
 

Simulació d’un sistema 
natural de 
processament distribuït 
de la informació: el 
Physarum Polycephalum 
 

Núria Conde 

 
Curs 2013-2014 

Director: 
Martí Sánchez Fibla 



Simulació d’un sistema natural de
processament distribuït de la informació: el

Physarum Polycephalum

Núria Conde

28 de juliol de 2014





Índex

1 Introducció 1
1.1 Relació Computació-Biologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Physarum Polycephalum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3 Simulacions computacionals del Physarum . . . . . . . . . . . 4

1.3.1 Simulacions tubulars amb equacions diferencials . . . . 4
1.3.2 Simulacions basades en agents . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Objectius 7

3 Desenvolupament de la simulació 9
3.1 Les partícules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2 La simulació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.2.1 Inicialització . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2.2 Etapa “Sensora” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.2.3 Etapa Motora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.2.4 Pas del temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.3 Visualització (detalls tècnics) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.3.1 OpenGL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.3.2 Bucle de visualització . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.3.3 Coordinació OpenGL i ImageMagick . . . . . . . . . . 18

3.4 Paràmetres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4 Resultats 21
4.1 El creixement del fong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.2 Quimiotaxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.2.1 Dependència del punt d’origen . . . . . . . . . . . . . . 22
4.2.2 Dependència de la posició dels sensors . . . . . . . . . 24
4.2.3 La quantitat de nutrient . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4.3 Les traces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.4 Simulacions Finals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

iii



Índex

5 Conclusions 33

6 Perspectives de Futur 35

7 Annexs 37
7.1 Resultats de simulacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

7.1.1 Annex de “La quantitat de nutrients” . . . . . . . . . . 37
7.1.2 Annex de “Les traces” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7.1.3 Annex de “Simulacions Finals” . . . . . . . . . . . . . 39

7.2 Taules de Paràmetres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
7.3 Altres funcions del codi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

iv



1

Introducció

1.1 Relació Computació-Biologia

La computació no és; i en realitat mai ha estat, una ciència únicament de
l’artificial. La metàfora de sistemes biològics que funcionen com a màquines
homeostàtiques robustes no és nova. Ja als anys 30, els pioners de la Informà-
tica, com John von Neumann, van inspirar-se en la biologia [13]. La natura
ha assolit nivells de complexitat que superen de llarg qualsevol sistema de
computació fet per l’home. De fet, l’organització a nivell molecular, cel·lular
i de teixits ha tingut un efecte inspirador considerable en el desenvolupament
de paradigmes computacionals. Algunes d’aquestes innovacions inclouen les
xarxes neurals, els autòmats cel·lulars o la programació genètica [14] [24] [6].
Qualsevol procediment computacional (programa o funció) es pot descriure
com la relació entre les combinacions possibles de entrades i la resposta es-
pecífica (la taula de la veritat). Els éssers vius són sistemes dinàmics que
utilitzen xarxes moleculars complexes capaces de captar estímuls interns o de
l’entorn (les entrades o inputs), de processar la informació, de transmetre-la i
de produir la resposta fisiològica adequada (la sortida o otuput). Així doncs,
es pot parlar de "programes biològics", ja que aquests generen una resposta
fisiològica concreta en resposta a una combinació de estímuls. Considerem un
exemple molt simple; la resposta d’una sola cèl·lula del pàncrees a l’estímul
de la pujada de sucre en sang. Aquest estímul no es tradueix en una cadena
lineal causa-efecte sinó en l’activació d’una xarxa de reaccions moleculars en
paral·lel i en un patró de senyals intracel·lulars que, des del sensor inicial,
es disseminen i acaben desencadenant com a resposta la secreció d’insulina.
S’evidencia doncs, una analogia clara amb el model computacional de xarxes
neurals (o PDPs) [5]. Cal recordar però, que ni en la major simplificació del
concepte de computació biològica es pot obviar que l’estat espai-temporal de
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1. Introducció

la xarxa de reaccions moleculars anirà canviant dinàmicament al rebre un
nou estímul o pertorbació [17]. A més, les diferents molècules poden estar
situades a varis compartiments sub-cel·lulars (o en cèl·lules diferents).

Tanmateix hi ha un ampli ventall de sistemes biològics, des de les colònies
de formigues fins al sistema immune, on el processament de la informació
escapa als models computacionals estudiats, tals com els algoritmes genè-
tics, les màquines de Turing, les xarxes neurals o els principis de l’enginyeria
de circuits estàndards. En els sistemes biològics, a diferència de les compu-
tadores tradicionals, la informació no està localitzada en un lloc particular
del sistema. Els sistemes complexos biològics exhibeixen una arquitectura
subtilment ajustada, detallada, fluida i sovint sorollosa, que consisteix en un
gran nombre de elements relativament simples que treballen conjuntament de
forma paral·lela. Cap unitat percep l’estat global del sistema. Cada unitat
sols disposa d’informació limitada dels seus veïns, però el conjunt de totes
elles constitueix una estructura estable a gran-escala que permet prendre de-
cisions col·lectives complexes. Així doncs, en aquests sistemes la informació
és processa a través dels patrons dinàmics dels seus components, no obs-
tant, presenten alts nivells de robustesa, fins i tot estant subjectes a soroll i
estocasticitat.
Els teòrics apunten a que els diferents sistemes de computació biològica es
poden caracteritzar, segons l’ús que fan de tres paràmetres clau: l’espai, la
diversitat de les unitats computacionals i el grau de paral·lelisme en l’execució
[18]. L’espai en particular, juga un paper molt important quan es tracta de
comunicar diferents elements, ja siguin cèl·lules, molècules o formigues, a més,
aquesta comunicació espacial és clau en la formació d’éssers multicel·lulars
[10], tot i que queda per a descobrir com influència en la formació de cèl·lules
o sincitis multi-nuclears.

Centrant-nos en el cas que ens ocupa i tornant a l’enginyeria informàtica
pròpiament dita, el tipus de computació que presenta el Physarum s’ano-
mena computació amorfa (Amorphous Computing; AC). L’AC és un tipus
de computació distribuïda, l’objectiu de la qual és desenvolupar principis
organitzatius i de programació que permetin obtenir un comportament co-
herent a partir de la cooperació entre miríades d’unitats. La gran majoria
dels plantejaments fets per a programar sistemes amorfs estan inspirats en
la biologia. Aquestes noves estratègies de computació faran possible acoblar
sistemes que incorporin infinitat d’unitats de processament que 1) No neces-
sitaran ser infal·libles 2) No necessitaran manufacturar-se en una disposició
geomètrica precisa de connexió entre elles 3) No necessitaran sincronitzar-se
(tot i que s’assumeix que totes computen a velocitats similars)[3]. El com-
portament i les característiques fisiològiques úniques que presenta el fong
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1. Introducció

Physarum Polycephalum l’han acabat convertint en el prototip biològic de
computació amorfa.

1.2 Physarum Polycephalum

El Physarum Polycephalum és un fong uni-cel·lular amb molts nuclis. El Phy-
sarum s’alimenta de nutrients microscòpics. Gràcies al moviment oscil·lant
del seu protoplasma conjuntament amb el seu creixement, el Physarum és
capaç de moure’s i explorar el seu entorn. Quan un Physarum colonitza un
habitat, intenta optimitzar la seva xarxa de protrusions i tubs per a abastar
el màxim nombre de fonts d’aliment però minimitzant els costos de trans-
port i la complexitat de la comunicació intracel·lular. Al mateix temps, el
Physarum evita situar-se en els dominis on hi ha repel·lents químics, poca
humitat o alta il·luminació. El seu sofisticat comportament adaptatiu, la
seva capacitat de captar estímuls i actuar distribuïdament en l’espai conjun-
tament amb la presa de decisions des-centralitzada i la facilitat que presenta
per fer-hi experiments fan del Physarum un bon substrat biològic de prova
per a la implementació d’un gran ventall de tasques computacionals. Di-
verses proves experimentals demostren que les capacitats computacionals del
Physarum són amplies, des de l’aproximació al camí més curt [12] passant
per la implementació d’una memòria primitiva [16] o fins i tot l’execució de
lògica bàsica [22]. (Figura1.1).

Figura 1.1: Imatge d’un Physarum Polycephalum, també anomenat el fong del fang, en la seva
cerca de nutrients en una placa d’agar. Observem com els túbuls més propers al lloc inicial del fong ja
formen una xarxa marcada, mentre que en la zona més allunyada la xarxa no està tan ben definida.
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1. Introducció

1.3 Simulacions computacionals del Physarum
A la literatura s’hi poden trobar dos tipus de simulacions: Les Simulacions
basades en equacions diferencials i les Simulacions basades en agents.

1.3.1 Simulacions tubulars amb equacions diferencials
En el cas de les simulacions basades en equacions diferencials, el Physarum es
modela com si fos una xarxa de túbuls que poden eixamplar-se o contreure’s.
Aquest tipus de models s’apropen molt a la fisiologia natural del fong, el qual,
reparteix els nutrients a través del seu citoplasma des de les parts que estan
aprop de la font d’aliment a les àrees que tenen menys nutrients. Durant el
procés de transport, els túbuls que transporten més nutrients s’engruixen i
allarguen i els que no en transporten acaben per desaparèixer. Aquest procés
de retro-alimentació positiva entre la conductància del túbul i el seu calibre
es captura en els models matemàtics, ja que aquests inclouen la pressió i el
canvi de flux del fluid [20] [21]. A més, els experiments revelen dues normes
fenomenològiques en la construcció adaptativa de les xarxes: quan un túbul
no arriba a una font d’aliment té una alta probabilitat de desaparèixer i si
dos túbuls connecten les mateixes dues fonts d’aliment, el túbul més llarg té
tendència a esvair-se.

Inicialment, en les simulacions, el Plasmodium està representat per una xarxa
creada a l’atzar en forma de malla amb un espaiat fi. Les arestes representen
els túbuls de plasmodi i els nodes les unions entre túbuls.

En els treballs del grup del Dr.Nakagaki ([19], [20], [21]), suposen que dos
nodes i i j, amb pressions respectives pi i pj, estan connectats per un túbul
de longitud constant Lij i radi rij . Llavors poden assumir que el flux laminar
correspon a l’equació:

Qij =
πr4

ij(pi − pj)
8νLij

= Dij(pi − pj)
Lij

On ν correspon a la viscositat del fluid iDij = r4
ij/8ν a la conductivitat. Com

la longitud entre els nodes és constant el comportament de la xarxa tubular
vindrà determinat per la variació de conductivitats Dij de les arestes.

Durant la simulació, en cada iteració, s’escolleixen a l’atzar un node font 1 i
un node receptor 2. Si ∑

j Q1j = I0 llavors ∑
j Q2j = −I0. Com la quantitat

de líquid s’ha de conservar, la sortida i l’entrada de flux de tots els nodes s’ha
de balancejar de manera que per a qualsevol node i 6= 1, 2 s’ha de complir que
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1. Introducció

∑
j Qij = 0. D’aquesta manera, pot calcular-se el flux de totes les parelles de

nodes font-receptor de la xarxa.

El comportament adaptatiu del Physarum sorgeix per que la conductivitat
de cada node evoluciona tal que dDij/dt = f(|Qij|)−Dij.

On f(|Q|) = |Q|γ
1+|Q|γ , essent γ el paràmetre que denota la fortalesa de la no-

linealitat de la retro-alimentació (les simulacions capaces de representar el
Physarum real resulten amb I0 ≈ 2 i γ ≈ 1.8).

Fixem-nos en que el primer terme de l’equació (f(|Qij|)) descriu la expansió
dels túbuls en resposta al flux mentre que el segon (la conductivitat; Dij)
descriu com el túbul es va esvaint progressivament.

En resum, les simulacions basades en un model tubular resulten en xarxes
que connecten eficientment els punts d’interès, reproduint el comportament
adaptatiu natural del Physarum. Tanmateix, mentre el fong real presenta
una gran varietat de solucions, les simulacions són altament depenents dels
paràmetres i no reprodueixen aquesta varietat [11]. A més a més es fa gairebé
impossible d’aplicar per a tres o més de tres fonts d’aliments [19].

1.3.2 Simulacions basades en agents
Tal com ha demostrat el equip de recerca del Dr. J.Jones ([1], [2], [7], [9],
[23]), el comportament del Physarum, també pot captar-se amb una simula-
ció basada en agents (SBA). Aquestes simulacions, tot i la seva simplicitat i
les assumpcions que requereixen, reprodueixen gran part dels comportaments
naturals del Physarum tals com: el moviment oscil·latori, la formació espon-
tània de les xarxes citoplasmàtiques i la cerca i expansió dinàmica d’aquestes
[7] [9] [8].

Amb aquesta aproximació computacional, quasi bé com un autòmat cel·lular,
s’obté el comportament del Physarum, com a resultat col·lectiu de diverses
partícules individuals. Cada espai de l’entorn, representat com una ma-
triu de dues dimensions, pot ser visitat per un agent o no. S’assumeix que
cada agent del col·lectiu representa una unitat hipotètica del plasmodi del
Physarum. Cadascuna de les partícules capta l’efecte atraient del gradient
de nutrients i la traça deixada per les companyes amb els seus tres sensors
frontals (comportament sensor). Cada partícula pot realitzar dues accions:
moure’s de posició i/o deixar una traça (comportament motor). La suma de
les posicions de totes les partícules, constitueix la xarxa que forma el plasmo-
di del Physarum en un moment donat del temps. Tot i que les partícules no
tenen un moviment explícitament en canals s’hi acaben acumulant. Aquest
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1. Introducció

comportament emergent és el resultat de les normes que guien la conducta
de les partícules. Aquestes normes, es corresponen amb una aproximació de
reacció-difusió tipus LALI (Local Activation Long-range Inhibition) per a la
formació de patrons espacials. Els patrons resultants són altament depen-
dents dels paràmetres sensors que es confereixin a les partícules [23].

El plasmodi del Physarum és de gran mida i molt amorf, tot i ésser una sola
cèl·lula. Les contraccions periòdiques, que travessen el seu citoplasma formen
uns patrons oscil·latoris que controlen el comportament de la cèl·lula; per a
explorar l’espai en la cerca de nutrients i per optimitzar la xarxa que formarà
el seu protoplasma. Aquestes contraccions oscil·latòries estan causades ma-
joritàriament per canvis regulars en l’esquelet d’actina i normalment tenen
una freqüència de 0.01 Hz. El Physarum modula el ritme de les oscil·lacions
adaptant-lo als canvis de l’entorn. Si el fong es veu exposat a qualsevol estí-
mul extern (p. ex. nutrients o un tòxic) el ritme de les oscil·lacions locals es
veurà modificat. Aquest canvi local en la freqüència de l’oscil·lació es propa-
gara a les altres parts no afectades del fong i formarà un gradient de fase. El
gradient de fase determina la direcció de la migració cel·lular (ja sigui, per
anar cap a l’estímul o allunyar-se’n). D’aquesta manera totes les parts del
Physarum es comporten cooperativament adaptant-se als canvis de l’entorn
sense necessitat d’un sistema de control centralitzat. Aquest comportament
oscil·lant del Physarum, així com tota la resta de comportaments estudiats
fins ara, és independent de la mida del fong [15].

Tal com es demostra en el treball d’Adamatzky i Jones [1], no és necessari
incloure el comportament oscil·latori, en una simulació basada en agents per
a que aquesta sigui capaç de reproduir la construcció adaptativa de les xarxes.

En comparació amb les simulacions tubulars amb equacions diferencials, les
simulacions basades en agents modelen el comportament del Physarum d’u-
na forma molt més abstracta i no tan propera a la realitat fisiològica del
mecanisme natural. Però com ja hem dit, també són capaces de capturar
perfectament bé la formació adaptativa de xarxes òptimes i, a més, eviten
l’alt cost dels càlculs de les equacions diferencials i per tant, poden usar-se
en entorns amb n fonts de nutrients.
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2

Objectius

Els Objectius d’aquest treball són:
1. Recrear una simulació basada en agents capaç de reproduir l’aparició i

l’adaptació de la xarxa citoplasmàtica del Physarum, abastant diferents
fonts de nutrients distribuïdes en un entorn.

2. Determinar la dependència i inter-relació dels paràmetres (a, b, g) que
“capturen” el processament d’informació de cada partícula. Cada par-
tícula pot avançar en la direcció de creixement (a), o pot decidir canviar
la direcció segons el gradient de nutrients (b) i la traça de la resta de
partícules (g, trail). Aquests paràmetres es diferencien dels que mostren
en la literatura prèvia, ja que en els articles es centren majoritàriament
en el resultat de la xarxa final, o en paràmetres tals com la proporció
de superfície que ocupa el Physarum i la dependència de la localització
dels sensors (angle i distància que cobreixen) [11].

3. Crear un marc de treball senzill capaç d’avaluar la fidelitat del resultat
de les simulacions respecte un Physarum real, basat en les imatges
resultants enlloc de les mesures de la xarxa.

4. Un cop hagem implementat un fong virtual capaç de reproduir el com-
portament del fong real, podem pensar en objectius més ambiciosos.
Per exemple, fer que aquest pugi distingir més d’un tipus d’aliment
(hidrats de carboni, proteïnes i lípids) i dirigir-se al que li agrada més
[4].

5. A llarg termini, també es podria adaptar la simulació, possiblement
introduint un altre tipus d’agents, per tal d’investigar el possible paper
dels multi-nuclis del Physarum en el processament de la informació i la
captació d’estímuls distribuïda en l’espai.
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3

Desenvolupament de la
simulació

Tal com ja hem mencionat, l’objectiu del projecte és implementar una si-
mulació capaç de reproduir la capacitat de computació distribuïda del fong
Physarum. Recordem un altre cop, que Physarum és capaç d’explorar un
entorn amb diverses fons d’alimentació, trobar-les i replegar-se unint-les amb
el camí òptim. Per tal d’implementar el nostre simulador, seguirem el treball
del Dr.Jones i el Dr.Adamazaky [1], que van reproduir el comportament de
formació de xarxes òptimes amb una simulació basada en agents. En resum,
simularem el Physarum com a un conjunt de partícules, cadascuna amb tres
sensors (dret, central i esquerra) que captant els nivells de nutrients de l’en-
torn en guien el moviment. A més per una computació que es resolgui amb
la xarxa òptima, cal implementar una retroalimentació positiva que reforci
els camins pels que més partícules passen respecte els que no tenen tant flux
de partícules. A tal efecte, els autors proposen que cada partícula vagi dei-
xant una traça, un senyal que la resta de partícules puguin captar i decidir
si seguir o no.

3.1 Les partícules
Per representar les partícules a nivell de codi, s’ha definit una estructura de
dades (struct) que, permet saber la seva situació en l’espai, la seva direcció
i la seva velocitat. Aquesta és tal que:

• coordenada x (posX): posició que ocupa la partícula a l’eix x de la
visualització.

• coordenada y (posY): posició que ocupa la partícula a l’eix y de la
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3. Desenvolupament de la simulació

visualització.

• direcció (z): la direcció en que apunta la partícula. Actualment i ha-
vent fixat un angle de rotació a 45◦; la partícula sols pot prendre vuit
direccions. (Imatge 3.1)

• velocitat(vel): el nombre d’iteracions de l’execució, en que la partícula
s’estarà en la mateixa posició abans de moure’s.

• comptador de velocitat (velc): Cada partícula consta del seu compta-
dor propi de velocitat (que va disminuint a cada iteració).

En la visualització, cada partícula està representada per un triangle. Aquest
es mou per l’espai i gira segons la seva direcció. Els sensors no estan repre-
sentats gràficament. Quan es considera que la partícula no ha de computar
més, passa a estar representada per un quadrat estàtic.

Figura 3.1: Quadrícula que representa 9 píxels. Al píxel central, s’hi representen totes les direccions
que pot prendre una partícula (girant cada 45 graus). La partícula es mou a un píxel contigu seguint la
seva direcció (en la imatge també es dibuixa la partícula, més gran, en la posició-píxel on quedaria després
d’haver efectuat el moviment). Per a efectes del codi les direccions s’han enumerat de l’1 al 8.

3.2 La simulació

3.2.1 Inicialització
El fong: La simulació s’inicialitza creant un conjunt de partícules en una
regió de l’espai determinada. Cada partícula nova es crearà en un punt
a l’atzar diferent al voltant d’un punt determinat d’aquesta regió. També a
l’atzar, es dota a cada partícula amb una de les vuit direccions i una velocitat
(lenta o ràpida). El vector que conté el conjunt de partícules, constitueix el
nostre fong. Un cop inicialitzat el fong i el seu entorn, s’executa en un loop
infinit (i per a cada partícula) la etapa “sensora” i la seva etapa motora.
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3. Desenvolupament de la simulació

void generarFong (float posicioinicialx,float posicioinicialy, int Num, int TamanyRegio)
{
// TamanyRegio determina la dispersió de les partícules inicials
loci.push\_back(Locus(xRand, yRand, orientacio, velocitat, velocitat));
// anomenem loci al vector fong i locus a cada partícula
// (veure annex per més informació)
}

L’entorn: El nostre fong virtual viu en un espai de dues dimensions dis-
cretitzat. Cada punt d’aquest espai ha de tenir una quantitat de nutrients
constant. Així doncs, per al nostre propòsit, la matriu de píxels d’una imatge
en escala de grisos constitueix l’entorn perfecte pel fong. Per tal de treballar
amb la imatge, hem escollit la llibreria d’ImageMagick (Magick++.h) ja que
permet carregar una imatge en la estructura de dades blob (i a la inversa) de
forma senzilla. Cada píxel de la imatge codifica el color en 8 bits, per tant,
pot prendre un valor entre 0 i 255. Un píxel blanc té un valor de 255 i un de
negre de 0. En el nostre cas, hem decidit respectar la intuïció visual de que les
zones fosques de la imatge siguin aquelles que tenen més nutrients, per tant,
contraïntuitivament com menor el valor del píxel més nutrients considerem
que conté.

A més a més, hem decidit treballar amb imatges en mode RGB (red, green,
blue), de manera que per a cada píxel (o posició) s’hi podrà codificar, en el
futur, la informació per a tres tipus de nutrients diferents.

Magick::Image my_image;
my_image.read(imageName);
my_image.magick("RGBA");
my_image.write(&my_blob);

Per diferenciar la senyal dels nutrients de la de la traça que van deixant les
partícules, ambdues informacions les manipularem en dues estructures de
dades diferents. Per tant, inicialment, crearem una altra imatge (i el blob
corresponent) de la mateixa mida que la dels nutrients totalment en blanc.

Magick::Image trailimage (geo, "white");
trailimage.write(&trail_blob, "RGBA");

3.2.2 Etapa “Sensora”

Per cadascuna de les partícules que composen el fong, processarem la infor-
mació dels seus sensors (tant a nivell de nutrients com de traça) i prendrem
la decisió de si girem o no. Les accions a executar són les següents:
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1. En cada iteració hi haurà una percentatge de partícules escollides a l’atzar
que no processaran informació, i senzillament seguiran marcant la mateixa
direcció. D’aquesta manera s’introdueix un cert nivell d’estocasticitat, i do-
tem a algunes partícules d’un cert comportament explorador, ja que seguiran
endavant independentment de l’entorn.

int escollir1 = (rand() % 100);
// percPartlliures es el percentatge de partícules que no escolliran
// una nova direcció.
if (escollir1 < percPartlliures) {

decisio = 1;
//anar a Etapa Motora

}
if (decisio == 0) {

// continuar, i decidir nova direcció
}

2. A partir de la posició “central” de cada partícula calculem la posició dels
seus tres sensors. Aquesta es calcula geomètricament segons la direcció que
marca la partícula, sumant o restant a les coordenades x i y una distància
en píxels (Figura 3.2). Tenir almenys tres sensors formant un arc garanteix
tenir informació espaial del gradient horitzontal i vertical. Essent més fàcil
orientar-se en la direcció correcta ràpidament.

// PX i PY son les coordenades del punt central de la partícula
// loci[j].posX i loci[j].posY
// RA i LA són els angles entre els sensors
// GN és el nombre de direccions possibles (8)
// FLX i FLY seran les coordenades del sensor esquerra
// FCX i FCY seran les coordenades del sensor central
// FRX i FRY seran les coordenades del sensor dret

//GN sempre es 8 així GA quedarà fixat a 45 graus
float GA = (2.*PI)/(float) GN; // l’angle de gir GA en radiants
float rLA =(float)LA * PI /(float) 180; // pas a radiants
float rRA =(float)RA * PI /(float) 180; // pas a radiants

float nOPG = step * np; // distància en píxels dels sensors a la partícula (np)
//(reescalat per a les mesures de la visualtització)

int z = loci[j].z; // mirem la orientació de la partícula

//la orientació horitzontal 4 ha de correspondre a 0:
if (z>4) {

oz=12-z;
}
else {

oz=4-z;
}
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//Calcul de la posició dels sensors:
float DLX = loci[j].posX + cos(oz*GA+rLA) * nOPG;
float DLY = loci[j].posY + sin(oz*GA+rRA) * nOPG;
float DCX = loci[j].posX + cos(oz*GA) * nOPG;
float DCY = loci[j].posY + sin(oz*GA) * nOPG;
float DRX = loci[j].posX + cos(oz*GA-rLA) * nOPG;
float DRY = loci[j].posY + sin(oz*GA-rRA) * nOPG;

//Pas de les coordenades de la visualització
a el píxel que els correspon de la imatge:

FLX = (int) ((float)SIZEX/2.)*(DLX+1.);
FLY = (int) ((float)SIZEY/2.)*(DLY+1.);
//Anàlogament per FCX, FCY, FRX i FLY.
}

Figura 3.2: Quadrícula que representa 9 píxels. Des de la posició i la orientació de
la partícula, es calculen els tres sensors: L (esquerra), C (central) i R (dret). Com major
sigui np; major serà la distància entre la partícula i els seus sensors. Com major sigui
RA i LA major l’arc de lectura de la partícula. Idealment, cada nova posició calculada
correspon a un píxel (el cast a int soluciona aquest problema).

3. A partir de la posició que ocupen els tres sensors de cada partícula llegim
el valor dels nutrients de la posició de cada sensor. Anàlogament, recollim el
valor de les traces en la posició dels sensors.

// my_blob conté les dades dels nutrients
MyPixel fc = GetPixel(my_blob,FCX,FCY);
MyPixel fl = GetPixel(my_blob, FLX,FLY);
MyPixel fr = GetPixel(my\_blob, FRX,FRY);
int valCn = fc.r; // guardar la lectura de nutrients del sensor central
int valLn = fl.r; // guardar la lectura de nutrients del sensor esquerra
int valRn = fr.r; // guardar la lectura de nutrients del sensor dret

4. Sabent els valors de nutrients i de traça que capten els sensors, decidim
si la partícula ja està en una posició on ja han computat suficient. Això pot
passar en dos casos:

(i) Que ja hagi arribat a una font d’aliment.

(ii) Que estigui en una trajectòria amb una traça molt marcada.

En aquests casos, marquem la partícula, (la visualitzarem com a una partí-
cula estàtica) i la reemplaçarem per una nova, que:
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(i) neixi a l’atzar al voltant de l’antiga per explorar l’espai al voltant la
font d’aliment o

(ii) neixi amb la mateixa direcció i just al davant de l’antiga per tal de
reforçar més aquell camí.

5. Es calcula quant de valor donem a cada informació (nutrients/traça) per
a decidir si girem o no. D’aquesta manera es pot ajustar si volem que les
partícules tinguin més preferència per anar cap als nutrients o que tinguin
més tendència a seguir la traça:

// valCn, valLn i valRn corresponen als valors dels nutrients dels sensors
central, esquerra i dret respectivament
// valCt, valLt i valRt corresponen als valors de la traça dels sensors central,
esquerra i dret respectivament
// valortraca és el pes que donem al valor de la traça
float valC= valCn - (valortraca *(255-valCt));
float valL= valLn - (valortraca *(255-valLt));

float valR= valRn - (valortraca *(255-valRt));

6. Segons el valor calculat per cada sensor es canviarà de direcció seguint
aquest senzill algoritme:

//valC, valR i valL són els valors calculats pels sensors central, dret i esquerra
//loci[j].z correspon a la direcció de la partícula 3.1

//Si el valor del sensor central indica més nutrients que l’esquerra i el dret;
//mantenim la direcció

if ((valC < valL)&&(valC < valR)) {
loci[j].z = loci[j].z;

}

//Si el valor del sensor central indica menys nutrients que l’esquerra i el dret,
canviem la direcció

else {
//Si el valor del sensor dret indica menys nutrients que l’esquerra;
//girem a l’esquerra
if(valR > valL) {

loci[j].z = loci[j].z - 1;
if (loci[j].z < 1) {
loci[j].z = 8;

}
//Si el valor del sensor esquerra indica menys nutrients que el dret;
//girem a la dreta
if(valL > valR) {

loci[j].z = loci[j].z + 1;
if (loci[j].z > 8) {
loci[j].z = 1;

}

// (En el codi definitiu també s’ha implementat el gir aleatori quan
// el valor del sensor dret indica tants nutrients com l’esquerra)
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7. Ja fora del bucle que recorre tot el vector de partícules, modifiquem
el fong eliminant les partícules que ja no han de computar (que passen a
ser partícules estàtiques) i creant-ne de noves en les fonts d’alimentació i en
aquelles zones on les traces estan formant túbuls.

3.2.3 Etapa Motora:

En aquesta etapa, per cadascuna de les partícules que composen el fong,
avançarem la posició de cada partícula en la direcció en que apunta. Les
accions a executar son les següents:

1. Disminuir el comptador de velocitat de cada partícula

if (loci[j].vcont > 0) { // encara no és el moment de moure’s
loci[j].vcont= loci[j].vcont -1;

}

2. Si la partícula ha esgotat el seu temps en aquella posició, es mou en la
direcció que apunta i se li reinicia el comptador de velocitat. Vegem dos
exemples de direccions (1 i 2) de com es modifiquen les coordenades de cada
partícula (loci[j].posX i loci[j].posY)

//stepx i stepy equivalen a la distància d un píxel
//k equival al nombre de "passos"d’un píxel a fer
if (loci[j].vcont == 0) { // ha arribat el moment de moure’s

loci[j].vcont= loci[j].v; // reset de la velocitat
int z = loci[j].z;
if (z==1)
{

// Avançar en la direcció 1
loci[j].posX += -k * stepx;
loci[j].posY += +k * stepy;

}
else if (z==2)
{
//Avançar en la direcció 2
loci[j].posY += +k * stepy;

}
}

3. Cada partícula que es mou, deixa una traça en la posició exacta que
abandona i una traça menor a les posicions del voltant (d’aquesta manera es
pretén emular la difusió)

15



3. Desenvolupament de la simulació

// PX i PY son les coordenades del punt central de la partícula;
//trail_blob és la matriu de dades amb els valors de les traces.
//la traça igual que els nutrients, esta codificada en RGB.
//ValT és el valor de la traça que es deixa a la posició exacta de la partícula.
//ValTdif és la traça que es deixa a les posicions del voltant de la partícula
for(int n=-1;n<=1;n++) { // el voltant del píxel

for(int m=-1;m<=1;m++) { // el voltant del píxel
valToSubtract = 0;
if (n == 0 && m == 0) {

valToSubtract = ValT; }
else {

valToSubtract = ValTdif; }
px = PX + n;
py = PY + m;
//recuperem els valors de traça d’aquesta posició
MyPixel p = GetPixel(trail_blob,px,py);
int r = p.r; // per r, g i b
//la funció clamp assegura que la traça quedi entre 0 i 255
r = clamp(r - valToSubtract, 0, 255); //per r, g i b
p.r = (unsigned char)r; // emplenar el píxel p
//canviem el valor de la traça en aquesta posició.
SetPixel(trail_blob,px,py,p);

}
}

3.2.4 Pas del temps

La simulació s’executa en un bucle infinit. En cada iteració (funció update)
s’executa primer l’Etapa “Sensora”, i després l’Etapa Motora. Passat un
nombre determinat d’iteracions (que marca la ràtio); el fong creix i les traces
es degraden.

1. El fong creix des de la localització on s’ha “plantat” ocupant tot l’entorn.

static int temps = 0;
temps++
if (temps % RatioCreixemen == 0) { // taxa de creixement

// en la localització (codi de la funció en l’Annex)
// MidaCreixement determina la dispersió de les partícules
generarFongs(posicioinicialx,posicioinicialy,Num, MidaCreixement);

// o bé en tot l’entorn. (codi en l’Annex)

}

2. Es degrada la traça.

static int temps = 0;
temps++;
if (temps % RatioDegrada == 0) { // taxa de degradació de la traça.

degradar_trail(); // (codi de la funció en l’Annex)
}
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3.3 Visualització (detalls tècnics)

En la programació i estudi d’una simulació d’agents que es mouen en un
entorn on el resultat de la qual és la posició final d’aquests, la visualització
no és opcional, si no una part tant important com l’algoritme. No cal dir
que és extremadament útil poder observar el desenvolupament del resultat
en temps real. A tal efecte, vam escollir treballar amb les llibreries gràfiques:
OpenGL i ImageMagick.

3.3.1 OpenGL

OpenGL (Open Graphics Library) és una API (Alication Programming In-
terface) multi-plataforma aplicable a varis llenguatges de programació. Va
ser creada per la companyia Silicon Graphics per a renderitzar gràfics vecto-
rials en 2D i 3D.
Abans de disposar d’OpenGL els programadors de gràfics havien d’escriure
un codi especific per a cada sistema operatiu i per a cada maquinari. En
canvi, utilitzant OpenGL es pot crear tot tipus de gràfics i efectes especials
i aquests apareixeran idèntics en qualsevol maquinari amb qualsevol siste-
ma operatiu. Actualment és molt difícil trobar maquinari que no suporti
OpenGL.
A més OpenGL és molt fàcil d’utilitzar, ja que no és res més que un conjunt de
comandes especifiques (molt ben documentades). Cada comanda correspon
a una acció per visualitzar, dibuixar, aplicar una transformació a un model
(o sigui, dotar de moviment a un objecte) o per a aplicar un efecte. De la
combinació d’aquestes comandes en resulta la imatge.
En el nostre codi, OpenGL s’ha usat per: crear la finestra de visualització
(usant GLUT), mostrar una imatge “combinada” dels nutrients de l’entorn i
les traces de les partícules, dibuixar els triangles de les partícules i aplicar-los
el seu moviment.

3.3.2 Bucle de visualització

El bucle de visualització és en realitat el nostre “main”. Aquest segueix
l’esquema bàsic de qualsevol visualització feta en OpenGL.
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1 //Inicialitzar tots els elements necessaris d’OpenGL:
glutInit(& argc, argv); //inicialització del GLUT

//inicialitzar i definir les propietats del buffer de cada frame
glutInitDisplayMode( GLUT_RGB | GLUT_DEPTH | GLUT_DOUBLE );

//definir la mida de la finestra; que correspon a la mida de la imatge d’entrada
glutInitWindowSize(SIZEX, SIZEY);

//crear la finestra
glutCreateWindow("Framework");

2 //Inicialitzar la nostra simulació.
init();

3 //Cridar la funció update
//La funció update executa la simulació:
// Etapa “sensora”, Etapa motora, creixement del fong i degradació de les taces.

int vegadesPerSegon = 1000; // defineix la velocitat de simulació
glutTimerFunc(1000/vegadesPerSegon, update, 0);

4 //Definir les funcions callback
glutKeyboardFunc(onKey); //La funció onKey es crida quan es prem una tecla
glutDisplayFunc(render); //Crida a la funció render en continu(codi en

l’Annex)

3.3.3 Coordinació OpenGL i ImageMagick

Com vam decidir utilitzar dues llibreries l’OpenGL per a la visualització de
la simulació i l’ImageMagick per a manipular la imatge de l’entorn i la de
traces; hem hagut de coordinar-les. En realitat, aquest problema és redueix a
que les dues llibreries treballen amb eixos de coordenades espacials diferents.
L’ImageMagick carrega les imatges amb l’origen de coordenades (0,0) a baix
a la esquerra. Així doncs, els vèrtexs que defineixen els extrems de la imatge
són (en sentit horari): (0,0), (màxim x,0) (màxim x, màxim y) i (0, màxim
y). A més, recordem que una imatge és una estructura de dades discreta
formada per píxels. L’OpenGL però situa el seu origen de coordenades al
centre de la imatge i treballa amb la mida normalitzada a 1. Així doncs,
els vèrtexs que defineixen els extrems de l’entorn de la simulació són: (-
1,-1) l’inferior esquerra, (1, -1) l’inferior dret, (1,1) el superior dret i (-1,1)
el superior esquerra. La correspondència entre ells es veu clarament en la
Figura 3.3.

Per a passar d’unes coordenades a les altres els càlculs són molt senzills:
1. Deduir la mida d’un píxel en coordenades OpenGL (assumint una imatge
d’entrada quadrada):

// step equival a un píxel de la imatge en l’espai -1 – 0 – 1 de la visualització d’OpenGL

const float step = 2. / (float)SIZE;

18



3. Desenvolupament de la simulació

2. Calcular el píxel en que està una partícula. Recordem que cada partícula
és un struct que guarda la seva posició (x,y) de l’entorn de la simulació.

//loci[j].posX i loci[j].posY son les coordenades de la visualització
//de la partícula j del fong loci
//PX i PY equivalen als píxels de la imatge de les coordenades posX i posY

PX = (int) ((float)SIZEX/2.)*(loci[j].posX+1.);
PY = (int) ((float)SIZEY/2.)*(loci[j].posY+1.);

Figura 3.3: Quadrícula que representa els píxels de la imatge "entorn". Cada píxel contindrà un
valor de nutrients o de traça. L’imageMagick carrega aquestes imatges en una estructura Blob seguint els
eixos x i y indicats en negre. Sobreposat en vermell, hi han els eixos de coordenades amb que treballa
l’OpenGL.
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3.4 Paràmetres
Quadre amb tots els paràmetres de la simulació:

Variables Descripció de les variables
My_image Conté la imatge que representa l’entorn
GA Angle de gir, fixat a 45◦
RA Angle de separació entre el sensor central i el dret
LA Angle de separació entre el sensor central i l’esquerra
np Distància en pixels entre la partícula i els sensors
PHY Nombre inicial de triàngles (partícules del fong)
Plantat Indica si el fong es “planta” en tot l’entorn o

en una localització
posicioinicialx Posició inicial x on es “planta” el fong
posicioinicialy Posició inicial y on es “planta” el fong
TamanyRegio Mida inicial de la regió del fong
RatioCreixement Ràtio de creixement del fong
num Nombre de partícules de creixement central del fong
MidaCreixement Mida de la regió de creixement del fong
ValT Valor de la traça al mateix lloc
ValTdif Valor de la traça al voltant de la posició
valortraca Valor de la traça (quant importa al prendre la decisió de girar)
RatioDegrada Ràtio de degradació de la traça
percPartlliures Percentatge de partícules que no segueixen la simulació
ParadaFNs Valor del nutrient per parar a una font d’alimentació
MidaCreixFNs Mida de la regió de creixement a les fonts d’alimentació
ParadaTubul Valor de traça per parar a un túbul
CreixTubul Nombre de píxels que avança la nova partícula del túbul
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4

Resultats

Els resultats de les simulacions demostren que la simulació és depenent de
varis paràmetres. Per a poder estudiar l’efecte de cadascun, hem desglossat
el comportament global del fong en els seus diferents "sub-comportaments".

4.1 El creixement del fong
Un Physarum natural en un medi ric en nutrients (on el gradient es mínim),
presenta un front de creixement radial en (Figura 4.1a;). En la nostra simula-
ció, el fong es "planta"en una petita regió de l’entorn i les diferents partícules
es creen en posicions a l’atzar dins d’aquesta regió amb totes direccions (les
vuit). Per tal de veure el creixement del nostre fong virtual, executem una
simulació on les partícules no segueixen el gradient i només avancen en la
direcció amb la que s’han creat inicialment.

Figura 4.1: a Imatge d’un Physarum creixent sobre un substrat ric en nutrients. S’observa un front
de creixement radial (extreta de http://www.phychip.eu/) b Simulació del creixement; on les partícules
no segueixen el gradient de nutrients i avancen amb la seva direcció inicial. S’observa com acaben formant
un patró on emergeixen les vuit direccions discretes que poden prendre les partícules
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Desafortunadament, aquesta aproximació no és capaç de reproduir el creixe-
ment radial del fong natural. Poc desprès d’abandonar la regió d’on sorgeix,
es veu com el fong avança en les vuit direccions discretes que hem marcat
sense crear un front de creixement continu (Figura 4.1b ). De totes maneres,
es pot argumentar que no és segur que sigui un problema per la simulació
en conjunt, ja que les partícules executen el seu comportament sensor tan
bon punt apareixen. Per tant, en la zona més allunyada de la regió inicial
(on realment l’efecte de la discretització de les direccions és més dramàtica)
la partícula ja haurà canviat la seva direcció per adaptar-se al gradient de
nutrients o les traces.

4.2 Quimiotaxi
La quimiotaxi o quimiotactisme és el desplaçament que realitzen les partí-
cules a favor o en contra d’un gradient. En aquest apartat, aquest gradient
correspon solament als nutrients de l’entorn, sense tenir en compte la traça
(les traces apareixen en les visualitzacions per a mantenir la informació de la
trajectòria de les partícules).

Tot i ésser un comportament molt senzill, combinat amb diferents fonts d’es-
tímuls dóna lloc a comportaments dinàmics i complexos que semblaran in-
tel·ligents, tot i ser només uns agents simples que responen directament als
sensors, sense tenir memòria, ni representació virtual del seu entorn o cap
programació.

4.2.1 Dependència del punt d’origen
A diferència del món real, i la simulació de [1], en el nostre cas el gradient
del nutrient es fixe des de l’inici. No considerem com difon en el temps ni
com el fong redueix el nutrient al menjar-se’l. Les partícules es veuen atretes
pel gradient fins arribar a una zona d’alts nutrients, així doncs, les fonts de
nutrients (FNs) funcionen com atractors, ja que una partícula mai sortirà de
la font de nutrients trobada perquè hauria de desplaçar-se “contra-gradient”.
I per això, la zona on “plantem” el fong és un paràmetre important a tenir
en compte.

Aquest efecte “atraient” es veu clarament quan deixem que el fong aparegui
ocupant tot l’entorn. A mesura que la simulació avança, les partícules seguei-
xen els gradients fins les FNs i s’hi queden “atrapades”. D’aquesta manera es
simula el comportament del fong natural, que habitant una superfície, acaba
replegant-se per ocupar una superfície mínima fora de les fonts d’aliments,
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tal com es pot veure en la imatge final del conjunt de partícules de la nostra
simulació (Figura 4.2).

Figura 4.2: a El fong ocupa inicialment tot l’entorn i es replega a les zones on hi ha nutrients.
S’observa com les partícules que es troben en una zona on no hi ha gradient de nutrients (el centre), les
partícules van girant i explorant la regió fins que, eventualment, acaben per arribar a la zona on ja hi ha
gradient. En aquestes zones les trajectòries no apareixen com a camins definits sinó com a una nebulosa
de punts entrellaçats. b El mateix comportament descrit en a s’observa al “plantar” el fong en un entorn
diferent. El fong es replega a les zones on hi ha nutrients, i acaba per formar l’anell de les fonts d’aliment.

El mateix es pot comprovar si “plantem” el fong en una regió de l’entorn
baixa en nutrients i deixem que creixi. Inicialment, les partícules avancen,
fins que troben un gradient de nutrients i el segueixen fins la seva font. Tal
com es veu en la Figura 4.3a, les partícules del centre tendeixen a sortir de la
zona central per la direcció on hi ha major gradient i troben les primeres FNs.
Com les partícules sols tenen implementat el comportament de quimiotaxi,
aquestes sols exploraran l’entorn mentre no siguin massa aprop d’una FNs i
hi quedin atrapades.

Aquest problema es veu exagerat quan “plantem” el fong molt aprop d’alguna
FN’s (Figura 4.3b), ja que en aquest cas mai acabarà cap font de l’anella que
no siguin les més properes.

El fong natural no creix sols des del punt on el “plantes”, si no que, quan
troba una FNs creix des de la nova localització aprofitant la nova abundàn-
cia d’aliment, exhibint doncs, un comportament exploratori continu. En la
nostra simulació, hem implementat aquest creixement compensant cada par-
tícula que acaba “atrapada” en una FNs amb una nova partícula creada amb
una posició a l’atzar al voltant de la seva predecessora. Hem afegint així, una
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Figura 4.3: a El fong es “planta” inicialment al centre de les fonts d’aliments, ja als primers moments
d’execució, apareixen les trajectòries radials cap a les fonts d’aliment. Al final, però dues de les fonts es
mantenen inabastables degut a l’halo baix en nutrients que hi ha entre elles i el lloc on s’ha “plantat”
el fong. b El fong es “planta” inicialment molt aprop d’una font d’aliment. Les partícules ràpidament
ocupen aquesta font i la contigües però li és impossible ocupar cap altra font d’aliment de l’anell

nova etapa exploratòria al comportament del nostre fong virtual. Tal com
s’observa en la Figura 4.4, amb aquest nou comportament implementat, el
fong virtual arriba a totes les FNs de l’anella independentment de la posició
inicial on s’hagi “plantat”.

4.2.2 Dependència de la posició dels sensors
La distància dels sensors a la partícula (np) i la separació entre ells, deter-
minen l’abast de cada partícula per captar els nutrients de l’entorn. Com
major és l’angle i major és la distància, major radi de lectura té la partícula.
Simulant el nostre fong en un entorn amb un gradient de nutrients senzill,
es pot veure clarament l’efecte que tenen les diferents distàncies entre sen-
sors. En la Figura 4.5, veiem com un arc d’abast major dona un patró de
trajectòries més acurat.
El càlcul de la posició del sensor respecte la posició de la partícula, tenint en
compte la direcció d’aquesta, l’angle de separació dels sensors i la distància
(np) a la que els volem situar és “continu” però cal discretitzar-lo per a que

24



4. Resultats

Figura 4.4: a El fong es “planta” inicialment al centre de les fonts d’aliments. Amb el transcurs de la
simulació, el fong acaba arribant a totes les FNs de l’anella. Incloent les fonts que presenten un halo baix
en nutrients just devant. El fong arriba a aquestes dues fonts pel creixement de partícules de les fonts
veïnes. b El fong es “planta” inicialment molt aprop d’una font d’aliment. Deixant córrer la simulació
passa com en a, la creació de noves partícules en les FNs permet al fong acabar abastant totes les FNs de
l’anella.

Figura 4.5: Resultats de diferents simulacions variant l’angle de separació entre els sensors i la
distància (np) dels sensors a la partícula: a Angle 15◦ i distància 1 píxel (arc menor). b Angle 35◦ i
distància 1 píxel. c Angle 70◦ i distància 1 píxel. d Angle 15◦ i distància 5 píxels. e Angle 35◦ i distància
5 píxels. f Angle 70◦ i distància 5 píxels (arc major).

acabi corresponent a un píxel de la matriu entorn. Quan la distància (np)
és tan petita com un píxel i l’angle és molt tancat, pot passar que els tres
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sensors actuïn com un de sol. Per tant les partícules es perden i tarden molt
més en arribar a la FNs (4.5 a vs d). Amb aquestes observacions podem dir
que la distància (np) és més rellevant que l’angle (comparar 4.5b amb 4.5e i
la 4.5c amb la 4.5f).
A diferència de l’article que hem pres com a referència [1], l’angle no és un
paràmetre que canviï dramàticament el resultat de la simulació. En el nostre
cas l’angle de 30◦ no marca una diferència amb angles majors (4.5e vs 4.5f).
Això pot ser perquè els sensors de la nostra simulació prenen el valor de un
sol píxel i no de un conjunt de 5 com en el seu treball.

4.2.3 La quantitat de nutrient
Quan deixem que el fong aparegui ocupant tot l’entorn, i en aquest se li
presenten FNs amb diferents concentracions d’aliment (nivells de gris); aquest
les troba per igual (Figura 4.6). Per tant en la nostra simulació, com era
previsible, el fong no es capaç de distingir la quantitat de nutrient de diferents
FNs.

Figura 4.6: a Imatge en escala de grisos utilitzada com a entorn del fong virtual. En aquest entorn
el fong trobarà FNs amb diferents quantitats de nutrients. Les fonts també difereixen en diàmetre. b
Resultat de la simulació del fong. El fong troba totes les fonts sense distinció de la quantitat de nutrients
(nivell de gris). S’observa, però, com les partícules ocupen la superfície circular de la FN’s que correspon
al major nivell de nutrients d’aquesta (el cercle gris més fosc

Si per alguna raó, volguéssim que el fong pogués fer aquesta distinció, podria
forçar-se. En el codi actual una partícula passa a ser estàtica (i deixar de
computar) quan detecta amb els sensors un nivell determinat de nutrients.
Aquest paràmetre és una manera “artificial” de distingir FNs de concentra-
cions diferents (veure Annex).
Observem també que les partícules avancen fins arribar a la major quantitat
de nutrients i per tant ocupen tota la superfície que correspon a el nivell de
gris més fosc, detectant així el diàmetre de la FNs.
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4.3 Les traces
Mentre que cada partícula es pot entendre com una interacció entre una
molècula sensora de la membrana cel·lular i una molècula motora del citoes-
quelet del fong; les traces no tenen cap correspondència amb la fisiologia real
del fong. Tan mateix, per simular el comportament global del Physarum
cal quelcom que permeti implementar la retroalimentació positiva que ha de
reforçar les trajectòries que tenen més flux de partícules respecte les que no.
Les traces, doncs, van inventar-se com a resposta a aquesta necessitat. A
favor de la implementació del seguiment de les traces està la tendència a la
major cohesió de les partícules que se’n deriva. Cal recordar que tot i que
hem representat el Physarum com a un conjunt de partícules, en realitat el
fong és un sol cos.
A més, els autors dels principals articles de simulacions d’agents del Physa-
rum, utilitzen els camins que marquen les traces com a resultat final de la
computació del seu Physarum virtual.
La influència final de les traces és un resultat conjunt de tres paràmetres:

- valToSubtract: el valor de la traça que deixa cada partícula pel píxel
en el que es mou. Aquest valor està entre 0 i 255 perquè treballem
sobre una imatge.

- valortraca: La importància que té el nivell de traça que la partícula
capta amb els sensors, quan es pren la decisió de canviar de direcció o
no.

- RatioDegrada: La taxa de degradació de les traces. Aquest valor ha de
ser prou alt com per permetre “oblidar” ràpid les trajectòries incorrec-
tes i alhora ser prou baix com per permetre romandre les trajectòries
correctes. Per tant, també hi ha una dependència indirecta amb la
taxa de creació de partícules. Quan la taxa és alta, la degradació pot
augmentar sense que les noves partícules deixin de veure les traces de
les partícules predecessores.

Vegem doncs com aquests paràmetres afecten al resultat de la simulació.
En la Figura 4.7 tenim sis exemples. La fila superior (a-c) correspon a una
importància de la traça (valortraca) tres cops inferior respecte la fila inferior
(d-f). Com ja hem dit, el nivell de traça resulta de l’equilibri entre la traça
que deixa la partícula i la taxa de degradació marcada, la figura presenta les
simulacions amb un ordre decreixent del nivell de traça (a-c i d-f). S’observa
com només la simulació amb major nivell de traça (a) acaba presentant una
camí “de traça” continu que connecti totes les FNs de l’anell. I al contrari;
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Figura 4.7: Resultat de sis simulacions on les partícules segueixen ambdues senyals: el gradient de
nutrients i les traces. També inclou el creixement del fong des de les FNs. El temps d’execució ha estat
uns 9 minuts. a Traça deixada:20; taxa de degradació 1/50 i valor de decisió: 0.1 b Traça deixada:10;
taxa de degradació 1/50 i valor de decisió: 0.1 c Traça deixada:20; taxa de degradació 1/10 i valor de
decisió: 0.1 d Traça deixada:20; taxa de degradació 1/10 i valor de decisió: 0.3 e Traça deixada:20; taxa
de degradació 1/5 i valor de decisió: 0.3 f Traça deixada:10; taxa de degradació 1/5 i valor de decisió: 0.3

la simulació que correspon al menor nivell de traça (f) mostra totes les FNs
desconnectades. Si comparem la simulació b amb la c (que s’han executat a
igual valortraca) s’observa que b tot i deixar la meitat de traça que c acaba
resultant amb un “camí de traça” que si connecta les dues FN’s inferiors de
l’anella amb les seves FN’s veïnes. Aquesta diferència es deu a que la traça
de la simulació b perdura 5 cops més que la de c. Aquest mateix raonament
serveix per a comparar els resultats d i e. Es demostra, doncs la importància
de la relació d’aquests dos paràmetres (valToSubtract / RatioDegrada), si
es pretén que el resultats de les simulacions siguin les traces resultants. Val
a dir, però, que en [1], els autors consideren com a resultat de la computació
del fong un historial de les traces i no sols la imatge de la última iteració del
codi.
Per aclarir el paper de valortraca, podem comparar les simulacions c i d,
ja que s’han executat exactament el mateix nombre d’iteracions i amb igual
nivell de traça. Tot i que les diferències no són molt grans, si es mostra
com a major importància de la traça (d) la FNs inferior està completament
connectada amb la seva FNs veïna.
Al igual que amb el comportament de quimiotaxi, al seguiment de la traça
s’hi pot afegir el creixement de nou fong. Quan una partícula es troba seguint
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Figura 4.8: Imatges de diferents moments (t segons) de l’execusió de 4 simulacions diferents a Amb
baixa taxa de degradació de les traces (1/10) i baix creixement dels túbuls (3.) b Amb baixa taxa de
degradació de les traces (1/10) i alt creixement dels túbuls (10) c Amb alta taxa de degradació de les
traces (1/5) i alt creixement dels túbuls (10) d Amb alta taxa de degradació de les traces (1/5) i alt
creixement dels túbuls (10) i la meitat d’importància de la traça (valortraca= 0.1)

un túbul que ja està molt marcat (ParadaTubul); aquesta passa a deixar de
computar (esdevé un quadrat verd) i es substitueix per una nova partícu-
la creada amb la mateixa direcció però uns píxels més enllà (CreixTubul).
D’aquesta manera les partícules que estan seguint un túbul tenen una major
facilitat per “saltar” baixades de gradient, tot i donar poca importància a la
traça (tenir valors de valortraca baixos). A la Figura 4.8 s’observa com un
major creixement dels túbuls resulta en un comportament exploratori major
(comparar 4.8a amb 4.8b), però aquest no es suficient per fer que el fong abas-
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ti més FNs de l’anella. Per a que aquest comportament exploratori sigui més
“útil” cal permetre que el sistema “oblidi” les traces incorrectes (comparar
4.8b amb 4.8c). Degradant el senyal de la traça més ràpidament permetem
a les partícules trobar noves trajectòries, que sols esdevenen permanents si
el trànsit de partícules és prou alt. Per tant, aquelles trajectòries marcades
per les traces que arriben a una FNs es veuen reforçades per les partícu-
les creades en la FNs; i tenen més probabilitat de permanència. Una altra
manera de fer que les partícules no quedin totalment atrapades seguint una
traça, és reduir-ne la importància (donant un valor menor a valortraca).
Comparant 4.8c amb 4.8d, a temps llargs de la simulació, es pot observar els
nous camins que apareixen a “favor del gradient”.
(A l’Annex es poden veure més resultats de simulacions amb diferents paràmetres).

4.4 Simulacions Finals
En aquest punt, el nostre codi implementa: el creixement del fong, la quimi-
otaxi, el creixement des de les FNs, el seguiment de les traces i el creixement
de les traces. El nostre fong virtual ja exhibeix un comportament molt com-

Figura 4.9: Imatges del Physraum real i virtual a Imatges a diferents moments del creixement del
Physarum en una placa d’agar. En la primera imatge a-(a) es veu el Physarum “plantat” en els flocs
de civada. En a-(b) el plasmodi del Physarum s’ha estes per la placa i el plasmodi dels diferents flocs
s’ha fusionat. En les imatges a-(c) i a-(d) el Physarum continua amb el seu comportament de cerca i el
perfil de la xarxa es desdibuixa. (Imatge extretes de [2]) b Physarum virtual resultat d’una de les nostres
simulacions que més s’aproxima a un Physarum real. En la figura es mostra la superposició de les traces
sobre de la imatge resultant de la simulació

plex i el resultat final de la simulació varia en funció de molts paràmetres i
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les moltes combinacions d’aquests. Entendre la relació entre els paràmetres
i trobar els que s’ajusten millor al fong real, es preveu una tasca complicada.
A més, el Physarum és un sistema molt dinàmic en el que la morfologia està
canviant contínuament i en el qual la dinàmica espai-temporal molt rarament
arriba a un punt estable fix (veure Annex). Es pot dir que no hi ha una
configuració estacionaria de la xarxa que forma el seu plasmodi. Per tant,
quan es parla de la seva configuració final, en realitat sempre es fa referència
a una imatge d’un moment concret del temps.
Tenint en compte tot el que s’ha mencionat anteriorment, mostrem una de
les imatges del fong virtual que hem aconseguit amb prou semblança al fong
natural (Figura 4.9). Almenys, en algun moment del seu desenvolupament.
Es pot observar com en la simulació hi ha FNs que no estan connectades,
però això també s’observa en la fotografia a-(b) del fong real. A més, el
comportament de cerca contínua que resulta en unes crestes tubulars (obser-
vables en les fotografies a-(c) i a-(d)) es reprodueix, més o menys, en la FNs
superior de la imatge de la simulació.
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Conclusions

Si repassem la llista d’Objectius, podem dir que hem pogut realitzar el pri-
mer: “Recrear una simulació basada en agents capaç de reproduir l’aparició i
l’adaptació de la xarxa citoplasmàtica del Physarum, abastant diferents fonts
de nutrients distribuïdes en un entorn”.
Tot i que aquesta simulació reprodueix alguns dels comportaments més bàsics
del fong com la quimiotaxis, la exploració de l’entorn fins trobar les fonts de
nutrients i el replegament sobre aquestes, no hem aconseguit un fong virtual
prou correcte com per a poder utilitzar-lo en futures investigacions. Per
exemple, seria clau poder obtenir una xarxa (entre trajectòries i partícules)
que tingués una morfologia clara: sense massa ramificacions paral.leles ni que
deixes FNs desconnectades.
Així doncs, abans de poder utilitzar la simulació per descobrir noves carac-
terístiques del comportament del fong i assolir els objectius 3, 4 i 5, caldrà
refer la simulació prèviament (veure Perspectives de Futur). D’aquest treball
se’n poden extreure algunes conclusions:

1. Les simulacions són depenents dels paràmetres i no és senzill saber-ne la
importància i com s’afecten uns als altres. Per tant, el millor és reduir-
los al mínim (sense que la simulació deixi de reproduir el comportament
del fong).

2. Les direccions marcades (8) no reprodueixen el creixement radial del
fong real.

3. El fong virtual és capaç de replegar-se en les fonts de nutrients.

4. El fong virtual és capaç de trobar aquelles fonts de nutrients que es-
tiguin situades a “favor del gradient de nutrients”. El resultat de la
simulació, doncs, depenen de la posició on “plantem” el fong.
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5. El creixement del fong des de les fonts de nutrients li permet explorar
l’espai des de les noves localitzacions, així, el fong troba la majoria de
les fonts de nutrients independentment de la posició d’on el “plantem”.

6. A diferència de l’article de referencia [1]; no podem dir que l’angle entre
els sensors influeixi en el resultat final. Però si en les trajectòries que
segueixen les partícules.

7. Amb el codi actual, el fong virtual, no sembla distingir fonts de dife-
rent nivell de nutrients, però per a poder assegurar-ho fa falta poder
quantificar quantes partícules acaben en cada font. Tanmateix el fong
pot diferenciar nivells de nutrients “artificialment” amb el paràmetre
ParadaFNs.

8. El paper de la traça es determina per tres paràmetres : Valotraca,
Valt i RatioDegrada. El nivell de traça d’aquesta combinació de pa-
ràmetres influeix en la connectivitat dels camins finals.

9. El fong virtual, igual que el fong real, és un sistema dinàmic que no
presenta un estat final estable.
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Perspectives de Futur

Per saber en què es pot millorar el nostre fong virtual encara ens queden
alguns anàlisis per fer:

1. Analitzar el paper que tindria una major estocàstica. Tot i que el codi
té implementada l’opció de tenir un percentatge de partícules a cada
iteració, que escollides a l’atzar, es mouen per lliure sense captar amb
els sensors; totes les simulacions analitzades tenien aquest paràmetre a
zero.

2. En la literatura consultada, el resultat final de les simulacions és un
historial de les traces (no sols l’última imatge). Podria ser que im-
plementar un historial de les traces ens permetés desviar una mica el
problema de no tenir un sistema estable.

3. Analitzar com afectaria tenir angles de gir menors de 45 graus

4. Lligat amb l’anterior, el codi s’hauria d’adaptar per tal de poder cal-
cular els moviments de les partícules amb vectors. D’aquesta manera
el moviment seria molt més fluid.

5. Actualment, es combinen els valors de nutrients i els valors de traces
de cada sensor en un sol valor. Aquests nous valors són els que es
comparen entre ells (dret, central i esquera) per prendre la decisió de
girar. Seria millor que es prengues primer la decisió de girar o no
comparant els nutrients, que es fes també amb el valor de la traça i que
acabes essent la comparació de les dues decisions la que determinés
la direcció final a prendre. Aquesta segona opció no és factible amb
sols 8 direccions. De nou, donant més flexibilitat de gir, milloraríem la
simulació. D’aquesta manera podríem abordar més clarament el nostre
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segon objectiu. I estudiar la relació entre els possibles paràmetres que
determinen el processament de la informació (a, b i g) amb una sola
“equació”: a ·mdc + b · dsn + g · dst,
on, mdc = mantenir la direcció de creixement, dsn = direcció segons
els nutrients i dst = direcció segons les traces.

6. Caldria també analitzar, com es veu afectat el “problema” de les FNs
com “atractors”, quan s’implementa un entorn dinàmic. O sigui, im-
plementant la difusió dels nutrients o la disminució d’aquests quan el
fong menja.

7. També podria implementar-se modificacions en els moviments de les
partícules que tindrien en compte el nombre de partícules veïnes en la
posició a la que la partícula es vol desplaçar. En els articles publi-
cats, implementen aquest tipus de moviments per a imitar el moviment
oscil.latori que té el citoplasma del fong natural. Caldria analitzar si
aquesta aproximació dona millor resultat que la nostra proposta ba-
sada en el creixement del fong implementant nous focus de creació de
partícules.

8. Assolir els objectius 3, 4 i 5.
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Annexs

7.1 Resultats de simulacions

7.1.1 Annex de “La quantitat de nutrients”
7.1

Figura 7.1: El fong troba totes les fonts sense distinció de la quantitat de nutrients (nivell de gris).
Les partícules estàtiques (quadrats vermells) són partícules en que els seus sensors han captat mesures
de nutrients superiors a un valor determinat. Això permet distingir FNs de diferents concentracions de
nutrients de forma artificial. S’observa a més com les partícules ocupen la superfície circular de la FN’s
que correspon al major nivell de nutrients d’aquesta (el cercle gris més fosc
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7.1.2 Annex de “Les traces”

7.2

Figura 7.2: Resultat d’una simulació, inclou el creixement des de les FNs i des dels túbuls. Consultar
els paràmetres a les taules

7.3

Figura 7.3: Resultat d’una simulació, inclou el creixement des de les FNs i des dels túbuls. Consultar
els paràmetres a les taules
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7.1.3 Annex de “Simulacions Finals”

7.4

Figura 7.4: Imatges seriades en el temps (t en segons) d’una simulació que inclou el creixement de
partícules als túbuls. Comparteix la taula de paràmetres amb la figura 4.8d. S’observa com la morfologia
de la xarxa del plasmodi del Physarum canvia segons el moment de la simulació.
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7.2 Taules de Paràmetres

Taula de paràmetres per la simulació de la Figura 4.1b:

Variables Valors
My_image centratmultiple.jpg
GA 45◦
RA Irrellevant
LA Irrellevant
np Irrellevant
PHY 500
Plantat En una localització
posicioinicialx 0.0
posicioinicialy 0.2
TamanyRegio 1/3
RatioCreixement 1/10
num 50
MidaCreixement 1/3
ValT Irrellevant
ValTdif Irrellevant
valortraca Irrellevant
RatioDegrada Irrellevant
percPartlliures 0
ParadaFNs Irrellevant
MidaCreixFNs Irrellevant
ParadaTubul Irrellevant
CreixTubul Irrellevant
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Taula de paràmetres per la Figura 4.2

Variables Valors
My_image gradientcentrat2.jpg(a)

centratmultiple.jpg(b)
GA 45◦
RA 45◦
LA 45◦
np 3 (+1)
PHY 500
Plantat Tot l’entorn
posicioinicialx Irrellevant
posicioinicialy Irrellevant
TamanyRegio Irrellevant
RatioCreixement 1/50
num 50
MidaCreixement Irrellevant
ValT Irrellevant
ValTdif Irrellevant
valortraca Irellevant
RatioDegrada Irrellevant
percPartlliures 0
ParadaFNs Irrellevant
MidaCreixFNs Irrellevant
ParadaTubul Irrellevant
CreixTubul Irrellevant
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Taula de paràmetres per la Figura 4.3

Variables Valors
My_image centratmultiple.jpg
GA 45◦
RA 45◦
LA 45◦
np 3 (+1)
PHY 500
Plantat En una localització
posicioinicialx 0.0 (a); 0.3 (b)
posicioinicialy 0.0 (a); 0.3 (b)
TamanyRegio 1/3
RatioCreixement 1/50
num 10
MidaCreixement 1/3
ValT 20
ValTdif 10
valortraca Irrellevant
RatioDegrada Irrellevant
percPartlliures 0
ParadaFNs Irrellevant
MidaCreixFNs Irrellevant
ParadaTubul Irrellevant
CreixTubul Irrellevant
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Taula de paràmetres per la Figura 4.4

Variables Valors
My_image centratmultiple.jpg
GA 45◦
RA 45◦
LA 45◦
np 3 (+1)
PHY 500
Plantat En una localització
posicioinicialx 0.0 (a); 0.3 (b)
posicioinicialy 0.0 (a); 0.3 (b)
TamanyRegio 1/3
RatioCreixement 1/50
num 10
MidaCreixement 1/3
ValT 20
ValTdif 10
valortraca Irrellevant
RatioDegrada Irrellevant
percPartlliures 0
ParadaFNs 40
MidaCreixFNs 1/2
ParadaTubul Irrellevant
CreixTubul Irrellevant
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Taula de paràmetres per la Figura 4.5

Variables Valors
My_image gradientSimpleREV.png
GA 45◦
RA 15◦ (a); 35◦ (b); 70◦ (c)
LA 15◦ (a); 35◦ (b); 70◦ (c)
np 5 (+1)
PHY 500
Plantat En una localització
posicioinicialx 0.0
posicioinicialy -0.8
TamanyRegio 1/1
RatioCreixement 1/50
num 10
MidaCreixement 1/1
ValT 20
ValTdif 10
valortraca Irrellevant
RatioDegrada 10
percPartlliures 0
ParadaFNs 20
MidaCreixFNs Irrellevant
ParadaTubul Irrellevant
CreixTubul Irrellevant
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Taula de paràmetres per la Figura 4.6

Variables Valors
My_image GradientGrisos.png
GA 45◦
RA 45◦
LA 45◦
np 6 (+1)
PHY 500
Plantat En tot l’entorn
posicioinicialx Irrellevant
posicioinicialy Irrellevant
TamanyRegio Irrellevant
RatioCreixement 1/50
num 50
MidaCreixement Irrellevant
ValT 20
ValTdif 10
valortraca Irrellevant
RatioDegrada 1/10
percPartlliures 0
ParadaFNs 0 (30 per fig 7.1)
MidaCreixFNs Irrellevant
ParadaTubul Irrellevant
CreixTubul Irrellevant
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Taula de paràmetres per la Figura 4.7

Variables Valors
My_image centratmultiple.jpg
GA 45◦
RA 35◦
LA 35◦
np 3 (+1)
PHY 500
Plantat En una localització
posicioinicialx 0.0
posicioinicialy 0.1
TamanyRegio 1/3
RatioCreixement 1/50
num 10
MidaCreixement 1/3
ValT 20 (a, c, d i e) 10 (b i f)
ValTdif 10 (a, c, d i e) 5 (b i f)
valortraca 0.1 (a, b i c), 0.3 (d, e i f)
RatioDegrada 1/50 (a i b), 1/10 (c i d), 1/5 (e i f)
percPartlliures 0
ParadaFNs 20
MidaCreixFNs 1/3
ParadaTubul Irrellevant
CreixTubul Irrellevant
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Taula de paràmetres per la Figura 4.8

Variables Valor
My_image centratmultiple.jpg
GA 45◦
RA 50◦
LA 50◦
np 3 (+1)
PHY 500
Plantat En una localització
posicioinicialx -0.2
posicioinicialy 0.2
TamanyRegio 1/4
RatioCreixement 1/50
num 10
MidaCreixement 1/4
valT 10
ValTdif 10
Valortraca 0.2 (a, b , c) 0.1 (d)
RatioDegrada 1/10 (a, b) 1/5 (c,d)
percPartlliures 0
ParadaFNs 5
MidaCreixFNs 2
ParadaTubul 5
CreixTubul 3 (a), 10 (b,c,d)
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Taula de paràmetres per la Figura 7.2 :

Variables Valor
My_image centratmultiple.jpg
GA 45◦
RA 60◦
LA 60◦
np 3 + 1
PHY 500
Plantat En una localització
posicioinicialx 0.0
posicioinicialy 0.1
TamanyRegio 1/6
RatioCreixement 1/50
num 10
MidaCreixement 1/6
ValT 10
ValTdif 10
valortraca 0.3
RatioDegrada 1/20
percPartlliures 0
ParadaFNs 5
MidaCreixFNs 1/2
ParadaTubul 5
CreixTubul 10

48



7. Annexs

Taula de paràmetres per la figura 7.3

Variables Valors
My_image centratmultiple.jpg
GA 45◦
RA 50◦
LA 50◦
np 3 (+1)
PHY 500
Plantat En una localització
posicioinicialx -0.2
posicioinicialy -0.1
TamanyRegio 1/5
RatioCreixement 1/50
num 10
MidaCreixement 1/5
ValT 4
ValTdif 1
valortraca 0.15
RatioDegrada 1/50
percPartlliures 0
ParadaFNs 5
MidaCreixFNs 1/2
ParadaTubul 5
CreixTubul 15

NOTA: totes les simulacions tenen la velocitat de les partícules lentes a 6 i
les ràpides a 1. La creació de partícules a tot l’entorn s’ha fa amb partícules
ràpides.

49



7. Annexs

7.3 Altres funcions del codi

La funció per fer créixer fong en tot l’entorn

// generar fongs a tota la pantalla
for(int u=0; u<Num; ++Num) {

float xRand = (rand() % 2000 - 1000) / 1000.f;
float yRand = (rand() % 2000 - 1000) / 1000.f;
int orientacio= 1 + (rand() % 8);
loci.push_back(Locus(xRand, yRand, orientacio,vel,velc));

}

La funció per fer créixer fong en una regió

// Aquesta funció permet crear partícules del fong en una posició determinada de l’entorn
// El paràmetre midaM genèric; pot ésser:
// TamanyRegio al inicialitzar el fong
// MidaCreixement per el creixement des de la posició on s’ha “plantat”
// MidaCreixFNs per al creixement des d’una FNs

void generarFong (float posicioinicialx,float posicioinicialy, int Num, int midaM)
{
for(int u=0; u<Num; ++Num) {

//creem nombres aleatoris entre -0.5 i 0.5 per sumar a les posicions
float tamanyX= ((double) rand() / (RAND_MAX)) -0.5;
float tamanyY= ((double) rand() / (RAND_MAX)) -0.5;
// MidaM divideix el nombre aleatori tamany
// permetent sumar o restar centèsimes a la posició
float xRand = posicioinicialx + (tamanyX/midaM);
float yRand = posicioinicialy + (tamanyY/midaM);
// orientem les partícules en totes les direccions
int orientacio= 1 + (rand() % 8);
// donar dues velocitats diferents a les partícules
int escollir = (rand() % 2);
int velocitat;
if (escollir == 0) {

velocitat= 6; // lentes
}
else { //escollir ==1

velocitat= 1; // ràpides
}
//afegir les partícules al fong
loci.push_back(Locus(xRand, yRand, orientacio, velocitat, velocitat));
}

}
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La funció per degradar les traces

//SIZEX i SIZEY venen determinats per la mida de la imatge entrada de nutrients
void degradar_trail(){

for (unsigned int xx=0; xx<SIZEX; ++ xx) {
for (unsigned int yy=0; yy<SIZEY; ++ yy) {

MyPixel valor = GetPixel(trail_blob, xx, yy);
int deg = 1;
int r = valor.r; //per r, g i b
r = clamp(r + deg, 0, 255); // per r, g i b
MyPixel degradat;
degradat.r = (unsigned char)r; // per r, g i b
SetPixel(trail_blob,xx,yy,degradat);

}
}

}

La funció per guardar una imatge de les traces

// aquesta funció s’executa al prémer la tecla “s”
void guardar_trail()
{

//Crear una imatge de la mateixa mida que la de la entrada (geo)
Magick::Image trailimagefinal;
trailimagefinal.size(geo);
trailimagefinal.magick("RGBA");

//llegir de la matriu de dades blob_trail una variable global
trailimagefinal.read(trail_blob);

// guardar la imatge en un fitxer anomenat trail.jpeg
trailimagefinal.write("trail.jpeg");

}

La funció de renderitzat

void render(void) {
//netejar la finestra i el buffer de visualització

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
//Dibuixar el fons de la imatge
//la funció Blend permet combinar la imatge de nutrients amb la de les traces

glDrawPixels(SIZEX, SIZEY, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, my_blob.data());
glEnable(GL_BLEND);
glBlendFunc(GL_ZERO, GL_SRC_COLOR);
glDrawPixels(SIZEX, SIZEY, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, trail_blob.data());
glDisable(GL_BLEND);

//Pintar les partícules
drawTriangle();

//Intercanvi dels buffers : front i back
glutSwapBuffers();

}
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