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1 Úvod

1.1 Úvod
Projekt Pogamut je platforma pro vytváření umělých bytostí (agentů) v jazyce Java a jejich 
připojování do prostředí hry Unreal Tournament 2004. Agent je program nezávisle provádějící 
různá rozhodnutí na základě svých cílů a informací získaných z prostředí. Typickými příklady 
agentů jsou naprogramovaní protivníci v počítačových hrách. 

Pogamut umožňuje snadné vytváření logiky agentů díky izolaci od prostředí, ve kterém se 
agent pohybuje. Uživatel má k dispozici rozsáhlou infrastrukturu, umožňující mu se soustředit 
na  programování  logiky  agenta  a  ne  na  nezbytné,  avšak  neproduktivní  úkoly,  jako  je 
udržování přehledu o stavu prostředí, hledání cesty apod.

Programování  komplexních agentů je  náročný úkol,  který  se neobejde bez ladění.  Ladění 
agentů  vyžaduje  sledovat  chování  agenta  v  prostředí  a  podle  získaných  informací 
upravit/opravit agenta.

Sledování interakce agentů nebo i pouhé sledování chování jednoho agenta je v současné 
verzi Pogamutu značně limitované a výrazně spoléhá na spectator mód klienta hry Unreal 
Tournament,  introspekci vývojového prostředí a informace z logů. Spectator mode Unrealu 
Tournamentu umožňuje sledovat agenty a volně se pohybovat ve virtuálním prostředí a díky 
modifikacím serveru lze zobrazit i další informace. 

Tyto mechanismy jsou dostatečné pro debugování na úrovni jednotlivých agentů, zejména 
pro případy podivného chování agenta. V případě experimentů s více agenty je však obtížné 
udržovat přehled o dění v celém prostředí, o všech agentech a aktuální činnosti.

1.2 Cíle
Cílem této práce je  vylepšení  Pogamutu IDE o mechanismy umožňující  jednodušší  ladění 
agentů  díky  lepší  informovanosti  uživatele  o  dění  ve  virtuálním prostředí  a  o  samotných 
agentech. 

1.3 Struktura práce
Následující seznam krátce popisuje obsah jednotlivých kapitol.

● Kapitola  2 popisuje současné nástroje  používané k  získání  informací  o  prostředí  a 
agentech, jejich výhody a nevýhody.

● Kapitola 3 podrobně popisuje, jaké vlastnosti má mít cílová implementace a z jakého 
důvodu.

● Kapitola 4 popisuje dostupné programy pro vytváření agentů v prostředí UT2004 a 
jejich přístupy k debugování agentů a předávání informací o prostředí.

● Kapitola 5 popisuje návrh řešení a jednotlivé komponenty.
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● Kapitola 6 upozorňuje na některé implementační detaily a problémy.

● Kapitola 7 obsahuje zhodnocení práce.

● Kapitola  8  je  uživatelská  příručka  popisující  instalaci  nezbytných  komponent  a 
ovládání debugovacích nástrojů.

● Kapitola  9  obsahuje  krokovaný  scénář  demonstrující  vlastnosti  a  použití  ladících 
nástrojů.
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2 Současný stav

V této kapitole budou popsány možnosti získávání informací o stavu prostředí a agentů, které 
jsou v současné době používány.  

Platforma  Pogamut  neposkytuje  žádné  nástroje,  které  by  efektivně  zprostředkovaly 
informace o virtuálním prostředí  či  agentech v něm. Nástroje,  které jsou k dispozici  jsou 
limitované na jednoduché debugování  agenta,  nedostatečné pro získávání  srozumitelných 
informací během průběhu života agenta v prostředí. 

2.1 Introspekce
Pogamut IDE umožňuje sledovat aktuální hodnoty vybraných proměnných agenta v průběhu 
jeho života. K tomu, aby proměnná byla v Pogamut IDE zobrazena, musí mít ve zdrojovém 
kódu agenta deklarován modifikátor @JProp (v dřívějších verzích public @PogProp) případně 
@JFolder pro netriviální proměnnou. Pogamut IDE nezaznamenává hodnoty proměnných a 
po  změně  aktuální  hodnoty  je  původní  hodnota  ztracena.  Hodnoty  mohou  být 
reprezentovány pouze jako text. Tento způsob získávání informací má velmi malou hodnoty 
sám o sobě, ke správné interpretaci je téměř vždy potřeba kontext. Např. proměnná health se 
bude snižovat, ale není jasné, proč. Důvodů může být mnoho, může za to dlouhý pobyt pod 
vodou, střílí do něj protivník nebo agent spadl do stroje? 
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2.2 Logy
Každý agent obsahuje několik logů, do kterých automaticky zaznamenává různé informace o 
vnitřní práci platformy, stavu agenta a jeho interakci s prostředím. 

Každý agent má čtyři logy:

● User log obsahuje zprávy, které tam vkládá naprogramovaná logika agenta.

● Platform log  obsahuje  zprávy  infrastruktury  agenta,  chyby  v  komunikaci,  navázání 
spojení s virtuálním prostředím apod.

● Out  log  obsahuje  zprávy  a  příkazy  od  agenta  k  virtuálnímu  prostředí.  Jedná  se 
například o příkazy k hledání cesty, zjištění viditelných waypointů či hráčů.

● In log obsahuje zprávy a odpovědi od prostředí k agentovi. 

Infrastruktura agenta automaticky vkládá informace do odpovídajících logů, ale logy nejsou 
jednoúčelové, naprogramovaná logika agenta může vkládat zprávy do libovolného logu. 

Pogamut  IDE  umožňuje  zobrazovat  informace  vložené  do  jednotlivých  logů  a  případně 
pozastavit přidávání nových zpráv, což umožňuje analýzu došlých zpráv bez toho, aby nově 
příchozí zprávy vytlačily již došlé. Zmrazení logu nezastaví přidávání nových zpráv, pouze je 
nezobrazuje. Po odmrazení nejsou zprávy došlé během zamrznutí zobrazeny. IDE neukládá 
všechny došlé zprávy, ale pouze několik posledních stovek zpráv.

Tyto  kategorie  a  informace,  které  jsou  do  nich  vkládány,  jsou  užitečné  pro  vývojáře 
Pogamutu, ale pokud do nich agent nevkládá vlastní informace, tak jsou pro vývojáře agentů 
z větší části bezcenné, protože neobsahují informace ve formě, kterou by uživatel potřeboval. 
Jedná se především o low-level informace používané infrastrukturou a ne o informace, co 
agent provádí(např. v logu Out se objeví příkaz pro zjištění viditelných bodů, ale není jasné 
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proč se agent ptá).  Právě informace, které do logů vkládá samotná logika (jedná se tedy 
především  o  kategorii  User)  jsou  tím,  co  je  pro  vývojáře  důležité.  Logy  umožňují 
zaznamenávat  pouze jednotlivé  události,  není  možné do nich vložit  informaci  o  události, 
která trvala jistou dobu. Lze sice použít různé okliky jako zprávu, že událost začala a skončila, 
pokud  se  ale  jedná  o  událost  dlouhého  trvání,  uživatel  může  mezitím  zapomenout,  kdy 
událost začala a jiné užitečné informace.

Logy mohou poskytnout vývojáři dobrou představu o jednotlivých událostech v prostředí, ale 
nikoliv o prostředí samotném.

2.3 Spectator mód
Unreal  Tournament umožňuje vstoupit do hry jako spectator,  což je pozorovatel,  který se 
může volně pohybovat v celém prostředí bez toho, aby jakkoliv zasahoval do hry. Spectator se 
může buď volně pohybovat po prostředí bez ohledu na stěny či jiné překážky nebo může 
sledovat  avatary  ve hře.  Avatar  je  postava v Unrealu,  může se  jednat  o  nativního bota, 
agenta nebo lidského hráče. 

Vývojář obvykle sleduje nově vytvořeného agenta, zda se chová podle předpokladů a zda se 
nevyskytnou podivné chyby.

Díky modifikacím serveru knihovnou GameBots lze ve speciálních typech hry zobrazit různé 
dodatečné informace:

● navigační síť mezi jednotlivými waypointy

● pozici a rotaci spectatora či hráče, kterého sleduje

● seznam všech hráčů ve hře a jejich pozice a rotace

● mluvící bubliny, které se krátce zobrazí, když agent pošle patřičný příkaz

● tykadla,  kterými  lze  zjistit  kolize  agenta  s  prostředím  (agent  většinou  spoléhá  na 
navigační síť)

Spectator mód umožňuje věrně zobrazit  a sledovat celé prostředí  a případně i  jednotlivé 
agenty. Je to velmi dobrý prostředek pro zjišťování chování agentů, ale chybí mu návaznost 
na informace  obsažené v logice agenta, které mohou být klíčové k vyřešení potenciálního 
problému.

Unreal  Tournament  umožňuje  zaznamenat  dění  v  prostředí,  ale  přehrávání  neumožňuje 
pozastavit či přetočit nahraný záznam. V případě přehrávání záznamu nelze sledovat avatary 
ve  spectator  módu,  lze  se  pouze volně pohybovat.  Tato nevýhoda je  zvláště  nepříjemná, 
pokud je potřeba sledovat  avatara během delšího časového úseku,  protože uživatel  musí 
vynaložit úsilí na to, aby avatara udržel v dohledu, místo aby mohl věnovat pozornost chování 
avatara. Další nevýhodou je složitost přenosu záznamu na jiný server, je nezbytné, aby na 
cílovém serveru byly přítomné zdroje, které byly použity při  vytváření  záznamu, jedná se 
především o mapu, modely a animace avatarů a různé knihovny či modifikace použité při 
původním  záznamu(např.  modifikace  serveru  GameBots2004).  Poslední  nevýhodou  je 
nutnost vlastnit hru Unreal Tournament 2004, cena hry je nízká, v roce 2009 se pohybuje 
kolem 300 Kč.
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2.4 Souhrn
Každý způsob získávání informací o agentovi a jeho prostředí má svůj význam, celkově je ale 
práce  s  nimi  značně  neohrabaná  a  obtížná,  zejména  kvůli  jejich  rozdělenosti.  V  případě 
neobvyklého  chování  agentů  pozorovaného  ve  spectator  módu  mohou  být  důležité 
informace  z  logů,  kde  není  jasné,  kdy  neobvyklé  chování  začalo,  či  introspekce,  která 
potenciálně důležité hodnoty již přepsala. 

Další  nevýhodou  těchto  nástrojů  je  obtížná  reprodukovatelnost  zajímavých  událostí  v 
prostředí (chybné rozhodnutí agenta, neobvyklá interakce několika agentů apod). Prostředí 
Unreal  Tournamentu  sice  umožňuje  zaznamenávat  a  přehrávat  události  v  prostředí,  ale 
nemožnost pozastavení či přetáčení a nepropojenost s informacemi z agenta tuto vlastnost 
značně znehodnocuje.
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3 Požadavky

Dostupné nástroje zprostředkovávající uživateli informace o dění v prostředí jsou dostatečné, 
avšak nikoliv vyhovující. V této kapitole specifikuji  požadavky, které by tyto nástroje měly 
splňovat,  aby  byly  jednoduše   použitelné  a  aby  přehledně  a  srozumitelně  poskytovaly 
nezbytné informace, které uživatel potřebuje. 

3.1 Integrace do Pogamut IDE
Pogamut  IDE  je  plugin  do  vývojového  prostředí  Netbeans,  který  umožňuje  jednoduché 
vytváření  nových  agentů  díky  předpřipraveným  projektům,  do  kterých  je  nutné  pouze 
naprogramovat  logiku  a  takto  vytvořeného  agenta  spustit.  Kromě  toho  se  lze  připojit  k 
různým Unreal Tournament serverům a u agentů/avatarů přítomných na serveru zobrazovat 
logy, introspekční proměnné nebo je odpojit od serveru. 

Možnost naprogramovat, spustit a pozorovat agenta ve virtuálním prostředí v jedné aplikaci 
výrazně sníží roztříštěnost dat a tím zjednoduší proces vývoje logiky agenta.

3.2 Zobrazeni prostředí v IDE
Ačkoliv je spectator mód velmi mocným nástrojem, má své chyby,  které byly diskutovány 
výše.  Možnost  sledovat  virtuální  prostředí  přímo  v  IDE  by  přidalo  možnosti  jako  je 
jednoduché  nahrávání  a  přetáčení  dění  ve  virtuálním  prostředí  a  umožnilo  jednodušší 
integraci prostředí s dalšími daty získané z agenta. 

Integraci  s  daty  agenta  by  bylo  možné  provést  modifikací  prostředí  Unrealu,  ale  tyto 
modifikace  vyžadují  značnou  znalost  UnrealScriptu  a  i  po  modifikaci  by  zůstala  data  o 
prostředí oddělena od dat o agentovi. Vývojáři Pogamutu také pracují na možnosti připojení i 
jiných virtuálních prostředí a  v případě ukládání dat v Unrealu by bylo nutné duplikovat práci 
i v jiných prostředích.

3.3 Informace o proměnných
Uživatel  často  potřebuje  znát  aktuální  stav  nějaké  proměnné  agenta,  může  se  jednat  o 
generickou informaci, která může být zobrazena ve vizualizaci prostředí (např. zdraví agenta či 
jeho poloha), ale často se jedná o specifickou proměnnou, která má značný vliv na chování 
agenta  (např.  vhodnost  aktuální  situace  pro  jisté  chování).  Tyto  vlastnosti,  specifické  pro 
jednotlivé  agenty,  nelze  zobrazit  jinak  než  introspekcí  proměnných.  Informace  o  těchto 
proměnných  musí  být  zaznamenávány,  aby  se  daly  zjistit  hodnoty  introspekčních 
proměnných v minulosti.
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3.4 Informace o událostech
V  průběhu  svého  života  může  agent  narazit  na  různé  situace,  které  by  mohly  být  pro 
uživatele zajímavé. Některé jsou jednorázové (např. agent spadl z veliké výšky), nazývejme je 
situace,   a  některé  trvají  jistou dobu (např.  agent  je  pod vodou),  ty  nazývejme události. 
Rozhodnutí, které situace či události jsou zaznamenáníhodné, je na naprogramované logice 
agenta. 

V současné době tuto roli plní zobrazovač logů, kterému ale chybí podpora pro události a i 
pro informování o situacích je značně těžkopádný, zejména kvůli  porovnávání času situací 
mezi několika agenty, ale i u jednoho agenta je při více událostech obtížné si představit, co se 
stalo kdy. 

3.5 Informace o celém prostředí
Pokud se v prostředí pohybuje více agentů, je často důležité znát informace o nich současně. 
Nástroje, které zobrazují informace pouze o jednom agentovi mohou způsobit, že si uživatel 
nevšimne zajímavé interakce mezi nimi a snižují jeho komfort kvůli nutnosti přepínat mezi 
jednotlivými  agenty.  Zejména  v  případě  komplexnějších  scénářů  a  mnoha  interakcí  mezi 
agenty je toto nezbytná součást IDE.

3.6 Zaznamenatelnost
Samotné prostředí, agenti v něm a jejich událost a proměnné musí být zaznamenávány, aby 
bylo možné se  podrobně  podívat  na určitý  okamžik  v  čase  a  analyzovat  chování  agentů. 
Kdyby nebylo možné se opakovaně podívat na určité situace, spousta zajímavých informací 
by zůstala nepostřehnuta. Tento mechanismus musí též umožnit výsledný záznam uložit a 
obnovit  na  libovolném jiném počítači,  kde  je  instalován  Pogamut.  Obnovitelnost  přidává 
možnost přezkoumání a kontroly dalšími stranami.

3.7 Časová jednotnost dat
Velikým  problémem  současné  implementace  je  časová  nepropojenost  dat,  je  naprosto 
nezbytné, aby uživatel měl k dispozici přehledné a správné všechny informace o prostředí a 
agentech,  událostech  a  hodnotách  proměnných  v  určitém okamžiku.  Separátní  zjišťování 
informací  z  jednotlivých  komponent  způsobuje  nutnost  manuálně  zjišťovat  časově 
synchronizovaná data komponent a výrazně tak snižuje komfort a produktivitu uživatele. 
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4 Související programy
Unreal Tournament je použit jako virtuální prostředí pro agenty i v jiných projektech než je 
Pogamut.  V této kapitole se zaměřím na některé programy, které vytvářejí agenty v prostředí 
UT, a na to, jaké mají nástroje na získávání informace o agentech, jejich akcích a o prostředí.

Samotná  hra  UT2004  neumožňuje  vytváření  agentů,  ale  umožňuje  rozsáhlé  modifikace 
prostředí pomocí proprietárního jazyku UnrealScript. Toho využívá knihovna GameBots, která 
umožňuje vytvářet agenty v prostředí UT a za pomoci textového protokolu od nich získávat 
informace o prostředí(koho bot vidí, kde je, jak je zdravý atd.) a posílat jim příkazy, co mají 
dělat (přesunout se, střílet atd).  Tato knihovna se stala velmi populární a ačkoliv se vývoj 
původních GameBots zastavil, mnoho projektů ji převzalo a upravilo. Pogamut používá silně 
modifikovanou verzi původních GameBots.

4.1 JavaBots
JavaBots je soubor nástrojů, které umožňují vytvořit agenta pro UT2004 v jazyce Java. Tyto 
nástroje umožňují izolaci tvůrce agenta od nízkolevelového protokolu GameBots a přidávají 
základní infrastrukturu nezbytnou pro vytvoření agenta. Projekt je již několik let opuštěn.

Uživatel  JavaBots  získává informace o agentech a prostředí  z  textových výpisů agenta do 
konzole,  z dat  komunikace  mezi  GameBots  a  agentem  a  z  jednoduché  2D  mapě  se 
zobrazenými waypointy a agentem. 
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4.2 UT Bots
UT Bots je projekt podobný JavaBots, jazykem je v tomto případě C#. Uživatel může získávat 
informace o agentovi  a prostředí  z textových výpisů, které agent píše na konzoli,  a může 
pozorovat agenta ve vizualizeru, což je 2D mapa zobrazující agenty a waypointy na pozadí, 
kde  je  zobrazen  obrázek  prostředí  z  pohledu  shora.  Agenti  jsou  zobrazeni  jako  barevný 
kroužek se jménem a s čárou ukazující směr, kterým zrovna míří. 

Pozadí vizualizeru není vytvářeno z informací získaných ze serveru, ale z předem vytvořeného 
seznamu  obsahující  pozadí  a  jejich  rozměry  (kvůli  měřítku).  Samotný  projekt  je  mrtvý, 
soubory projektu nejsou k dispozici a vizualizér nefunguje.

4.3 UT3 .NET Bots
UT3 .NET Bots vychází z UT Bots, je však mnohem rozsáhlejší, vývojář agenta má k dispozici 
lepší infrastrukturu a používá se Unreal Tournament 3, nejnovější díl  hry Unreal.  UT3 má 
mnoho novinek, např. podporu více procesorů, což umožňuje připojit více agentů. 

Interní  informace  z  agentů  se  dají  získat  přes  textové  výpisy  do  konzole  a  z  vizualizéru 
prostředí. UT3Bots používá k vizualizaci prostředí webovou aplikaci, kde zobrazuje prostředí z 
pohledu ze shora. Agenti jsou podobně jako v UTBots reprezentováni jako kroužky se jmény a 
čárou  ukazující  jejich  aktuální  směr.  Vizualizér  umožňuje  také  zobrazovat  textové  zprávy 
agenta v balónku zobrazeném vedle reprezentace agenta.
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5 Návrh
Po  zvážení  požadavků  jsem  dospěl  k  závěru,  že  nejlepší  bude  vytvořit  nástroj,  který 
zaznamená a zobrazí informace o prostředí a agentech v něm v uživatelem určeném časovém 
intervalu. K tomuto účelu se nejlépe hodí architektura model-view-controller, která umožní 
záznam jednoduše přetáčet, uložit a obnovit na jiných počítačích. 

Grafické rozhraní pro zobrazení záznamu bylo navrženo s ohledem na vyslovené požadavky a 
skládá se z následujících částí:

 zobrazení situací a událostí agentů●

 zobrazení virtuálního prostředí a agentů, kteří se v něm pohybují (mapa)●

 zobrazení proměnných a agentů v experimentu●

 správa experimentů●

Timeline a mapa jsou integrovány do jednoho okna a lze mezi nimi jednoduše přepínat. Na 
následujícím obrázku je schéma zobrazující výsledné uživatelské rozhraní.

Záznam  informací  o  prostředí  (informace  o  agentech,  jejich  proměnných,  událostech  a 
situacích  a  samotném  prostředí)  označuji  jako  experiment.  Experiment  je  soubor  všech 
získaných informací o prostředí  a agentech v něm od začátku záznamu až do jeho konce. 
Grafické rozhraní zobrazuje data z aktuálního času experimentu, tedy čase specifikovaném 
uživatelem. Aktuální čas je vždy v mezích specifikovaných začátkem a koncem experimentu.

Pokud uživatel změní aktuální čas, informace v GUI se změní tak, aby reflektovaly informace o 
prostředí z daného času. Introspekce bude zobrazovat správné hodnoty proměnných a mapa 
bude zobrazovat agenty na správných pozicích a se všemi událostmi, které v ten čas mají být 
zobrazeny.

Díky  tomuto  mechanismu  lze  jednoduše  zaznamenávat,  ukládat,  přetáčet  a  přehrávat 
experimenty a také splnit požadavky 3.6 a 3.7.

5.1 Situace a události
Při  nové  situaci  či  události  registrované  agentem  je  potřeba  mechanismus,  který  je 
zaznamená a předá uživateli (resp. Pogamut IDE, které je zobrazuje). Místo vytváření nového 
přenosového kanálu jsou události ukládány do logů jako parametry logrecordů. Tento přístup 
umožňuje  použít  již  existující  infrastrukturu  a  zároveň  umožňuje  předávat  informace  o 
událostech i nástrojům, které jsou omezeny na zpracování logů.

Události jsou dvojího typu: mapové a logové. Mapové události se zobrazují v mapě a logové 
události  v  timelině.  Oba  typy  událostí  jsou  na  sobě  nezávislé  a  událost  v  prostředí  lze 
reprezentovat jako jednu z nich nebo obě.  Rozdělení  na typy má svůj důvod v rozdílných 
účelech obou typů, v mapě vidím jednotlivý okamžik z celého experimentu, zatímco timeline 
reprezentuje  celý  experiment,  což  umožňuje  lepší  přehled  o  průběhu celého  záznamu  a 
případných vazbách. Logové události splňují  požadavek 3.5.

Mapové události  mohou být  po dobu svého života zobrazeny na předem specifikovaných 
koordinátech nebo mohou být asociovány s reprezentací agenta v mapě a po dobu svého 
života jsou zobrazeny nad reprezentací agenta v mapě. První způsob může být vhodný např. 
pro označení místa určité události (zde jsem se setkal s přátelským agentem) a druhý pro 
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informování o stavu agenta (jsem zraněný, hledám úkryt apod).

Situace  mohou  být  pouze  logové,  protože  reprezentují  infromaci,  která  se  stala  v  určitý 
instantní okamžik, což v mapě, která zobrazuje situace virtuálního prostředí v určitý okamžik, 
nelze zobrazit. 

Události  obou typů mohou mít  konstantní  délku specifikovanou při  jejich vytvoření  nebo 
mohou  pokračovat  od  vytvoření  až  do  doby,  kdy  agent  oznámí  konec  události.  Události 
konstantní délky lze zobrazit v mapě a použít je místo situací. 

5.2 Zobrazení agentů, situací a událostí v timeline
Timeline je GUI element, který zobrazuje informace o agentech, jejich situacích a událostech 
v průběhu zaznamenávání virtuálního prostředí. 

Schéma timeline je vidět na obrázku 6.

Timeline  je  v  podstatě  časová osa,  která zobrazuje  všechny agenty,  kteří  byly  v  průběhu 
experimentu připojeni k virtuálnímu prostředí. Každý agent je reprezentován svým jménem a 
pruhem ukazujícím délku jeho života ve virtuálním prostředí. Pruh agenta začíná v okamžiku, 
kdy  ho  experiment  poprvé  zaregistruje  (tedy  při  začátku  experimentu  nebo  v  okamžiku 
vstupu do prostředí) a končí v okamžiku, když je experiment ukončen nebo když je agent 
odpojen od prostředí.

Logy  agenta  jsou  zobrazeny  jako  slabší  pruhy  stejné  délky  jako  pruh  agenta.  Pruhy  logů 
nezobrazují všechny zprávy, které agent dává do logu, ale pouze zprávy obsahující situace a 
události. Situace jsou zobrazeny jako kruhy překrývající pruh logu, ke kterému patří. Události 
jsou zobrazeny jako pruhy pod patřičnými logy začínající  v  okamžiku vytvoření  události  a 
končící při jejím konci nebo konci agenta.

Vizuální reprezentace situace je příliš malá pro text situace a proto je text zobrazen v tooltipu 
kolečka. Text události je zobrazen v pruhu události, pokud je text příliš dlouhý, je zkrácen tak, 
aby se vešel do pruhu. Celý text události je uložen v tooltipu pruhu události.
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Každá nová událost  agenta se vkládá do nejbližšího „slotu“ pod pruhem logu,  který není 
obsazen nějakou jinou událostí. Pokud není k dispozici volný slot, je vytvořen. Tento způsob 
snižuje nároky na velikost scény a zvyšuje přehlednost.

Účelem mapy splnit požadavek 3.5, tedy poskytnout rychlý náhled na to, co se v prostředí 
děje, kteří agenti jsou kdy připojení a jaké události se zrovna dějí.

5.3 Mapa
Mapa je GUI element zobrazující celé virtuální prostředí v určitém okamžiku (požadavek 3.2). 
Prostředí je zobrazeno ve 3D a uživatel se v něm může libovolně pohybovat. V mapě jsou 
zobrazováný následující komponenty:

● podklad mapy

● navigační mřížka

● cesty

● agenti

● mapové události

Informace  o  struktuře  a  vzhledu virtuálního  prostředí  získávané přes  GameBots  API  jsou 
limitované na obecné informace o okolí  avatara (např. raycasting) a na navigační  síť mezi 
jednotlivými  waypointy.  Tato  síť  je  používána  jak  nativními  boty  UT2004  tak  agenty 
Pogamutu k orientaci a pohybu v prostředí. V mapě zobrazuji navigační síť jako cesty mezi 
jednotlivými waypointy, agenti prakticky vždy využívají cesty mezi jednotlivými waypointy k 
navigaci  a  hledání  cesty  k  cíli.  Pokud  by  cesty  nebyly  zobrazeny,  agenti  by  neměli  se 
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pohybovali  jakoby ve vzduchu a zejména v komplexnějších prostředích (např.  vícepatrová 
budova) by bylo obtížné určit, kde se agent zrovna nachází.

Podklad mapy je uživatelem specifikovaný obrázek, který zobrazuje prostředí v pohledu ze 
shora (podobně jako v UT Bots či UT3 .NET Bots). Podklad je v mapě zobrazen pod cestami, 
ale nad mřížkou. K funkci mapy není nutné mít podklad pro zaznamenávanou mapu, avšak 
podklad poskytuje představu o vzhledu a prostorových dispozicích prostředí, které cesty a 
mřížka nemohou poskytnout. Nevýhodou je nutnost podklad předem připravit, vzhledem k 
problémům s velikostí a škálováním podkladu musí uživatel specifikovat i mapování pozice v 
obrázku  do virtuálního prostředí.  Podrobné informace o vytváření  podkladu a  použití  lze 
nalézt v uživatelské příručce. 

Navigační mřížka je pomocný 3D objekt zobrazený pod podkladem podávající lepší představu 
o velikosti prostředí a v případě chybějícího podkladu zjednodušuje rychlou orientaci v mapě, 
bez  mřížky  a  bez  pozadí  nemusí  být  na  první  pohled  jasná  pozice,  ze  které  je  mapa 
zobrazována (např. který směr je „nahoru“).

Agenti jsou v mapě reprezentování koulemi se jménem agenta umístěními na koordinátech 
získaných od logiky agenta přes introspekci. Koule mají stejnou barvu jako pruh v timeline. 
Pro lepší představu o pohybu agenta je trasa, kterou prošel v několika posledních sekundách, 
vyznačena blednoucí čárou.

Texty mapových událostí asociované s pozicí agenta jsou zobrazeny pod jménem agenta nad 
koulí, která agenta reprezentuje v mapě. Mapové události asociované s lokací jsou zobrazeny 
jako menší koule s textem na odpovídajících koordinátech.

V toolbaru mapy lze rychle změnit pohled na prostředí z jeden z předdefinovaných pohledů 
(ze shora, zepředu a ze strany).

V mapě se lze libovolně pohybovat pomocí myši. Podrobné informace o změnách pohledu na 
mapu lze nalézt v uživatelské příručce.

5.4 Zobrazení proměnných a agentů v experimentu
Všechny experimenty,  ať již  nově vytvořené či  nahrané z disku, jsou zobrazeny pod node 
„Timelines“  v  okně Services.  Nově vytvořené experimenty jsou také zobrazeny pod node 
„Timelines“ serveru, ze kterého byla či budou získána data pro experiment.

Pod node reprezentující experiment je seznam všech agentů, kteří se během experimentu 
objevili v prostředí. Každý agent má pod sebou hiearchický strom všech proměnných, které 
agent deklaruje jako introspekční. Hodnoty proměnných lze získat z introspekčního stromu 
přes kontextové menu, hodnoty proměnných jsou platné pro aktuální čas a splňují požadavek 
3.7.
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6 Implementace

6.1 Vývoj Pogamutu
Pogamut je složený z několika komponent

● Gavialib  (původně  Core)  je  knihovna,  která  zajišťuje  infrastrukturu  pro  agenta 
(připojení, informace o prostředí, paměť atd).

● GameBots  umožňují  připojovat  agenty  k  Unreal  serveru,  zjišťovat  informace  o 
prostředí a ovládat připojené agenty.

● Pogamut IDE je modul do platformy Netbeans umožňující rychle a jednoduše vytvářet 
nové agenty stejným způsobem jako jsou vytvářeny normální programy. 

V  posledním roce prošel  Pogamut značným vývojem a  Core  přešel  z  verze  2 do verze  3 
(Gavialib). Důvodem pro tyto změny byla především snaha o zobecnění, které by umožnilo 
použití i jiných prostředí, než je UT2004 (např. Virtual Battlefield), a vylepšení infrastruktury 
dle získaných zkušeností.

Pogamut IDE nebylo během těchto změn vyvíjeno a kvůli tomu nebylo možné použít agenty 
vytvořené za pomocí Gavialib v zastaralém Pogamut IDE.  Po delší  úvaze bylo rozhodnuto 
současnou implementaci IDE opustit a začít znova na zelené louce. Nový přístup umožní např. 
sledovat  proměnné a logy agentů spuštěný na vzdálených počítačích,  ale  první  verze IDE 
schopná se připojit k serveru vznikla ke konci května 2009 a je stále značně nestabilní. Tato 
práce  přidává  do  IDE  možnost  experimentů  (záznamů  virtuálního  prostředí  a  agentů  a 
událostí v něm) a je ovlivněna krátkou dobou vývoje IDE. 

6.2 Implementace experimentů
Experimenty  byly  do  Pogamut  IDE  přidány  jako  nový  souborový  typ  (binární  soubor  s 
příponou .ptl) rozeznávaný platformou Netbeans. Tento přístup umožňuje snadnou integraci 
do platformy i Pogamutu a řeší velikou část problémů s ukládáním a obnovou experimentů 
(požadavek 3.1). 

Timeline je  implementována pomocí  modulu Netbeans Visual  Library.  Tato knihovna byla 
původně určená pro zobrazování grafů, ale později se rozvinula knihovny určené pro obecné 
zobrazování  grafických  prvků  ve  scéně.  Visual  library  má  elegantní  systém  umožňující 
hiearchické vytváření vlastních komponent a komplexní systém layoutů podobný layoutům 
používaných  ve  Swingu  (javovská  knihovna  pro  zobrazovnání  standardních  komponent 
grafického rozhraní, tlačítka, slidery, okna atd).

Značnou nevyhodou Visual Library je jednovláknovost, veškeré úpravy scény a objektů v ní 
musí  být  prováděny  v  AWT  vláknu.  AWT  vlákno  je  zodpovědné  za  překreslování  celého 
uživatelského  prostředí  a  za  zpracování  všech  uživatelem  generovaných  událostí  (stisk 
tlačítka,  pohyb  myši  atd.)  a  může  být  případným  bottleneckem.  Tato  vlastnost  se  může 
projevit při  záznamu experimentu, kdy je třeba soustavně aktualizovat a vytvářet grafické 
komponenty reprezentující agenty a události ve scéně.

Pro zobrazení mapy byla použita knihovna Java OpenGL (JOGL), což je wrapper umožňující 
volat OpenGL API v Javě. JOGL poskytuje kromě OpenGL API i objekty umožňují přístup k 
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metodám knihoven GLU(pomocná knihovna  OpenGL)  a  GLUT  (knihovna pro  vykreslování 
textu). Knihovna GLUT vykresluje text na zvolené pozici na obrazovce (text je vždy natočený 
směrem k uživateli a jeho velikost je určená specifikovanou velikostí fontu) a je používána k 
vykreslování  textu  mapových  událostí.  Pro  vykreslování  textu  jsem  zvažoval  techniku 
billboardingu (vykreslení textu do textury a následné zobrazení textury), který v některých 
situacích může přinést značné výhody (možnost libovolného otáčení textu, velikost textu se 
mění v závislosti na pozici v prostoru, různé efekty atd), ale v tomto konkrétním případě je 
GLUT jednodušší,  méně náročný  na  zdroje  a  vždy  zobrazuje  text  směrem k  uživateli  bez 
nutnosti počítat správná natočení textu. 

Data  experimentu  jsou  všechna  ukládána  do  jednoho  objektu,  který  je  poté  ukládán  a 
případně  obnoven  přes  mechanismus  serializace,  který  Javě  umožňuje  uložit  a  obnovit 
libovolný objekt implementující interface Serializable. Tato metoda vyžaduje jistou opatrnost, 
protože ukládá všechny informace, na které má objekt referenci (např. by mohla přes různé 
listenery uložit desítky megabajtů nechtěných informací), a je potřeba označit části objektu, 
které se serializovat nemají. Při designu objektu obsahujícího data experimentu bylo potřeba 
dát pozor na části, které jsou po obnovení prázdné (null) a regenerovat různé nezbytné části 
infrastruktury (pole pro listenery, generátor barev agentů). 
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7 Závěr
Analýzou  nástrojů  používaných  v  současnosti  projektem  Pogamut  k  ladění  agentů  jsem 
dospěl k závěru, že mezi hlavní problémy patří

● roztříštěnost dat přes několik nástrojů

● nemožnost přezkoumat informace zobrazované během ladění

Jako řešení jsem zvolil vytvoření experimentů, datových kontejnerů obsahujících informace o 
virtuálním  prostředí,  agentech  v  něm  a  jejich  vnitřních  stavech,  a  vytvoření  grafického 
rozhraní, které zobrazuje informace obsažené v experimentech.

Grafické rozhraní je rozděleno na dvě části, timeline, která zobrazuje informace o agentech za 
celý průběh experimentu, a mapu, která zobrazuje stav ve virtuálním prostředí  v určitém 
okamžiku.

Výsledek mé práce bych hodnotil  jako relativně úspěšný, vytvořil  jsem nový ladící nástroj, 
který  netrpí  neduhy současné  generace ladících nástrojů  a  který  je  schopný je  v  mnoha 
případech nahradit. 

21

Obrázek 2: Prohlížeč logů

Obrázek 4: Zobrazení dat o prostředí v JavaBot. Zdroj:[6]

Obrázek 5: Vizualizér UT Bots. 

Zdroj: Coding4Fun

Obrázek 6: Schéma timeline

Obrázek 1: Introspektor proměnných v červeném rámečku. Zdroj:[1]

Obrázek 7: Pogamut IDE s otevřeným experimentem test.ptl, v okně je vidět mapa, v okně 
Services je vidět aktuální experiment test s jedním agentem SimpleBot

Obrázek 8: Zobrazení mapy experimentu

Obrázek 3: Level Unreal Tournamentu z pohledu spectatora se 
zapnutou navigační sítí, nápovědou, pozicí spectatora a jmény 
nejbližších navpointů. 



8 Příloha - Uživatelská příručka
Tato uživatelská příručka popisuje instalaci nezbytných nástrojů k použití Pogamut IDE a práci 
s přidaným modulem pro práci s experimenty.

8.1 Instalace
K  používání  Pogamutu  je  potřeba  nejdříve  nainstalovat  Unreal  Tournament  server  s 
knihovnou  GameBots, která umožňuje připojování agentů do virtuálního prostředí.

Instalace Unreal serveru
Unreal server je program simulující virtuální prostředí. Server lze získat přímo při instalaci hry 
UT2004 nebo lze instalovat dedikovaný server. Ačkoliv Pogamut může používat obě varianty, 
doporučuje se používat server instalovaný při instalaci hry, protože lze používat klienta hry 
Unreal k pozorování hry ve spectator módu. 

Unreal server je automaticky instalován při instalaci hry UT2004, není třeba ho instalovat 
samostatně.

Pokud  není  hra  k  dispozici,  lze  nainstalovat  dedikovaný  server.  K  instalaci  dedikovaného 
serveru je potřeba archiv se serverem. Archiv se serverem lze legálně stáhnout na Internetu 
nebo lze použít  soubor se serverem na přiloženém DVD (soubor DedicatedServer3323.zip). 
Kromě samotného serveru je potřeba i CD-klíč. CD-klíč a návod k jeho instalaci lze získat na 
stránkách firmy Epic  http://unreal.epicgames.com/ut2004server/cdkey.php. Pokud je již na 
počítači instalován Unreal server s platným CD-klíčem, neinstalujte nový CD-klíč.  Instalace 
nového klíče by přepsala původní klíč a bylo by nutné přeinstalovat UT2004. 

K  instalaci  dedikovaného  serveru  rozbalte  archiv  se  serverem  do  zvoleného  adresáře  a 
instalujte CD-klíč do registrů podle instrukcí na výše uvedené stránce.

Instalace GameBots
GameBots jsou knihovna napsaná v UnrealScriptu umožňující připojovat a kontrolovat agenty 
k Unreal serveru přes specifikovaný textový protokol. Původní verze GameBots se dočkala 
značného rozšíření  a mnohých modifikací.  Pogamut používá vlastní  značně modifikovanou 
verzi původní knihovny umožňující lepší kontrolu nad agenty a serverem.

GameBots se instalují zkopírováním knihovny do adresáře serveru UT2004/System (v případě 
dedikovaného serveru UT2004-Dedicated-3323/System). Archiv s GameBots je obsažen na 
přiloženém  DVD  pod  názvem  GameBots2004.zip.  Zkopírujte  obsahu  archivu  do  adresáře 
„System“ serveru.

Instalace Pogamut IDE
Pogamut IDE je modul do programu Netbeans, který přidává možnost vytvářet, programovat 
a  spouštět  agenty.  Verze  Pogamut  IDE  přiložená  na  DVD  má implementovanou  možnost 
sledovat a zaznamenávat chování agentů v prostředí jakož i prostředí samotné. 

IDE lze buď instalovat do existující instalace Netbeans 6.5.1 nebo lze použít předpřipravenou 
instalaci Netbeans s Pogamut IDE, která je přiložená na DVD.

Předpřipravená instalace na DVD je zabalena v souboru pogamutTimeline.zip. Rozbalte obsah 
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archivu do zvoleného adresáře a spusťte Pogamut IDE přes soubor bin/pogamuttimeline.exe. 

Pro instalaci  Pogamut IDE do existující  instalace Netbeans  postupujte podle  následujících 
instrukcí:

● spusťte Netbeans 6.5.1

● otevřete správce pluginů (menu Tools, položka Plugins)

● zvolte tab „Downloaded“

● klikněte  na  tlačítko  „Add  Plugins...“  a  na  přiloženém  DVD  zvolte  všechny  *.nbm 
soubory v adresáři modules

● klikněte na tlačítko „Install“

● potvrďte, že moduly chcete instalovat

● souhlaste s licencí

● moduly nejsou podepsané, potvrďte, že je přesto chcete instalovat

● moduly se nainstalují, po instalaci klikněte na tlačítko „Finish“

Pokud  jste  postupovali  podle  návodu,  tak  máte  nyní  funkční  Pogamut  IDE  bez  ohledu 
zvolenou variantu instalace.

8.2 Používání experimentů v Pogamut IDE
Tato subkapitola popisuje jak pracovat s nově vytvořenými částmi IDE Pogamutu starajícími 
se o experimenty.

Nový server
Před tím, než je možné vytvořit experiment, je nutné mít server, ze kterého bude experiment 
získávat data. Nový server se přidá následujícím postupem:

● Spusťte server na zvoleném stroji

○ Server  se  spouští  pomocí  příkazu  ucc  v  adresáři  System  serveru  podle 
nádledujícího vzoru(MAPA se nahrazuje jménem souboru s mapou bez přípony, 
takže např. Pro mapu DM-DesertIsle.ut2  je MAPA „DM-DesertIsle“):

○ ucc server MAPA?game=GameBots2004.BotDeathMatch

● Aktivujte okno „Services.“ Toto okno je většinou již otevřené, pokud nikoliv, lze ho 
aktivovat přes klávesovou zkratku Ctrl+5 nebo přes menu Tools/Services.

● V kontextovém menu node „UT2004 Servers“ zvolte „Add server.“ 

● V nově objeveném okně nastavte jméno serveru a adresu počítače, na kterém běží. 
Jméno serveru  může  být  libovolné,  adresa  je  ve  tvaru  hostname nebo  IP  adresa 
serevru  s  portem  3001  (např.  Artemis.ms.mff.cuni.cz:3001  nebo  127.0.0.1:3001). 
Server musí být spuštěn před tím, než se k němu bude IDE připojovat.

● Server se připojí k serveru a pod nově vytvořenou node se specifikovaným jménem 
serveru se objeví nody „Pogamut bots,“ „Native Players“ a „Timelines.“
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Nový experiment
K vytvoření nového experimentu je potřeba mít běžící Unreal server a být k němu připojen z 
Pogamut IDE. Nový experiment přidejte následujícím postupem:

● V okně „Services“ rozbalte strom serveru, ze kterého chcete nahrávat experiment.

● V kontextovém menu „Timelines“ zvoleného serveru zvolte „Add timeline.“

● Zvolte název experimentu a klikněte na OK.

● Pod node „Timelines“ zvoleného serveru se objeví nová node se zvoleným jménem 
reprezentující  nový  experiment  a  dále  se  vytvoří  nové  okno  zobrazující  virutální 
prostředí  a  události  v  něm.  Protože  se  experiment  nezačal  nahrávat,  timeline  je 
prázdná.

Nahrávání experimentu
Vytvořený experiment je prázdný, k tomu, aby se do něj začala nahrávat data z prostředí 
otevřete kontextové menu experimentu a klikněte na „Start recording.“ Od tohoto okamžiku 
se  začnou zaznamenávat  data  agentů  z  prostředí.  Pokud žádní  agenti  nejsou  v  nejsou  v 
prostředí přítomni, nic se neděje.

K ukončení nahrávání experimentu klikněte na „Stop recording“ v kontextovém menu node 
experimentu. Experiment, který ukončil nahrávání, již nemůže nahrát nová data.

Uložení experimentu na disk
Experiment lze uložit na disk aktivováním okna s daty experimentu a kliknutím na položku 
Save v menu File nebo přes kontextové menu experimentu.

Otevření okna experimentu
Pokud zavřete okno experimentu, lze ho opět otevřít dvojklikem na node experimentu.

Přetáčení nahraného experimentu
V tomto okamžiku předpokládám, že experiment je již nahraný a uživatel si přeje přezkoumat 
průběh událostí zaznamenaných v experimentu. 

Ke změně aktuálního času experimentu musí uživatel otevřít okno experimentu, přepnout se 
na mapu a přetáhnutím slideru pod mapou se změní aktuální čas. Změna aktuálního času 
experimentu se projeví v zobrazované situace a v zobrazovaných hodnotách v introspekci.

Práce s timeline
Timeline  je  GUI  element  obsažený  v  okně  experimentu  zobrazující  agenty  a  situace  a 
události.  Data experimentu nemohou být uživatelem měněna a uživatel nemá možnost v 
timeline něco měnit.

Práce s mapou
Mapa (obrázek 8) je GUI element zobrazující prostředí z Unreal serveru, obsahující

● toolbar pro změnu pohledu
● zobrazení 3D prostředí
● slider reprezentující aktuální čas experimentu zobrazený v mapě a introspekci
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Toolbar obsahuje 5 tlačítek:
● Play – začne přehrávat zaznamenaný experiment od aktuálního času až do konce dat.
● Stop – přestane přehrávat záznam experimentu. Toto tlačítko neukončuje nahrávání 

experimentu, ale jeho přehrávání.
● Top, Front a Side  – změní pohled na prostředí na pohled ze shora, ze předu a ze 

strany respektive.

Prostředí zobrazuje situaci zaznamenanou experimentem v aktuální čas včetně všech agentů 
a událostí. V samotném prostředí není možné nic změnit, pouze se v něm pohybovat. Pohyb 
je  řešen  na  základě  dvou  bodů:  středu  a  pozorovatele.  Pozorovatel  vždy  sleduje  střed  a 
změnou pozice těchto bodů se mění i pohled uživatele do scény:

● pohyb kolečkem vzdaluje či přibližuje pozorovatele od/ke středu. Tento způsob je 
analogický funkci zoom.

● stisknuté kolečko myši + pohyb myši způsobují rotaci pozorovatele kolem středu.
● shift + stisknuté kolečko + pohyb myší způsobují změnu pozorovatele i středu ve 

směru ohybu myši. Tato akce mění střed za zachování směru pohledu pozorovatele do 
prostředí.

Slider v mapě je určen k reprezentaci aktuálního času v experimentu a lze ho použít k jeho 
změně.
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Podklad mapy
Podklad mapy je  obrázek zobrazující  se v  mapě mezi  mřížkou a cestami.  Jeho úkolem je 
poskytnout lepší  představu o vzhledu prostředí.  Informace o dostupných podkladech jsou 
skladovýny  v  centrálním  souboru  maps.xml,  který  je  uložen  v  adresáři  „.pogamut“ 
domovského adresáře uživatele. Zobrazení experimentu nevyžaduje přítomnost podkladu. V 
případě, že je podklad pro prostředí přítomen, je zapsán do dat experimentu a bude zobrazen 
i na počítači, který nemá pro prostředí experimentu specifikovaný podklad.

Soubor  maps.xml  obsahuje  tagy  <maps>  </maps>,  mezi  které  se  vkládají  informace  o 
podkladech prostředí podle následujícího vzoru:

<map>
<mapname>DM-Antalus</mapname>
<image>DM-Antalus.png</image>
<imagePos>

<point x="375" y="309" z="0" />
<point x="126" y="311" z="0" />
<point x="328" y="563" z="0" />

</imagePos>
<worldPos>

<point x="1746" y="-322" z="169.65" />
<point x="-2261" y="-298" z="-224" />
<point x="996" y="3768" z="175" />

</worldPos>
</map>

Tag <mapname> specifikuje název mapy v Unreal Tournamentu, pro kterou bude podklad 
použit, tag <image> obsahuje jméno obrázku, který je použit jako podklad. Po těchto tazích 
následují dvě trojice bodů, které specifikují vztah mezi pozicí pixelů v obrázku a mezi pozicí 
pixelu v prostředí. Podle specifikovaných bodů v obrázku a jejich pozici v levelu se vytvoří 
podklad mapy v korektní velikosti a na korektní pozici.

Podklady map se dají  dobře vytvářet pomocí UnrealEdu (editoru levelů pro UT2004),  dle 
následujícího postupu:

● otevřít mapu v UnrealEdu
● zobrazit mapu v jednom velikém viewportu ze shora
● zkopírovat snímek obrazovky do nového souboru
● najít tři objekty v levelu, které jsou dobře vidět i na snímku
● pro každý objekt určit jeho pozici ve snímku a lokaci v levelu

Introspekce
Nody  pro  experimenty  mají  pod  sebou  seznam  všech  agentů,  kteří  se  vyskytli  během 
nahrávání  experimentu  v  prostředí.  Každý  z  těchto  agentů  má  pod  sebou  hiearchickou 
strukturu introspekčních proměnných. Uživatel může získat hodnoty proměnných v node přes 
kontextové menu akcí „Propeties.“ Tím se otevře okno s hodnotami proměnných platných v 
aktuálním  čase  experimentu.  Tyto  hodnoty  se  mění  podle  změn  aktuálního  času,  tedy 
například při přehrávání experimentu nebo při posunu slideru v mapě.

8.3 Vytváření událostí v agentovi
Pokud uživatel chce vytvořit novou událost pro agenta, musí vytvořit nový objekt pro situaci 
nebo událost a předat ho jako parametr zprávy logu. 

Příklad vytvoření logové události o délce 5 sekund:
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LogMarkDuration lmd = LogMarkDuration.createFixedLengthEvent(
"Fixed length event in timeline, 5 seconds", 
5000);

getLogger().user().severe("Create a new event", lmd);

Nový objekt pro situaci nebo událost se vytváří pomocí statických metod create* objektů 
LogMarkDuration a LogMapMark.  První  objekt je  určen pro vytváření  situací  a  událostí  v 
timeline, druhý pro vytváření událostí v mapě. 

Objekty události,  které mají proměnnou délku, je nutné uschovat a pro ukončení události 
později poslat objekt získaný metodou getEndMark() z událostního objektu. Pokud nebude 
poslán koncový objekt, bude událost pokračovat až do ukončení experimentu.
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9 Příloha – Demonstrace
Cílem této kapitoly je demonstrovat práci s experimenty v Pogamut IDE. Možnosti a využití 
experimentů  budou  demonstrovány  prohlédnutím  nahraného  experimentu  a  nahráním 
nového experimentu. Předpokládá se, že Pogamut IDE, Unreal server a GameBots jsou již 
instalovány.

Na přiloženém DVD je v adresáři „tests“ soubor „recordedTest.ptl,“ který obsahuje nahraný 
experiment.  Následující  scénář  je  určen  pro  zběžné  seznámení  s  podobou  a  možnostmi 
experimentů.

● spusťte Pogamut IDE

● v menu „File“ zvolte položku „“

● vyberte soubor „recordedTest.ptl“

● vybraný experiment se přidá pod node „Timelines“ v okně „Services“ a otevře se okno 
s informacemi o experimentu.

● V okně experimentu jsou dva pohledy: timeline a mapa. 

○ V  timeline  jsou  vidět  agenti,  kteří  byli  přítomní  v  prostředí,  jejich  situace  a 
události. 

○ V mapě je vidět reprezentace prostředí v aktuální čas experimentu (určitý časový 
okamžik mezi začátkem nahrávání experimentu a mezi ukončením). Aktuální čas 
lze změnit ve slideru pod mapou. V mapě se lze pohyboval pomocí myši podle 
schématu  specifikovaného  v  uživatelské  příručce  (kolečko  přibližuje/vzdaluje, 
stisknuté kolečko+pohyb myši rotuje pohled, shift+stisknuté kolečko+pohyb myši 
posunuje pohled).

○ Pod node experimentu v node „Timelines“ jsou nody reprezentující agenty a jejich 
stav  v  aktuálním čase.  Pod nody agentů jsou jejich instrospekční  proměnné. K 
zobrazení  hodnot  proměnné  agenta  použijte  akci  „Properties“  z  kontextového 
menu introspektované proměnné.

● Přepněte do mapy a posunujte slider. Se změnou slideru se mění poloha agentů v 
mapě  a  (pokud  je  otevřené  okno  s  introspektovanými  proměnnými)  hodnoty 
introspekčních proměnných.

● Přetáhněte slider pod mapou nalevo a klikněte na tlačítko Play v toolbaru mapy. Tato 
akce způsobí, že se experiment bude přehrávat a události v mapě se budou měnit 
podle aktuálního času. Pro ukončení přehrávání klikněte na tlačítko Stop v toolbaru.

● Protože se během těchto akcí změnil aktuální čas experimentu, Pogamut IDE se před 
ukončením zeptá, zda má experiment uložit.

V  druhé  demonstraci  bude  vytvořen  nový  experiment  a  budou  do  něj  nahrána  data  z 
jednoduchého levelu s jedním agentem.

● zkopírujte mapu „DM-Scenario.ut2“ z adresáře „tests“ na DVD do adresáře „Maps“ 
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nainstalovaného Unreal serveru

● spusťte Unreal server s instalovanými GameBots na mapě DM-Scenario s typem hry 
BotDeathMatch

○ ucc server DM-Scenario?game=GameBots2004.BotDeathMatch

● zkopírujte soubory maps.xml a DM-Scenario.png do adresáře .pogamut v domovském 
adresáři. Pokud adresář .pogamut neexistuje, vytvořte ho.

● spusťte Pogamut IDE

● následujícím příkazem spusťte agenta SimpleBot, který se nalézá na DVD v adresáři 
„tests/SimpleBot“

○ java -jar 01-SimpleBot.jar 

● v  Pogamut  IDE  v  okně  „Services“  přidejte  přes  kontextové  menu  nody  „UT2004 
servers“ nový server se jménem „local“ a adresou „127.0.0.1:3001“

● ve vytvořeném servru „local“ přidejte přes kontextové menu nody „Timelines“ nový 
experiment  se  jménem  „scenario.“  Nový  experiment  se  objeví  jako  subnode 
„Timelines“ v serveru a otevře se okno experimentu.

● začněte nahrávat experiment přes kontextové menu experimentu „scenario.“

V timeline a v mapě se objeví reprezentace spuštěného SimpleBota. Tento agent je velmi 
jednoduchý  a  slouží  především  pro  demonstraci  pohybu  v  mapě  a  událostí  a  situací  v 
timeline.

● ukončete nahrávání přes kontextové menu experimentu „scenario.“

● v případě zájmu lze experiment také přes kontextové menu uložit. Pokud experiment 
nebude uložen, Pogamut IDE se při ukončení zeptá, zda se má uložit.
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