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Kapitola 1

Popis

Knihovny AnimationCore a GameBotsAnim pomáhají jejich uživatelům vy-
tvářet virtuální bytosti, které budou schopny ovládat animace svého avatara
s většími možnostmi, než poskytuje samotný Pogamut v kombinaci s Unreal
Tournament 2004 (UT2004).
V následujícím textu najdete popis obsahu CD, postup instalace a příklad

použití.
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Kapitola 2

Obsah CD

Na CD naleznete:

• Java JRE a JDK – ve verzi 1.6.0 05, pro kterou bylo toto rozšíření
vyvíjeno. Instalátor naleznete v adresáři Java.

• Pogamut – v poslední verzi, pro kterou bylo animační rozšíření imple-
mentováno.

• AnimationCore – knihovna pro Pogamut (v Javě) implementující ani-
mační modul a všechny jeho potřebné části.

• GameBotsAnim – knihovna pro UT2004 (s konfiguračními soubory)
implementující zpracování animačních dat.

• GameBots2004 – knihovna pro UT2004 (s konfiguračními soubory) im-
plementující základní komunikaci mezi UT2004 a Pogamutem. Slouží
k řízení celého systému i ovládaní jednotlivých agentů.

• GBScenario – knihovna pro UT2004 (s konfiguračními soubory) im-
plementující funkce Pogamutu pro komplexní scénáře.

• Modely – balíček civilních modelů (muž a žena) pro UT2004, použit je
model CivilMale.

• Textury – balíček textur pro civilní modely.

• Programátorsko-uživatelskou dokumentaci – tu právě nyní čtete.
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• Generované dokumentace ke zdrojovým kódům – Javadoc je v podadre-
sářích doc projektů. Generován je pouze pro projekty AnimationCore a
AnimationCoreExample. UnDox uložený je v podadresáři UnDox adre-
sáře UT2004. Je ekvivalentem Javadoc pro UnrealScript a zde najdete
jeho výstup pokrývající co nejmenší množinu kódu obsahující Game-
BotsAnim, kterou tato knihovna potřebuje k chodu.

• Ukázkový projekt pro Eclipse používající animační rozšíření

• Eclipse – pro animační rozšíření doporučujeme použít IDE pro Javu
jako Eclipse či NetBeans (popíšeme jen instalaci pro Eclipse).

Na CD nenaleznete:

• Unreal Tournament 2004 – z licenčních důvodů nemůže být součástí
této práce.
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Kapitola 3

Instalace

Po nainstalování UT2004 zkopírujte celé adresáře System, Animations a
Textures z adresáře UT2004 na CD do vaší instalace UT2004. Takto se vám
přepíše soubor UT2004.ini. To je nutné, protože jsou v něm řádky přikazující
UT2004 nahrát potřebné balíčky. Pokud si chcete UT2004.ini zachovat, tak
je potřeba do sekce [Editor.EditorEngine] přidat nakonec řádky:

EditPackages=GameBots2004

EditPackages=GBScenario

EditPackages=GameBotsAnim

A do sekce [Engine.GameEngine] přidat:

ServerPackages=GameBots2004

ServerPackages=GBScenario

ServerPackages=GameBotsAnim

Adresář UnCodex obsahuje generovanou dokumentaci nejen ke kódu
GameBotsAnim, ale i k ostatním balíčkům s ním distribuovaným (UnCo-
dex, aplikace pro tvorbu UnDox dokumentace, neumí exportovat projekty,
které nemají uspokojené závislosti).
Ostatní adresáře v UT2004 obsahují zdrojový kód. Pro programátory

vyvíjející aplikace pro UT2004 je obvyklé mít zdrojové kódy své práce v
adresářích se jmény odpovídajícími názvům balíčků, do kterých se následně
zdrojový kód zkompiluje. Proto jsme vytvořili takovouto strukturu.
Po nainstalování Eclipse najděte v adresáři Pogamut samorozbalovací ar-

chiv workspace.exe a spusťte ho. Jako cíl extrakce zvolte vámi vybraný ad-
resář pro workspace Eclipse. Spusťte Eclipse a naveďte ho na váš workspace,
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po spuštění zavřete uvítací záložku v okně. V Eclipse zvolte v menu File→
Import. Zde vyberte General→Existing Projects into Workspace. Klikněte
na Next. Do Select root directory zadejte cestu k adresáři workspace. Ujistěte
se, že jsou vybrány projekty AnimationCore, Core a PogamutUT2004, a že
Copy projects into workspace není zaškrtnuto. Import dokončíte kliknutím
na Finish.
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Kapitola 4

Krátký návod použití pro
zkušené uživatele Pogamutu

V kódu svého agenta vytvořte instance modulů Game, AgentInfo, Players
a Items. Instanciujte modul Animation. Dále vytvořte instanci vámi vybra-
ného plánovače a předejte ho intanciovanému modulu Animation pomocí
metody setPlanner.
V agentově metodě doLogic volejte doWork. Ve chvíli, kdy chcete spus-

tit zpracovávání plánovače (a tedy odesílání animačních snímku) zavolejte
metodu startAnimation instance modulu Animation. Pokud chcete zpraco-
vávání pozastavit, tak je zavolejte metodu stopAnimation. Pro opětovné
spuštění opět zavolejte startAnimation.
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Kapitola 5

Příklad použití

Pro nového agenta je vhodné vytvořit si vlastní projekt. Můžete použít již
náš připravený AnimationCoreExample, který by měl být již při instalaci
zkopírován do workspace, nebo si vytvořit vlastní v menu File→New→Java
project. Pokud použijete náš hotový projekt tak přeskočte následující sekci.

5.1 Vytvoření si vlastního projektu

Pokud nemáte otevřen Package explorer, pak ho kliknutím na Window→
Show View→Package Explorer otevřete. Tento projekt musí mít nastave-
nou závislost na AnimationCore, Core a PogamutUT2004. Toho docílíte
tak, že v nastavení projektu (pravý klik na právě vytvořený projekt v Pac-
kage Explorer→Properties) vyberte položku Project references a zde byste
měli mít možnost tyto tři projekty zaškrtnout. Pokud ne, tak jste odchýlili
od předchozího postupu. Ujistěte se, že jste opravdu správně importovali
všechny tři projekty. Okno ještě nezavírejte!
Dále je nutné do build path přidat soubory knihoven, které jsou nutné

pro získání datových struktur, které potřebuje každý projekt implementující
agenta pro Pogamut. Ve stromu nalevo okna, které nám zůstalo po předcho-
zím kroku otevřeno, vyberte Java Build Path. V pravé části okna vyberte
Libraries. Klikněte na tlačítko Add JARs. V novém okně rozviňte strom pro-
jektu Core a jeho větev lib, zde označte všechny knihovny (pomocí klávesy
Shift) a klikněte na OK. V seznamu by měly přibýt nové knihovny. Klikněte
na OK.
Nyní vytvořte tři třídy potřebné k implementaci použitelného agenta

pro Pogamut. Pravým tlačítkem myši klikněte na název projektu v Package
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Explorer a zvolte New→Class. Názvy tříd mohou být libovolné, pro začátek
však použijte co nejjednodušší a nejobecnější. Navrhujeme tyto:

• TestModule – dědící factory.guice.UT2004BotModule

• TestCase – dědící bot.BotTestCase

• TestSyncBot – dědící bot.MindlessSyncBot

Nastavte vámi zvolený package, název třídy v Name a rodičovskou třídu (ta
kterou třída dědí) v Superclass a klikněte na Finish.
Všechny rodičovské třídy jsou v hierarchii balíčku (package) pod

cz.cuni.amis.pogamut.ut2004.
Kód těchto tří tříd najdete v podadresáři AnimationCoreExample ad-

resáře Pogamut, jediné co je nutné změnit je balíček, do kterého patří dle
vámi zvolené hierarchie a název třídy s názvem konstruktoru. To znamená,
že ve vámi vytvořené třídě ponecháte původní první řádku a z kódu tříd
v AnimationCoreExample nahraďte vše až na první řádku. Nahraďte název
třídy vaším názvem (hned za prvním klíčovým slovem class) a název kon-
struktoru také (poznáte ho podle názvu, který je stejný jako název původní
třídy). Přečtěte si komentáře!
Nyní musíme připravit UT2004. Spusťte UT2004 a zvolte Host Game,

zde zvolte Animation DeathMatch a mapu DM-Flux2 (v ukázkách máme re-
ference na v ní přítomné prvky). Klikněte na Game Rules a nastavte Min
Players na 0 a Bot Mode na Specify Number. V záložce Mutators ještě při-
dejte GBHUDMutator a GBNoWeaponMutator a spusťte hru pomocí Listen.
Po objevení se ve hře ještě doporučujeme přepnout se do Spectatormódu.

To uděláte tak, že zmáčknete klávesu Escape a kliknete na Spectate.
Teď již můžete začít spouštět agenta.
Pogamut používá JUnit ke spouštění kódu agenta. Musíte tedy ještě

vytvořit odpovídající Run a Debug konfiguraci.
Pravým tlačítkem klikněte na TestCase v Package Explorer a a zvolte

Run As→JUnit Test. To by mělo okamžitě spustit TestCase a přidat Run i
Debug konfiguraci.
Pokud všechno proběhne v pořádku, tak avatar provede triviální animaci.

Prohlédněte si komentáře ve vytvořených třídách pro pochopení významu
každého příkazu.
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5.2 Ukázky animací, které jsou součástí dis-
tribuce

V předchozí sekci jsme si spustili ukázky dvou druhů plánovačů:

• WristFlapAnimationSimplePlanner – je instancí SimpleAnimationPlan-
ner a realizuje jednoduché zamávání.

• BMLAnimationPlanner – realizující komplikovanější sekvence defino-
vané v BMLExample.xml přítomném ve složce projektu.

Další ukázkou jednoduchého plánovače je třída ComplexAnimationSim-
plePlanner. Instanciuje se stejně jako WristFlapAnimationSimplePlanner,
podívejte se tedy do ukázkového kódu.
Další ukázkou BML pro plánovač je BMLExample2.xml popř. BMLExam-

ple3.xml.
Pro komplexnější scénář pro agenta (přebíhání z jednoho místa animace

na jiné) doporučujeme také zkusit TestCase2, což je komplikovanější scénář
s přesunem z místa na místo. Přehrává totiž dva různé plánovače animací
na dvou různých místech mapy. Použijte již hotový projekt AnimationCore-
Example. Postup spuštění je shodný s postupem pro TestCase v předchozí
části. Použijte ale TestCase2 místo TestCase.
Je velmi pravděpodobné, že si budete přát vytvořit nějaké nové lexi-

kalizované animace, pokud je nenajdete ve výchozí sadě lexikalizovaných
animací. Tyto zatím obsahují:

• honest left.xml a honest right.xml – jsou gestem levou respektive pra-
vou rukou. Hrubě popsáno, avatar předpaží a zároveň ohne paži v lokti
do pravého uhlu a zvedne ukazováček a prostředníček.

• kick dance.xml – je gesto, při kterém avatar zakopne v koleni nejdříve
levou, pak pravou nohu a nakonec obě. Zde je vidět, že by uživatel
neměl očekávat komplexní fyzikální simulaci při provádění animací.

Pokud si přejete vyzkoušet napsat více lexikalizovaných animací, tak je
umístěte do adresáře gestures ve vašem projektu.
Zmíněné dvě ukázkové lexikalizované animace jsou přístupné i v případě,

že nejsou přítomné v adresáři gestures. Pro možnost prohlédnutí a úpravy si
jich jsme je však v tomto adresáři nechali. Jakékoli úpravy budou mít vyšší
prioritu, než původní animace.
Pro ukázku reálné práce jsme ještě přidali několik dalších animací do

adresáře gestures v projektu AnimationCoreExample.
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5.3 Upozornění na občasná selhání Pogamutu

Pogamut (nemyslíme teď animační rozšíření) má v aktuální verzi občas pro-
blém s nalezením cesty k cíli. To se projeví tak, že agent nezvládne ani
vyběhnout na cílové místo, i když byl odeslán korektní příkaz. Je i možné,
že se agent cestou „zasekne“. Navíc se z důvodu, který ještě nebyl identifi-
kován, mohou ztratit informace o aktuální změně ve světě, stává se to ale
jen zřídka. V případě jakéhokoli selhání doporučujeme spustit agenta znovu.

12


