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Abstrakt: Formalismů specializovaných na programování inteligentních 

virtuálních agentů (IVA) existuje několik desítek. Chybí ovšem evaluace, která by 

designérovi nového agenta poskytla základní přehled jejich použitelnosti v reálných 

aplikacích. Cílem práce byla evaluace vybraných formalismů s cílem identifikovat 

jejich nedostatky a navržení jejich vylepšení. Tato vylepšení by umožnila 

designérovi přesnější kontrolu chování IVA. Evaluace formalismů byla provedena na 

základě navržených reálných scénářů a jejich implementace v jednotlivých 

formalismech s využitím platformy Pogamut 3. Jedním z použitých formalismů je 

Jason (interpret jazyka AgentSpeak), který byl v rámci této práce s uvedenou 

platformou propojen. Během implementace scénářů byly identifikovány některé 

problémy tvorby chování inteligentních virtuálních agentů. Pro tyto problémy bylo 

navrženo řešení  formou  prototypu mechanismu výběru akcí (MVA) a základní 

metodologie tvorby chování pro nově navržený MVA. Výsledky této práce by se 

mohly stát výchozím bodem pro pokročilejší mechanismus výběru akcí, který 

umožní přesnější kontrolu chování inteligentních virtuálních agentů. 
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Abstract: There are dozens of formalisms specialized programming intelligent 

virtual agents (IVA). However, there is lack of an evaluation, which would provide 

the designer of a new agent with an overview of their usability in real-world 

applications. The goal of this study was evaluation of selected formalisms in order to 

identify their shortcomings and suggesting improvements. These improvements 

would allow the designer more accurate control of the IVA’s behavior. Evaluation of 

formalisms was designed based on real-world scenarios and their implementation in 

different formalisms using the platform Pogamut 3. One of the formalisms is Jason 

(AgentSpeak language interpreter) and it was connected to that platform as a part of 

this thesis. During the implementation of the scenarios were identified some 

problems which make creating the behavior of intelligent virtual agents harder. For 

these problems was proposed solution in the form of action selection mechanism 

(ASM) prototype and the basic methodology for designing agents with this ASM. 

The results of this study could be a starting point for more advanced action selection 

mechanism, which would allows more precise control of the behavior of intelligent 

virtual agents. 
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Kapitola 1  

Úvod  

V posledních 10 letech je používání agentů stále populárnější pro řešení úkolů v 

mnoha různých oblastech a za různým účelem. Jedno z nejznámějších a nejstarších 

použití agentů je v softwaru OASIS pro řízení letového provozu [1 p. 264]. Další 

aplikace dnes nalezneme na internetu, kde jako softwarové programy pomáhají 

uživatelům s vyhledáváním informací nebo v počítačových hrách, kde nahrazují 

například spoluhráče, protihráče, interaktivního komentátora nebo vypravěče a vůbec 

vše, co má navozovat dojem inteligence. Například postavy ve hře The Sims [2] 

(viz Obrázek 1). Použití agentů ve hrách se neomezuje pouze na zábavu, ale často i 

pro výuku. Příkladem použití agentů pro výuku jsou interaktivní scénky zobrazující 

historické události, kterých se hráč přímo účastní jako jedna z postav. Agenti našli 

uplatnění také v počítačových simulacích pro výcvik vojáků, který by byl v reálné 

situaci finančně nákladný a především by je ohrožoval na jejich životu a zdraví. 

Další využití najdeme v akademii při zkoumání a modelování chování lidí v předem 

stanovených modelových situacích, nebo při kognitivně behaviorální terapii, kdy se 

člověk opakovaně vystavuje nepříjemné situaci v simulovaném prostředí, dokud si na 

ni nezvykne.  

Vzhledem k omezenému rozsahu této práce není možné pokrýt všechny oblasti a 

všechny různé varianty agentů. Cílovou platformou této práce je middleware 

Pogamut 3 určený pro vývoj a řízení virtuálních agentů v různých 3D prostředích 

poskytovaných herními enginy [3]. Z toho důvodu se v této práci zaměřím pouze na 

Obrázek 1 The Sims - obrázek ze hry 
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inteligentní virtuální agenty (dále jen IVA) určené pro hry a 3D simulace. IVA jsou 

zajímavým prvkem virtuálního prostředí, protože reagují i na postavy ovládané 

samotnými hráči. Jsou inteligentní, což znamená, že pro vnějšího pozorovatele se 

chovají podobně, jako kdyby je ovládal člověk. Reagují na podněty z prostředí a 

sami jej aktivně ovlivňují tak, aby plnily své úkoly dané designérem. Jejich virtualita 

spočívá v tom, že mají virtuální tělo a existují ve virtuálním prostředí. 

Tato práce se zabývá pouze inteligentními virtuálními agenty (IVA), proto 

pokud nebude explicitně uvedeno jinak, budu v dalším textu pojem agent používat ve 

smyslu inteligentní virtuální agent (IVA). 

1.1 Obecná formulace problému 

Kompletní tvorba IVA zahrnuje mnoho dílčích problémů umělé inteligence, 

softwarového inženýrství a počítačové grafiky. Netriviální podmnožinou těchto 

problémů je návrh a implementace chování IVA z pohledu designéra, na které závisí 

míra inteligence IVA. Tento proces řeší různé formalismy jejichž součástí je mimo 

jiné i mechanizmus výběru akcí (MVA). Existuje pouze několik publikací 

srovnávající použití více formalismů na stejném reálném scénáři v 3D virtuálním 

prostředí, jsou to [4] [5], a kvalitativní studie [6] zaměřená pouze na MVA 

GOAL [7]. 3D virtuální prostředí s sebou nese problémy omezené racionality (IVA 

se musí rozhodovat v rámci desítek nejvýše stovek milisekund). Klasické plánovače 

jsou schopné i pro omezenou doménu vracet plány v řádu sekund [8] a nejsou tedy 

vzhledem ke zmíněnému časovému omezení vhodné jako formalismus MVA pro 

IVA. Formalismy, kterými se zabývá tato práce patří do kategorie označované jako 

reaktivně plánovací (viz například [9]). Plánování je v této kategorii chápáno ve 

smyslu výběru předem vytvořeného plánu, který vede ke zvolení akce v následujícím 

kroku agenta. Tyto plány vytvoří designér v rámci návrhu rozhodovacího procesu 

agenta. 

IVA existuje ve virtuálním prostředí společně s dalšími IVA a postavami 

ovládanými samotnými hráči a musí na jejich akce inteligentně reagovat a zároveň 

plnit své cíle zadané designérem. Kompletní návrh IVA lze obecně rozdělit do dvou 

hlavních kategorií, a to vizuální a funkční. Mezi vizuální patří vytvoření 3D modelu 

prostředí, předmětů, postav a jednotlivých animací pro pohyb, manipulaci 
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s předměty, mluvení, vyjadřování emocí, apod. Výsledné produkty této činnosti jsou 

v mnoha situacích znovu použitelné designérem při tvorbě IVA pro novou aplikaci. 

V této práci používám již existující prostředí a 3D modely agentů, a tedy se jejich 

tvorbou nezabývám. 

Do funkční kategorie problematiky návrhu IVA obecně patří veškeré zpracování 

informací přicházejících agentovi z prostředí a návrh rozhodovacího procesu agenta. 

Příkladem je rozpoznávání obrazu, rozpoznávání a syntéza řeči, analýza textu, 

epizodická paměť, návrh chování, mechanizmus výběru akcí a podobně). Důležitou 

částí rozhodovacího procesu je výběr akcí, které agent v prostředí vykoná a jejichž 

prostřednictvím se v prostředí pohybuje. Zabývat se všemi oblastmi kompletního 

návrhu IVA by bylo daleko nad rámec této práce. Vizuální prvky jsou k dispozici ve 

formě existujících prostředí počítačové hry Unreal Tournament 2004 (UT2004) a 

virtuálního města Emohawkville vytvářeného na MFF UK. Použitá prostředí jsou 

svými vlastnostmi, které jsou podrobně popsány v Kapitola 2, podobné reálnému 

prostředí a jsou tak vhodná pro zkoumání návrhu a implementace komplexních 

chování IVA. Tvorbu agentů pro tato prostředí usnadňuje k nim připojená platforma 

Pogamut 3 pro vývoj IVA, která vznikla stejně jako Emohawkville na MFF UK. 

Obecný význam použití Pogamutu 3 spočívá v předzpracování informací z prostředí 

a poskytnutí základní struktury IVA, jejíž součástí však není rozhodovací proces 

agenta.  

Obecným problémem designéra je návrh rozhodovacího procesu agenta. Do této 

oblasti patří volba mechanizmu výběru akcí (MVA) a jeho přizpůsobení potřebám 

konkrétní situace nebo vytvoření vlastního mechanizmu. Náročnost definování a 

implementace chování agenta závisí na zvoleném mechanizmu výběru akcí. Tato 

volba je pro každý problém specifická. Pro platformu Pogamut 3 jsou momentálně 

dostupné tři programovací jazyky: obecný programovací jazyk Java a agentově 

orientované jazyky SPOSH a GOAL. Spolu se zmíněnými agentově orientovanými 

jazyky designér navíc získá mechanizmus výběru akcí, který si může částečně 

přizpůsobit. Jazyk Java je obecný programovací jazyk a není vázaný na konkrétní 

implementaci výběru akcí. Designér tedy volí z existujících řešení nebo 

implementuje vlastní řešení a s možností využití metodologie pro vývoj agentově 

orientovaných systémů [10] [11]. Vhodná volba architektury IVA a jazyka 
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implementace usnadní řešení obecných problémů mechanizmu výběru akcí, kterým 

se podrobněji věnuje oddíl (4.1). 

1.2 Obecné cíle práce 

 Cíl 1: Vytvoření a implementace reálných scénářů 

Obecným cílem této práce je vytvořit reálné scénáře pro chování IVA ve 3D 

virtuálním prostředí, které otestují různé aspekty rozhodování IVA a implementovat 

je v mechanizmech výběru akcí, respektive jazycích: Java, SPOSH, GOAL, které 

jsou v současné době dostupné na platformě Pogamut 3 a v jednom dalším, který 

nově s výše použitou platformou propojím. Propojení Pogamutu 3 s více než jedním 

MVA je netriviální a rozsahem bylo by nad rámec této práce. Volba jazyků je tedy 

omezená současnými možnostmi platformy Pogamut 3 a zároveň poskytuje možnost 

vybrat zástupce různých architektur a přístupů k tvorbě rozhodovacího procesu IVA.  

 Cíl 2: Porovnání použitých mechanizmů výběru akcí a navržení možných 

vylepšení  

Na základě implementace těchto scénářů ve výše uvedených jazycích porovnám 

jednotlivé přístupy a navrhnu vylepšení jednoho z porovnávaných mechanizmů 

výběru akcí. Navržené vylepšení umožní vhodnějším způsobem řešit problémy 

výběru akcí IVA na obecné úrovni a zjednodušit tak návrh rozhodování IVA.  

 Cíl 3: Implementace navrženého vylepšení 

 Třetím cílem práce je zvolený mechanizmus výběru akcí i s navrženým 

vylepšením implementovat. Jazyk implementace byl zvolen jako jazyk Java, protože 

je to nativní jazyk Pogamut 3 platformy. Konkrétní body tohoto cíle jsou uvedeny 

v kapitole 3 (viz Kapitola 3), protože k jejich definování je za potřebí znalost termínů 

a problémů uvedených v kapitole 2 (viz Kapitola 2). 

1.3 Orientace v dalších částech práce 

Tato práce je rozdělena do 8 kapitol. Kapitola 1 obsahuje vymezení kontextu 

práce a obecné definice řešených problémů a z nich vyplývajících cílů. V následující 

kapitole (Kapitola 2) jsou vysvětlené významy důležitých pojmů pro tuto práci. Po 

jejich vysvětlení již má čtenář dostatečné znalosti k hlubšímu pochopení řešeného 
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problému. V kapitole 3 (Kapitola 3) se tedy znovu a podrobněji vracím k formulaci 

řešeného problému a definici konkrétních cílů práce. Kapitola 4 obsahuje návrh 

testovacích scénářů a popis implementace v jednotlivých jazycích. Popis návrhu a 

implementace vlastního formalismu s názvem RBAS je obsahem předposlední 

kapitoly (viz Kapitola 7). Poslední část je (Kapitola 8) zhodnocuje dosažené cíle, 

zmiňuje možnosti aplikace dosažených cílů, udává směr pro další rozšíření práce a 

uvádí odkazy na související literaturu. 
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Kapitola 2  

Vysvětlení významů a definování důležitých pojmů 

V této části nejprve vysvětlím pojmy agent a inteligentní virtuální agent. Dále 

uvedu stručný přehled typů agentů a jejich architektur a používaných formalismů pro 

řešení problému výběru akcí. Popíšu jejich vzájemné vztahy a vztahy k virtuálnímu 

prostředí, kde se agenti pohybují. Vysvětlím také pojmy, které sice nepatří přímo do 

žádné z výše uvedených kategorií, ale jež mají různý význam u různých autorů, 

protože umělá inteligence je rychle se vyvíjející obor a jeho terminologie je často 

ještě neustálená. Tento přehled by měl posloužit k vyjasnění mnohovýznamových 

nebo nejasně definovaných pojmů a tím také k lepší orientaci a porozumění čtenáře 

v dalších částech práce. 

2.1 Definování pojmu agent a inteligentní virtuální agent (IVA) 

Definic pojmu agent existuje v odborné literatuře mnoho [12] [13] [1], neboť jak 

je napsáno v úvodu, spektrum aplikací agentů je velice široké. V této práci se 

zaměřuji pouze na specifickou podskupinu inteligentních virtuálních agentů (IVA). 

Jako výchozí bod pro jejich definování použiji následující definici agenta uvedenou 

Kubíkem [12]: 

„Agent je entita zkonstruovaná za účelem kontinuálně a do jisté míry autonomně 

plnit své cíle v adekvátním prostředí na základě vnímání prostřednictvím senzorů a 

prováděním akcí prostřednictvím efektorů. Agent přitom ovlivňuje podmínky v 

prostředí tak, aby se přibližoval k plnění cílů“.   

Tato definice pojmu agent obecně vyhovuje programům a robotům v mnoha 

odvětvích lidské činnosti jako například internetové obchody a aukce, řízení letové 

kontroly a navigace lodí, simulace chování na ekonomických trzích, modelování 

počasí, počítačové hry, expertní systémy a další. 
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Obrázek 2 zachycuje schematický vztah agenta k prostředí, jak je popsán 

v definici výše. 

 

Obrázek 2 Agent v prostředí. Agent prostřednictvím efektorů provádí akce, 

které ovlivňují prostředí, a prostřednictvím senzorů vnímá informace poskytované 

prostředím 

Dále se budu ve své práci držet popisu IVA, který uvádí Brom[14]:  

„Intelligent virtual agent (IVA) is autonomous, graphically embodied agent in an 

interactive, 2D or 3D virtual environment. It is able to interact intelligently with the 

environment, other IVAs, and especially with human users. 

Termín byl zaveden v souvislosti se stejnojmennou konferencí (IVA, 1999 – 2005), 

definice je převzatá z popisu konference.“ 

Důraz je kladen na komplexnost, vtělenou i grafickou reprezentaci, která 

ovšem nemusí odpovídat lidskému anatomickému modelu. Důležitá je také 

autonomie, což znamená, že IVA se samostatně rozhoduje o tom, jaké akce bude 

provádět. Pro použití IVA v reálných aplikacích je podstatné, že jejich rozhodovací 

proces a výběr následující akce musí proběhnout v omezeném čase v řádu 

milisekund. To znamená, že pokud agent potřebuje delší čas pro naplánování nějaké 

sekvence akcí, musí zároveň s tímto plánováním vykonávat akce symbolizující 

přemýšlení a také být schopen reagovat na akutní podněty z prostředí. Nejběžnějším 

příkladem IVA jsou virtuální postavy v počítačových hrách a simulacích. Jejich 

chování se z pohledu pozorovatele často ve velké míře podobá chování reálného 

člověka a poskytuje tak hráči lepší zážitek ze hry, v simulacích slouží k věrnějšímu 

modelu reality a tedy i realističtějším výsledkům. 
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2.2 Virtuální prostředí 

Pojmem virtuální prostředí budu označovat model části reálného světa, který je 

řízený vlastním počítačovým programem (enginem). Konkrétní prostředí definuje 

objekty reálného světa, které se v něm vyskytují a jsou reprezentované jednak 

odpovídající entitou v enginu a jednak graficky. Takovou entitou jsou i IVA a engine 

umožnuje ji ovládat prostřednictvím předem definované množiny příkazů neboli 

akcí. K akcím se ještě vrátím podrobněji v následující podkapitole před popisem 

způsobu jejich výběru. 

Konkrétní virtuální prostředí je charakterizováno jako: plně nebo částečne 

pozorovatelné, statické nebo dynamické, deterministické nebo stochastické, 

epizodické nebo sekvenční, diskrétní nebo spojité, monoagentní nebo multiagentní a 

kooperativní nebo kompetitivní [1]. Nyní popíšu jednotlivé vlastnosti a na 

konkrétním příkladu prostředí uvedu, jak ho daná vlastnost ovlivňuje. V příkladech 

budu vycházet z následujícího prostředí: Jsou dané tři prázdné místnosti, pokoj, 

kuchyň a jídelna. Z jídelny do kuchyně vedou dveře D1, z kuchyně do pokoje vedou 

dveře D2. V prostředí existují dva agenti A1, A2. Agenti mohou provádět následující 

akce: zavřít dveře D1, zavřít dveře D2,  otevřít dveře D1, otevřít dveře D2. 

Kompletní stav prostředí lze popsat množinou hodnot: {pozice A1, pozice A2, stav 

D1, stav D2}. Záměrně neuvádím jakých hodnot mohou proměnné nabývat, protože 

to závisí na vlastnostech prostředí. 

 

Obrázek 3 Schéma prostředí používaného v příkladech 

 Plně pozorovatelné nebo částečně pozorovatelné 
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Prostředí je pro agenta plně pozorovatelné, pokud má v každém okamžiku 

simulace informaci o kompletním stavu prostředí (viz stav prostředí výše). Částečná 

pozorovatelnost znamená, že agent nemá k dispozici kompletní aktuální informaci o 

stavu prostředí. Např. A1 má následující informaci: {pozice A1 = kuchyň, pozice A2 

= ?, stav D1 = zavřené, stav D2 = otevřené}. Znak ? symbolizuje nedostupnost 

informace. 

 Statické nebo dynamické.  

Statické prostředí je neměnné po dobu, kdy agent nevykonává žádné akce. 

Naopak dynamické prostředí se může měnit na základě událostí v prostředí bez vlivu 

agenta. Například dveře se mohou samy otevírat a zavírat v předem stanovených 

časových intervalech. 

 Deterministické nebo stochastické.  

V deterministickém prostředí je jeho další stav plně určen současným stavem a 

akcí agenta. Jinými slovy, akce, kterou agent vykoná má předem daný, neměnný 

efekt. Například pokud je stav prostředí: {pozice A1 = kuchyň, pozice A2 = ?, stav 

D1 = zavřené, stav D2 = otevřené} a agent A1 vykoná akci otevři dveře D1, nový 

stav bude: {pozice A1 = kuchyň, pozice A2 = ?, stav D1 = otevřené, stav D2 = 

otevřené}. Ve stochastickém prostředí je naopak efekt agentovy akce neznámý a zda 

se akce provedla si musí agent ověřit na základě informací ze senzorů. V našem 

příkladu se musí agent A1 podívat v jakém stavu jsou dveře D1, aby zjistil, zda 

předchozí akce uspěla nebo neuspěla. 

 Episodické
1
 nebo sekvenční.  

Prostředí lze nazvat z pohledu agenta episodické, pokud v něm lze nalézt 

okamžiky, od kterých dále již chování agenta nezávisí na událostech před tímto 

okamžikem. Úsek mezi dvěma takovými po sobě následujícími okamžiky se nazývá 

episoda. Pokud takové okamžiky neexistují, je prostředí označované jako sekvenční. 

 Diskrétní nebo spojité.  

                                                 

1
 Epizodické prostředí nijak nesouvisí s epizodickou pamětí  
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V diskrétním prostředí jsou hodnoty proměnných definované konečným výčtem. 

Viz například: agent se nachází v jedné ze tří místností, jeho pozice tedy nabývá 

jedné ze tří hodnot. Ve spojitém prostředí je agentova pozice určena souřadnicemi 

[x,y], ve 3D pak [x,y,z], kde proměnné nabývají nekonečně mnoha
2
 reálných hodnot. 

Jinak řečeno v diskrétním prostředí se agent pohybuje skokově, ve spojitém plynule. 

S touto vlastností souvisí, jak budou vypadat konkrétní akce agentů v prostředí. 

Ve spojitém jich bude typicky více a návrh rozhodovacího procesu agenta bude 

složitější. 

 Monoagentní nebo multiagentní.  

V monoagentním prostředí se vyskytuje pouze jeden agent, v multiagentním dva 

a více agentů. 

 Kooperativní nebo kompetitivní.  

V případě multiagentního prostředí navíc rozlišujeme kooperativní, kdy se 

agenti snaží spolupracovat a kompetitivní, kdy agenti spolu soupeří. Příklad: Agent 

A1 se nachází v jídelně a chce se dostat do pokoje v co nejkratším čase. Uvažujme, 

že jedna akce trvá jednu jednotku času. Agent A2 se nachází v kuchyni. Oboje dveře 

jsou zavřené. Agent A2 může spolupracovat s A1 tím, že otevře dveře D1 a D2 a 

urychlí tak průchod pro A1 do pokoje. Pokud bude A2 chtít s A1 soupeřit, bude mu 

naopak dveře zavírat, pokud budou otevřené. 

Nejjednodušší prostředí z pohledu designéra a vzhledem k návrhu 

rozhodovacího procesu agenta je plně pozorovatelné, statické, deterministické, 

episodické, diskrétní s jedním agentem. Naopak nejsložitější (běžné reálné) prostředí 

je částečně pozorovatelné, dynamické, stochastické, sekvenční, spojité a multi-

agentní. 

                                                 

2
 Paměť počítače je konečná a tedy v ní není možné reprezentovat doslova nekonečně mnoho 

hodnot. V současné době lze v paměti počítače uchovávat reálná čísla poskytující přesnost větší než je 

člověk schopen rozlišit a prostředí tedy vnímá jako spojité. 
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2.3 Použitá prostředí 

V této podkapitole popíšu prostředí UT2004 a Emohawkville použitá pro 

splnění prvního obecného cílu této práce (viz 1.2). Výběr prostředí byl limitován 

jednak nutností podporovat tvorbu virtuálních agentů prostřednictvím veřejného 

programátorského rozhraní (API) a jednak cenou prostředí, která nejsou bezplatně 

dostupná. Vlastnosti těchto prostředí významně ovlivňují možnosti splnění výše 

zmíněného cíle. Detaily tohoto vlivu uvedu u každého prostředí samostatně. 

2.3.1 UT2004 

UT2004 je klasická střílečka z pohledu první osoby. Tato hra má několik 

módů, z kterých jsem v této práci využil pouze mód deathmatch, kde jsou 

„všichni agenti proti všem“ a vyhrává ten, který má nejméně smrtí a nejvíce zabití. 

Pro účel této diplomové práce je důležité, jaké akce může virtuální agent v této hře 

vykonávat. V UT2004 může agent běhat, skákat, střílet, sbírat zbraně a různé 

virtuální předměty ovlivňující jeho vlastnosti (rychlost, počet bodů zdraví, počet 

bodů štítu, a podobně). 

2.3.2 Emohawkville 

Emohawkville je prostředí virtuálního města, ve kterém se mohou agenti 

volně pohybovat, skákat a komunikovat spolu prostřednictvím textu (veřejný a 

soukromý chat) a zobrazování emotikonů (bublin s obrázkem). V prostředí v 

současné době nejsou žádné předměty, které by agent mohl sbírat, posouvat, 

používat nebo s nimi jinak manipulovat. 

2.4 Definice mechanizmu výběru akcí (MVA) 

Dříve než definuji mechanizmus výběru akcí, je třeba definovat pojem akce.  

Akce je dále nedělitelná činnost, kterou může agent provést ve virtuálním 

prostředí a trvá v řádu milisekund. Množina všech akcí, které může agent v prostředí 

provádět, je pevně stanovena prostředím a zvolenou úrovní abstrakce. V příkladu 

z minulé podkapitoly (2.2) je akcí například otevření dveří. 

Aby pozorovatel označil chování IVA jako inteligentní, musí IVA provádět 

„správné“ akce s přiměřenou reakční dobou. Nemusí to být nutně nejlepší akce ve 

smyslu výběru nejkratší cesty, vedoucí k největšímu zisku, a podobně.  Problém 
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výběru akcí (PVA) obecně řeší otázku: Co bude agent dělat? Přesněji, jaké akce 

agent vybere k provedení v následujícím kroku simulace? Existuje mnoho metod 

řešení a všechny se obecně označují jako mechanizmy výběru akcí (MVA). MVA je 

tedy metoda, která určuje algoritmus pro volbu  následující akce. 

 

Obrázek 4 Umístění PVA a MVA v obecné architektuře agenta 

Obrázek 4 ukazuje umístění PVA a MVA vzhledem k architektuře agenta.  

Počet akcí je závislý na způsobu reprezentace akcí a možnosti jejich 

parametrizace. Například jedna parametrická akce MOVE(X,Y), která přesouvá 

agenta na pozici X,Y, umožňuje dosažení stejného chování agenta jako n
2
 akcí 

MOVE-Xi-Xj, kde n = |X|. Při použití parametrizovaných akcí designérovi stačí 

napsat méně kódu pro dosažení stejného chováni agenta a může tak řešit náročnější 

PVA. 

Přehled a popis konkrétních MVA je obsahem následující části. 

 

2.5 Konkrétní MVA 

Konkrétní MVA popisuje algoritmus výběru akcí, dekompozici 

rozhodovacího procesu (programu) na logické celky a používané datové struktury. 

Jádrem MVA je algoritmus výběru akcí, který popisuje rozhodovací proces agenta. 

Princip dekompozice programů na části se používá například v objektově 

orientovaném programování. Rozdělením programu na logické celky se zjednodušuje 

návrh, údržba a porozumění celému programu. Logické celky jsou v programu 

reprezentovány různými datovými strukturami. Úkolem designéra při návrhu agenta 

je vytvořit instance těchto struktur s konkrétními daty. Pokud například struktura 

reprezentuje plán agenta, jak dosáhnout nějakého stavu prostředí a jejím obsahem je 
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seznam akcí, potom designér navrhuje konkrétní akce, které budou do plánu patřit. 

Následující text obsahuje popis vybraných příkladů konkrétních MVA. 

2.5.1 If-then pravidla 

Formálně nejjednodušší je popis MVA jako sady if-then pravidel. Jsou to 

pravidla ve tvaru: 

IF podmínka THEN akce 

 Podmínka je logická formule obsahující výroky o vstupech ze senzorů. Akce 

je akce, kterou agent může provést v prostředí. Jeden krok algoritmu výběru akcí 

vypadá následovně: na vstupu dostane seznam if-then pravidel, které vyhodnocuje ve 

stejném pořadí v jakém je dostal. Pokud platí podmínka, vykoná příslušnou akci a 

skončí, pokud podmínka neplatí pokračuje ve vyhodnocování dalšího pravidla 

v pořadí. Algoritmus je zachycen vývojovým diagramem na následujícím obrázku 

(viz Obrázek 5). 

 

Obrázek 5 Vývojový diagram zachycující algoritmus vyhodnocování if-then 

pravidel 

Vezmu příklad s agenty A1,A2 z podkapitoly 2.2 a rozšířím prostředí o světlo 

v každé místnosti, které svítí nebo nesvítí. Navíc agent vnímá, zda je den nebo noc. 

Ukážu, jak může vypadat sada if-then pravidel pro agenta A1, který v noci udržuje 

světla rozsvícená a ve dne zhasnutá. Udržuje znamená, že stále dokola prochází 

místnosti, kontroluje stav světel a pokud světla svítí/nesvítí, když nemají, napraví to. 
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Příklad sady pravidel pro agenta A1 může vypadat například takto: 

IF je den AND světlo svítí THEN zhasni 

IF je noc AND světlo nesvítí THEN rozsviť 

//následující dvě pravidla říkají: v případě, že v aktuální 

//místnosti je vše v pořádku,  

//jdi se podívat do jiné místnosti 

IF je den AND světlo nesvítí THEN změn místnost 

IF je noc AND světlo svítí THEN změn místnost 

Text 1. Příklad if-then pravidel pro agenta A1 

Tento přístup lze použít pouze pokud prostředí poskytuje jen omezené 

množství akcí, jinak se program brzy stane rozsáhlý a nepřehledný. Výhodou je  

rychlost vyhodnocení i při velkém množství pravidel. Nevýhodou je velké množství 

pravidel při designu složitějšího chování a ztráta přehlednosti programu. Další 

nevýhodou je rigidita chování, neboť akce jsou vyhodnocovány vždy ve stejném 

pořadí jak byly designérem zapsány. Agent nemá žádnou paměť a je schopen 

provádět pouze akce podmíněné aktuálním stavem prostředí. To znamená, že není 

možné zapsat pravidla typu:  

IF nepovedlo se otevřít dveře THEN změň místnost 

protože by si musel pamatovat, že jeho minulá akce byla otevřít dveře, aby mohl 

zjistit, že se nepovedla. Tento přístup je označován jako čistě reaktivní, protože 

pouze reaguje na prostředí.  

2.5.2 GOAL 

Z myšlenky if-then pravidel vychází agentově orientovaný jazyk GOAL, 

který přináší tři základní výhody:  

1. použití deklarativního jazyka Prolog pro deklarování podmínek 

jednotlivých pravidel 

2. rozdělení programu na moduly 

3. samostatný modul pro zpracovaní vjemů z prostředí 

Prolog patří mezi funkcionální jazyky, které jsou obecně vhodnější pro zápis 

dotazů do znalostní báze agenta než jazyky procedurální. Znalostní báze je množina 

informací, které má agent k dispozici reprezentované jako fakta (predikáty logiky 
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prvního řádu).Pro fakta se v logice používá výraz „term“ a dále  pojmy „fakt“ a 

„term“ budu používat v textu záměně. 

 První a zároveň nejdůležitější výhodou je automatické odvozování nových 

informací z informací již obsažených ve znalostní bázi (reasoning). K odvozování se 

používají pravidla definující obecné vztahy mezi fakty. Tato pravidla vytváří 

designér a jsou součástí návrhu agentova rozhodovacího procesu. Odvozování 

funguje na základě unifikace dotazu a faktů ve znalostní bázi. V dotazu rozlišujeme 

slova začínající malým písmenem, která značí název faktu a jsou konstantní. Slova 

začínající velkým písmenem jsou proměnné, na které se ptáme. Například máme 

v bázi znalostí uložené navigační body a typ předmětu, který se na nich nachází. 

Reprezentované jsou jako množina faktů: pickup(UnrealID, ItemType). 

Báze znalostí: 

pickup(id1, armor). 

pickup(id2, weapon). 

pickup(id3, primaryammo). 

Text 2. Příklad báze znalostí 

Dotazy do znalostní báze se v GOALu zapisují jako: bel( dotaz ). 

Pokud chci zjistit, na jaké pozici leží armor, zadám dotaz 

bel( pickup(Id, armor) ). 

Text 3. Příklad dotazu do báze znalostí 

a do proměnné Id se unifikuje hodnota id1. V následujícím textu (viz Text 

4) uvádím pro porovnání stejný dotaz zapsaný v pseudokódu pro obecný 

procedurální programovací jazyk bez unifikace, na kterém je vidět, že unifikace 

v sobě nutně obsahuje skrytý cyklus. V případě 

foreach pickup in pickups do 

  if pickup.type == armor then Id = pickup.id 

end 

Text 4. Pseudokód unifikace v procedurálním jazyce pro konkrétní dotaz do 

báze znalostí 

Rozhodnutí o unifikaci probíhá na základě následujících pravidel: 
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Dva termy S a T jsou unifikovatelné, když platí jedna z následujících 

podmínek: 

1. jsou shodné  

2. proměnné v obou termech lze substituovat tak, aby platil bod 1 

Rozhodnutí zda S a T jsou unifikovatelné probíhá tedy takto: 

1. Pokud S i T jsou stejné konstanty, potom jsou unifikovatelné 

2. Pokud S je proměnná a T je term, potom jsou unifikovatelné a 

provede se substituce S=T 

3.  Pokud S a T jsou struktury tj. konstanta + parametry v závorce, 

potom jsou unifikovatelné za předpokladu, že: 

a. mají shodný funktor (konstanta před závorkou) a počet 

parametrů 

b. odpovídající dvojice parametrů jsou unifikovatelné 

Základní trik je v tom, že pokud prolog neuspěje a nějaké dva termy 

uprostřed těla predikátu se nepodaří vyplnit, vrátí se zpět až k poslední volné 

proměnné a zkusí udělat jinou substituci. Pokud se ani toto nezdaří, zkusí další  

substituci, až vyčerpá všechny možnosti dané v bázi znalostí. Potom se vrátí ještě 

o další volnou proměnou zpět. V případě, že se vrátí úplně na začátek, pokusí se najít 

další definici  predikátu a teprve poté, kdy už další neexistuje, neuspěje. Postupuje 

tedy backtrackingem. 

Druhou důležitou výhodou je znovupoužitelnost kódu, která vyplývá z 

rozdělení programu na moduly. Ty lze volat z if-then pravidel stejně jako akce. 

Stejný kód, který by se jinak musel na více místech opakovat, se přesune do modulu 

a pouze se z daných míst volá. Modul obsahuje opět sadu if-then pravidel a jeho 

volání způsobí, že se vyhodnotí jeho pravidla a zavolá se vybraná akce. 

Rozhraní pro připojení GOALu do prostředí přesně definuje vjemy, jejich 

reprezentaci termem a v kterých iteracích je posílá agentovi (při změně hodnoty, 

jednou při spuštění agenta, v každé iterace). 

 Třetí výhodou pro designéra je modul pro zpracování těchto vjemů, který 

umožňuje jejich pohodlné zpracování přímo ve skriptu agenta. Umístěním 

zpracování vjemů do samostatného modulu je dosaženo lepší přehlednosti a 
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udržitelnosti kódu, než kdyby tato pravidla byla zamíchána mezi pravidla pro řízení 

běhu agenta. Součástí jednoho pravidla tohoto modulu bývá smazání starého faktu 

z báze znalostí a vložení nového. Vynecháním mazání lze v paměti zachovat i 

předchozí vjemy (historii). Pro každý vjem existuje samostatné pravidlo, a tedy je 

možné ukládání historie ovlivnit u každého vjemu zvlášť. 

Čtvrtou výhodou, o které se zde zmíním, je operátor ‘+’ kterým lze spojit dvě 

akce k provedení v jednom okamžiku. Pokud máme například akce BěžKNepříteli a 

Střílej, potom k jejich současnému vykonání je potřeba napsat následující kód: 

BěžKNepříteli + Střílej 

Text 5. Příklad kódu pro volání dvou akcí zároveň 

Nyní uvedu příklad jednoduchého programu v jazyce GOAL pro UT2004 

bota, který běhá po mapě a sbírá předměty. Samotné sebrání předmětu v UT2004 

probíhá prostým doběhnutím na stejné místo, tedy není potřeba definovat žádnou 

akci pro sbírání. Na následujícím příkladu ukážu výše popsané funkce. Každý 

program v GOALu se skládá ze tří modulů se speciálním významem a každý z nich 

popíšu samostatně. 
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První modul se jmenuje init a je inicializační. Nastavují se v něm 

odvozovací pravidla pro znalosti (sekce knowledge), počáteční znalosti agenta o 

světě (sekce beliefs), počáteční cíle (sekce goals) a specifikují se akce 

s podmínkami, které musí platit před a po provedení akce, stejně jako u STRIPS 

plánovačů. Modul se spouští pouze jednou, a to před spuštěním agenta. 

init module { 

  knowledge{ 

    % Měří vzdálenost mezi dvěma body. 

    distance( 

      location(X1,Y1,Z1), 

      location(X2,Y2,Z2), 

      Distance)  

    :- Distance is sqrt( 

       (X1 - X2) ** 2 + (Y1 - Y2) ** 2 +(Z1 - Z2) ** 2 ).        

    % Vrací true, pokud vzdálenost mezi danými body 

    % je menší než MaxDistance.  

    distanceLt(Location1,Location2,MaxDistance)  

    :- distance(Location1,Location2,Distance), 

       Distance < MaxDistance.                  

    

    atLocation(Location) :- myLocation(MyLocation), 

    distanceLt(Location,MyLocation,80). 

    atLocation(NavPointId)  

    :- 

    pickup(NavPointId, Position, _, _),atLocation(Position)} 

beliefs{ 

  % Stav navigace není znám. 

  navigation(none,none). 

  % Pozice není známa. 

  destination(none). 

} 

goals{ 

  beNot. % není nikdy dosažen. 

} 

actionspec{ 

  navigate(Destination) { 

    pre{ destination(PrevDestination)} 

    post{ not(destination(PrevDestination)), 

         destination(Destination)}  

  } 

  skip { pre{true} post{true} } 

} 

} 

Text 6. Ukázka modulu init 

Hlavní modul se jmenuje main a obsahuje if-then pravidla pro výběr akce. 

Tento modul se spouští při každé iteraci agenta. V ukázce kódu vidíme dvě akce: 

skip a navigate. Akce skip nevyvolá žádnou akci v prostředí a používá se 
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v místě, kdy víme, že agent zrovna něco dělá a chceme ho pouze nechat nerušeně 

pokračovat v činnosti. Konkrétně v našem případě, pokud se agent již někam 

pohybuje, první pravidlo zařídí, že tento pohyb nebude přerušen novým voláním 

navigace s jiným cílem. Akce navigate naplánuje cestu a spustí pohyb agenta po 

této cestě. 

main module {  

  program{ 

    if  bel(navigation(navigating,_))  then skip. 

    if  bel(pickup(UnrealID,_,_,_))  then  navigate(UnrealID). 

  } 

} 

Text 7. Ukázka modulu main 

Poslední modul se speciálním jménem event, je volaný vždy před modulem 

main. Jeho úkolem je aktualizovat paměť agenta na základě pozorování (perceptů), 

které přišly z prostředí. Pravidla jsou zapsaná formou for cyklu pomocí příkazu 

forall. Ten iteruje přes všechny záznamy z paměti agenta a právě příchozí 

percepty z prostředí, které lze unifikovat s daným výrazem. Pro každý unifikovaný 

výraz se provede příkaz za klíčovým slovem do. Většinou se používá delete pro 

smazání starého, již neplatného záznamu a insert pro vytvoření nového záznamu. 

Oba tyto příkazy jsou spojené výše zmíněným operátorem +, který zajistí provedení 

obou operací zároveň. 

event module { 

                           

 program { 

   

  % Aktualizuj stav navigace. 

  forall bel(navigation(OldStatus, OldDestination),  

percept(navigation(Status,Destination))) 

  do delete( navigation(OldStatus,OldDestination)) + 

insert(navigation(Status,Destination)). 

   

  % Ulož místa s předměty na mapě.  

  forall bel(percept(pickup(UnrealID, Label, 

ItemType)), percept(navPoint(UnrealID,Position,_)))  

  do insert(pickup(UnrealID, Position,Label, 

ItemType)).  

   

 } 

} 

 

Text 8. Ukázka modulu event 
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Modul event poskytuje designérovi agenta možnost upravit informace 

ukládané do paměti přímo v kódu jazyka GOAL, bez nutnosti modifikovat a 

kompilovat kód poskytující percepty z prostředí.  

2.5.3 BT – Behavior Trees  

Další variantou formalismu pro tvorbu chování IVA jsou behavior trees, 

neboli stromy chování. V posledních deseti letech jejich popularita značně vzrostla 

především v herním průmyslu [15]. Základní myšlenkou těchto stromů je budování 

složitých chování z jednodušších typů chování. Uzly stromu definují vlastní chování 

a mohou k tomu využívat již existující uzly. V praxi je tento strom orientovaný 

acyklický graf, kde uzly tvoří vrcholy a odkazy orientované hrany. To dovoluje 

použití jednoho uzlu na více místech (vede do něj více hran) a tedy k úspoře paměti. 

Různé uzly mají různé úkoly, od řízení běhu programu (metauzly a filtry) až po 

vykonávání akcí a dotazování se na prostředí.  

 

Obrázek 6 Příklad BT agenta pro střílečku UT2004 

Na obrázku 6 je zachycen příklad BT pro jednoduchého agenta  pro střílečku 

UT2004. Pokud agent vidí nepřítele, střílí na něj a zároveň k němu běží. Jinak pokud 

vidí předmět, běží ho sebrat. Když nevidí ani nepřítele ani předmět, náhodně zvolí 

jednu z akcí běž náhodně, otoč se. Hlavním cílem BT je rychlé určení akce, kterou 

má agent provádět. K tomu slouží aktualizace stromu probíhající formou procházení 

od kořene (uzel do kterého nevedou žádné hrany) směrem k listům (uzel bez 



21 

 

potomků). Každý uzel při aktualizaci může zjišťovat stav některých svých potomků a 

podle své sémantiky vrací jeden ze stavů: úspěch, neúspěch nebo běží. 

Hodnota je předána do rodiče a ten ji opět podle své sémantiky zpracuje. Aktualizace 

uzlů se liší podle toho, jestli je uzel vnitřní nebo vnější (list). 

Vnitřní uzly řídí průběh aktualizace stromu a jsou to například: 

 Prioritní selektor aktualizuje potomky postupně dle priority, dokud 

některý nevrátí hodnotu úspěch nebo běží. 

 Sekvence postupně vykonává všechny potomky, dokud nevrátí 

úspěch. Pokud jeden selže (vrátí neúspěch), selže celá sekvence. 

Pokud není resetovaná nebo úspěšně nevykoná posledního potomka, 

sekvence si pamatuje posledního běžícího potomka a při následující 

aktualizaci začíná od něj. 

 Smyčka je stejná jako sekvence, pouze se po úspěšné aktualizaci 

posledního potomka vrací k prvnímu. Smyčka končí buď po pevném 

počtu opakování, nebo pokud je splněna její podmínka. 

 Náhodný selektor náhodně zvolí jednoho potomka a toho v každé 

iteraci znovu aktualizuje, dokud nevrátí úspěch. 

 Paralela vykonává všechny své potomky zároveň. Paralela selže, 

pokud selže předem definovaný počet potomků. Potomci nemusí být 

spouštěni doslova paralelně, mohou být spuštěni v rámci jedné 

aktualizace postupně v předem stanoveném pořadí. 

 Dekorátor má typicky jednoho potomka a mění jeho návratovou 

hodnotu (například na opačnou) nebo omezuje čas, po který může 

potomek běžet.  

Vnější uzly jsou: 

 Akce, které přímo ovlivňují agenta nebo prostředí. Například 

naplánování a pohyb agenta po cestě, zaměření pozornosti agenta na 

nějaký bod nebo předmět, přehrání animace, změna zbraně a podobně. 

Některé akce pro své provedení potřebují pouze jednu aktualizaci, jiné 

trvají déle, záleží na implementaci herního enginu. 
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 Podmínky, které představují dotazy na stav agenta nebo prostředí. 

Vyjadřují stavy, které jsou nutné pro další procházení stromu. 

Většinou se umísťují na začátek sekvence, případně do potomků 

paralely. Tím se  zajistí, že určité akce se nebudou vykonávat vždy, 

když je to možné. Například agent bude střílet pouze za předpokladu, 

že má k dispozici dostatek nábojů. 

2.5.4 BDI 

BDI – Beliefs-Desires-Intentions (představy-přání-záměry) je velmi často 

využívaným MVA [16]. Jeho logické celky vycházejí z dekompozice lidského 

uvažování a chování, kterou popsal Bratman [17]. 

Agent si udržuje vnitřní stav, který je reprezentován jeho představami o světě 

(beliefs), přáními (desires) a záměry (intentions). Tyto tři prvky pak spolu 

s „knihovnou plánů“ tvoří čtyři základní logické celky mechanizmu výběru akcí 

BDI, kvůli knihovně plánů někdy označovaným jako BDI+P. Spojovacím článkem 

těchto celků je interpret, který řídí běh agentova programu. Interakce jednotlivých 

částí BDI zachycuje Obrázek 7. Nyní vysvětlím, co jednotlivé prvky znamenají. 

 

Obrázek 7 Jednotlivé celky mechanismu výběru akcí pro BDI a jejich interakce 

Představy o světě úzce souvisí s vnitřním modelem světa, který si agent udržuje 

v paměti. Jsou to tvrzení o „stavech prostředí“, která agent považuje za platná. Stav 

prostředí je popsán seznamem objektů, které se v něm nacházejí a jejich stavem. 

Například uvažujeme-li prostředí se dvěma agenty (označíme je A1, A2), dvěma 

místnostmi (označíme je M1, M2) a stolem, na kterém je hrnek. Oba agenti i stůl 
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s hrnkem jsou v místnosti M1 (toto je výchozí stav prostředí). Na základě pozorování 

prostředí si agent A1 vytvoří představu: „hrnek je na stole“. Nyní ukážeme, že 

představy agenta o prostředí nemusí vždy popisovat aktuální stav prostředí. Necháme 

agenta A1 přejít do místnosti M2, takže na stůl ani hrnek již nevidí. Mezitím agent 

A2 sundá hrnek ze stolu. Agent A1 stále považuje představu „hrnek je na stole“ za 

platnou, přestože nepopisuje aktuální stav prostředí (již není pravdivá). Představy 

vznikají buď na základě přímého pozorování přes senzory, nebo odvozením 

z aktuálních představ v paměti, za předpokladu, že agent schopností odvozování 

představ disponuje. Proces odvozování představ se označuje anglickým termínem 

„reasoning“ a většinou je implementovaný pomocí deklarativního jazyka (například 

Prolog) a využívá automatického dokazování. 

Přání (někdy označované jako cíle) typicky korespondují s úkoly, které agent 

plní. Jsou to stavy prostředí, kterých agent chce dosáhnout, nebo činnosti, které chce 

agent dělat. Důležitou vlastností je, že přání se mohou vzájemně vylučovat. Jako 

příklad uvedu agenta z předchozí situace, který je v místnosti s hrnkem. Jeho přání 

(požadovaný stav prostředí) je, aby byl hrnek na stole. Zároveň může mít i přání, aby 

hrnek byl na zemi. Obě přání evidentně nelze realizovat zároveň. Ve chvíli, kdy se 

agent rozhodne přání plnit, stává se z přání záměr.  

Záměry jsou taková přání, která se agent aktuálně snaží realizovat a pro jejich 

realizaci si vyhradil část svých zdrojů (čas, peníze, předměty, energii a podobně). Na 

rozdíl od přání musí být záměry vzájemně nekonfliktní, lze jich tedy dosáhnout 

všech najednou. V obecném případě to znamená, že agent musí vybrat množinu 

přání, které se navzájem nevylučují a z nich pak vytvořit záměry. Výběr a zajištění 

nekonfliktnosti záměrů budu označovat jako „decision making“. V příkladu agenta s 

hrnkem, musí agent vybrat přání mít hrnek na stole nebo na zemi a v tu chvíli se 

z něj stává záměr. 

Agent s představami, přáními a záměry tedy ví, v jakém světě „žije“ a ví, jakých 

záměrů v něm chce dosáhnout. Jak těchto záměrů dosáhne doplňuje knihovna plánů, 

poslední prvek struktury BDI agenta. Knihovnu plánů naplní autor jako součást 

tvorby agenta. Hlavní obsah jednoho plánu tvoří seznam akcí, které má agent 

vykonat. Každý plán také definuje záměry, kterých je možné jeho vykonáním 

dosáhnout. Dále obsahuje podmínku, která určuje, zda je možné plán vykonat. Pro 
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dosažení jednoho záměru může existovat více plánů. Agent si pak jeden zvolí a ten 

začne vykonávat. 
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Kapitola 3  

Konkrétní cíle práce 

Při čtení této kapitoly se předpokládá znalost problematiky a implementace 

rozhodovacího procesu agentů  uvedené v Kapitola 2. Tato znalost je základní pro 

pochopení definic konkrétních cílů vyplývajících z cílů obecně definovaných 

v kapitole 1.3. Následující text obsahuje vždy definici obecného cíle (dále jen OC), 

který je dále rozveden do konkrétních cílů (dále jen KC). 

 OC 1: Vytvoření a implementace reálných scénářů 

 KC 1.1 Definování problémů MVA 

Obecné problémy MVA vycházejí z nutnosti specifikace chování, které 

designér běžně potřebuje při tvorbě nového agenta. Cílem je identifikovat obecné 

typy těchto běžně potřebných chování  a definovat s nimi spojené případné problémy 

MVA. 

 KC 1.2 Vytvoření scénářů pro otestování vybraných definovaných problémů 

MVA 

Jednotlivé scénáře jsou vytvořeny tak, aby obsahovaly jeden nebo více 

problémů definovaných konkrétním cílem KC 1.1 a slouží tak k otestování 

náročnosti implementace ve zvolených jazycích. Pro každý scénář je předem zvoleno 

prostředí, které definuje dostupné akce agenta. 

 KC 1.3 Propojení jazyka Jason (zástupce BDI architektury) s platformou 

Pogamut 3 

Přestože BDI architektura je v současnosti při návrhu rozhodovacího procesu 

agentů populární, platforma Pogamut 3 není v současné době propojena s žádným 

jazykem zastupujícím tuto architekturu. Z toho důvodu je dílčím cílem této práce 

propojení jazyka implementujícího BDI architekturu s platformou Pogamut 3. 
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 KC 1.4 Implementace scénářů ve zvolených jazycích 

Pro implementaci byla zvolena dvě různá prostředí aktuálně dostupná na 

platformě Pogamut 3: hra UT2004 a virtuální město Emohawkville. Cílem je 

implementovat scénáře v prostředí, pro které byly navrženy. 

 OC 2: Porovnání použitých mechanizmů výběru akcí (MVA) a navržení 

možných vylepšení 

 KC 2.1 Nalezení nevhodně řešených problémů MVA ve zvolených jazycích 

S volbou jazyka designér získává zároveň konkrétní implementaci MVA, 

která řeší obecné problémy MVA. Implementací konkrétních scénářů získám 

možnost zhodnotit, zda a jakým způsobem jsou tyto problémy řešeny v daném MVA 

a jestli toto řešení odpovídá náročnosti daného scénáře. 

 KC 2.2  Návrh vylepšení MVA  

Navrhnu vylepšení nevhodně řešených problémů MVA nalezených při 

realizaci KC 2.1.  

 KC 2.3 Popis metodiky návrhu chování IVA pro nově rozšířený MVA 

Popíšu návodným způsobem jednotlivé kroky zamýšleného způsobu vyžití při 

návrhu chování nově navržených rozšíření MVA. 

 OC 3: Implementace navrženého vylepšení 

 KC 3.1 Volba implementačního jazyka pro vylepšení MVA 

Dle navržených vylepšení MVA zvolím jazyk odpovídající konkrétním 

požadavkům jejich implementace. 

 KC 3.2 Implementace vylepšení MVA ve zvoleném jazyce 

Implementuju navržená vylepšení ve zvoleném jazyce. 

 KC 3.3 Ověření vylepšení na testovacích scénářích 

Pro ověření navržených vylepšení MVA definuji metriku pro porovnání a 

porovnám implementace scénářů pomocí mnou vylepšeného MVA a ostatních MVA 

použitých v této práci. Naměřené hodnoty zapíšu do tabulky. 
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Kapitola 4  

Vytvoření reálných scénářů 

V předchozí kapitole byly definovány konkrétní cíle této práce. Předmětem této 

kapitoly je popis realizace splnění konkrétních cílů patřících pod obecný cíl 1 (1.2). 

V podkapitole 4.1 nejprve formuluji problémy, které se obecně vyskytují při návrhu 

logiky IVA. V podkapitole 4.2 sestavím scénáře chování IVA, které zachycují 

formulované problémy a následně v Kapitola 5 popíšu implementaci těchto scénářů 

s použitím různých MVA. Implementace slouží k posouzení, jak různé MVA řeší 

formulované problémy a zda při jejich řešení usnadňují designérovi návrh logiky 

IVA. 

4.1 Definování problémů MVA 

Obecné problémy MVA vycházejí ze situací a chování agenta, které designér 

běžně potřebuje při tvorbě nového agenta. Cílem této podkapitoly je identifikovat 

obecné typy těchto běžně potřebných chování a definovat s nimi spojené případné 

problémy MVA. 

V posledních deseti letech značně vzrostla popularita behavior trees 

především v herním průmyslu [15]. Z uvedeného vzrůstu popularity usuzuji, že jejich 

návrh obsahuje řešení pro většinu chování, které mají agenti ve většině simulací 

zvládat, alespoň v herním průmyslu. Domnívám se, že každý vnitřní uzel nebo jejich 

kombinace odpovídá nějakému takovému chování. Z toho dovozuji, že běžně je 

potřebné specifikovat tyto situace: 

1. Chování pro dva a více paralelních cílů 

2. Dvě a více chování s různou prioritou a mechanizmem přerušení 

3. Chování jako sekvence akcí nebo jiných chování 

4. Chování pro reakce na události z prostředí 

5. Tranzitivní chování pro přechod mezi dvěma jinými chováními 

Pro stanovení mnou definovaného závěru za obecně platný by bylo nutné jej 

ověřit přehledovou studií běžně programovaných chování inteligentních agentů. 
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Taková studie by svým rozsahem byla nad rámec této práce. Jednotlivé situace 

podrobněji rozebrané v následujícím textu. 

Z vlastní praxe se domnívám, že problémy kladou zejména specifikace 

chování pro paralelní cíle IVA či reakce na exogenní události, které nutí IVA k 

přerušení své činnosti. Zde vyvstávají otázky, jak kombinovat cíle IVA, jak zajistit, 

aby se IVA vrátil k přerušenému plánu, či jak specifikovat tranzitivní chování, které 

zajistí přechod od jednoho plánu IVA k jinému. 

Jak je uvedeno v Kapitola 2, MVA řeší problém výběru akcí. Agent obecně 

volí akce tak, aby se v prostředí  přibližoval splnění cílů zadaných designérem. Pro 

IVA je tento problém náročnější než pro ostatní agenty, protože je na ně navíc kladen 

požadavek inteligentního chování, je tedy důležitý nejen dosažený cíl, ale i způsob, 

jakým IVA cíle dosáhl. 

Většina MVA je navržena tak, že v jednom kroku algoritmu vyberou 

k provedení právě jednu akci. Toto omezení přináší problémy v situaci, kdy designér 

chce mít přesnější kontrolu chování na úrovni pohybů (animací) jednotlivých zdrojů 

(efektorů) IVA, efektor je například hlava, ruka nebo noha agenta. Behavior 

trees tento problém řeší pomocí paralely. Toto řešení s sebou přináší problémy 

paralelního vykonávání, které v souvislosti s BT blíže popisuje například 

Havlíček[18 str. 7]:  

Paralelní vykonávání chování přináší známé problémy paralelního programování, 

vzájemné vyloučení, deadlock atd. Tyto problémy nejsou typicky řešeny na úrovni 

stromu a je na designérovi, aby nenastaly. Jednoduché řešení je vytvářet chování tak, 

aby každý uzel byl zodpovědný pouze za jistou část agenta,např. jedno chování 

sleduje okolí a druhé navigaci agenta. Samotné akce a sensy by na možné paralelní 

vykonávání měly být připraveny. Problém paralelního chování není triviální a jsou 

různé způsoby, jak je řešit. Pokud existuje již funkční lineární engine, lze vytvořit 

několik separátních instancí s různými plány..  

Pro možnost řešení na úrovni stromu by bylo zapotřebí, aby akce definovaly 

jimi požadované zdroje a paralela by vyhodnotila, které z nich lze plnit paralelně 

(nepožadují stejné zdroje). Ve své disertační práci tento poznatek uvádí rovněž 

B. Blumberg[19]. 
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Další dva problémy při návrhu logiky IVA se vyskytují v situacích 

uvedených v bodech 2,4 a 5. Typicky designér chce, aby agentova současně 

vykonávaná činnost C1 byla přerušena jinou důležitější činností C2 a po dokončení 

činnosti C2 se agent opět vrátil k činnosti C1. První problém je, jak zajistit, aby se 

agent vrátil k činnosti C1. Druhý souvisí s tím, že lidé mají tendenci přerušenou práci 

určitým způsobem zakončovat, položit nebo uklidit věci, které mají zrovna v ruce, 

uklidit pracovní prostředí, a podobně. Způsob zakončení závisí na míře akutnosti 

provést chování, které vyvolalo přerušení a také na očekávané délce jeho trvání. Aby 

simulace agentova chování vypadala uvěřitelně, měla proces zakončování 

přerušených činností obsahovat. Uvedu na příkladu: Pokud člověk pracuje na 

zahradě a přeruší ho zvonění jeho mobilu, zakončí činnost jen odložením nástrojů, 

následně vyřídí telefonní hovor a poté se vrátí k původní práci. Pokud přerušení 

aktuální práce vyvolá začínající déšť, dá se očekávat. že půjde o delší časový interval 

než v případě vyřízení telefonu a agent nástroje v rámci zakončení uklidí domů. 

Stejnou činnost (práce na zahradě), tedy pokaždé zakončuje jinak. 

Poslední problém návrhu logiky IVA se týká bodu 3, specifikace sekvence 

akcí nebo chování. Sekvence je důležitá především proto, že při provádění 

akce/chování v sekvenci se lze spolehnout na stav agenta nebo prostředí, ve kterém 

ho zanechala předchozí akce/chování. Například agent může některé dveře otevřít jen 

po zadání správného pinu. Potom pro otevření takových dveří lze vytvořit chování 

jako sekvenci akcí ZadejPin a OtevriDvere, kde druhá zmíněná akce může být 

stejná pro libovolné dveře. Není tedy nutné programovat různé akce pro otevírání 

různých typů dveří. Navíc pokud prostředí rozšíříme o nový typ dveří s jiným 

zámkem, stačí doprogramovat novou akci pro jejich odemčení a dát ji do sekvence 

s původní akcí pro otevření dveří. 

V této podkapitole jsem určil a definoval následující problémy, jejichž řešení 

by měl MVA designérovi usnadnit:  

P1)  plnění paralelních cílů (PARALEL) 

P2)  přerušení chování (PRERUSENI) 

P3)  definování různých možností zakončení chování (ZAKONCENI) 

P4)  návrat k přerušenému chování (NAVRAT) 
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P5)  vytvořit chování ze sekvence akcí nebo jiných chování 

(SEKVENCE) 

4.2 Vytvoření scénářů 

V předchozí podkapitole jsem definoval problémy, které designér většinou 

musí řešit při návrhu logiky inteligentního virtuálního agenta (IVA). Nyní popíšu 

konkrétní scénáře popisující situace, které obsahují jeden nebo více těchto problémů. 

Každý problém bude obsažen alespoň v jednom scénáři. Zvolená prostředí poskytují 

pouze omezený repertoár akcí, které může agent v prostředí provádět (viz 

podkapitola 2.3). Návrh scénářů byl koncipován s ohledem na omezený počet akcí 

tak, aby obsahoval definované problémy a zároveň byly scénáře blízké situacím 

v běžné praxi, kde se virtuální agenti používají.  

Scénář č.1 

Zahrnuje problémy: P1-PARALEL, P5-SEKVENCE 

Prostředí: UT2004 nebo Emohawkville 

Jednoduchý scénář obsahující 2 cíle, které musí agent plnit zároveň. Prvním 

cílem agenta je vybrat si v prostředí náhodně dvě místa a běhat od jednoho 

k druhému, stále dokola. Druhým cílem je reakce na hráče. Pokud agent vidí hráče, 

sleduje ho pohledem.  

Scénář č.2 

Zahrnuje problémy: P2-PRERUS, P4-NAVRAT. 

Prostředí: Emohawkville 

Opět jednoduchý scénář obsahující 2 cíle, které ale nelze plnit zároveň. 

Prvním cílem je opět jako v prvním případě, běhání mezi dvěma místy v prostředí. 

Tento cíl agent plní stále. Druhý důležitější cíl je doběhnout k hráči, pokud ho agent 

uvidí. Po dosažení pozice hráče se agent vrátí k plnění předchozího cíle a dále hráče 

ignoruje, dokud nedoběhne do  jednoho z cílů. 
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Scénář č.3 

Zahrnuje problémy: P2-PRERUS, P3-ZAKONCI 

Prostředí: UT2004  

Mapa: Albatross 

Mód: Death match 

Máme situaci, kdy agent právě běží pro štít. Štít je chráněný strážcem, který 

po agentovi začne střílet, pokud  se přiblíží na méně než 500 jednotek ke štítu. Když 

po agentovi někdo střílí, utíká od útočníka pryč. Toto pravidlo neplatí, pokud běží 

pro štít. Simuluje se tím, že pro sebrání štítu se vyplatí ignorovat možná zranění a je 

to forma zakončení chování. Agent nejprve dokončí sebrání štítu a až poté reaguje na 

střelbu. Pokud byl štít sebrán a nový ještě není vytvořen, agent běží na místo na 

druhý konec mapy, doplnit si zdraví a tam čeká dokud se štít neobnoví (30 vteřin). 

Scénář č.4 

Prostředí: Emohawkville 

Zahrnuje problémy: P1-PARALEL, P2-PRERUS, P3-ZAKONCI,  

P4-NAVRAT , P5-SEKVENCE 

Složitější scénář než předchozí. Agent začíná „ráno“ doma. Z domova jde do 

kina, kde se dívá na film (pro absenci prvků prostředí implementováno jako čekání 

10 sekund). Z kina jde na procházku do parku, tam počká na druhého agenta a jdou 

spolu domů. Cestou spolu hovoří. Doma se rozloučí a ukončí rozhovor. Tím den 

agenta končí. Kdykoliv během dne agent potká (vidí ho a je od něj méně než 300 

jednotek) jiného agenta, kterého ten den ještě neviděl, zastaví se, pozdraví ho a 

pokračuje v předchozí činnosti.  

4.3 Propojení jazyka Jason s platformou Pogamut 3 

Dříve než přistoupím k samotné implementaci scénářů je zapotřebí propojit 

platformu Pogamut 3 s jazykem Jason, který je jedním z implementačních jazyků. 

Tato podkapitola má 2 části. V první části je popsána samotná platforma Pogamut 3 a 

v druhé části je popsán způsob jejího propojení s jazykem Jason. 
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4.3.1 Platforma Pogamut 3 

Platforma Pogamut 3  (dále jen Pogamut) je Java middleware pro kontrolu 

virtuálních agentů v různých prostředích podporovaných herními enginy. Pogamut 

poskytuje programátorské rozhraní (API) v jazyce Java pro vytváření a kontrolu 

virtuálních agentů a GUI (Netbeans plugin) pro jejich ladění. Jejím cílem je usnadnit 

uživateli psaní kódu, který agenta řídí (logika agenta) a poskytnout hotové řešení pro 

množství nízkoúrovňových problémů jako je komunikace s prostředím, hledání cest, 

zpracování a uchování informací z prostředí a podobně.  Dalším zamýšleným cílem 

Pogamutu je použití pro výzkumné a evaluační práce v oblasti IVA. [3] 

V současné době Pogamut podporuje tato virtuální prostředí: 

1. Unreal Tournament 2004 (UT2004) 

2. UnrealEngine2RuntimeDemo (UE2) 

3. DEFCON 

4. Unreal Development Kit (UDK) 

V této práci jsou využitá prostředí UT2004 a UE2, ovšem definované 

problémy MVA platí obecně, nezávisle na prostředí. 

Ovládání agentů v těchto prostředích se děje přes textový protokol TCP/IP a 

je zprostředkováno rozšířením Gamebots2004 napsaném v UnrealScriptu, který se 

v obou prostředích používá k mnoha činnostem. Bližší popis GameBots2004 

poskytuje ve své práci například Havlíček[18 str. 26]:  

GameBots2004 v sobě neobsahují žádnou logiku, jedná se o architekturu klient-

server. Jakmile je klient připojen, GameBots2004 pro něj vytvoří agenta v UT2004 a 

začnou klienta periodicky informovat o stavu prostředí, které agent vnímá (např. 

viditelní nepřátelé), a o událostech, které agent zažil (např. hluk). Klient naopak 

může agentovi zadávat příkazy, co má dělat (např. střílet, skákat či se přesunout). 

4.3.2 Způsob propojení – Jason – Pogamut 3 

Jason je zástupce architektury BDI (viz 2.5.4). Vstupem pro tuto architekturu 

jsou představy agenta, které vytvářeny z informací dostupných na platformě 

Pogamut 3. Prvním bodem propojení je tedy definovat transformaci těchto informací 

na představy. Výstupem rozhodovacího procesu BDI architektury jsou akce a 
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druhým bodem je tedy definovat transformaci těchto akcí na akce dostupné na 

platformě Pogamut 3. Posledním bodem propojení je definování rozhraní pro 

komunikaci mezi architekturou agenta na platformě Pogamut 3 a architekturou 

agenta na platformě Jason. Tyto tři body zachycuje diagram na následujícím obrázku 

(viz Obrázek 8). 

 

 

Obrázek 8 Schéma propojení Pogamut 3 - Jason 

4.3.3 Implementační detaily 

Hlavní detaily způsobu propojení Pogamutu a Jasonu jsou kvůli lepší 

přehlednosti zachycené v následujících dílčích sekvenčních diagramech 1 – 4.  

První diagram (viz Sekvenční diagram 1) popisuje vytvoření třídy 

PogamutAgArch, která reprezentuje agenta v Jasonu, a vytvoření vlákna 

PogamtuAgArch owner thread, které následně v pravidelném intervalu 

spouští interpret Jasonu voláním metody executeNextAction (viz Sekvenční 

diagram 3). Z diagramu je také patrné, že třída agenta Pogamutu vlastní odkaz jak na 

vlákno, tak na instanci agenta Jasonu, kterému zároveň předá referenci na sebe. Tato 

reference je důležitá kvůli pozdějšímu volání akcí, které lze volat jen z třídy agenta 

Pogamutu. 
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Sekvenční diagram 1 Vytvoření Pogamut AgArch 

Následující text popisuje způsob zpracování informací z prostředí. Tyto 

informace přicházejí do Pogamutu z Gamebots2004 ve formě textových zpráv. 

Zprávy z jednoho kroku simulace prostředí, dle definice v Gamebots2004, chodí 

v balících, které začínají zprávou BeginMessage a končí zprávou EndMessage. 

Zpracování přijatých zpráv na má na starost parser, který je součástí Pogamutu. 

Tento parser je generovaný na základě xslt šablony JavaClassesGenerator. 

Součástí parseru je i vygenerovaná abstraktní třída InfoMessage v Javě, která je 

použitá jako předek pro objekty všech typů zpráv. Kód šablony jsem upravil tak, aby 

do této třídy přidal metodu toJsonLiteral, která celou zprávu převede na term 

reprezentovaný stringem a jako argumenty termu dosadí hodnoty všech argumentů 

zprávy. Pogamut umožňuje vytvoření a zaregistrování metod (listenerů), které jsou 

pak volané při každém přijmutí zprávy zaregistrovaného typu. Celý proces registrace 

a zpracování zpráv je zachycen v následujícím diagramu (viz Sekvenční diagram 2). 

Třída agenta Jasonu PogamutAgArch si nejprve zaregistruje listener, kterým 

přijímá zprávy všech typů. Ty ihned po přijetí převede do termů a jako stringy je 

ukládá do bufferu. Po obdržení zprávy EndMessage se všechny dosud přijaté 

zprávy přemístí do fronty, která se na žádost pošle rozhodovacímu procesu agenta 

Jasonu. Buffer je nutný, protože agent Jasonu běží ve vlastním vlákně, nezávisle na 

Pogamutu a pokud by požádal o nové informace z prostředí uprostřed přijímání 

balíku zpráv, rozhodoval by o další akci na základě nekompletních informací, což by 

mohlo vést k nesprávné volbě akce. 

Rozhodovací proces Jasonu dostává všechny informace, které z Pogamutu 

přícházejí. Pokud si chce uživatel rozhraní Pogamut-Jason přizpůsobit a některé 

informace posílat v jiném tvaru, nebo neposílat vůbec, musí zdědit třídu 

PogamutAgArch v ní přetížit metodu a příslušnou zprávu zde zpracovat a přidat 

pomocí metody addMessageToBuffer do bufferu. Toto řešení není uživatelsky 
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přívětivé, protože pro zpracování informací a vytváření termů se lépe hodí 

funkcionální jazyk s možností unifikace (viz GOAL a jeho event module). Jason 

neobsahuje žádný ekvivalent event modulu GOALu, který by zpracovával informace 

z prostředí v rámci skriptu. Pokud by takový modul existoval, bylo by zpracování 

informací jednak jednodušší díky unifikaci a jednak by odpadla nutnost kompilovat 

část agenta psanou v Javě. Rozšíření Jasonu o takový modul by bylo nad rámec této 

diplomové práce a je předmětem případné budoucí práce.  

 

Sekvenční diagram 2 Zpracování informací z prostředí 

Agent Jasonu Pogamut AgArch je v pravidelném intervalu 10ms volán z vlákna 

PogamutAgArch owner thread metodou executeNextAction, která 

zajistí zavolání jednoho cyklu rozhodovacího procesu agenta Jasonu. Celý proces je 

kompletně popsán v [20] a pro propojení s Pogamutem je důležité, že jeho součástí je 

volání metody perceive, která je ve třídě Pogamut AgArch přetížená a vrací 

všechny kompletně přijmuté a dosud nevrácené informace z prostředí jako termy. 

Druhou důležitou součástí je volání uživatelem definovaných akcí, které svůj kód 

neprovádí rovnou, ale zabalený do potomka třídy Action ho předají do fronty 

agenta Pogamutu (viz Sekvenční diagram 3), který tuto frontu při každém volání 

logiky vyčte a spustí všechny akce, které obsahuje (viz Sekvenční diagram 4). 
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Sekvenční diagram 3 Volání interpretu Jasonu a vytváření akcí ve frontě 

 

Sekvenční diagram 4 Volání akcí 

 

4.3.3.1 Implementace uživatelských akcí pro Jason 

Implementovat uživatelské akce lze v Jasonu jedním ze dvou následujících 

způsobů: 

1) Implementovat interface InternalAction. Lze využít a dědit od třídy 

DefaultInternalAction a následně doimplementovat metodu 

execute. Takové akce lze pak ze skriptu agenta Jasonu volat přes plně 

kvalifikované jméno třídy, dále jen FQN (fully qualified name). Pokud 

dodržujeme konvenci Javy o pojmenování jmenných prostorů, je toto 

FQN většinou dlouhé a zhoršuje přehlednost kódu, jak je vidět 
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v následující ukázce implementace plánu runTo, kde se používá akce 

cz.cuni.amis.pogamut.jason.botActions.navigate 

(viz Text 9). 

+!runTo(Target) <- 

  say("Move to target.");  

  cz.cuni.amis.pogamut.jason.botActions.navigate(Target); 

  !focus(Target) 

Text 9.  Ukázka implementace plánu runTo v Jasonu a použití akce s FQN 

2) Přetížit metodu act, z parametrů poznat, která akce se má zavolat a poté 

ji vykonat. Následující příklad (viz Text 10) obsahuje implementaci akce 

say, jejíž volání způsobí, že agent řekne text, který akce dostala 

v argumentu. 

@Override 

  public void act( 

    ActionExec action,  

    List<ActionExec> feedback) { 

     if (action.getActionTerm().getFunctor().equals("say")) { 

     String what =  

       action.getActionTerm().getTerm(0).toString(); 

     getPogamutBot().getLog().info("Action: say = " + what); 

     getPogamutBot().getAct().act( 

          new SendMessage().setGlobal(true).setText(what)); 

   } 

   action.setResult(true); 

   feedback.add(action); 

} 

Text 10. Příklad implemetace akce přetížením metody act 

Výše v textu jsem uvedl, že implementace akcí neobsahuje přímo jejich 

vykonání, ale jen přidání jejich kódu do fronty agenta Pogamutu, který ji pravidelně 

čte a kód v ní obsažený spouští. Předání kódu do fronty synchronizuje vykonávání 

akcí tak, aby se prováděli pouze v čase volání logiky agenta Pogamutu, tak jak to 

platforma Pogamut předpokládá. Součástí kódu zabaleného do fronty je navíc 

informace o typu akce. Fronta se chová tak, že v okamžiku přidávání nové akce 

zkontroluje, zda v ní již neexistuje akce stejného typu, a pokud ano, tak jí vymaže, 

protože nově příchozí akce by její efekt stejně zrušila. Například dvě volání akce 
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navigate s různými parametry v jedné iteraci logiky mají za následek pouze 

zbytečné hledání cesty k prvnímu cíli, která se následně zahodí a vůbec se nepoužije. 

U některých jiných akcí takové volání může dokonce způsobovat problémy, kdy se 

agent „zasekává“ při pohybu. 
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Kapitola 5  

Implementace scénářů ve zvolených jazycích 

Obsahem této kapitoly je popis implementace jednotlivých scénářů, které 

jsem navrhl v předchozí kapitole (viz Kapitola 4). Každý ze čtyř scénářů tvoří jednu 

podkapitolu, v níž je postupně popsaná implementace v if-then pravidlech, GOALu, 

Jasonu a POSHi, celkem tedy šestnáct popisů implementace. Součástí každého 

popisu je ukázka zdrojového kódu agenta. Kompletní zdrojové kódy k jednotlivým 

scénářům jsou součástí CD, které je přílohou této diplomové práce. 

If then pravidla jsem implementoval v jazyku Java, která je nativním jazykem 

platformy Pogamut a není tedy potřeba vytvářet adaptér pro jiný obecný 

programovací jazyk. If then pravidla v čistě reaktivní formě (bez paměti) omezují 

možnosti designéra (viz Kapitola 2). Pro implementaci scénářů používám if then 

pravidla, která agentovi dovolují používat paměť. Pro lepší přehlednost zápisu navíc 

dovoluji sdružovat sadu pravidel do jedné metody (modulu), navíc tím bude tento 

modul znovupoužitelný na více místech bez nutnosti duplikace celého jeho kódu. 

Dále budu používat jen zmíněnou modifikaci. 

Ostatní MVA, kromě if-then pravidel, definují vlastní doménově specifický 

jazyk (domain specific language DSL) pro zápis programu agenta, ale architektura 

agenta je implementovaná v Javě. Všechny MVA zároveň definují akce, které jsou 

implementované v Javě a přitom je možné je volat z příslušného DSL. Toto 

propojení DSL a Javy s sebou nese problém, který spočívá v nutnosti určit, jak 

„chytré“ budou implementované akce. To znamená určit, které části logiky agenta 

budou implementované v Javě a které v DSL. Pro toto rozhodnutí neexistuje obecná 

odpověď, protože každý projekt má své specifické potřeby. Nicméně vývojář by měl 

mít tento fakt na paměti a vědomě rozhodnout, které části kódu je lepší 

implementovat v Javě a které v DSL[20 stránky 155,231-234]. 
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5.1 Scénář č. 1 

5.1.1 If-then pravidla 

V tomto scénáři má agent zadané dva paralelní cíle. První cíl agenta je běhat 

mezi dvěma náhodně zvolenými místy. S využitím možností Pogamutu lze tento cíl 

splnit provedením akce navigate ve chvíli, kdy agent doběhne na určené místo. 

Samotný pohyb dále vykonává Pogamut a v průběhu provádění pohybu agenta pro 

něj není potřeba aktivace žádného pravidla. Tím dosáhneme alespoň iluze 

paralelního vykonávání akcí. V době kdy se agent přesouvá, může provádět druhý 

cíl, kterým je sledovat pohledem hráče, pokud je to možné (hráč je vidět). Splnění 

cíle běhání vyžaduje jen krátkou aktivitu, přesto ve chvíli, kdy je aktivní, agent 

nemůže sledovat hráče. V případě, že by měl agent ještě třetí cíl, například stále 

mluvit, takovou situaci by již pomocí stejného triku nebylo možné zapsat. Bylo by 

nutné povolit volání více akcí zároveň, určit sjednocení podmínek pro každou 

možnou kombinaci cílů a zapsat pro ní pravidlo s voláním příslušných akcí. Tím 

však geometrickou řadou roste počet pravidel, které je nutné napsat a kód je již pro 

počet cílů v řádu jednotek neudržitelným. 

   // if-then pravidla pro behani 

   if (!info.isMoving()) { 

       if (info.atLocation(location1.getLocation(), 200.0)) { 

           // if(jsem na miste1) then bezim na misto2 

           getNavigation().navigate(location2); 

           return; 

       } 

       if (info.atLocation(location2.getLocation(), 200.0)) { 

           // if(jsem na miste2) then bezim na misto1 

           getNavigation().navigate(location1); 

           return; 

       } 

 

       // if(nehybu se a jsem nekde mimo) then bezim na misto1 

       if (true) { 

           getNavigation().navigate(location1); 

           return; 

       } 

   } 

 

   // if then pravidlo pro sledovani hrace 

   if (getPlayers().getNearestVisiblePlayer() != null) { 

       // if (vidim hrace) then koukam na nej 

       setFocus(getPlayers().getNearestVisiblePlayer()); 

       return; 

   } 
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Text 11. If-then pravidla prvního scénáře 

Běhání z místa na místo obsahuje samo o sobě problém P5-SEKVENCE 

(viz P5) ), která se zde skládá z akcí navigate(location1) a 

navigate(location2). K implementaci této sekvence je potřeba identifikovat 

disjunktní podmínky pro pozici agenta, kdy se jednotlivé akce spouští a zapsat je 

v pořadí v jakém jsou v sekvenci za sebou. 

5.1.2 GOAL 

GOAL umožňuje vykonávat akce paralelně a implementace scénáře č.1 je 

v něm tedy jednoduchá. Navíc lze sadu pravidel sdružit do modulu. Paralelně lze 

vykonávat i celé moduly. Implementace je tedy v daném případě velmi přímočará. 

Pro každý cíl je vytvořen jeden modul a oba moduly jsou volány současně v každém 

kroku  (viz podmínka bel(true)). Hlavní program je obsažen v bloku main 

module (viz Text 12). 

main module { 

  program{ 

   if bel(true) then run + look. 

  } 

} 

module run { 

 knowledge { 

  home(Location) :- place(barbara_home,Location,_). 

  park(Location) :- place(park,Location,_). 

 } 

 program{ 

  % If we are running, keep doing that. 

  if bel (navigation(traveling)) then skip.  

  

  % Run home 

  if bel(home(Location),not(atLocation(Location))) 

then runTo(Location). 

   

  % Run to park 

  if bel(park(Location),not(atLocation(Location))) 

then runTo(Location). 

 } 

} 

module look {  

 program{ 

  % Look at person with known location 

 - if bel(person(_, _,Location,_, _,_,_)) then 

lookAt(Location). 

 } 

} 
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Text 12. GOAL pravidla prvního scénáře 

5.1.3 Jason 

Jason nehledá následující akci na základě zkoušení všech pravidel v předem 

daném pořádí, jako se tomu děje v if-then pravidlech, GOALu a POSHi. Místo toho 

se v něm zapisují plány pro události, kterými jsou přidání/odebrání cíle, 

přidání/odebrání faktu z báze znalostí. Přidání se značí znaménkem +, odebrání 

znaménkem -. Cíl se značí vykřičníkem před názvem cíle. 

Plány se skládají z kontextu plánu, který slouží jako podmínka, definující, zda 

je možné v danou chvíli plán použít, a těla plánu, který obsahuje akce a vytváření 

nových cílů. Stejně jako GOAL, Jason umožňuje psát podmínky deklarativním 

způsobem a využívat unifikaci, pro získávání informací z báze znalostí.  

Nyní popíšu řešení problému P1-PARALEL (viz P1) Jason neposkytuje 

žádnou možnost, jak vykonávat akce paralelně. Pro tento scénář jsem využil 

podobného triku, jako v případě if-then pravidel, pro simulaci paralelního chování. 

Při přidání faktu player s hodnotou proměnné Visible nastavenou na true, 

přidám cíl focus, který následně zajistí vykonání akce lookAt a agent se tak otočí 

směrem k hráči. 

Druhý problém P5-SEKVENCE (viz P5) ) jsem vyřešil napsáním dvou plánů 

pro reakci na přidání faktu navigationState(isTargetReached). Každý 

plán má v kontextu podmínku, zda agent je na cílovém místě location1 nebo 

location2 a obsahuje přidání cíle pro navigaci na opačné místo. 

 Počáteční plán pro cíl init slouží k inicializaci, uložení náhodných bodů do 

paměti a přidání cíle pro přemístění agenta na první náhodnou pozici. Kód agenta pro 

tento scénář je v následujícím textu (viz Text 13). 
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/* Initial goal. */ 

!init.  

 

/* Plans */ 

+!init : true <-  

 /* Compute random locations. */ 

     cz.cuni.amis.pogamut.jason.botActions. 

       getRandomNavpointLocation(Location1); 

 cz.cuni.amis.pogamut.jason.botActions. 

       getRandomNavpointLocation(Location2); 

 +location1(Location1); 

 +location2(Location2); 

 !runTo(Location1). 

  

+navigationState(isTargetReached) :  

 location1(L1)  

 & cz.cuni.amis.pogamut.jason.botActions.atLocation(L1)  

 & location2(TargetLocation)  

 <-  

 say("Target1 reached."); 

 !runTo(TargetLocation). 

 

+navigationState(isTargetReached) :  

 location2(L2)  

 & cz.cuni.amis.pogamut.jason.botActions.atLocation(L2)  

 & location1(TargetLocation)  

 <-  

 say("Target2 reached."); 

 !runTo(TargetLocation). 

  

@myPlanLabel[atomic] 

+player( Id, Jmx, Name, Action, Visible, Rotation, Location, 

Velocity, Team, Crouched, Firing, _, _, _, _, _, _) 

 : Visible == true <- 

 say("I see people."); 

 !focus(Location). 

 

+!runTo(Target) <- 

 say("Move to target.");  

 cz.cuni.amis.pogamut.jason.botActions.navigate(Target); 

 !focus(Target). 

  

+!focus(Location) : true <-  

 say("focusing location..."); 

 cz.cuni.amis.pogamut.jason.botActions.lookAt(Location). 

Text 13. Implementace agenta v Jasonu pro první scénář 
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5.1.4 SPOSH 

V SPOSHi, stejně jako v ostaních použitých MVA, je také problém volat 

akce paralelně, tedy jsem využil stejného triku jako u if-then pravidel, že navigace 

stačí jen spustit a zařadil akci navigate do sekvence s akcí focusPlayer. Tato 

sekvence se vykonává v případě, že agent vidí hráče, což zajišťuje podmínka triggeru 

visiblePlayer. Pokud tato podmínka není splněna, aktivuje se cíl run, jehož 

podmínka je vždy splněna a spouští akci navigate. 

 

Obrázek 9 SPOSH plán pro scénář č. 1 

5.2 Scénář č. 2 

Scénář č.2 je velice podobný prvnímu scénáři, přesto obsahuje jiné problémy 

(P2-PRERUS, P4-NAVRAT), protože cíle agenta se v něm navzájem vylučují a 

z principu jich nelze dosahovat paralelně. Agent běhá stejně jako v prvním scénáři 

z místa na místo. Tuto činnost musí být agent schopný přerušit a opět se k ní vrátit. 

Přeruší jí ve chvíli, kdy vidí hráče, aby k němu mohl doběhnout. Ve chvíli, kdy agent 

doběhne na pozici hráče, je potřeba si nějak zapamatovat, že tam již byl. Vjemy 

z prostředí takovou informaci neposkytují a agent by nebyl schopen rozlišit situace, 

kdy běží k hráči nebo od hráče. Problém P4-NAVRAT je zde patrný v situaci, kdy 

agent doběhne k hráči a má se vrátit k běhání mezi dvěma místy.  

5.2.1 If-then pravidla 

Implementace přerušení pomocí if-then pravidel znamená uspořádání 

podmínek tak, aby pravidla pro důležitější cíl byla uvedena před pravidly pro méně 

důležitý cíl. Pokud je splněna jejich podmínka, agent se k vykonávání dalších 
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pravidel, které spouští dosahují méně důležitého cíle, vůbec nedostane. Následuje 

kód prvního pravidla, které zařídí, že agent běží k hráči, pokud ho vidí (viz Text 14). 

Podmínka prvního pravidla využívá jednak informace z prostředí o viditelnosti hráče 

a jednak hodnoty proměnné beenAtPlayer, kterou si agent sám aktualizuje 

pomocí if-then pravidel. Hodnota true je přiřazena pomocí vnořeného pravidla do 

první podmínky. Hodnota false je přiřazena pomocí pravidel prvního cíle, vždy když 

agent doběhne do jednoho z bodů, mezi kterými se pohybuje. 

if(players.getNearestVisiblePlayer() != null && 

   !beenAtPlayer){  

   if(info.atLocation(players.getNearestVisiblePlayer())){ 

 beenAtPlayer = true; 

 return; 

   }  

   if(true){ 

      navigation.navigate(players.getNearestVisiblePlayer()); 

      return; 

   } 

} 

Text 14. If-then pravidlo pro běhání k hráči 

Problém P4-NAVRAT je zde vyřešen tak, že si agent pamatuje poslední 

místo kam běžel v pravidlech pro cíl běhání mezi dvěma místy. Do zapamatovaného 

místa se vydá v případě, že někde mimo cílové body a má plnit tento cíl. 

5.2.2 GOAL 

V GOALu je možné využít v podstatě totožného řešení jako v if-then 

pravidlech. Pro větší přehlednost a demonstrování možností GOALu jsem zvolil 

jinou variantu. Agent má celkem tři cíle (goToPlayer, goPark a goHome) a 

každý cíl je plněn jedním stejnojmenným modulem. Cíle jsou také v tomto pořadí 

seřazené sestupně dle priority, respektive poslední dva jsou rovnocenné. Hlavní 

program obsahuje tři podmínky testující přítomnost daného cíle v paměti, seřazené 

podle priorit. Podmínka pro cíl goToPlayer je rozšířená o test, zda je v bázi 

znalostí agenta přítomný fakt person, který značí, že agent vidí hráče. Každá 

podmínka, pokud platí, aktivuje přiřazený modul (viz Text 15). 
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main module { 

  program{ 

   if goal(goToPlayer),bel(person(Name,Location))  

                                then goToPlayer. 

   if goal(goPark) then goPark. 

   if goal(goHome) then goHome. 

  } 

} 

Text 15. GOAL pravidla hlavního modulu druhého scénáře 

Rozdělení na moduly navíc usnadní řešení P4-NAVRAT, protože daný cíl 

bude v paměti stále přítomný, pouze se dočasně nebude vykonávat, dokud bude 

přítomný cíl s vyšší prioritou. 

Moduly goPark a goHome jsou téměř totožné, uvedu zde tedy jen modul 

goPark (viz Text 16), který obsahuje tři pravidla.  

1) Pokud agent již běží, nedělej nic. 

2) Pokud je agent v parku, smaž cíl goPark, přidej cíl goHome a přidej cíl 

goToPlayer. 

3) Pokud agent není v parku (a z prvního pravidla víme, že nikam neběží), 

běž do parku. 

module goPark { 

  knowledge { 

    park(Location) :- place(park,Location,_).   

  } 

  

  program{ 

    % If we are traveling, keep doing that. 

    if bel (navigation(traveling)) then skip.  

  

    % At park 

    if bel(park(Location),atLocation(Location)) then 

     drop(goPark)+adopt(goHome)+adopt(goToPlayer). 

   

    % Run park 

    if bel(park(Location),not(atLocation(Location))) then  

     runTo(Location).  

 } 

}  

Text 16. GOAL pravidla modulu goPark 

Modul navíc obsahuje sekci knowledge, která definuje pravidlo pro získání 

pozice parku z báze znalostí. 
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Poslední modul, který zde popíšu je modul goToPlayer, jež zajišťuje 

běhání agenta za hráčem. Má dvě následující pravidla: 

1) Pokud je agent u hráče, smaž cíl goToPlayer. 

2) Pokud agent vidí hráče, běž k hráči. 

module goToPlayer { 

  program{ 

    %reached player location,drop goal 

    if bel(person(Name,Location),atLocation(Location))  

     then drop(goToPlayer). 

     

    %run to player 

    if bel(person(Name,Location)) then runTo(Location). 

  } 

} 

Text 17. GOAL pravidla modulu goToPlayer 

5.2.3 Jason 

Myšlenka implementace v Jasonu je stejná jako u if-then pravidel, tedy v bázi 

znalostí si pamatovat si cíl, kam mám namířeno a pamatovat si, zda jsem již byl u 

hráče. Aktualizace obou informace je vidět v následujícím pravidle (viz Text 18) pro 

reakci na doběhnutí agenta na místo location1. 

+navigationState(isTargetReached) :  

 location1(L)  

 & cz.cuni.amis.pogamut.jason.botActions.atLocation(L)  

 & location2(TargetLocation)  

 <-  

 say("Target1 reached."); 

 -+beenAtPlayer(false); 

 say("Running to Location2."); 

 -+targetLocation(TargetLocation); 

 !runTo(TargetLocation). 

Text 18. Plán Jasonu pro reakci na doběhnutí agenta na místo location1 

Pravidlo v následující ukázce (viz Text 19) zajišťuje, že agent běží k hráči, 

pokud ho vidí. Viditelnost zajišťuje hodnota true proměnné Visible. 
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@myPlanLabel[atomic] 

+player( _, _, _, _, Visible, _, PlayerLocation, _, _, _, _, 

_, _, _, _, _, _)  

: runningToPlayer(false)  

  & beenAtPlayer(false)  

  & targetLocation(OldTarget) 

  & Visible == true  

<- 

 -+runningToPlayer(True); 

 !runTo(Location); 

 .wait("+navigationState(isTargetReached)"); 

 -+beenAtPlayer(true); 

 say("Player location reached"); 

 !runTo(OldTarget). 

Text 19. Plán Jasonu pro reakci na agenta na spatření hráče 

5.2.4 SPOSH 

Plán pro druhý scénář v POSHi má dva cíle visitPlayer a run, seřazené 

sestupně dle priority. První cíl je platný, pokud platí podmínky visiblePlayer a 

playerNotVisited. Pokud podmínky platí, volá se akce visitPlayer, jinak 

se volá akce navigate z druhého cíle, který žádné podmínky pro spuštění nemá. 

 

Obrázek 10 SPOSH plán pro scénář č.2 

Akce visitPlayer si zjistí pozici hráče a vykonává pohyb agenta směrem 

k hráči. Akce navigate obsahuje následující tři podmínky: 

1) Agent již běží na jedno ze dvou míst, potom se nic neděje. 

2) Agent doběhl na místo location1 nebo měl namířeno na místo 

location2, ale není tam. Potom spustí navigaci na místo location2. 
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3) Stejné jako předchozí pravidlo, ale s prohozenými místy location1 a 

location2. 

Kam měl agent namířeno si pamatuje v proměnné currentTarget, která je 

aktualizovaná při volání akce navigate. 

String currentTarget = "location1"; 

    @SPOSHAction 

    public ActionResult navigate() { 

 

        if (navigation.isNavigating() && 

            (navigation.getCurrentTarget().equals(location1) 

         || navigation.getCurrentTarget().equals(location2)))  

        return ActionResult.RUNNING_ONCE; 

 

        if(atLocation1()  

        || (currentTarget.equals("location2")  

            && !atLocation2())){ 

        currentTarget = "location2"; 

        navigation.navigate(location2); 

        if(atLocation1()){playerVisited = false;} 

        return ActionResult.RUNNING_ONCE; 

        } 

 

        if(atLocation2()  

        || (currentTarget.equals("location1")  

          && !atLocation1())){ 

        currentTarget = "location1"; 

        navigation.navigate(location1); 

        if(atLocation2()){playerVisited = false;} 

        return ActionResult.RUNNING_ONCE; 

        } 

 

        return ActionResult.FINISHED; 

    } 

Text 20. Kód akce navigate pro druhý scénář v SPOSHi 

5.3 Scénář č. 3 

V třetím scénáři má agent dva cíle: sebrat štít, vždy když je vytvořený, jinak 

čekat na místě doplňování zdraví, a musí reagovat na událost, že po něm někdo střílí. 

Problematická část v implementaci tohoto scénáře se ukázala být jako ověřování, kdy 

už je na svém místě obnovený štít neboť tuto informaci prostředí neposkytuje, pokud 

agent dané místo nevidí. V if-then pravidlech a POSHi jsem pro tuto situaci využil 

znalosti, že štít se automaticky obnoví po 30 vteřinách od sebrání. K počítání času 

pak třídu Cooldown z platformy Pogamut, která hlídá uplynutí daného intervalu od 
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posledního volání její metody use. V GOALu se čas počítá přímo v bázi znalostí 

agenta a aktualizuje se v event modulu.  V Jasonu je využitá interní akce pro 

zpožděné přidání cíle. 

5.3.1 If-then pravidla 

Implementace třetího scénáře si vystačila se čtyřmi pravidly. První pravidlo 

kontroluje, zda agent právě sebral štít a reaguje na něj zapamatováním si času 

sebrání,  aby věděl, kdy pro něj má běžet znovu. Třetí pravidlo ve své podmínce 

ověřuje, zda byl agent v posledních třech vteřinách střelen a v takovém případě si 

agent vybere náhodné místo směrem od útočníka a na něj běží. Poslední pravidlo 

zajišťuje, že agent běží čekat na místo na mapě, kde se doplňuje zdraví. 

    if(isArmorPickedUpOnce()) 

    { 

      armorSpawnWatcher.use(); 

      return; 

    } 

    if (armorSpawnWatcher.isCool()) { 

      log.info("Action: NAVIGATE_TO_ARMOR"); 

      navigation.navigate(armorPickupPoint); 

      return; 

    } 

 

    if (senses.getLastShot() != null 

        && senses.getLastShot().isBulletHit() 

        && ((bot.getSelf().getSimTime() - senses.getLastShot() 

            .getSimTime()) < TimeUnitToMillis.toMillis(3, 

            TimeUnit.SECONDS))) { 

      log.info("Action: NAVIGATE_AWAY"); 

      navigation.navigate( 

       this.getLocationAwayFrom(guardingPoint.getLocation())); 

      return; 

    } 

     

    if (armorSpawnWatcher.isHot()) { 

      log.info("Action: NAVIGATE_HEALTH"); 

      navigation.navigate(healtPoint); 

      return; 

    } 

Text 21. If-then pravidla pro scénář č. 3 
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5.3.2 GOAL 

V GOALu je implementace v  stejná jako pomocí if-then pravidel. Rozdíl je 

v tom, že nepotřebujeme první pravidlo sledující sebrání armoru a restart počítání 

času do obnovení (viz Text 22).  

main module { 

 program{ 

           %armor spawned, run for it 

  if bel( 

   pickup(UnrealID, Position, Category, small_armor), 

   itemSpawned(UnrealID))  

           then navigate(UnrealID). 

   

  %under shooting, run away 

  if bel(shot(Ammount),  

            Ammount > 0, 

            awayFromGuardingPoint(Away))  

           then navigate(Away). 

  

  %run for health 

  if bel( 

   pickup(UnrealID, Position, Category, health), 

   itemSpawned(UnrealID))  

           then navigate(UnrealID). 

 } 

} 

Text 22. Pravidla main modulu GOALu pro scénář č. 3 

Toto pravidlo je nahrazeno sadou třech pravidel v event modulu (viz Text 

23). První pravidlo aktualizuje stav předmětů na obnovený (spawned), pokud je 

agent vidí. Druhé pravidlo resetuje čas do obnovení u předmětů, které agent nevidí 

na místě, ale vidí místo, kde se obnovují. Třetí pravidlo kontroluje, zda uběhnul čas 

do obnovení předmětu od posledního resetu a pokud ano, uloží informaci o obnovení 

předmětu do báze znalostí agenta. 
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  % We see the item so the item is spawned, 

  forall bel( 

    itemSpawns(NavPointId,OldSpawnTime), 

    number(OldSpawnTime), item(_, _, _, NavPointId))  

  do  

    delete(itemSpawns(NavPointId,OldSpawnTime)) + 

    insert(itemSpawns(NavPointId,spawned)). 

   

  % We see the navpoint but we don't see the item, 

  % compute time when item will spawn  

  forall bel(itemSpawns(NavPointId,spawned), 

    navPoint(NavPointId,_,_), 

    not(item(_, _, _, NavPointId)),  

    pickup(NavPointId, _, _, ItemType), 

    spawnTime(ItemType, SpawnDelay),  

    get_time(Now),  

    SpawnTime is Now + SpawnDelay)  

  do  

    delete(itemSpawns(NavPointId,spawned)) +  

    insert(itemSpawns(NavPointId,SpawnTime)). 

   

  %Time has passed, item must be spawned now 

  forall bel( 

    itemSpawns(NavPointId,SpawnTime), 

    number(SpawnTime),  

    get_time(Now),  

    Now >= SpawnTime)  

  do  

    delete(itemSpawns(NavPointId,SpawnTime)) +  

    insert(itemSpawns(NavPointId,spawned)). 

Text 23. Pravidla event modulu pro sledování obnovování předmětů 

5.3.3 Jason 

Skript agenta v Jasonu (viz Text 24) začíná plánem init, kde se do báze 

znalosti agenta ukládají pozice míst, kde se obnovuje armor a zdraví. Dále obsahuje 

plány getArmor a getHealth, které agenta na tyto místa navigují. Následuje 

plán pro reakci na událost navigationState(isTargetReached), který 

dle podmínky v kontextu reaguje pouze na dosažení místa, kde se obnovuje armor. 

Tento plán využívá interní akce Jasonu .at pro zpožděné přidání cíle getArmor. 

Tím je dosaženo toho, že agent každých třicet vteřin běhá sebrat armor, který se 

tomto intervalu obnovuje. Následují dva plány pro reakci na událost  botdamaged, 

která je vytvořena vždy, když je agent zraněn. První plán má k dispozici odkaz na 

útočníka, který agenta zranil a naviguje ho směrem od něj. Druhý plán odkaz na 

útočníka nemá, protože agent útočníka nevidí a tedy běží na místo, kde se doplňuje 
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zdraví. Oba plány se neaktivují v případě, že agent právě běží sebrat armor, což 

zajišťuje podmínka v jejich kontextu. 

/* Initial beliefs and goals. */ 
currentTarget(none). 
!init.  
 
/* Plans */ 
+!init : true <-  
  cz.cuni.amis.pogamut.jason.actions.getArmorLocation(ArmorLocation); 
  +armorLocation(ArmorLocation); 
  cz.cuni.amis.pogamut.jason.actions.getHealthLocation(HealthLocation); 
  +healthLocation(HealthLocation); 
  !getArmor. 
  
+!getArmor : armorLocation(ArmorLocation) 
     <- 
  -+currentTarget(ArmorLocation); 
  !runTo(ArmorLocation). 
 
+!getHealth : healthLocation(HealthLocation) 
    <- 
    -+currentTarget(HealthLocation); 
    !runTo(HealthLocation). 
   
+navigationState(isTargetReached) :  
 armorLocation(ArmorLocation) 
 & currentTarget(ArmorLocation) 
 <- 
 .at("now +30 seconds","+!getArmor"); 
 !getHealth.     
     
@botDamageShooter[atomic] 
+botdamaged( DamageAmmount, _, _, _, _, _, _, _, Shooter) : 
    & Shooter \== null 
    & currentTarget(Target) 
    & armorLocation(ArmorLocation) 
    & Target \== ArmorLocation 
 <-   
    .drop_intention("getHealth"); 
    cz.cuni.amis.pogamut.jason.actions.getLocationAwayFrom(Shooter,Away); 
    cz.cuni.amis.pogamut.jason.botActions.navigate(Away). 
 
@botDamageUnknownShooter[atomic] 
+botdamaged( DamageAmmount, _, _, _, _, _, _, _, Shooter) : 
 & Shooter == null 
 & currentTarget(Target) 
 & armorLocation(ArmorLocation) 
    & Target \== ArmorLocation 
 <-   
 !getHealth. 
  
@myPlanLabel2[atomic] 
+!runTo(Target) <- 
 say("Navigate to target.");  
 cz.cuni.amis.pogamut.jason.botActions.navigate(Target). 
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Text 24. Skript agenta v Jasonu pro scénář č. 3 

5.3.4 SPOSH 

Plán v SPOSHi pro třetí scénář (viz Obrázek 11) obsahuje tři cíle 

pickArmor, runAway a pickHealth, které odpovídají těm v zadání scénáře. 

V uvedeném pořadí jsou sestupně seřazené podle priority. Každý má jednu akci a 

jednu podmínku. Pokud agent ví, že je obnovený armor, běží ho sebrat. Jinak pokud 

na něj jiný agent střílí, utíká od něj pryč. Když neplatí ani jeden z případů, běží 

sebrat zdraví a tam čeká. 

 

Obrázek 11SPOSH plán pro scénář č. 3 

5.4 Scénář č. 4 

5.4.1 If then pravidla 

Při implementaci čtvrtého scénáře návrh nejvíce komplikovaly sekvence akcí 

protože v if then pravidlech neexistuje žádná struktura, která by takový případ 

popisovala. Jako nejpřehlednější se nakonec ukázalo implementovat pomocí if-then 

pravidel stavový automat (viz Text 25) a všechny podmínky založit na jeho stavech, 

které jsou následující: StartingNewDay, GointToCinema, 

WaitingAtCinema, GoingToPark, WaitingAtPark, 

GoingHomeAndConversating a SayingGoodbye.  
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if(canSeeNonGreetedPlayer()) 

{ 

  navigation.stopNavigation(); 

  doGreeting(getNonGreetedPlayer()); 

  return; 

} 

   

if (currentState == State.StartingNewDay) { 

  initializeNewDay(); 

  currentState = State.GointToCinema; 

  comm.sendGlobalTextMessage("Going to the cinema."); 

  return; 

} 

     

if(currentState == State.GointToCinema){ 

   if(Place.CINEMA.placeReached(bot.getLocation())){ 

     currentState = State.WaitingAtCinema; 

     comm.sendGlobalTextMessage("Waiting at the cinema."); 

     waitingAtCinema.heat(); 

     return; 

   } 

   if(true){ 

     navigation.navigate(Place.CINEMA.getPlaceLocation());     

     return; 

   } 

} 

Text 25. Ukázka if-then pravidel pro scénář č.4 

Druhá možnost jak psát if-then pravidla je testovat v podmínce, zda agent a 

prostředí jsou v požadovaném stavu, například: agent je na požadovaném místě. 

Implementace ukázala, že při tomto postupu je již při pěti a více podmínkách 

náročné domyslet, za jakých okolností se agent do daného stavu může dostat. 

Určitým místem může někdy jen probíhat a přitom běžet úplně jinam. Podmínka se 

pak musí rozšířit o test na další stav agenta, například zda je v pohybu. Designér pak 

snadno ztratí přehled a jistotu v tom, kdy se které pravidlo aktivuje. 

5.4.2 GOAL 

Implementace čtvrtého scénáře v GOALu je v principu stejná jako 

implementace pomocí if-then pravidel, pouze místo testování aktuálního stavu, 

využívám vlastnosti GOALu a testuji, zda má agent definovaný cíl. Jednotlivé cíle 

jsem definoval tak, že jeden cíl odpovídá jednomu stavu v implementaci čtvrtého 

scénáře v if-then pravidlech. Takový cíl má agent definovaný vždy právě jeden. 

V následující ukázce (viz Text 26) jsou vidět první tři pravidla z programu pro čtvrtý 

scénář v GOALu. První pravidlo zajišťuje pozdravení jiného agenta a uložení jeho 
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jména mezi pozdravené. Druhé pravidlo inicializuje nový den smazáním jmen všech 

již pozdravených agentů a zároveň mění aktuální cíl na přesun do kina. Třetí pravidlo 

testuje, zda je agent již v kině a pokud ano, mění aktuální cíl na čekání v kině a 

ukládá čas příchodu agenta do kina do báze znalostí. 

if bel( person(Name), 

        not(greeted(Name))) then  

  stop +  

  insert(greeted(Name)). 

   

if bel( a-goal(startingNewDay)) then 

  deleteGreeted + 

  drop(startingNewDay) +  

  adopt(gointToCinema) + 

  say("Going to the cinema."). 

   

if bel( a-goal(gointToCinema), 

        cinema(Cinema,_), 

        atLocation(Cinema), 

        get_time(Now)) then 

  drop(gointToCinema) + adopt(waitingAtCinema) + 

  insert(waitingAtCinemaStart(Now))+ 

  say("Waiting at the cinema."). 

Text 26. Ukázka GOAL pravidel hlavního modulu čtvrtého scénáře 

5.4.3 Jason 

Implementace chybí. 

5.4.4 SPOSH 

Implementace chybí. 
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Kapitola 6  

Porovnání použitých MVA a navržení možných vylepšení 

6.1 Nalezení nevhodně řešených problémů MVA 

Problémy při implementaci scénářů činilo buď vytváření sekvencí 

akcí/chování nebo paralelní nezávislé ovládání různých efektorů (hlava, ruce, nohy) 

agenta. Příkladem jsou implementace scénářů č.1 a č. 4.  Ve scénáři č.1 je cílem IVA 

je doběhnout na konkrétní místo a zároveň se rozhlížet po okolí, zda uvidí hráče. 

Efektory jsou zde dva: nohy a hlava. Ze čtyř testovaných MVA obsahuje podporu 

pro vykonávání paralelních akcí pouze GOAL a if-then pravidla lze lehce rozšířit, 

aby takovou podporu poskytovala. If-then pravidla i GOAL jsou z principu 

bezstavové, proto v nich byla obtížnější implementace sekvence, která pro 

automatizované vykonávání nutně stav potřebuje. Je totiž nutné si pamatovat, kterou 

akcí sekvence se má pokračovat v dalším kroku. Sekvence se nejlépe 

implementovaly v SPOSHi a Jasonu. 

Ve všech MVA bylo možné pohodlně přerušit aktuální chování a reagovat na 

událost z prostředí. Problémy činilo následné navrácení agenta k původnímu 

chování, neboť všechny MVA, kromě Jasonu, si nepamatují stav aktuálně 

prováděného chování. Je tedy na designérovi, jak si stav přerušeného chování uloží 

do paměti agenta, aby na něj bylo možné navázat. Navrácení k přerušenému chování 

má svá úskalí i v Jasonu, záleží na vlastnostech volaných akcí v plánu. 

V následujících sekcích této podkapitoly detailněji rozeberu nevhodně řešené 

problémy jednotlivých MVA. 

6.1.1 If then pravidla 

Paralelní cíle v nich není možné plnit, neboť nedovolují z principu vybrat 

více než jednu akci.  

6.1.2 GOAL 

GOAL podobně jako If then pravidla vybírá jedno pravidlo k provedení, 

ovšem na jeho pravé straně lze pomocí operátoru ‘+‘spojit více akcí a provést je tak 

v jeden okamžik. Je s tím ale spojena ta komplikace, že designér musí stanovit 
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podmínky, kdy se má spustit pouze jedna z akcí a kdy obě zároveň, to vede jednak 

k duplikaci kódu, protože typicky podmínka pro obě akce zároveň je logickým 

spojením podmínek pro jednotlivé akce a jednak to vede k exponenciálnímu růstu 

počtu pravidel (co podmínka to pravidlo) vzhledem k počtu spojovaných akcí. Uvedu 

příklad spojení tří akcí: akce1, akce 2 a akce 3 s podmínkami pod1, pod2 a pod 3. 

IF pod1 AND pod2 AND pod3 THEN akce1 + akce2 + akce 3 

IF pod1 AND pod2 THEN akce1 + akce2 

IF pod1 AND pod3 THEN akce1 + akce 3 

IF pod2 AND pod3 THEN akce2 + akce 3 

IF pod1 THEN akce1 

IF pod2 THEN akce2 

IF pod3 THEN akce3 

 

GOAL neobsahuje žádnou konstrukci, která by umožňovala návrat 

k přerušenému chování. Stejně tak neobsahuje žádnou konstrukci, která by 

umožňovala vytvořit přechodové chování. 

6.1.3 SPOSH 

Jak jsem uvedl v kapitole 2 (Kapitola 2), SPOSH je variantou behavior trees a 

implementace paralelních chování v něm znamená samostatně provádět 

vyhodnocování více stromů, pro každý efektor agenta jeden nebo vytvořením nového 

typu uzlu pro paralelní spouštění potomků, podobně jako paralela v BT. Momentálně 

ani jedna z těchto funkcí není v POSHi zahrnuta. Lze ji nahradit, podobně jako u 

GOALu, sdružováním akcí do jedné nové, protože designér má možnost jednoduše 

definovat vlastní akce. Toto řešení má stejné problémy, jako řešení zapsané 

v GOALu (viz výše). 

V porovnání s předchozími MVA má SPOSH již lépe vyřešeno přerušení 

chování v tom smyslu, že je možné na nedokončené chování navázat v místě 

přerušení. Vykonává se vždy plán pro chování s platnou podmínkou a zároveň 

nejvyšší prioritou. Po dokončení plánu s vyšší prioritou agent pokračuje v započatém 
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plánu s nižší prioritou, za předpokladu, že je stále relevantní ho vykonávat v dané 

situaci (jeho podmínka je stále platná).  

Přechodové chování SPOSH neřeší a nechává stejně jako GOAL čistě na 

designérovi. 

6.1.4 Jason 

Problém plnění paralelních cílů je i v Jasonu řešitelný zavedením vlastních 

akcí sdružujících provedení více základních akcí prostředí do jedné. Jason si 

stejně jako SPOSH udržuje stav rozpracovaných plánů a navíc dovoluje 

designérovi předefinovat funkci, která vybírá plán, kterým se bude 

pokračovat v aktuálním kroku. Tato funkce je definovaná tak, že vrací pouze 

jeden plán. Pokud by vracela více plánů, bylo by možné jejím 

předefinováním dosáhnout plnění paralelních cílů. Pokud bychom chtěli 

využít takové řešení, je důležité si uvědomit, že designér musí ještě vyřešit 

otázku: Jak rozpoznat plány, které lze aktuálně vykonávat paralelně? 

Odpověď na tuto otázku nabízí následující podkapitola 6.2 

Jason si udržuje aktuální stav plánů pro jednotlivé chování a poskytuje tedy 

designérovi podporu při řešení přerušení chování a následném návratu k jeho 

vykonávání. 

Přechodové chování není opět ani v Jasonu nijak řešeno. 

 

Následující tabulka (viz Tabulka 1) obsahuje shrnutí problémů při návrhu 

agenta zmíněných v této kapitole. Informace v tabulce udávají, zda je 

problém řešitelný s podporou MVA nebo ho musí řešit designér nebo nelze 

s daným MVA řešit vůbec. 



60 

 

 Plnění paralelních 

cílů (paralelní 

chování) 

Návrat 

k přerušenému 

chování 

Přechodové 

chování 

If then pravidla Po modifikaci 

designér sdružením 

akcí, jinak nelze 

Nelze Designér 

GOAL Designér 

sdružením akcí 

GOAL Designér 

SPOSH Designér 

sdružením akcí 

SPOSH Designér 

Jason Designér 

sdružením akcí 

Jason Designér 

Tabulka 1 Přehled  řešení definovaných problémů MVA v jednotlivých MVA 

6.2 Návrhy vylepšení MVA 

Podněty pro návrhy vylepšení mechanismu výběru akcí vycházejí z předchozí 

podkapitoly (6.1). Žádný z testovaných mechanismů neposkytuje komfortní nástroj 

pro specifikaci paralelního chování, které je využíváno ke kontrole více efektorů 

agenta v jednom kroku MVA. Návrh vylepšení spočívá v rozšíření specifikace akce o 

definici efektoru (zdroje), který slouží k jejímu vykonání, a rozšíření specifikace 

chování o funkci vracející reálné číslo označující jeho prioritu. V každém kroku 

MVA všechna definovaná chování vrací seznam akcí požadovaných k provedení. Na 

základě této informace je možné v rámci algoritmu MVA automaticky vyhodnotit, 

která chování lze vykonat paralelně. Vykonat paralelně lze navzájem nekonfliktní 

chování, která požadují vykonání akcí na vzájemně různých efektorech. V případě, 

že dvě chování jsou konfliktní, budou vykonány akce chování s vyšší prioritou. 

6.3 Popis metodiky návrhu chování IVA pro rozšířený MVA  

Metodika popsaná v této podkapitole představuje souhrn doporučených 

praktik a postupů pro tvorbu chování IVA pro rozšířený MVA. V následujícím 

popisu metodiky jsem použil a v některých bodech modifikoval metodiku Behavior 

oriented design (BOD) [11], kterou vytvořila J. Bryson. Cílem její metodiky je co 
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nejvíce usnadnit vývoj kompletních komplexních agentů. K tomu je zapotřebí udržet 

návrh agenta pokud možno maximálně jednoduchý, aby byl lehce pochopitelný, 

rozšiřitelný a udržovatelný. 

Nyní uvedu mnou modifikovanou metodiku BOD. Změny oproti původní 

metodice jsou vyznačeny podtržením písma a kurzívou. 

Metodika BOD se skládá ze tří hlavních kroků: 

1. Počáteční dekompozice 

2. Sady heuristik pro stanovení, která reprezentace je nejlepší pro 

reprezentaci aspektů inteligence agenta 

3. Iterativní metodika vývoje s pravidly pro refaktoring systému za 

účelem zachování jednoduchosti při současném zvyšování schopností. 

Počáteční dekompozice je sada kroků. Jejich správné provedení není zásadní, 

protože hlavní vývojový postup zahrnuje kroky pro korekci chyb z počáteční fáze. 

Nicméně dobrá práce v této fázi významně zjednodušuje zbytek procesu.  

1. Specifikujte na obecné úrovni, co má agent dělat. 

2. Popište pravděpodobné aktivity jako sekvence akcí. Tyto sekvence budou 

základem pro reaktivní plány.  

3. Identifikujte seznam senzorických a akčních primitiv na základě předchozího 

kroku. U akčních primitiv navíc specifikujte zdroje (efektory) potřebné k jejich 

provedení. Specifikováním zdrojů se zjistí, která primitiva lze vykonávat zároveň a 

tedy není u nich nutné vzájemně řešit funkci priority. 

4. Identifikujte stav agenta a prostředí potřebný k aktivaci popsaných aktivit. Sdružte 

do skupin související prvky stavů a na nich závislá primitiva sdružte do popisu 

chování. Výsledkem je základ knihovny chování. 

5. Identifikujte cíle agenta a určete maximální interval jejich priority pro jednotlivé 

zdroje. Spočítejte u kolika cílů mají intervaly neprázdný průnik. Je-li velikost průniku 

větší než 2, pravděpodobně bude náročné navrhnout správně funkci priority pro cíle 

z průniku. Cíle jsou základem nejvyšší úrovně reaktivních plánů.  

6. Vyberte první chování k implementaci. 

 

Seznam vytvořený během výše uvedeného procesu by měl být uchován, 

neboť je důležitou součástí agentovy dokumentace. Proces dokumentace je popsán 

v práci J. Bryson [11] v sekci 8. 
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Iterativní vývoj 

1. Vyberte další část specifikace, kterou chcete implementovat. 

2. Rozšiřte agenta o tuto implementaci. 

a. Vytvořte chování a reaktivní plány a  

b. otestujte a odlaďte kód. 

3. Revidujte současnou specifikaci. 

Proces vytvoření chování a reaktivních plánů je stejně jako proces revize 

současné specifikace popsán v práci J. Bryson [11] v sekcích 5 a 6.  

Tato nová metodika zatím nebyla ověřena v praxi a její další rozpracování je 

předmětem případné budoucí práce. 
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Kapitola 7  

Implementace formalismu RBAS 

V předchozí kapitole byla navržena vylepšení metody BOD pro návrh agentů. 

Základem vylepšení je přidání informace k akcím, která část agenta je potřeba pro 

jejich vykonání, tedy jaký zdroj (v angličtině resource) akce potřebuje. Od toho je 

odvozen název nového formalismu Resource Based Action Selection (RBAS). 

Obsahem této kapitoly je popis implementace prototypu mechanismu výběru akcí 

RBAS a popis scénářů implementovaných v tomto formalismu. 

7.1 Volba implementačního jazyka  

Pro implementaci výše zmíněného prototypu jsem použil jazyk Java, 

v kterém je rovněž implementovaná použitá platforma Pogamut. Při volbě 

libovolného jiného jazyka by bylo nutné navíc tento jazyk s platformou Pogamut 

propojit. V případě vlastního DSL by propojení znamenalo napsat pro něj interpret a 

v případě obecného programovacího jazyku by to znamenalo napsat adaptér pro 

Pogamut. Mnou zvolený postup byl z výše uvedeného důvodu časově efektivnější. 

7.2 Popis implementace  

Implementace RBAS obsahuje následující 4 důležité části: 

1) jádro, které vyhodnocuje zaregistrované plány 

2) kontext, který poskytuje možnost předat plánu informace z prostředí a 

sdílet informace mezi různými plány 

3) interface IResourceAction, který definuje požadovaný zdroj identifikátor 

zdroje (typ String), prioritu zdroje (typ double) a instanci interfacu 

Runnable, která obsahuje kód samotné akce 

4) interface pro plány IPlan<T>, které je možné registrovat a abstraktní 

třídu PlanBase<T>, kde T je typ třídy kontextu, a která implementuje 

základním způsobem metody požadované interfacem, kromě metody 

getNeededResources, která tvoří hlavní plánu a vrací pole 

IResourceAction[]. 
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Algoritmus jádra funguje následovně: 

Od každého zaregistrovaného plánu si vyžádá informaci, které zdroje 

potřebuje a s jakou prioritou. Tuto informaci si uloží, aby se v jedné iteraci 

volala metoda plánu getNeededResources pouze jednou. Následně 

seřadí plány dle priority a pokud je priorita stejná (při správném návrhu by se 

to stát nemělo) vezme plán, který požaduje více zdrojů. Pokud je i počet 

zdrojů stejný, vybere plán, který byl dříve zaregistrovaný. Seřazené plány 

přidává jeden po druhém do fronty k vykonání a zároveň testuje, zda nově 

přidávaný plán nepožaduje zdroje, které si již vyžádaly plány ve frontě. 

Pokud požaduje jinými plány vyžádané zdroje, není do fronty zařazen. Jádro 

si zapamatuje, které plány byly zařazené do fronty a tato informace je 

předávaná plánům při volání metody getNeededResources v příští 

iteraci. Díky této informaci plán pozná, kdy je volán poprvé a má se 

inicializovat a kdy má pokračovat ve své činnosti. Plány z fronty jsou 

následně vykonané. 

7.3 Implementace scénářů 

7.3.1 Scénář č. 1 

První scénář byl implementován pomocí dvou paralelních plánů 

FocusNearestPlayerPlan a VisitLocationsPlan (viz Text 27). První 

jmenovaný plán je implementovaný tak, že pokud vidí hráče, požaduje efektor 

eyes. Pokud je plán spuštěn, tak se agent otočí na nejbližšího jiného agenta. Druhý 

plán je napsaný obecně pro situace, kdy se agent pravidelně přemísťuje z mezi 

několika body v prostředí. Udržuje si odkaz na aktuální bod, ke kterému agent běží a 

testuje, zda ho již dosáhl. Pokud je agent na místě aktuálního cílového bodu, přesune 

se plán k dalšímu bodu v pořadí a pokud další neexistuje, vrátí se zpět k prvnímu.  
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private Location getNextTarget() 
  { 
    //init or start over 
    if(locationsIterator == null || !locationsIterator.hasNext()) 
    { 
      locationsIterator = locations.iterator(); 
    } 
    return locationsIterator.next(); 
  } 
   
  @Override 
  public IResourceAction[] getNeededResources( 
    final Context context,  
    IRbasCoreInfo coreInfo) { 
      if(currentTarget == null ||    
         context.getBot().getInfo().atLocation(currentTarget)) 
    { 
      currentTarget = getNextTarget(); 
    } 
     
    return Resource.createArray(ResourceIds.feet, 1, new Runnable(){ 
        @Override public void run() { 
          context.getBot().getNavigation().navigate(currentTarget); 
        } 
      }); 
  } 

Text 27. Ukázka implementace plánu VisitLocationsPlan 

7.3.2 Scénář č. 2 

Druhý scénář byl implementován pomocí dvou paralelních plánů 

VisitLocationsScenario2Plan a VisitPlayerScenario2Plan. 

Implementace prvního zmíněného plánu je téměř stejná jako v případě prvního 

scénáře, ovšem kvůli jiné třídě kontextu definované interfacem plánu nebylo možné 

použít stejnou třídu. Navíc nyní tento plán nastavuje proměnnou 

isPlayerVisited na true, pokud agent doběhne až k hráči. Jiná třída kontextu 

byla nutná pro možnost zapamatování si, zda byl hráč již navštíven. 

7.3.3 Scénář č. 3 

Pro naimplementování třetího scénáře bylo potřeba vytvořit následující tři 

plány PickArmorPlan, RunAwayPlan a PickHealthPlan. Plány požadují 

efektor agenta feet s konstantní prioritou a jsou uvedeny v sestupném pořadí dle 

požadované priority.  
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7.3.4 Scénář č. 4 

Základní obíhání míst CINEMA, PARK a BARBARA_HOME ve čtvrtém scénáři 

implementuje  plán VisitLocationsScenario4Plan. Ten je místy 

přerušován plány WaitAtCinemaPlan, WaitAtParkPlan a 

GreetingPlanScenario4. Paralelně s nimi běží plán 

TalkingPlanScenario4. Implementace všech plánů kromě prvního 

zmíněného není ideální, protože podmínky pro spuštění spoléhají na konkrétní 

implementaci plánu VisitLocationsScenario4Plan. 

7.4 Otestování formalismu RBAS 

Otestování použitelnosti formalismu RBAS jsem v rámci diplomové práce 

provedl implementováním scénářů za použití zmíněného formalismu. Implementace 

jsem následně porovnal s implementacemi scénářů vytvořených s pomocí ostatních 

formalismů. K porovnání jsem zvolil metriku počtu rozhodovacích prvků v 

implementaci jednotlivých scénářů (viz Tabulka 2). Pro if-then pravidla a GOAL je 

rozhodovací prvek jedno if-then pravidlo. Pro Jason je to jeden plán a pro SPOSH je 

to jeden trigger obsažený v plánu. Pro RBAS je to jeden plán. 

 Scénář č. 1 Scénář č. 2 Scénář č. 3 Scénář č. 4 

If-then 5 6 4 16 

GOAL 7 11 3 13 

Jason 7 5 7 ? 

SPOSH 2 2 3 ? 

RBAS 2 2 3 5 

Tabulka 2 Porovnání počtu rozhodovacích prvků v implementacích scénářů 

Další možnou metrikou je evaluace použitelnosti pomocí srovnávací studie, 

v které by jednotlivé scénáře implementovali programátoři se srovnatelnou úrovní 

znalostí a zkušeností s programováním virtuálních agentů. Podobná studie byla 

provedena pro formalismus SPOSH a jazyk Java autory: J. Gemrot, Z. Hlávka, C. 

Brom[4].  V případě porovnání formalismů If-then,GOAL,Jason,SPOSH a RBAS by 

se jednalo o práci časově i rozsahem podstatně náročnější než odkazovaná studie a 

taková práce by si zasloužila být předmětem samostatné diplomové práce. 



67 

 

 

  



68 

 

Kapitola 8  

Závěr 

8.1 Dosažené cíle 

Diplomová práce v souladu se zadáním definuje obecné problémy MVA 

vycházející z nutnosti specifikace chování inteligentních virtuálních agentů. Na 

základě  definovaných problémů byly navržené testovací scénáře pro prostředí 

UT2004 a Emohawkville. Zároveň došlo k propojení jazyka Jason s platformou 

Pogamut 3. Navržené scénáře byly implementovány v jazycích Java (if-then 

pravidla), GOAL, Jason a SPOSH. Scénář č. 4 nebyl implementován v Jasonu a 

SPOSHi pro nedostatek času. 

Pro jednotlivé scénáře byly definované nevhodně řešené problémy a byla 

navržena vylepšení, která byla následně implementovaná ve formě prototypu 

mechanizmu výběru akcí RBAS. Implementovaný prototyp umí oproti  testovaným 

mechanizmům vyhodnotit, které akce je možné provádět paralelně. Vyžaduje k tomu 

od prováděné akce navíc informaci, kterou část těla agenta (efektor) akce potřebuje 

ke svému vykonání. Například mávat může agent jednou rukou nebo oběma.  

Spolu s implementací zmíněného prototypu byla upravena metodika BOD 

[11] pro návrh chování IVA tak, aby reflektovala nové vlastnosti MVA pro 

provádění paralelních akcí. 

Formalismus RBAS byl použit k implementaci navržených scénářů a  jeho 

vlastnosti jsou vhodné pro provádění paralelních akcí nebo chování agenta. 

Jednoduše se v něm implementovaly také chování, která platí po celou dobu běhu 

programu agenta (například, pokud vidíš jiného agenta, zastav a pozdrav ho, viz 

Scénář č. 4). 

8.2 Návrhy pro využití 

Implementovaný formalismus RBAS přispívá k rozšíření možností platformy 

Pogamut při programovaní inteligentních virtuálních agentů. 
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8.3 Budoucí práce 

V kapitole 4 jsem stanovil předpoklad, že při programování IVA dochází 

opakovaně k řešení podobných situací (programování podobných chování), které 

jsem definoval. Domnívám se, že definované situace by bylo vhodné v budoucnu 

ověřit přehledovou studií běžně programovaných chování inteligentních agentů. 

Pro srovnání implementace scénářů ve vybraných MVA byla navržena pouze 

jedna metrika. Další možnou metrikou je evaluace použitelnosti pomocí srovnávací 

studie, v které by jednotlivé scénáře implementovali programátoři se srovnatelnou 

úrovní znalostí a zkušeností s programováním virtuálních agentů. Pro tuto studii by 

bylo vhodné definovat další scénáře na základě výše uvedené přehledové studie, 

které by lépe odrážely problémové situace v praxi v případě, že by přehledová studie 

nepotvrdila situace definované v této práci. 

V rámci této práce vznikla nová metodika, která zatím nebyla ověřena v praxi 

a její další rozpracování je předmětem případné budoucí práce. Jedním z možných 

směrů, kterým by se její rozpracování mohlo ubírat je rozšířit metodiku o návrh 

jiných než reaktivních plánů a přizpůsobení revize specifikace (přidání nových 

heuristik).  

8.4 Související literatura 

8.4.1 SRP 

SRP – simple reactive planning (jednoduché reaktivní plánování) rozšiřuje 

koncept if-then pravidel o funkci priority. Každé z pravidel má navíc funkci (dále jen 

f-PRIO) vracející číslo udávající prioritu daného pravidla v aktuálním kroku 

algoritmu. Pravidla již nejsou vyhodnocovaná v neměnném pořadí, ale před každým 

krokem algoritmu je zavolána f-PRIO a pravidla jsou seřazena od největší priority po 

nejmenší a ve stejném pořadí jsou také vyhodnocovaná. Podrobnější popis lze nalézt 

v [9]. 

8.4.2 HRP 

HRP – hierarchical reactive planning (hierarchické reaktivní plánování) je 

architektura skládající několik SRP architektur do hierarchických celků. Navíc k ní 
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přidává prvky cíle (stavu světa, kterého se agent snaží dosáhnout) a plánu 

(posloupnost akcí pro dosažení cíle). 

8.4.1 HeBT – Hinted-execution Behavior Trees 

Vylepšená varianta BT, která dovoluje ovlivnění vykonávání BT jen 

s minimálními úpravami původního stromu. Ovlivnění je dosaženo pomocí dalšího 

dynamicky přidaného stromu, který obsahuje doporučení pro rozhodování v 

původním stromu. To znamená, že je možné například dynamicky měnit charakter 

postavy v průběhu hry a není nutné přepisovat zdrojový kód a hru překompilovat. 

Zároveň to umožňuje v krátké dobé vyzkoušet nové prvky bez rizika rozbití již 

funkčního kódu. HeBT byly použity například pro umělou inteligenci ve hře Driver 

San Francisco[21]. 

8.4.2 FSM – Finite state machine  

Finite state machine (do češtiny se překládá jako konečný stavový automat) je 

často používanou architekturou pro reaktivní i hybridní agenty. K jeho grafickému 

znázornění a často i zápisu se používá orientovaný graf. Uzly jsou stavy agenta a 

hrany jsou podmínky pro přechod z jednoho stavu do druhého. Jeden ze stavů je 

označen jako počáteční a v něm agent začíná. S každým stavem je asociovaná nějaká 

akce, kterou agent vykonává po celou dobu setrvání v tomto stavu. V každém kroku 

také testuje, zda platí některá z podmínek pro přechod do jiného stavu, pokud ano, 

změní stav a dále vykonává akce asociované  s novým stavem. 

8.4.3 HFSM – Hierarchical finite state machine  

( hierarchický konečný automat ) 

HFSM je rozšířením FSM. Uzel v tomto případě může být buď stav nebo 

vnořený konečný automat.  Tato modifikace nezvětšuje sílu FSM, ovšem 

dovoluje znovu použít již vytvořené části FSM na různých místech, zároveň 

zlepšuje přehlednost FSM s mnoha uzly. 
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Seznam použitých zkratek 

IVA – Inteligent virtual agents, Inteligentní virtuální agenti 

BDI – Beliefs-desires-intentions 

MVA – Mechanizmus výběru akcí 

RBAS – Resource bases action selection 

 


