκεκριμένο τμήμα του χώρου που είναι συνολικά διαθέσιμος στην στροφή. 

 

Εικόνα 4-3 Αρχική διάταξη της προσομοίωσης “Movement Around a Corner” σε 

περιβάλλον NetLogo 

 

Προδιαγραφές: Οι διαστάσεις της γωνίας απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα: 

 

Εικόνα 4-4 Geometric layout of Verif.2.3 - Figure 1. [45] 
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Σενάριο: Είκοσι (20) πεζοί κατανεμημένοι ομοιόμορφα στο ένα άκρο του 

διαδρόμου (ο χώρος με γκρι χρώμα στο παραπάνω σχήμα 2x4 μέτρων), έχοντας άμεσο 

χρόνο απόκρισης και ταχύτητα βάδισης 1 μέτρο/δευτερόλεπτο. 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Οι πεζοί αναμένεται να πλοηγηθούν με επιτυχία 

στην γωνία, χωρίς να διαπεράσουν τα όρια του χώρου (τους τοίχους). 

Μέθοδος Ελέγχου: Η επαλήθευση των αποτελεσμάτων του μοντέλου είναι 

ποιοτική και πραγματοποιείται με την παρατήρηση του μονοπατιού των πεζών. 

 

Η προσομοίωση εκτελέστηκε 200 φορές, χωρίς να προκύψει κάποιο timeout, 

κρατώντας παράλληλα ως επιπλέον πληροφορία τον χρόνο εκκένωσης των πεζών. 

Παρακάτω δίνονται δειγματοληπτικά τα αποτελέσματα τυχαίων προσομοιώσεων (με τον 

αριθμό τους), ο μέσος όρος και των 200 εκτελέσεων, ενώ παρατίθενται δείγματα 

διαγραμμάτων κίνησης των πρακτόρων (το μονοπάτι που επέλεξε ο καθένας για να 

κατευθυνθεί από την στροφή προς την έξοδο, με το κάθε μονοπάτι να εμφανίζεται ως 

διαφορετικό χρώμα): 

 

Πίνακας 4-3 Δειγματοληπτικά Αποτελέσματα του test “Movement Around a 

Corner” 

Αριθμός Προσομοίωσης Χρόνος Εκκένωσης (δευτερόλεπτα) 

14 55 

26 54 

52 55 

86 55 

99 53 

104 54 

133 53 
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149 55 

160 54 

192 53 

Μέσος Όρος 54,22 

 

 

Εικόνα 4-5 Καταγραφή πορείας πρακτόρων στο test “Movement Around a Corner” 

 

Παρατηρώντας το μονοπάτι που επέλεξαν οι πεζοί σε όλες τις προσομοιώσεις του 

τεστ, επαληθεύεται το αναμενόμενο αποτέλεσμα, καθώς όπως φαίνεται ξεκάθαρα στα 

ενδεικτικά διαγράμματα, κρατούν σωστά τα όρια τους κατά την στιγμή που στρίβουν, 

ενώ ταυτόχρονα καταλαμβάνουν μόνο ένα συγκεκριμένο τμήμα του χώρου που είναι 

συνολικά διαθέσιμος στην στροφή (το τόξο της στροφής χαρακτηρίζεται ως “κλειστό”). 

Ο μέσος χρόνος εκκένωσης όλων των προσομοιώσεων ήταν 54,22 δευτερόλεπτα. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, το μοντέλο πέρασε με επιτυχία το τεστ που 

αφορά την πλοήγηση των πεζών με επιτυχία σε γωνία. 

Το τεστ εκτελέστηκε επιπλέον 200 φορές, αυτή τη φορά με Emotion X-

Machines, διατηρώντας τις ίδιες ακριβώς προδιαγραφές (δεν προέκυψε κάποιο timeout). 

Ο αντίστοιχος πίνακας αποτελεσμάτων και τα διαγράμματα πορείας των πρακτόρων 

(πεζών): 
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Πίνακας 4-4 Δειγματοληπτικά Αποτελέσματα του test “Movement Around a 

Corner” (EXM) 

Αριθμός 

Προσομοίωσης 

Χρόνος Εκκένωσης 

(δευτερόλεπτα) 

Emotion X-Machines 

Χρόνος Εκκένωσης 

(δευτερόλεπτα) 

 

14 51 55 

26 48 54 

52 51 55 

86 51 55 

99 51 53 

104 50 54 

133 51 53 

149 48 55 

160 50 54 

192 52 53 

Μέσος Όρος 49,92 54,22 
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Εικόνα 4-6 Καταγραφή πορείας πρακτόρων στο test “Movement Around a Corner” 

(Emotion X-Machines) 

 

Το αποτέλεσμα χρήσης Emotion X-Machines έριξε τον μέσο όρο του χρόνου 

εκκένωσης όλων των προσομοιώσεων στα 49,92 δευτερόλεπτα, ενώ σε καμία από τις 

200 δεν ήταν μεγαλύτερος ο χρόνος εκκένωσης σε σχέση με τα αντίστοιχα πρώτα τεστ. 

Η χρήση της στροφής δεν δημιούργησε πρόβλημα κατά την εκκένωση σε κατάσταση 

πανικού όταν οι πεζοί αύξαναν ταχύτητα. 

Το μονοπάτι που επέλεξαν οι πεζοί σε όλες τις προσομοιώσεις του τεστ με 

Emotion X-Machines είχε το ίδιο (αναμενόμενο) αποτέλεσμα με τις προσομοιώσεις 

“απλών” πρακτόρων, κρατώντας σωστά τα όρια τους κατά την στιγμή που στρίβουν. 

 4.4.3 Horizontal Counter Flows 

Η συγκεκριμένη προσομοίωση αποτελεί τεστ επαλήθευσης όσων αφορά τις 

αντίθετες ροές πεζών. Ένας μεγάλος αριθμός πεζών βρίσκεται σε ένα δωμάτιο στα 

αριστερά προσπαθώντας να μεταφερθεί σε ένα άλλο δωμάτιο, όπου ένας μικρότερος 

αριθμός πεζών κάνει το αντίθετο δρομολόγιο. 

Με αυτό το τεστ γίνεται ποιοτική επαλήθευση της ικανότητας του μοντέλου να 

προσομοιώσει την αντίθετη ροή κίνησης πεζών και την πιθανή επίπτωση της στο χρόνο 

εκκένωσης, ανάλογα με τον αριθμό πληθυσμού που βρίσκονται στα δύο δωμάτια. 
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Εικόνα 4-7 Αρχική διάταξη της προσομοίωσης “Horizontal Counter Flows” σε 

περιβάλλον NetLogo 

 

Προδιαγραφές: Δύο δωμάτια 10 μέτρων (πλάτους και μήκους) το καθένα, 

ενώνονται με έναν διάδρομο μήκους 10 και πλάτους 2 μέτρων. Πιο συγκεκριμένα στο 

παρακάτω σχήμα φαίνονται οι διαστάσεις και η διαρρύθμιση. 

 

Εικόνα 4-8 Geometric layout of Verif.2.8 - Figure 5. [45] 

 

Σενάριο: Επιλέγουμε ένα σύνολο μικρότερο των 100 πεζών που θα έχει χρόνο 

απόκρισης τα 0 δευτερόλεπτα και διανέμουμε τις ταχύτητες βάδισης τους ανάλογα με 

τον συνολικό πληθυσμό των πεζών. 

 Βήμα 1: 100 πεζοί μετακινούνται από το δωμάτιο 1 στο 2, με αρχική 

κατανομή τέτοια που να γεμίζει ο χώρος του δωματίου 1 με την μέγιστη 

δυνατή πυκνότητα. Καταγράφουμε τον χρόνο που εισέρχεται ο τελευταίος 

πεζός στο δωμάτιο 2. 

 Βήμα 2: Το πρώτο βήμα επαναλαμβάνεται με επιπλέον 20 (Περίπτωση 

2α), 50 (Περίπτωση 2β), 70 (Περίπτωση 2γ) και 100 (Περίπτωση 2δ) 
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πεζούς στο δωμάτιο 2, ίδιων χαρακτηριστικών του δωματίου 1.  Οι δύο 

πληθυσμοί κινούνται ταυτόχρονα με προορισμό το αντίθετο δωμάτιο και 

καταγράφεται ο χρόνο του τελευταίου πεζού που εισέρχεται στο δωμάτιο 

2 (με προέλευση το δωμάτιο 1). 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Ο χρόνος που καταφτάνει ο τελευταίος πεζός στο 

δωμάτιο προορισμού, αυξάνεται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται 

σε αντίθετη ροή. 

Μέθοδος Ελέγχου: Η επαλήθευση των αποτελεσμάτων του μοντέλου είναι 

ποιοτική και πραγματοποιείται με την σωστή αναπαραγωγή οριζόντιων αντίθετων ροών. 

Τα αποτελέσματα συγκρίνονται και παρουσιάζονται οι διαφορές μεταξύ των σταδίων της 

προσομοίωσης. 

Η προσομοίωση εκτελέστηκε 200 φορές με τα ακόλουθα ποσοστά ολοκλήρωσης 

(προσομοιώσεις που δεν είχαν timeout). 

 

Πίνακας 4-5 Ποσοστά ολοκλήρωσης προσομοίωσης του test “Horizontal Counter 

Flows” 

Πεζοί στο δωμάτιο Β 0 20 50 70 100 

Προσομοιώσεις 

χωρίς 

timeout 

200 199 196 197 191 

Ποσοστό 

Ολοκληρωμένων 

Προσομοιώσεων 

100% 99,5% 98% 98,5% 95,5% 

 

Παρατηρούμε πως όσοι περισσότεροι είναι οι πεζοί στο δωμάτιο 2 (οι 

περιπτώσεις του βήματος 2), τόσο περισσότερα είναι και τα timeouts που προκύπτουν. 

Τα ακόλουθα αποτελέσματα είναι από τις προσομοιώσεις που δεν είχαν timeout, 

τα οποία εξαιρέθηκαν για στατιστικούς λόγους και για να προκύψει ο πραγματικό μέσος 

όρος των προσομοιώσεων που ολοκληρώθηκαν τελικά: 

 

Πίνακας 4-6 Δειγματοληπτικά Αποτελέσματα του test “Horizontal Counter Flows” 

Πεζοί στο δωμάτιο Β 0 20 50 70 100 
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11 77 96 131 165 314 

27 74 106 135 164 204 

33 74 97 153 152 236 

44 78 99 129 178 188 

84 76 93 145 163 177 

92 77 101 163 163 190 

105 78 98 148 211 170 

158 69 103 141 150 184 

169 74 92 145 189 312 

178 77 100 142 168 180 

Μέσος Όρος 75,27 102.15 141,53 176,64 227.53 

 

Παρατηρώντας τις προσομοιώσεις και υπολογίζοντας τους αντίστοιχους μέσους 

όρους, διαπιστώνουμε πως καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται σε 

αντίθετη ροή (στην περίπτωση 2α ήταν 20, στην 2β ήταν 50, στην 2γ ήταν 70 και στην 

περίπτωση 2δ ήταν 100), τόσο αυξάνεται και ο χρόνος άφιξης του τελευταίου πεζού στο 

δωμάτιο 2.  

Κατόπιν αυτού του γεγονότος, το μοντέλο πέρασε με επιτυχία το τεστ που αφορά 

τις αντίθετες ροές πεζών. 

Το τεστ εκτελέστηκε επιπλέον 200 φορές, αυτή τη φορά με Emotion X-

Machines, διατηρώντας τις ίδιες ακριβώς προδιαγραφές. Ο αντίστοιχος πίνακας με τα 

ποσοστά ολοκλήρωσης των προσομοιώσεων: 

 

 



66 

Πίνακας 4-7 Ποσοστά ολοκλήρωσης προσομοίωσης του test “Horizontal Counter 

Flows” (EXM) 

Πεζοί στο δωμάτιο Β 
0 

EXM 

20 

EXM 

50 

EXM 

70 

EXM 

100 

EXM 

Προσομοιώσεις 

χωρίς 

timeout 

199 200 148 96 45 

Ποσοστό 

Ολοκληρωμένων 

Προσομοιώσεων 

99,5% 100% 74% 48% 22,5% 

 

Ο παρακάτω πίνακας αποτελεσμάτων αφορά τους χρόνους εκκένωσης από τα 

ίδιες δειγματοληπτικές προσομοιώσεις (σε παρένθεση ο χρόνος χωρίς Emotion X-

Machines) και ο μέσος όρο εκκένωσης μόνο των προσομοιώσεων που δεν παρουσίασαν 

timeout: 

 

Πίνακας 4-8 Δειγματοληπτικά Αποτελέσματα του test “Horizontal Counter Flows” 

(EXM) 

Πεζοί στο 

δωμάτιο Β 

0 

EXM 

20 

EXM 

50 

EXM 

70 

EXM 

100 

EXM 

11 59 (77) 70 (96) 100 (131) 98 (165) 102 (314) 

27 59 (74) 72 (106) 87 (135) 125 (164) 125 (204) 

33 59 (74) 77 (97) 92 (153) 97 (152) 522 (236) 

44 62 (78) 71 (99) 90 (129) 113 (178) 115 (188) 

84 60 (76) 69 (93) 92 (145) 98 (163) 246 (177) 

92 61 (77) 70 (101) 226 (163) 90 (163) 215 (190) 

105 63 (78) 71 (98) 89 (148) 107 (211) 116 (170) 

158 58 (69) 73 (103) 87 (141) 98 (150) 102 (184) 
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169 56 (74) 74 (92) 82 (145) 100 (189) 103 (312) 

178 61 (77) 68 (100) 99 (142) 88 (168) 134 (180) 

Μέσος Όρος 
60,59 

(75,27) 

75,79 

(102.15) 

113,66 

(141,53) 

126,01 

(176,64) 

152,97 

(227.53) 

 

Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον στα αποτελέσματα της χρήσης Emotion X-

Machines στο συγκεκριμένο τεστ, είναι πως ο μέσος όρος του χρόνου μεταφοράς των 

πεζών δεν μειώθηκε αισθητά. Αυτό δικαιολογείται στο γεγονός πως οι αντίθετες ροές 

πεζών έρχονται σε σύγκρουση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χώρος για ανάπτυξη 

μεγαλύτερης ταχύτητας (λόγω πανικού) με τους χρόνους να παραμένουν στα ίδια 

επίπεδα με τις πρώτες προσομοιώσεις. Τέλος το μοντέλο περνά το συγκεκριμένο τεστ με 

επιτυχία καθώς και με χρήση Emotion X-Machines, ο χρόνος μεταφοράς αυξάνεται 

αναλογικά με τους περισσότερους πεζούς που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση. 

 4.4.4 Exit Route Allocation 

Η συγκεκριμένη προσομοίωση αποτελεί δοκιμή επαλήθευσης της κατανομής των 

διαδρομών εξόδου που έχουν ανατεθεί στους πεζούς. Στοχεύει στην εξακρίβωση της 

ικανότητας του μοντέλου να αναπαράγει την επιλογή συγκεκριμένης διαδρομής εξόδου, 

με ένα αιτιοκρατικό κριτήριο. 

Η επαλήθευση του συγκεκριμένου τεστ είναι αρκετά χρήσιμη, ειδικά για την 

αναπαράσταση της χρήσης εναλλακτικής εξόδου, όταν υπάρχει απώλεια της κύριας 

εξόδου κατά την διαδικασία εκκένωσης ενός κτιρίου. 



68 

 

Εικόνα 4-9 Αρχική διάταξη της προσομοίωσης “Exit Route Allocation” σε 

περιβάλλον NetLogo 

Προδιαγραφές: Κατασκευή διαδρόμου με 12 δωμάτια σύμφωνα με το παρακάτω 

σχήμα 

 

Εικόνα 4-10 Schematic geometric layout of Verif.3.1. - Figure 8. [45] 

 

Σενάριο: Γεμίζουμε τα δωμάτια με πεζούς οι οποίοι έχουν ταχύτητες και 

χαρακτηριστικά που ακολουθούν την αναμενόμενη δημογραφία του πληθυσμού του 

κτιρίου. Διανέμουμε τις ταχύτητες βαδίσματος και τους χρόνους απόκρισης 0 

δευτερολέπτων, σε έναν σύνολο 23 πεζών. Οι πεζοί στα δωμάτια 1,2,3,4,7,8,9 και 10 
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διαθέτουν ως πιθανή έξοδο κινδύνου την κύρια έξοδο (Main Exit), ενώ όλοι οι υπόλοιποι 

διαθέτουν την δευτερεύουσα έξοδο (Secondary Exit). 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Οι πεζοί κινούνται στις κατάλληλες εξόδους (αυτές 

που αντιστοιχούν στο δωμάτιο που βρίσκονται) κατά την εκκένωση των δωματίων. 

Μέθοδος Ελέγχου: Η επαλήθευση των αποτελεσμάτων του μοντέλου είναι 

ποιοτική και πραγματοποιείται με την σωστή αναπαραγωγή επιλογής κατάλληλης 

εξόδου από κάθε πεζό. 

 

Η προσομοίωση εκτελέστηκε 200 φορές και επιπρόσθετα της επαλήθευσης 

επιλογής κατάλληλης εξόδου, κρατήθηκε ο συνολικός χρόνος εκκένωσης. Τα 

αποτελέσματα δειγματοληπτικά από τα αποτελέσματα τυχαίων προσομοιώσεων (με τον 

αριθμό τους) και ο μέσος όρος όλων των προσομοιώσεων: 

 

Πίνακας 4-9 Δειγματοληπτικά Αποτελέσματα του test “Exit Route Allocation” 

Αριθμός Προσομοίωσης Χρόνος Εκκένωσης (δευτερόλεπτα) 

6 40 

35 36 

50 41 

91 39 

100 35 

114 35 

133 39 

159 37 

177 36 

195 38 
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Μέσος Όρος 38,27 

 

Παρατηρήθηκε πως σε όλες τις διαφορετικές προσομοιώσεις οι πεζοί κατά την 

εκκένωση των δωματίων, κινήθηκαν στις κατάλληλες εξόδους (αυτές που αντιστοιχούν 

στο δωμάτιο που βρίσκονται) με μέσο όρο χρόνου εκκένωσης τα 38,27 δευτερόλεπτα. 

Παρακάτω ένα ενδεικτικό διάγραμμα καταγραφής της διαδρομής τους μέχρι την 

έξοδο, όπου φαίνεται καθαρά πως οι πεζοί στα δωμάτια 1,2,3,4,7,8,9 και 10 επιλέγουν 

την κύρια έξοδο (Main Exit), ενώ όλοι οι υπόλοιποι την δευτερεύουσα έξοδο (Secondary 

Exit). 

Κατόπιν αυτών των αποτελεσμάτων, το μοντέλο πέρασε με επιτυχία το τεστ που 

αφορά την επιλογή κατάλληλης εξόδου από κάθε πεζό σε διαδικασία εκκένωσης. 

 

Εικόνα 4-11 Καταγραφή πορείας εξόδου πρακτόρων στην Προσομοίωση #91 του 

test “Exit Route Allocation” 

 

Το τεστ εκτελέστηκε επιπλέον 200 φορές, αυτή τη φορά με Emotion X-

Machines, διατηρώντας τις ίδιες ακριβώς προδιαγραφές. Τα αποτελέσματα που 
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συλλέχθηκαν δεν είχαν διαφορές, ενώ όπως ήταν λογικό, ο χρόνος εκκένωσης σε κάθε 

προσομοίωση μειώθηκε καθώς οι πεζοί βρίσκοντας σε κατάσταση πανικού. 

Παρακάτω ο πίνακας με τους χρόνους εκκένωσης (των ίδιων δειγματοληπτικών 

προσομοιώσεων) και το διάγραμμα καταγραφής πορείας εξόδου πρακτόρων Emotion X-

Machines. 

 

Πίνακας 4-10 Δειγματοληπτικά Αποτελέσματα του test “Exit Route Allocation”  

(EXM) 

Αριθμός 

Προσομοίωσης 

Χρόνος Εκκένωσης 

(δευτερόλεπτα) 

Emotion X-Machines 

Χρόνος Εκκένωσης 

(δευτερόλεπτα) 

6 37 40 

35 31 36 

50 34 41 

91 32 39 

100 33 35 

114 34 35 

133 31 39 

159 33 37 

177 31 36 

195 35 38 

Μέσος Όρος 32,71 38,27 
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Εικόνα 4-12 Καταγραφή πορείας εξόδου πρακτόρων (Emotion X-Machines) στην 

Προσομοίωση #91 του test “Exit Route Allocation” 

 

 4.4.5 Maximum Flow Rates 

Η συγκεκριμένη προσομοίωση αποτελεί τεστ επαλήθευσης του μοντέλου 

προσομοίωσης, που αποσκοπεί στην ανάλυση/εύρεση του ρυθμού της ροής εξόδου κατά 

την εκκένωση. Χαρακτηρίζεται ως ένα απλό «πρόβλημα ροής μιας μοναδικής 

διαθέσιμης πόρτας εξόδου» 

Ο ρυθμός ροής μοντελοποιείται με διαφορετικούς τρόπους στα διάφορα μοντέλα 

εκκένωσης και συνήθως βασίζεται στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο, το οποίο πρέπει να 

είναι σύμφωνο με την τρέχουσα βιβλιογραφία εκκένωσης [60]. 
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Εικόνα 4-13 Αρχική διάταξη της προσομοίωσης “Maximum Flow Rates” σε 

περιβάλλον NetLogo 

 

Προδιαγραφές: Κατασκευή ενός δωματίου διαστάσεων 8 μέτρα επί 5 μέτρα, με 

μία έξοδο πλάτους 1 μέτρου που βρίσκεται κεντρικά στον τοίχο των 5 μέτρων. 

Σενάριο: Τοποθετούμε 100 πεζούς στο δωμάτιο, αναθέτοντας τους την μοναδική 

έξοδο εκκένωσης. 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Ο ρυθμός ροής στην έξοδο καθ’ όλη τη διάρκεια 

εκκένωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο μέγιστο όριο. 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του International Maritime Organisation 

[61], το μέγιστο όριο του ρυθμού ροής δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 1,33 πεζούς, ανά 

μονάδα χρόνου ανά μονάδα πλάτους της διαδρομής 1,33 p/(m s).  

Μέθοδος Ελέγχου: Η επαλήθευση των αποτελεσμάτων του μοντέλου είναι 

ποσοτική και πραγματοποιείται με σύγκριση των αποτελεσμάτων που παράγονται από το 

μοντέλο σε σχέση με τον προκαθορισμένο μέγιστο ρυθμό ροής. 

 

Στο περιβάλλον της NetLogo η έξοδος του συγκεκριμένου test, σχεδιάστηκε ως 3 

patches για τα οποία ισχύει ο μέγιστος ρυθμός ροής ξεχωριστά για το καθένα (1,33 για 

κάθε patch). Έτσι συνολικά το αναμενόμενο αποτέλεσμα του τεστ είναι ο μέγιστος 

ρυθμός ροής να μην ξεπερνά τους 3,99 πεζούς ανά δευτερόλεπτο. 

Για την ανάγκη της προσομοίωσης τα patches στο περιβάλλον της NetLogo, 

έχουν διαστάσεις 0,35m. Τα νούμερα του ρυθμού ροής παρακάτω έχουν καταγραφεί ως 
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αριθμός πρακτόρων που βρίσκονται στην έξοδο (στα 3 patches που την απαρτίζουν) και 

κάθε μονάδα αντιστοιχεί σε 0,35m που είναι και η πραγματική διάσταση. 

Η προσομοίωση εκτελέστηκε 200 φορές, χωρίς να προκύψει κάποιο timeout, 

κρατώντας παράλληλα ως επιπλέον πληροφορία τον χρόνο εκκένωσης των πεζών. 

Παρακάτω δίνονται δειγματοληπτικά τα αποτελέσματα τυχαίων προσομοιώσεων (με τον 

αριθμό τους), ο μέσος όρος και των 200 εκτελέσεων. 

 

Πίνακας 4-11 Δειγματοληπτικά Αποτελέσματα του test “Maximum Flow Rates” 

Αριθμός 

Προσομοίωσης 

Χρόνος Εκκένωσης 

(δευτερόλεπτα) 

Ρυθμός Ροής (Flow 

Rate) 

6 103 1,94 

15 104 1,92 

46 102 1,96 

82 104 1,92 

90 90 2,22 

104 101 1,98 

129 103 1,94 

155 103 1,94 

161 98 2,04 

195 104 1,92 

Μέσος Όρος 101,16 1,9794 

 

Παρατηρήθηκε πως σε όλες τις διαφορετικές προσομοιώσεις οι πεζοί κατά την 

εκκένωση του δωματίου, δεν ξεπέρασαν τον μέγιστο ρυθμό ροής, έχοντας μέσο όρο τα 

1,9794 πεζούς/δευτερόλεπτο (και στα 3 patches). 
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Με σκοπό να παρατηρηθεί ο μέγιστος ρυθμός ροής ανά δευτερόλεπτο (και όχι 

μόνο συνολικά), παρακάτω παρατίθεται δείγμα του τεστ σε μορφή διαγράμματος στην 

τυχαία προσομοίωση #36, με τον ρυθμό ροής για κάθε δευτερόλεπτο, λαμβάνοντας 

υπόψιν και τα 3 patches, ως έξοδο: 

 

Εικόνα 4-14 Ρυθμός Ροής Προσομοίωσης #36 του test “Maximum Flow Rates” 

 

Παρατηρούμε πως ο ρυθμός ροής δεν ξεπέρασε τον μέγιστο δυνατό σε κανένα 

σημείο κατά την διάρκεια της προσομοίωσης #36. 

Το τεστ εκτελέστηκε επιπλέον 200 φορές, αυτή τη φορά με Emotion X-

Machines, διατηρώντας τις ίδιες ακριβώς προδιαγραφές. Παρακάτω δίνονται 

δειγματοληπτικά τα αποτελέσματα των ίδιων τυχαίων προσομοιώσεων (με τον αριθμό 

τους) όπως και προηγούμένως, και ο μέσος όρος των 200 εκτελέσεων (σε παρενθέσεις οι 

αντίστοιχες τιμές των προσομοιώσεων χωρίς την χρήση Emotion X-Machines). 

 

Πίνακας 4-12  Δειγματοληπτικά Αποτελέσματα του test “Maximum Flow Rates”  

(EXM) 

Αριθμός 

Προσομοίωσης 

Χρόνος Εκκένωσης 

(δευτερόλεπτα) 

Emotion X-Machines 

Ρυθμός Ροής (Flow 

Rate) 

Emotion X-Machines 

 

6 103 (103) 1,94 (1,94) 
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15 93 (104) 2,15 (1,92) 

46 98 (102) 2,04 (1,96) 

82 95 (104) 2,10 (1,92) 

90 97 (90) 2,06 (2,22) 

104 93 (101) 2,15 (1,98) 

129 100 (103) 2,00 (1,94) 

155 96 (103) 2,08 (1,94) 

161 90 (98) 2,22 (2,04) 

195 93 (104) 2,15 (1,92) 

Μέσος Όρος 94,69 (101,16) 2,1158 (1,9794) 

 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα χρήσης Emotion X-Machines, o χρόνος 

εκκένωσης μειώθηκε αισθητά, όπως και σε προηγούμενα tests, πράγμα απολύτως λογικό 

καθώς οι πεζοί αυξάνουν την ταχύτητα τους βρισκόμενοι σε κατάσταση πανικού. Επίσης 

αυτό επέφερε αύξηση στον ρυθμό ροής της εξόδου η οποία όμως δεν ξεπέρασε και πάλι, 

τον μέγιστο ρυθμό ροής που αναμέναμε ως αποτέλεσμα στο test. 

 4.4.6 Congestion 

Αυτό το τεστ είναι χρήσιμο για την επαλήθευση των δυνατοτήτων ενός μοντέλου 

εκκένωσης, όσον αφορά την αναπαράσταση της συμφόρησης (congestion). Ένας 

περιορισμός του συγκεκριμένου τεστ είναι πως αποτελεί μόνο ποιοτική επαλήθευση και 

όχι ποσοτική της μορφής και του μεγέθους μιας συμφόρησης.  

Σε σχέση με το προτεινόμενο τεστ των Ronchi etc [45] που αφορούσαν μελέτη 

εκκένωσης σε κατάσταση πυρκαγιάς, το συγκεκριμένο έχει τροποποιηθεί προκειμένου 

να συμπεριλάβει περιπτώσεις κίνησης σε κανονικές συνθήκες και όχι απαραίτητα σε 

σενάρια όπου οι πεζοί κινούνται μεταξύ ορόφων (στο τεστ προτείνονται οι σκάλες προς 
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τα κάτω, ενώ στην παρούσα εργασία αντικαταστάθηκαν με μία στενή έξοδο στο τέλος 

του διαδρόμου). 

 

Εικόνα 4-15 Αρχική διάταξη της προσομοίωσης “Congestion” σε περιβάλλον 

NetLogo 

 

Προδιαγραφές: Κατασκευή ενός δωματίου 8 μέτρα επί 5 μέτρα, που συνδέεται 

με έναν διάδρομο μήκους 12 μέτρων και πάχους 2 μέτρων, που οδηγεί σε μία στενή 

έξοδο. 

Σενάριο: Στο δωμάτιο βρίσκεται πληθυσμός 100 πεζών έχοντας στιγμιαίο χρόνο 

απόκρισης. 
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Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι να εμφανιστεί 

συμφόρηση στην έξοδο από το δωμάτιο, η οποία παράγει σταθερή ροή στον διάδρομο 

και στην έξοδο. 

Μέθοδος Ελέγχου: Η επαλήθευση των αποτελεσμάτων του μοντέλου είναι 

ποιοτική και πραγματοποιείται με την σωστή αναπαραγωγή της συμφόρησης όπως 

περιγράφεται στο αναμενόμενο αποτέλεσμα.  

 

Με σκοπό να παρατηρηθεί η συμφόρηση με τον πλέον καλύτερο τρόπο, το τεστ 

εκτελέστηκε από 200 φορές με τρεις διαφορετικές παραλλαγές. Στην πρώτη περίπτωση 

στο δωμάτιο βρισκόταν 1 μόνο πεζός, στην δεύτερη 10 πεζοί, ενώ στην τρίτη ο 

πληθυσμός των πεζών ήταν 100. 

 

Πίνακας 4-13  Δειγματοληπτικά Αποτελέσματα του test “Congestion” 

Πεζοί στο δωμάτιο 1 10 100 

6 22 34 143 

23 22 33 139 

41 23 35 146 

82 21 32 146 

99 23 32 148 

124 23 35 138 

139 22 32 142 

160 22 32 140 

181 21 33 143 

190 21 35 140 
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Μέσος Όρος 21,65 32,87 143,91 

 

Στο παρακάτω σχήμα εμφανίζεται στιγμιότυπο της τυχαίας προσομοίωσης #124 

όπου φαίνεται η συμφόρηση που δημιουργείται στην έξοδο από το δωμάτιο. 

 

Εικόνα 4-16 Στιγμιότυπο συμφόρησης στην προσομοίωση #124 του test 

“Congestion” 

 

Παρατηρώντας τους χρόνους εκκένωσης αλλά και την αναπαραγωγή της 

συμφόρησης στα τεστ, διαπιστώνουμε πως στον διάδρομο η ύπαρξη στενής εξόδου στο 

τέλος αυτού, δημιουργεί μια σταθερή ροή εξόδου πεζών, καθυστερώντας ταυτόχρονα 

τον χρόνο έξοδου για τον καθένα μέχρι και 7 φορές περισσότερο (σύγκριση μέσου όρου 

με έναν πεζό στο δωμάτιο σε σχέση με 10 και 100 αντίστοιχα). 

Το τεστ εκτελέστηκε επιπλέον 200 φορές, αυτή τη φορά με Emotion X-

Machines, διατηρώντας τις ίδιες ακριβώς προδιαγραφές. Παρακάτω δίνονται 
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δειγματοληπτικά τα αποτελέσματα των ίδιων τυχαίων προσομοιώσεων (με τον αριθμό 

τους) όπως και προηγούμένως, και ο μέσος όρος των 200 εκτελέσεων (σε παρενθέσεις οι 

αντίστοιχες τιμές των προσομοιώσεων χωρίς την χρήση Emotion X-Machines). 

 

Πίνακας 4-14   Δειγματοληπτικά Αποτελέσματα του test “Congestion” (EXM) 

Πεζοί στο δωμάτιο 
1 

ΕΧΜ 

10 

ΕΧΜ 

100 

ΕΧΜ 

6 22 (22) 32 (34) 136 (143) 

23 22 (22) 33 (33) 141 (139) 

41 21 (23) 29 (35) 147 (146) 

82 21 (21) 31 (32) 138 (146) 

99 23 (23) 32 (32) 145 (148) 

124 23 (23) 31 (35) 141 (138) 

139 17 (22) 31 (32) 143 (142) 

160 22 (22) 32 (32) 139 (140) 

181 20 (21) 30 (33) 142 (143) 

190 21 (21) 28 (35) 137 (140) 

Μέσος Όρος 20,9 (21,65) 31,55 (32,87) 140,54 (143,91) 

 

Αυτό που εύκολα γίνεται αντιληπτό, είναι πως παρότι χρησιμοποιήθηκαν 

πράκτορες με συναισθήματα, οι χρόνοι εξόδου δεν διαφοροποιήθηκαν τόσο, όσο 

αντίστοιχα σε προηγούμενα tests όπου οι χρόνοι ήταν είτε πολύ μικρότεροι, είτε πολύ 

μεγαλύτεροι (ανάλογα το σενάριο και τις επιπτώσεις των συναισθημάτων).  

Αυτό το γεγονός οφείλεται στην ύπαρξη συμφόρησης την έξοδο του δωματίου, 

που έχει ως αποτέλεσμα ανεξαρτήτως ψυχολογικής κατάστασης του εκάστοτε πεζού, να 

“αδειάζει” το πλήθος με σταθερή ροή στην έξοδο. 
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 5 Επίλογος 

Στη παρούσα διπλωματική εργασία έγινε μελέτη της εκκένωσης δημόσιων χώρων 

σε περιβάλλον προσομοίωσης, με απώτερο στόχο να εξεταστεί η επίδραση των 

διάφορων παραγόντων κατά την διαδικασία της εκκένωσης με σκοπό τον βέλτιστο 

σχεδιασμό των συγκεκριμένων χώρων. 

Για την κατανόηση όλων των θεμάτων της έρευνας, προσδιορίστηκε αρχικά η 

έννοια της προσομοίωσης, έγινε καταγραφή μιας κοινώς αποδεκτής διαδικασίας 

προσομοίωσης από την επιστημονική κοινότητα, καθώς και παρουσιάστηκαν τα 

διαφορετικά είδη της προσομοίωσης. Για τις ανάγκες τις εργασίας, έγινε μια 

βιβλιογραφική καταγραφή της μοντελοποίησης με πράκτορες, τις αρχιτεκτονικές 

πρακτόρων και η τελική επιλογή (κατόπιν παρουσίασης των χαρακτηριστικών τους) 

χρήσης πολυπρακτορικού συστήματος. 

Κατόπιν επιλέχθηκε το περιβάλλον της NetLogo καθώς αποτέλεσε ιδανικό για 

προσομοίωση φυσικών και κοινωνικών φαινομένων με χρήση πολυπρακτορικών 

συστημάτων και παρουσιάστηκε ένα τρόπος να μοντελοποιηθεί η συμπεριφορά ενός 

πράκτορα χρησιμοποιώντας X-Machines. 

 5.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 

Με βάση τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή, έγινε έρευνα στην 

μέχρι τώρα δυνατότητα μοντελοποίησης κίνησης πεζών (σε μικροσκοπικό και 

μακροσκοπικό επίπεδο), ενώ παρουσιάστηκε η διαδικασία επικύρωσης και επαλήθευσης 

ενός τέτοιου μοντέλου, φτάνοντας στο συμπέρασμα πως δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί 

πως ένα μοντέλο είναι απολύτως έγκυρο, αλλά η δημιουργία μιας επαρκούς 

εμπιστοσύνης σε αυτό για την αποδοχή των αποτελεσμάτων αποτελεί ένα σημαντικό 

βήμα. Κατά συνέπεια όσο περισσότερες δοκιμές εκτελούνται κατά τις οποίες δεν μπορεί 

να αποδειχθεί ότι το μοντέλο είναι λανθασμένο, τόσο η εμπιστοσύνη στο μοντέλο θα 

αυξάνεται. 

Στα πλαίσια της εργασίας έγινε μελέτη και ανάλυση ενός μοντέλου state X-

Machine στην πλατφόρμα προσομοίωσης πολυπρακτορικών συστημάτων της NetLogo, 

το οποίο κρίθηκε κατάλληλο για την προσομοίωση εκκένωσης σε δημόσιους χώρους, 

όντας κι ένας από τους πρώτους στόχους της παρούσας εργασίας. 

Για τις ανάγκες επιβεβαίωσης του συγκεκριμένου μοντέλου, διενεργήθηκαν 

προτεινόμενα tests με πρόσθετη επιλογή την χρήση Emotion X-Machines για την 
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προσομοίωση των ανθρώπινων συναισθημάτων, που σκοπό είχαν να επιβεβαιώσουν το 

μοντέλο. Η επιβεβαίωση έγινε σε σχέση με δεδομένα πραγματικού κόσμου, με την 

διενέργεια σύγκρισης των αποτελεσμάτων του παραπάνω μοντέλου να συμπίπτουν 

τελικά με τα αναμενόμενα. 

 5.2  Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Πολλά από τα θέματα που παρουσιάστηκαν είναι ανοικτά σε περισσότερη 

μελλοντική έρευνα, με σκοπό την επιβεβαίωση ενός μοντέλου εκκένωσης δημόσιων 

χώρων από διαφορετικές πηγές, αποτελώντας παράλληλα πρόκληση για βελτίωση του. 

Κατ' αρχάς η διενέργεια περισσότερων δοκιμών είτε από τα προτεινόμενα των Ronchi 

και Nilsson από το “The Process of Verification and Validation of Building Fire 

Evacuation Models” του 2013 [45] που δεν πραγματοποιήθηκαν στην εργασία, είτε από 

άλλα tests (όπως αυτά του International Maritime Organization [47]) θα επιβεβαιώσουν 

το μοντέλο σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό. 

Επιπρόσθετα η δημιουργία του μοντέλου και σε άλλα περιβάλλοντα πέραν της 

NetLogo (πχ Anylogic, Repast), θα καλύψουν κάθε πτυχή μιας ολοκληρωμένης μελέτης 

γύρω από το ίδιο μοντέλο, επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα/συμπεράσματα σε 

διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού. Τέλος η χρήση περισσότερων μοντέλων 

βασισμένων σε τυποκρατικές περιγραφές (πέραν των Χ-Machines που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία) θα εξετάσουν την επίδραση των διάφορων 

παραγόντων στην διαδικασία μιας εκκένωσης, με σκοπό την εξασφάλιση του βέλτιστου 

σχεδιασμού των δημόσιων χώρων όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας. 
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