
Posudek diplomové práce Bc. Jakuba Tomka 
posudek vedoucího práce 

 

Cílem studentovy práce bylo vytvoření nástroje pro extrakci navigačního meshe ze souborů map pro hru Unreal 
Tournament 2004 a tvorba knihovny pro platformu Pogamut, která využije tuto navigační strukturu pro pohyb 
inteligentních virtuálních agentů (IVA) v prostředí hry. 

Student naplnil všechny cíle zadání a nad jeho rámec vypracoval modul, který IVA zprostředkovává informaci o 
kompletní geometrii prostředí. Nic méně jako vedoucí a jeden z budoucích uživatelů výsledků práce nejsem plně 
spokojen s kvalitou výstupu. Ten má své pozitiva i negativa. 

Za pozitivní považuji, že se studentovi podařilo získat navigační mesh pro cca 79% všech standardních map hry (str. 
20 práce). Standardní mapy hry jsou velice složité, takže nástroj bude možné použít i pro jednodušší mapy ručně 
vytvořené v editoru, který je součástí hry. Zpřístupnění kompletní geometrie map Pogamutu do budoucnu otvírá 
možnosti náročné statické analýze prostředí, např. detekce místností, přístupových koridorů k nim, aj. 

Za zásadní problém považuji chybovost navigace na nových cestách v prostředí, které se odchylují od cest 
v původním navigačním grafu. Student v práci uvádí, že navigace selže v 5-50% případů v závislosti na mapě (str. 
65 práce). Student tímto zjištěním uzavírá svou práci místo toho, aby pokračoval, analyzoval příčiny těchto 
problémů a odstranil je. Možností měl student celou řadu. Od parametrizace nástroje Recast pro tvorbu navigačního 
meshe, vyladění funnel algoritmu tak, aby poskytoval bezpečnější cestu prostředím, až po zásah do navigačního 
kódu Pogamutu. 

Dále student v rámci své práce neevaluuje kvalitu pohybu agentů ve formaci. Přiložené video obsahuje pouze případ 
pro dva agenty, kteří se pohybují v poměrně jednoduchém prostředí a krátkou dobu. 

Text práce (v angličtině) vykazuje množství gramatických chyb a je psaný víc jako vyprávění než vědecký text, 
např. kladení otázek jako uvození tématu sekce či několika odstavců nepovažuji za vhodné. Ukázky kódu a části 
produkovaných souborů nejsou označeny popiskem. 

Student ke své práci nevypracoval ani uživatelskou ani programátorskou dokumentaci. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze, 18.8.2013 

vedoucí diplomové práce, Mgr. Jakub Gemrot 


