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Úvod

V současnosti stále stoupá obliba počítačových her. Většina her dnes vzniká

podle stále stejných vzorů a jen málo z nich je skutečně originálních. Proto jsme se

rozhodli vytvořit originální hru, včetně konceptu, návrhu pravidel hry a její následné

implementace. Zároveň chceme tento proces rozebrat a detailně popsat.

Námi vytvořená hra je logická hra, která probíhá v reálném čase. Hra využívá

trojrozměrné grafické zpracování. Hráčovým cílem v této hře je zadržení počítačem

ovládaného protivníka  v uzavřené  budově po určitý  čas.  Aby tohoto  cíle  dosáhl,

může využívat různých prostředků, například protivníkovy do cesty vypustit psa atd.

Protivník ale může tyto překážky odstranit, pokud k tomu získá příslušný prostředek.

Cílem této práce je tedy vytvořit logickou hru ve 3D grafice a tento proces

detailně popsat a to včetně postupu při navrhování hry, herních mechanismů a jejich

následné  implementace.  Práce  se  zabývá  využitím  plánování  při  tvorbě  umělé

inteligence protivníka. Dále práce rozebírá různé možnosti při implementaci hry a

vysvětluje výsledná rozhodnutí. Při tvorbě hry jsme se snažili o přívětivé uživatelské

rozhraní. Dodejme ještě, že součástí práce je i editor úrovní pro naši hru.

Práce obsahuje několik kapitol, které na sebe navazují. V první kapitole se

zabýváme detailním popisem hry a návrhem herních mechanismů. Druhá kapitola

detailně analyzuje problém implementace hry a obsahuje diskusi možných řešení a

obhajobu řešení zvolených. Třetí kapitolou je uživatelská dokumentace hry a editoru

úrovní,  obsahující  vše  co  potřebuje  hráč  o  hře  vědět.  Čtvrtou  kapitolou  je

dokumentace programátorská, obsahující popis struktury programu, popis zvolených

řešení a všechno ostatní, co je potřeba o programu vědět, aby jej byl člověk schopen

dále upravovat.
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1 Herní principy

V této kapitole detailně popíšeme herní principy. Po přečtení této kapitoly by

měl  čtenář  získat  jasnou  představu  o tom,  jak  by  měla  naše  hra  vypadat.  Po

samotném  vysvětlení  principu  hry  se  budeme  věnovat  popisu  návrhu  herních

mechanismů a jejich vliv na implementaci hry.

1.1 Cíle a průběh hry

Hlavní postavou hry je zloděj. Tento zloděj vykradl muzeum a nyní se z něj

snaží  utéct.  Cílem  hry  je  zloděje  v  muzeu  zadržet  tak  dlouho,  dokud  nepřijede

přivolaná policie a nezatkne ho.

Nejprve popíšeme jak vypadá muzeum, tedy naše herní plocha. Muzeum si

můžeme  představit  jako  systém místností,  které  jsou  vzájemně  různě  propojeny.

Důležité jsou pro nás následující místnosti,  místnost ve které se na začátku nachází

zloděj a místnost, kde je východ z celého muzea. To je místnost, do které nechceme

zloděje pustit.

K dosažení tohoto cíle má hráč následující prostředky. Hráč může vzít nějaký

předmět, vložit ho zloději do cesty a tím mu znemžnit průchod. Takto by byla hra ale

příliš snadná, proto zloděj může tyto předměty opět odstranit. Vysvětlíme si to na

příkladu. Uvažujme situaci, kdy hráč rozdělá oheň v jedné z místností, kudy zloděj

musí projít. Zloděj ovšem může v muzeu najít hasící přístroj a tento oheň uhasit.

Je tedy jasné, že hráč nemusí být schopen zloděje zadržet v muzeu napořád.

Musí  ho  zde  prostě  co  nejvíce  zdržet.  K  tomu  je  důležité  nejen  naplánovat

rozmisťování překážek na správná místa, aby zloději zabralo co nejvíce času jejich

odstranění, ale musí své akce i dobře načasovat.
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Ještě dodejme, že hra neobsahuje pouze jednu mapu muzea, ale těchto map je

více a představují jednotlivé úrovně hry.

1.2 Návrh herních mechanismů

Popis z předchozí kapitoly možná dává dobrou představu o tom, co je cílem

hry.  Pro  to,  abychom  mohli  hru  implementovat,  je  však  zcela  nedostačující.

Pro implementaci potřebujeme mít zcela jednoznačně popsané mechanismy hry. Tyto

mechanismy jsme si  tedy museli  navrhnout,  a  to  tak,  aby co nejlépe  odpovídaly

logice  hry.  Druhým  parametrem  bylo,  aby  tyto  mechanismy  byly dobře

implementovatelné. Výsledkem pak byly následující mechanismy.

Hra probíhá v reálném čase. Není tedy nijak rozdělena do tahů nebo kol a

zloděj reaguje na hráčovy akce okamžitě. Zloděj má vždy naprostý přehled o celém

muzeu, ví kde je co rozmístěno, kam může jít a kam ne. Mapa muzea je obecný graf,

kde vrcholy reprezentují jednotlivé místnosti a hrany reprezentují dveře mezi nimi.

Mapa muzea dává prostorově smysl, aby mohly místnosti sousedit, musí se nacházet

fyzicky vedle sebe. Mapa obsahuje právě jeden start a právě jeden cíl, cest mezi nimi

však může být  více. Do některých místností může být zakázáno umístit překážku.

Předměty k odstranění  překážek mají  v  mapě předem dané rozmístění. Překážky

vkládá hráč  dynamicky.  V  každé  místnosti  se  může  nacházet  maximálně  jeden

předmět nebo překážka. Zloděj  u sebe nese vždy nejvíce jednu věc.  Hráč má na

začátku úrovně jasně dán  typ a počet dostupných překážek.  Pro každou úroveň je

pevně stanovený časový limit, jak dlouho je zloděje třeba v muzeu zadržet.

1.3 Přehled typů překážek

Zde uvádíme jednotlivé typy překážek a předmětů, které jsou potřeba k jejich

odstranění. Kvůli přehlednosti jsou jednotlivé typy uvedeny v Tabulce 1-1.
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Typ překážky Překážka Předmět na odstranění

Sklo (Glass) Skleněné střepy Smeták

Pes (Dog) Pes Šunka

Oheň (Fire) Oheň Hasící přístroj

Elektřina (Flash) Elektrický výboj Kleště

Tabulka 1-1: Přehled překážek a předmětů sloužících k jejich odstranění.

1.4 Přehled akcí zloděje

Zde uvádíme přehled jednotlivých akcí, které je zloděj schopen vykonávat.

Tabulka  1-2 obsahuje  název  akce,  odpovídající  pojmenování  akce  v  programu,

podmínky, které musí platit pro její vykonání a efekty, které akce má. Ještě dodejme,

že akce vždy probíhají z jedné místnosti do druhé a podmínkou nutnou pro provedení

jakékoliv akce je to, že místnosti, pro které se akce provádí, spolu sousedí.

Jméno akce Název
v programu

Podmínky Efekty

Pohyb zloděje MOVE Zloděj  se  nachází  v místnosti,  ze
které  se  akce  provádí  a  cílová
místnost  je  prázdná,  případně
obsahuje předmět.

Přesun zloděje z jedné místnosti
do  druhé,  pokud  zloděj  nese
předmět, přenese se i ten.
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Jméno akce Název
v programu

Podmínky Efekty

Položení věci PUT Zloděj  s  danou  věcí  se  nachází
v první  místnosti,  druhá  místnost
musí být prázdná.

Předmět  zůstává  v  původní
místnosti, zloděj se přesouvá do
cílové.

Sebrání věci PICK Zloděj  se  nachází  v první
místnosti, cílová místnost obsahuje
předmět.

Zloděj  se  přesune  do  cílové
místnosti, kde sebere věc, která
se zde nacházela.

Použití
předmětu
k odstranění
překážky

USE Zloděj  se  nachází  ve  výchozí
místnosti a má u sebe předmět, v
cílové  místnosti  je  překážka
odpovídajícího typu.

Zloděj  se  přesune  do  cílové
místnosti,  kde použije  předmět
a odstraní překážku.

Tabulka 1-2: Přehled akcí zloděje.

1.5 Příklady průběhu hry

Pro  názornou  ilustraci  herních  principů  uvádíme  dva  konkrétní  příklady

herních situací, s rozborem situace a možností dalšího vývoje této hry.

Začněme velice jednoduchou situací.  Situace je  schématicky zobrazena na

Obrázku  1-1.  Máme  zde  úroveň  obsahující  šest  místností.  Místnost  číslo  0  je

startovní a nachází se v ní zloděj, místnost číslo 5 je místnost cílová. Na obrázku jsou

také  znázorněny  dveře  mezi  místnostmi.  V  místnosti  2  se  nachází  předmět

k odstranění  překážky typu  Pes  (jde  tedy o  šunku)  a  hráč  má  k  dispozici  jednu

překážku typu Pes (tedy psa). Dále dodejme, že místnosti 0, 1  a 5 jsou blokované

(na obrázku tmavá barva) a překážka do nich nejde umístit. V takovéto situaci má

hráč několik možností, jak se zachovat. Může umístit překážku do místnosti 3 nebo

do místnosti 4. Důležité je ovšem načasování, pokud by ji umístil ihned, zloděj by po

cestě sebral předmět typu Pes,  překážku odstranil  a došlo by jen k minimálnímu

zdržení.  Naopak nejlepší  možností  je  počkat,  až  zloděj  bude v místnosti  číslo  3,

umístit překážku do místnosti číslo 4. Tímto donutí zloděje k dlouhému návratu pro

předmět do místnosti číslo 2 a dosáhne tak maximálního zdržení.

0 1

2

3 4 5
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Obrázek 1-1:  Schéma herní  situace,  černé obdélníky představují  dveře mezi místnostmi,  červené
kolečko představuje zloděje a hnědý čtverec předmět typu Pes.

Nyní  vezměme poněkud složitější  situaci.  Vyobrazena  je  na  Obrázku 1-2.

Uvažujeme úroveň obsahující  osm místností.  Místnost  číslo  0 je  opět  startovní  a

nachází se v ní zloděj, místnost číslo 7 je pak místností cílovou. Dále se v místnosti

číslo 3 nachází předmět typu Oheň, v místnosti číslo 4 předmět typu Elektřina, hráč

má k dispozici jednu překážku typu Oheň a jednu překážku typu Elektřina. Dodejme,

že místnosti číslo 0, 1, 2 a 7 jsou blokované. Po zahájení hry se zloděj vydá nejkratší

cestou  do  cíle.  Hráč  má  opět  mnoho  možností  jak  se  zachovat.  Na  rozdíl  od

předchozí situace však není důležité pouze vybrat správnou místnost, kam překážku

umístit  a  umístění  správně  načasovat,  ale  je  nutné  uvažovat  i  správné  pořadí

umisťování  překážek.  Konkrétně  v  tomto  případě  není  dobré  umístit  jako  první

překážku typu Elektřina, protože zloděj má od překážky k předmětu typu Elektřina

vždy  kratší  cestu,  takže  překážku  odstraní  a  zdržení  nebude  dostatečné.  Lepším

řešením je počkat,  až  zloděj  dojde místnosti  číslo  5,  do místnosti  číslo  6 umístit

překážku typu Oheň. Na to zloděj bude reagovat tak, že se vydá do místnosti číslo 3

pro předmět k jejímu odstranění. Na to může hráč reagovat například tak, že počká,

až zloděj dojde do místnosti číslo 2 a umístit zbývající překážku do místnosti číslo 5.

Zloděj  je  tím  donucen  položit  předmět,  který nese,  vydat  se  pro  předmět  typu

Elektřina do místnosti číslo 4, odstranit překážku z místnosti číslo 5 a vrátit se opět

pro  odložený  předmět.  Takto  vzniklé  zdržení  už  bude  dostatečné  k  úspěšnému

dokončení levelu.

0 1 2

3 4

567
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Obrázek 1-2: Schéma herní  situace,  černé obdélníky představují  dveře mezi  místnostmi,  červené
kolečko představuje zloděje, červený čtverec představuje předmět typu Oheň, žlutý pak předmět typu
Elektřina.
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2 Analýza problému

S jasně určenými herními mechanismy se můžeme pustit do řešení problému

jejich implementování. Těchto problémů je mnoho, od volby platformy, přes řešení

umělé inteligence zloděje, až po řešení komunikace s uživatelem (hráčem). V této

kapitole se tedy věnujeme rozboru jednotlivých problémů, rozboru jejich možných

řešení a obhajobě řešení zvolených.

2.1 Platforma a jazyk

Prvním problémem při zahájení práce na implementaci byla volba platformy

a jazyka. Rozhodli jsme se pro jazyk Java[1]. A to z těchto důvodů: chtěli jsme, aby

naše  hra  šla  bez  úprav  zdrojového  kódu provozovat  na  různých  operačních

systémech, což jazyk Java zaručuje. Dále jsme chtěli, aby hra byla v 3D grafice a pro

jazyk  Java  existuje  velké  množství  knihoven  umožňujících  snadnou  práci  s  3D

grafikou. Důležitým důvodem bylo také to, že s Javou má autor největší množství

zkušeností a to umožnilo soustředit se na návrh programu a ne narážet na neznalost

jazyka.

Hru lze tedy spustit na operačních systémech podporujících platformu Java a

grafickou  akceleraci  pomocí OpenGL.  Jde  tedy  například  o  systémy  Linux,

Windows, ale i systém Android.

2.2 Použité technologie

Vzhledem k použití jazyka Java bylo potřeba  najít odpovídající technologie

pro zajištění funkcionality programu. První byla volba technologie pro zobrazování

3D  grafiky  dostupná  pro jazyk  Java.  Takovýchto  technologií  existuje  značné

množství. Zvolili jsme jMonkeyEngine[2] ve verzi 3.0 kvůli těmto vlastnostem: tento

engine  poskytuje  velké  množství  knihoven,  které  se  při  vývoji  hry  velice  hodí.

Jednak  je  to  snadná  práce  s  3D  grafikou  akcelerovanou  pomocí  OpenGL.  Dále
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podpora zvuků, zpracovávání vstupu od uživatele atd. Dále také obsahuje knihovnu

Nifty GUI určenou pro návrh uživatelského rozhraní. A velkou výhodou je i velmi

aktivní komunita okolo celého projektu.

Další technologií, je knihovna FreeLunch[3], používaná pro plánování. O této

knihovně více v Kapitole 2.4 o umělé inteligenci zloděje.

2.3 Návrh programu

Program  je  navržen  tak,  aby  samotný  zdrojový  kód  byl  co  nejčistší  a

nejpřehlednější.  To  umožňuje  do  budoucna  program  snadno  dále  upravovat  a

rozšiřovat.  Snažili  jsme se  o oddělení  herní  logiky od grafické  části  hry.  A také

oddělení  herní  části  od  editoru  úrovní,  který  je  do  značné  míry  samostatný.

Konkrétní návrh kódu a vnitřní struktury programu probereme později.

Program  je  navržen  jako  hra  jednoho  hráče  proti  protivníkovi s  umělou

inteligencí, návrh programu tomuto podléhá a nepočítá například s možností přidání

dalšího  hráče.  V  programu  jsou  pevně  odděleny  autorské úrovně  od  úrovní

vytvořenými hráči.

2.4 Umělá inteligence zloděje

Hlavním problémem bylo  zajištění  umělé  inteligence  zloděje.  Byly na  ni

kladeny  následující  požadavky.  Výpočet  musí  probíhat  dostatečně  rychle  kvůli

realtime charakteru hry.  Umělá inteligence musí být taková, aby se zloděj choval

vždy  ideálně.  Tedy  aby  zloděj  vždy  volil  svoje  akce  tak,  aby  se  dostal  k  cíli

nejrychleji, jak to jde.

Pojďme se podívat na princip hry a uvědomit si, co vlastně zloděj musí dělat.

Zloděj  má vždy přehled o celé  herní  ploše a  potřebuje vykonat  co nejméně akcí

k dosažení svého  cíle.  Toto  docela  dobře  odpovídá  plánovacímu  problému[5].

Plánovací problém je popsán konečnou množinou stavů a množinou proveditelných
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akcí, které definují přechody mezi danými stavy. Dále je dán počáteční stav a stavy

cílové.  Řešením  plánovacího  problému  je  pak  posloupnost  akcí  odpovídající

jednotlivým stavům a  přechodům mezi  nimi.  Poslední  z  této posloupnosti  stavů

odpovídá některému ze stavů cílových.

Nabízelo se tedy použít k zajištění inteligence zloděje plánovač. Vzhledem k

tomu,  že  plánování  je  dobře  známý  problém  a  existují  hotové  implementace

plánovačů, bylo výhodnější  upřednostnit hotovou knihovnu před vývojem vlastního

plánovače, i  s přihlédnutím k tomu, že vývoj hry  samotné je už tak dost náročný.

Program tedy využívá knihovnu FreeLunch, která má zajištěnou podporu pro jazyk

Java.

Díky tomuto řešení byla práce na inteligenci zloděje zjednodušena pouze na

převedení aktuální herní situace do plánovacího problému ve formátu SAS+, který

používá plánovač FreeLunch, a zpětná reprezentace výsledného plánu na akce ve hře.

SAS+ je formát používaný pro reprezentaci plánovacího problému. Obsahuje

tyto sekce:

• sekce  proměnných:  zde  se  definují  proměnné  plánovacího  problému  a

hodnoty, kterých mohou nabývat

• sekce iniciálního stavu: zde se nastaví výchozí hodnoty proměnných

• sekce cílového stavu: zde se nastaví cílové podmínky, tedy podmínky, kdy

je plán splněn

• sekce operátorů: zde se definují operátory, které za určitých podmínek mění

hodnoty daných proměnných

Problémem tedy bylo  převedení  aktuální  herní  situace  do  tohoto  formátu,

se kterým knihovna pro plánování pracuje. Knihovna sama poskytuje rozhraní pro

vytvoření problému ve formátu SAS+, není tedy potřeba problém přímo generovat,

ale stačí využít toto rozhraní. Ještě dodejme, že použitá knihovna FreeLunch používá

plánovací algoritmus založený na převodu na problém splnitelnosti[4].
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2.5 Modelování aktuální herní situace jako plánovacího problému

Možností,  jak  plánovací problém  z  aktuální  herní situace  modelovat,  je

mnoho.  Zvolili  jsme model následující.  Třída sloužící  pro generování modelu má

referenci na instanci třídy Level, která odpovídá aktuální situaci ve hře. Vytvoříme

stavové  proměnné  pro  všechny  místnosti  v  úrovni  s  hodnotami  reprezentujícími

všechny situace, které mohou v místnosti nastat, jako: prázdná místnost, místnost s

překážkou  daného  typu  atd.  Tyto  proměnné  patřičně  nastavíme  a  vytvoříme

operátory, které budou tyto hodnoty patřičně měnit vzhledem k akcím, které může

zloděj  provádět,  tj.  přejít  z  jedné  místnosti  do  druhé  atd.  U operátorů  nastavíme

podmínky tak, aby se operátory mohly provést pouze v platných situacích, tedy že

zloděj nepůjde přes překážku atd. Toto nám zajistí, že výsledný plán bude platný z

ohledu herní logiky. Ve hře pak není potřeba hlídat, zda zloděj neprovádí neplatné

akce (jako přechod přes překážku atd.) protože toto není možné. Na konec přidáme

cílovou podmínku, tedy to, že chceme, aby se zloděj nacházel v cíli.

Další přístup, který jsme uvažovali a zkoušeli, byl takový, že místo používání

stavových proměnných pro jednotlivé místnosti  jsme používali  stavové proměnné

pro zloděje, předměty a překážky. Hodnota stavové proměnné pak odpovídala indexu

místnosti,  ve  které  se  daný  předmět  nacházel.  Mezi  danými  modely  jsme

nezaznamenali  žádný zásadní výkonnostní  rozdíl.  Prvně popsaný model  jsme pak

použili proto, že byl uživatelsky přívětivější a umožňoval tak snadnější provádění

změn.

Nyní  názorně  předvedeme  modelování  problému  ve  formátu  SAS+  z

následující herní situace, způsobem zvoleným v implementaci. Situace je zobrazena

na Obrázku 2-1. V rychlosti ji popíšeme. V úrovni je 8 místností, místnost číslo 0 je

startovní, místnost číslo 5 je cílová. Místnosti číslo 0, 2 a 3 jsou blokované. Zloděj je

v místnosti číslo 2, v místnosti číslo 6 je předmět typu Oheň, v místnosti číslo 7

předmět typu Elektřina. Dveře mezi místnostmi jsou zobrazeny na obrázku.

Převod  do  formátu  SAS+,  tak  jak  je  v  programu  implementován,  bude

probíhat  následovně.  Vytvoří  se  8  stavových  proměnných  (8 místností)  a  určí  se

rozsah  hodnot,  jakých  mohou  tyto  nabývat.  To  odpovídá  tomuto  součtu:  2
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(0 – prázdná místnost, 1 – v místnosti je zloděj) + 0 (počet umístěných překážek) + 2

(počet předmětů v úrovni) + 2 (reprezentace stavu: v místnosti je zloděj a některý z

předmětů).  Dále  se  generují  všechny  akce,  které  mohou  nastat  pro  jednotlivé

místnosti:

Akce pro přesun zloděje: tato akce se generuje pro všechny sousedící místnosti,

tedy:

MOVE 0 1

MOVE 1 0

MOVE 1 2 atd.

A obsahuje  následující  podmínky  pro  provedení:  první  proměnná  má  hodnotu  1

(místnost a v ní zloděj), druhá proměnná má hodnotu 0 (prázdná místnost), efektem

akce je prohození těchto hodnot.

Akce pro přesun zloděje nesoucího věc: tato akce generuje akce stejného typu jako

akce pro přesun samotného zloděje, avšak má jiné podmínky pro provedení.  První

proměnná musí  nyní  mít  hodnotu  odpovídající  hodnotě  zloděj  a i-tý  předmět.  V

našem konkrétním případě  je  to  4  nebo  5.  Druhá  proměnná  je  opět  hodnoty  0.

Efektem je opět prohození hodnot proměnných.

Akce pro zvednutí předmětu: opět  se  generuje  pro všechny sousedící  místnosti

(zloděj může v rámci plánu předmět někam odnést a musí mít dostupnou akci k jeho

opětnému sebrání). Generují se tedy akce:

PICK 0 1

PICK 1 0 atd.

Podmínky pro provedení akcí jsou, že první proměnná musí mít hodnotu 1 (zloděj,

který  nic  nenese).  Druhá  musí  mít  hodnotu  odpovídající  místnosti  obsahující

předmět. V našem případě 2 nebo 3. Efektem této akce je nastavení první proměnné

na  0  a  druhé  proměnné  na  hodnotu  odpovídající  místnosti  se  zlodějem a  i-tým

předmětem.

Akce pro položení věci: opět se bude generovat pro všechny sousední místnosti.

Vzniknou tedy akce:

PUT 0 1

PUT 1 0 atd.
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První proměnná musí mít hodnotu odpovídající zloději a i-tému předmětu, konkrétně

tedy hodnota 4 nebo 5. Druhá hodnota musí být 0. Efektem této akce je nastavení

první  proměnné  na  hodnotu  odpovídající  i-tému  předmětu (2  nebo  3),  druhá

proměnná je nastavena na hodnotu 0.

Akce pro  použití věci k odstranění překážky:  Tato akce se generuje pouze pro

dvojice místnost s překážkou  jako druhá proměnná a místnost s ní sousedící jako

první  proměnná.  Navíc  pouze  pro  takové  hodnoty,  aby hodnota  první  proměnné

odpovídala  zloději  a  předmětu  se  stejným typem jako typ  překážky odpovídající

hodnotě druhé proměnné. V našem konkrétním případě se takováto akce negeneruje

žádná, protože v úrovni nejsou žádné překážky. Podmínky této akce by byli: první

proměnná má hodnotu zloděj a i-tý předmět, druhá proměnná hodnotu odpovídající

překážce stejného typu. Efektem je vynulování první proměnné a nastavení druhé

proměnné na 1.

Dále  nastavíme  iniciální  podmínky.  Tedy proměnné 0,  1,  3,  4  a  5  na  hodnotu 0

(prázdné místnosti). Proměnnou 2 na hodnotu 1 (zde stojí zloděj). Proměnnou 6 na

hodnotu  2 a  proměnnou 7 na  hodnotu 3.  Na závěr  se  generují  cílové  podmínky.

Zjevná je podmínka, že proměnná 5 má mít hodnotu 1, ale splněním cíle by byly i

podmínky, že proměnná 5 bude mít hodnotu 4 nebo 5. Nevadí nám totiž, pokud by

zloděj do cíle donesl nějaký předmět.

Výstup plánovače by pak byla takováto posloupnost akcí:

MOVE 2 3, MOVE 3 4, MOVE 4 5 

0 1 2 3 4

5

6 7
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Obrázek 2-1: Schéma herní situace, černé obdélníky odpovídají dveřím. Červené kolečko představuje
zloděje, červený čtverec předmět typu Oheň, žlutý čtverec předmět typu Elektřina. 
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2.6 Grafické uživatelské rozhraní

Návrh  uživatelského rozhraní  měl  jako  hlavní  kritéria  přehlednost  a

jednoduchost. Samozřejmostí bylo rozdělení na několik obrazovek. Rozhraní bylo

navrhnuto primárně pro ovládání myší.

K  implementaci  rozhraní  bylo  použito  knihovny  Nifty  GUI,  která  je

poskytována přímo v jMonkeyEngine a velmi dobré je i jejich vzájemné provázání.

2.7 Podobný software

Vzhledem k celkem originálnímu konceptu hry v současnosti neexistuje hra,

která by využívala naprosto stejné principy. Nejblíže má svým principem naše hra ke

hrám typu tower-defense. To jsou hry, kde hráč má nějaké místo na mapě, které se

snaží bránit typicky před několika nepřáteli tím, že jim do cesty staví různé věže,

které na nepřítele útočí a snižují tak jeho životnost. Tento žánr je poměrně rozsáhlý a

existují různé mutace. Například protivníci mají pevně danou cestu a hráč staví věže

kolem ní, nebo je herní plocha naprosto volná a hráč staví věže protivníkům do cesty

a ti je pak musí obcházet atd. 

Zakladatelem tohoto žánru byla hra Rampart[6] od společnosti Atari Games

vydaná  v  roce  1990.  Na  popularitě  tento  žánr  získal  po  vydání  tower-defense

modifikace pro RTS (strategická hra probíhající v reálném čase) hru Warcraft III[7].

V současnosti  je  tento  žánr  velice  oblíben a  vznikají  jak jednoduché on-line hry

hratelné  v  prohlížeči  jako  například  Cursed  Treasure[8] od  IriySoft,  ale  i  velké

projekty  jako  například  Defenders  of  Ardania[9] společnosti  Most  Wanted

Entertainment.

Naše hra se od všech těchto her liší  především tím, že protivník je pouze

jeden a hráč mu pouze blokuje cestu a překážky mu nijak nesnižují zdraví, tedy není

možné  ho  zničit  a  jde  tak  v  principu  pouze  o  souboj  s  časem,  kdy se  snažíme

protivníka co nejvíce zdržet od dosažení cíle.
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3 Uživatelská dokumentace

Následují  kapitola  slouží  jako  příručka  běžnému uživateli  programu,  tedy

hráči. Zároveň obsahuje i instrukce k ovládání editoru úrovní.

3.1 Instalace

Instalaci  zahájíme  spuštěním  souboru  setup.exe  na  přiloženém  disku.

Po spuštění instalačního programu postupujeme podle instrukcí.

3.2 Systémové požadavky

Pro spuštění a hraní hry je nutné následující:

• systém podporující platformu Java, typicky Windows, Linux

• nainstalovaná Java verze 5.0 a vyšší

• grafická karta s podporou OpenGL 2.0 a vyšší

Pro dosažení nejlepších výkonů doporučujeme nainstalovanou aktuální verzi

operačního systému a všech ovladačů. Hra může mít problémy s výkonem na starších

zařízeních. 

3.3 Spuštění a konfigurace programu

Program spustíme  pomocí  souboru  Utek  Z  Muzea.exe (platí  pro  operační

systém Windows), nebo z příkazové řádky pomocí příkazu:

java -jar  “cesta k adresáři se hrou/Utek Z Muzea.jar“

Po spuštění se zobrazí dialogové okno nastavení. Viz Obrázek 3-1. V tomto

okně navolte  požadované rozlišení,  zda  chcete  hru spustit  v  okně nebo na celou

obrazovku atd. Pokračujte stisknutím tlačítka Ok pro spuštění samotné hry.
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Obrázek 3-1: Spouštěcí obrazovka s nastavením.

Pozn.: Pokud by hra nenaběhla nebo by v průběhu hraní padala, nastavíme

hodnotu Anti-aliasingu (čtvrté pole zleva) na Disabled.

3.4 Zahájení hry

Pro zahájení hry zvolíme nabídku  Začít hru  viz  Obrázek 3-2. Následně na

obrazovce  (Obrázek  3-3) výběru  úrovně  zvolíme některou  z  přiložených  úrovní.

Případně na kartě Vlastní nahrajeme úroveň vlastní.

Pozn.: Hra automaticky ukládá váš postup v přiložených úrovních.

 

Obrázek 3-2: Úvodní obrazovka hry. Obrázek 3-3: Obrazovka výběru levelu.
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3.5 Ovládání hry

Po zvolení levelu dojde k zahájení samotné hry. Zloděj startuje z místnosti se

zelenou podlahou,  hráčův úkol je zabránit mu dostat se před uplynutím časového

limitu  do  místnosti  s  podlahou  červenou  tím,  že  mu  do  cesty  umisťuje  různé

překážky. Může je však umisťovat pouze do prázdných místností se světlou podlahou

(nesmí v nich být ani zloděj).

 K ovládání kamery použijte klávesy WSAD pro pohyb kamerou, klávesy E a

Q pro otáčení kamery, klávesy X a Z pro přibližování respektive oddalování kamery

a klávesy F a R pro naklánění kamery.

Hráč  má  dále  k  dispozici  ovládací  prvky vyobrazené  na  Obrázku  3-4.  V

levém dolním rohu  jsou  tlačítka  se  jmény překážek  a  číslem,  které  udává  počet

dostupných překážek daného typu. Napravo od nich je panel zobrazující čas, po který

je potřeba zloděje zadržet v muzeu.  V pravém dolním rohu jsou pak tlačítka pro

pozastavení hry a pro její ukončení.

Překážku  umístíme  do  místnosti  tak,  že  stiskneme  příslušné  tlačítko  a

následně klikneme na podlahu místnosti, kam chceme překážku umístit.

Obrázek 3-4: Ukázka herní obrazovky.
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3.6 Práce s editorem levelů

Editor  levelů  spustíme  podobně  jako  samotnou  hru  pomocí  souboru

editor.exe,  případně příkazem:

java -jar  “cesta k adresáři se hrou/editor.jar“

  Obdobně  provedeme i  nastavení  a  spustíme  samotný  editor.  Zde  máme

možnost vytvořit novou úroveň do hry pomocí tlačítka  Vytvořit level nebo upravit

některý level  pomocí tlačítka  Upravit  level. Poté ještě  musíme zvolit  level,  který

chceme upravit. 

Na samotné obrazovce  editoru  (viz  Obrázek 3-5) pak máme tyto  možnosti:

můžeme  přidat  místnost  do  levelu  pomocí  tlačítka  Přidat  místnost a  následného

potvrzení pozice místnosti kliknutím myši. Pomocí příslušných tlačítek můžeme do

místnosti přidat překážku se zvoleným typem, nastavit místnost jako startovní nebo

cílovou nebo místnost uzamknout. Pomocí tlačítka  Odstranit smažeme ze zvolené

místnosti překážku nebo smažeme celou místnost. Po stisknutí tlačítka Přidat dveře a

následném výběru dvou místností přidáme dveře mezi nimi. Tlačítko Nastavit Limity

nás přepne do obrazovky nastavení časového limitu a počtu jednotlivých překážek,

toto nastavíme vyplněním příslušných textových polí. Svou práci uložíme stisknutím

tlačítka  Uložit,  nebo,  pokud  chceme  změnit  jméno  levelu,  pomocí tlačítka

Uložit jako....  Pokud náš level ještě jméno nemá, bude nám tato možnost nabídnuta

automaticky. Editaci ukončíme stisknutím tlačítka Konec.

Aby vaše levely byly zábavné a neskončily po prvním umístění překážky, je

potřeba dávat pozor na to, aby struktura nedovolovala naprosté zablokování zloděje.

Toho se dá docílit vhodným rozmístěním předmětů na odstranění překážek, případně

uzamčením některých místností. V zásadě se snažíme vyhnout situaci, kdy by zloděj

zůstal v nějakém úseku úrovně blokován překážkou, která by mu bránila v cestě k

předmětu pro její odstranění. Dále je důležité nastavit správný čas, aby nebylo příliš

lehké level dokončit, ale na druhou stranu, aby byl splnitelný. Obecně není špatný

přístup nastavit čas větší, než je možno splnit (odhadem) a poté se pokusit vymyslet
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co nejlepší řešení. Dále si zkusit level zahrát, zjistit po jaký čas dokáže toto autorské

řešení zloděje v levelu zadržet a přibližně tento čas nastavit jako cílový.

Obrázek 3-5: Ukázka práce s editorem úrovní. Na obrázku lze vidět jednotlivé ovládací prvky editoru
a rozpracovanou úroveň.
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4 Programátorská dokumentace

Tato  kapitola  se  zabývá  detailním  popisem  návrhu  naší  implementace.

Popisuje vnitřní strukturu programu, použité datové struktury, algoritmy a zvolené

reprezentace jednotlivých herních objektů. Dále je zde postup překladu a sestavení

programu. V této kapitole se zabýváme jak částí programu, obsluhující herní logiku,

tak obsaženým editorem úrovní.

4.1 Platforma

Program  je  napsán  v  jazyce  Java  s  využitím  jMonkeyEngine  3.0.  Jeho

součástí je i vývojové prostředí jMonkeyEngineSDK, které bylo při vývoji programu

používáno. Použití tohoto prostředí sebou přináší výhody, jako je snadné spravování

grafiky,  zvuků, GUI a dalších  součástí  programu, které nejsou přímo zahrnuty ve

zdrojovém  kódu.  Další  výhodou  je  také  snadné  vytvoření  instalačních/binárních

souborů pro různé operační systémy.

S použitím této platformy dále souvisí i základní struktura programu. Hlavní

třída  programu  Main totiž  dědí  od  třídy  SimpleApplication poskytovanou

v jMonkeyEngine.  Tato  třída  dává  pomocí  metod  simpleInitApp() a

simpleUpdate() základní rozhraní programu.

4.2 Základní struktura programu

Jednotlivé části programu jsou pro větší přehlednost rozděleny do několika

balíčků. Hlavním je balíček  game, který obsahuje hlavní spustitelnou třídu  Main,

třídy reprezentující herní objekty  (jako jsou zloděj, úroveň, překážka...) a  AppState

pro  obsluhu průběhu hry.  AppState jsou třídy zděděné od  AbstractAppState

poskytovaného  jMonkeyEnginem,  sloužící  k  reprezentaci  jednotlivých  stavů
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programu. Obsahují vlastní objekty, vlastní prvky pro zobrazování grafiky a vlastní

aktualizační smyčku. Zároveň lze mezi stavy programu snadno přepínat.

Dalším  důležitým  balíčkem  je  planner obsahující rozhraní,  které  musí

implementovat každý model používaný pro spolupráci s knihovnou FreeLunch. Dále

obsahuje definici jedné akce zloděje, která se používá k reprezentaci plánu ve hře.

Dalším balíčkem je  plannertester, který slouží k testování výkonnosti

různých  modelů  pro  plánování.  Tento  balíček  je  samostatně  spustitelný  a  není

používaný k zajištění herní funkcionality.

Editor  úrovní  má  funkcionalitu  zajišťovanou  pomocí  tříd  obsažených  v

balíčku editor.

Dále  program  obsahuje  balíček  time,  sloužící  k  měření  času,  balíček

xml_support pro práci s XML soubory a balíček helper, který obsahuje obecně

použitelné metody  používané  v  různých  místech  programu.  Poslední  je  balíček

menu, který obsluhuje menu aplikace.

4.3 Práce se stavy aplikace

Hry můžeme snadno rozdělit do nějakých stavů. Jako jsou například stavy, že

hra běží,  že hráč se nachází v menu atd. Každý takovýto stav  pak může využívat

různé  objekty,  vykreslovat  různé  věci  na  obrazovku  atd.  V  našem  programu

používáme  k  reprezentaci  těchto  stavů  AppState,  což  jsou  třídy  zděděné  od

AbstractAppState poskytovaného v jMonkeyEngine.

Přepínání mezi těmito stavy pak probíhá pomocí třídy StateManager, jejíž

instanci  aplikace  obsahuje.  Tato  třída  pak  uchovává  aktuální  stav  a  umožňuje

přepínat mezi jednotlivými stavy aplikace pomocí metod attach() a detach().

Každý  AppState  pak  obsahuje  metodu initialize(),  která  se  provede  při

vytvoření  stavu,  metody stateAttached(),  stateDetached(),  které  se
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provedou po aktivaci, respektive deaktivaci stavu, a metodu update(), která slouží

jako vlastní aktualizační smyčka stavu.

Použití těchto stavů pak umožňuje udržovat přehledný kód a dobré logické

oddělení jednotlivých částí programu.

4.4 Reprezentace herních objektů

Herní  objekty,  jako jsou  např.  postava  zloděje,  překážka,  samotná  úroveň

atd.,  jsou  v  našem  programu  typicky  reprezentovány  vlastní  třídou.  Tato  třída

obsahuje všechny potřebné atributy objektu, v případě objektů složitějších obsahuje

reference na instance jiných objektů.

U herních objektů se předpokládá, že budou ve hře nějak zobrazovány, proto

jsou všechny objekty zděděny od třídy Node z jMonkeyEngine. Díky tomu mohou

být k objektům přiřazeny různé modely nebo závislé objekty.  Všechny tyto objekty

jsou následně přidány do grafu scény, pomocí kterého je zajišťováno vykreslování na

obrazovku.

4.5 Zvolená reprezentace herní úrovně (levelu)

Pro reprezentaci herní úrovně se nabízí několik možností.  Pokud bychom se

například  omezili  pouze  na  čtvercové  místnosti,  tak  by se  nabízela  reprezentace

pomocí  dvourozměrného  pole,  s  hodnotami  představujícími  stav  místnosti.  Tento

přístup by měl výhodu velké jednoduchosti, ale velkou nevýhodu v podobě toho, že

by dovoloval jen omezenou variabilitu úrovní.

Proto  jsme  se  rozhodli  herní  úroveň  reprezentovat  jako graf,  kde  vrcholy

představují jednotlivé místnosti a hrany představují to, zda mezi nimi existují dveře.

Jednotlivé místnosti  jsou uloženy  v poli jako objekty typu Room, což je vhodná

datová struktura, vzhledem k tomu, že se po dobu hry nijak nemění jejich počet nebo

pozice místnosti.
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Dále  si  u  úrovně  držíme  reference  na  startovní  a  cílovou  místnost,

ArrayList obsahující  informace  o umístění   překážek  a  předmětů k  jejich

odstranění. Zde dodejme, že informaci o umístění překážky nebo  předmětu na její

odstranění  má  k  dispozici  i  každá  místnost,  takže  bychom je  mohli  získat  i

průchodem přes pole místností. Takový přístup by byl ovšem pomalejší a také méně

přehledný.  Poslední  věcí  důležitou  pro  reprezentaci  úrovně  je  ještě  mapa

uchovávající  informaci  o  tom,  jaký  typ  a  počet  překážek  má  hráč  aktuálně  k

dispozici.

4.6 Plánování akcí zloděje

Jak je popsáno v Kapitole 2.4, je umělá inteligence zloděje zajištěna pomocí

plánování, konkrétně s využitím knihovny FreeLunch. Jak již bylo řečeno, je k tomu

zapotřebí převést aktuální herní situaci na plánovací problém ve formátu SAS+ a

výsledný plán pak nějak reprezentovat v samotné hře.

Výkonnost jednotlivých implementovaných modelů jsme porovnávali pomocí

třídy  plannertester.Tester. Ta slouží k porovnání  času, za jaký pro různé

modely plánovač nalezne řešení. Neověřuje však, zda je plán skutečně platný. Toto

jsme testovali nasazením modelu přímo ve hře.

4.7 Komunikace zloděj vs. plánovač

Plánovač  vydává  optimální plán  jako  seznam akcí  zloděje,  tyto  akce  jsou

reprezentovány pomocí třídy ThiefAction. Ta v sobě obsahuje informace o tom

jaká akce se má provést a indexy výchozí a cílové místnosti. Jednotlivé typy akcí

jsou representovány enumem ActionType.

Třída reprezentující zloděje si pak udržuje aktuální plán v poli akcí. Program

hlídá situace, kdy je potřeba nový plán.  Typicky takováto situace nastává poté, co

hráč  provede  akci,  tedy přidá  překážku. Pokud  takováto  situace  nastane,  požádá
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program plánovač o vytvoření nového plánu a ten je následně předán zloději pomocí

metody Thief.setNewPlan().

Zloděj prochází plán vždy od začátku, bere jednotlivé akce a provádí je. Toto

se děje v aktualizační smyčce zloděje. Kdykoliv zloděj dostane nový plán,  přestane

s prováděním původního plánu a začne provádět plán nový.

4.8 Zloděj - reprezentace

Zloděj  je  v  programu  reprezentován  pomocí  třídy  Thief.  Třída  slouží

k zobrazení  modelu  zloděje  ve  hře  a  reprezentaci  herních  akcí  pomocí  tohoto

modelu. K zobrazení zloděje se používá 3D model načtený ze souboru. Dále má třída

referenci na aktuální úroveň. Ta se využívá k výpočtu souřadnic cílů akcí a zloděj

díky ní může pracovat s objekty obsaženými v úrovni.  Třída také obsahuje seznam

akcí, které se mají provést, reprezentovaný jako pole typu ThiefAction. 

K provádění akcí je ještě důležité určit, v jaké fázi se zloděj nachází. To je

zajištěno pomocí stavů reprezentovaných pomocí enumu Thief.State. Jednotlivé

stavy pak jsou:

• WAIT: tato hodnota reprezentuje stav, kdy neexistuje žádná akce, které by se

měla provádět

• INPROGRESS:  hodnota,  která  reprezentuje  stav,  kdy  je  právě  prováděna

nějaká akce

• DONE: akce byla ukončena, je možno začít zpracovávat další akci

Ve třídě Thief si pak vždy udržujeme hodnotu aktuálního stavu, ve kterém se zloděj

nachází.

Akce se pak zpracovávají následovně. Pro větší přehlednost kódu je zřízena

reference na aktuální akci. Dále si pamatujeme index aktuální akce. Ve chvíli, kdy je

potřeba další akce, zvýší se index akce o jedna a nastaví se reference na odpovídající

akci,  pokud taková existuje.  Poté  se  provedou všechny potřebné úvodní  výpočty
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(jako např. výpočet úvodního cíle akce) a stav se převede na INPROGRESS. Dokud

se nacházíme v tomto stavu, dochází pomocí metody update() k provádění akce.

Jakmile  jsou  splněny  všechny  cíle  akce,  přepne  se  stav  na  DONE,  což  vede  k

vyžádání další akce.

4.9 Grafické uživatelské rozhraní

K  vytváření  grafického  uživatelského  rozhraní  používáme  v  naší  hře

knihovnu NiftyGUI obsaženou v jMonkeyEngine. Tato knihovna je určena k tvorbě a

ovládání uživatelského rozhraní aplikace.

Rozvržení rozhraní (tj. umístění tlačítek atd.) je možné dělat dvěma způsoby.

Jednak  je  možné  tyto  prvky  reprezentovat  jako  soubor  formátu  XML.  Každá

obrazovka  je  pak  reprezentována  elementem  <screen> a  její  prvky  jsou  pak

elementy, které tato obrazovka obsahuje. Další možností je rozvrhovat prvky přímo

pomocí kódu v jazyce Java díky integraci NiftyGUI do jMonkeyEngine. Dodejme

ještě, že oba tyto přístupy je možné libovolně kombinovat.

My jsme  zvolili přístup,  při  kterém statické  prvky rozhraní  ukládáme  do

souborů formátu XML, kvůli větší přehlednosti a lepšího oddělení grafické a logické

části programu. Prvky, které vznikají dynamicky (menu pro výběr souboru), potom

generujeme pomocí kódu v Javě.

GUI se na obrazovku vykresluje přes obraz vyrenderovaný enginem. Pokud

by  tedy  GUI  neobsahovalo  žádné  průhledné  prvky,  nebylo  by  ze  samotné  hry

zobrazeno vůbec nic.

NiftyGUI  obsahuje  různé  druhy prvků,  jako  jsou  kontejnery  pro  vkládání

dalších prvků (vrstva, panel), různé statické prvky, které jsou pouze zobrazeny, avšak

nevyvolávají další akci (obrázek, text) a dále pak prvky, které nějak slouží k ovládání

programu  (tlačítko  atd.).  Jejich  pomocí  pak  dochází  ke  komunikaci  rozhraní  s

programem.
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4.10 Komunikace GUI → program

Každá obrazovka má přiřazený takzvaný  controller.  To je  třída  programu,

která implementuje  rozhraní  ScreenController a  zajišťuje  tak komunikaci  s

prvky  obrazovky.  Dodejme,  že  jeden  controller  může  mít  přiřazeno  libovolné

množství obrazovek, to je výhodné třeba v případě, že události z těchto obrazovek

pracují se stejnými proměnnými v programu.

Samotné vyvolání takové události pak probíhá takto: prvek, který nějak slouží

k řízení programu, má hodnotu interact, což je vlastně název funkce, která se má

v případě tohoto prvku volat. Tato funkce musí být ve třídě odpovídající controlleru

obrazovky,  musí  být  typu  public void a může přijímat parametry  pouze typu

String.

4.11 Komunikace program → GUI

Směr komunikace z programu ke GUI je možný díky integraci NiftyGUI do

jMonkeyEngine. Za tímto účelem existuje balíček com.jme3.niftygui, pomocí

jehož tříd a metod je možné přistupovat k prvkům GUI a měnit tak obsah, například

text, popisky tlačítek nebo generovat nové prvky za běhu programu.

4.12 Editor úrovní

Editor úrovní funguje do jisté míry nezávisle na zbytku hry.  Jeho třídy se

nacházejí v balíčku  editor. Jeho hlavní třída  Editor je spustitelná a obsahuje

vlastní  AppState pro  reprezentaci  editoru,  dále  má  editor  několik  vlastních

obrazovek. Editor ovšem využívá některé třídy z hlavní části programu, především je

to třída  Level,  zde sloužící  k  reprezentování  upravované  úrovně, a  dále  třídy z
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balíčku  xml_support slouží pro práci se soubory  (a tedy zachování persistence

vytvořených úrovní).

Jednotlivé funkce editoru, jako přidání místnosti, předmětu do mapy atd., jsou

detailně  popsány v  uživatelské  dokumentaci  v  Kapitole  3.6.  Tyto  funkce  jsou  v

programu  typicky  zajištěny  následovně:  po  stisknutí  tlačítka  se  zavolá  metoda

odpovídající příslušné akci (viz  Kapitola 4.10). V této metodě se nastaví proměnná

stavu odpovídající této akci. Následně je typicky potřeba vybrat místo na mapě, na

kterém se má akce provést. To provede uživatel pomocí kliknutí myši, tato akce se

hlídá pomocí  metody  ActionListener.onAction().  V této metodě se pak

pomocí proměnné stavu určí, která akce se má na dané místo provést, a provede se.

 

4.13 Ukládání a načítání úrovní

Úrovně jsou uloženy v souborech ve formátu XML. Jednotlivé úrovně jsou

uloženy v adresáři Levels/ v hlavní složce hry. Úrovně vytvořené uživateli pomocí

editoru úrovní se pak ukládají v adresáři Levels/Custom/.

Pro  načítání  a  ukládání  úrovní  a převod  z  XML souboru  na  reprezentaci

používanou v programu a zpět se používají třídy LevelLoader a  LevelSaver

z balíčku  xml_suport.   Tyto třídy využívají  ke zpracování dokumentu formátu

souboru XML technologii DOM, jejíž implementace je součástí jazyka Java.

Jednotlivé struktury levelu jsou pak v souboru reprezentovány jako elementy

odpovídajícího  názvu  s  obsahem  odpovídajícím  hodnotě  proměnných

zpracovávaného levelu. 

Obě používané třídy mají referenci na úroveň, se kterou pak přímo pracují,

tedy v případě ukládání se přímo čtou hodnoty proměnných. V případě načítání pak

pomocí reference dochází k nastavování těchto hodnot podle hodnot ze souboru.
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4.14 Možnosti rozšíření programu

Možností k rozšíření programu existuje několik. Nejsnazší z nich je tvorba

nových úrovní pomocí editoru. To ale není možnost moc zajímavá.

Další možností by bylo například přidat do hry více zlodějů. Úprava by byla

poměrně snadná, stačilo by použít další instanci třídy Thief a udělat mírnou úpravu

tak, aby každý z nich měl vlastní startovní pozici.  Taková úprava by byla vcelku

snadná,  ale  výsledkem  by  bylo  to,  že  oba  zloději  by  nezávisle  na  sobě  hledali

nejkratší  plán jak se dostat  z muzea a  nijak by nespolupracovali,  pokud bychom

neupravili model pro tvorbu plánovacího problému. Problémem by mohl být i výkon

plánovače. Čím více zlodějů bychom do hry takto přidali, tím náročnější by to bylo

na výkon plánovače.

Takže ještě zajímavější by bylo upravit  model tak, aby spolu zloději mohli

spolupracovat. Takováto úprava by byla už poněkud náročnější, jednalo by se o větší

úpravu třídy pro modelování  plánovacího problému a nebo vytvoření  třídy úplně

nové. Díky struktuře programu by pak bylo možné tuto třídu snadno nahradit. Nebo i

přepínat mezi jednotlivými používanými třídami podle počtu zlodějů  v úrovni atd.

Bylo  by  ovšem potřeba  při  návrhu  třídy  pro  modelování  plánovacího  problému

uvažovat  různé možnosti,  které  mohou nastat,  aby pak nedocházelo  například  ke

kolizím mezi akcemi jednotlivých zlodějů.

Dále by ještě byla snadná možnost přidání nových předmětů a překážek a to

jednoduše zděděním od příslušné abstraktní třídy. V takto vytvořené třídě pak stačí

nahrát model nové překážky a  dále přidat nový typ do enumu  ObstacleType

obsahujícího typy jednotlivých překážek a předmětů. 
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Závěr

Cílem  práce  bylo  navrhnout  a  implementovat  logickou  hru  s  umělou

inteligencí protivníka za pomoci plánování a rozbor postupu při této činnosti. Tento

cíl  se  nám podařilo  splnit  a  v rámci  práce vznikla hra,  která  je  dobře hratelná a

splňuje požadavky, které na ní byly na začátku kladeny. Tato práce pak důkladně

popisuje jak návrh samotné hry, tak postupy použité při její implementaci. Dává tak

dobrý přehled, jak při řešení podobného problému postupovat.

Nejzajímavějším problémem, který práce řeší, je použití plánování k zajištění

umělé inteligence zloděje. Tento problém jsme vyřešili pomocí knihovny FreeLunch,

která poskytuje plánovač. V práci je popsáno řešení převodu aktuální herní situace na

plánovací  problém,  zpracování  optimálního  plánu  vydaného  plánovačem  a  jeho

reprezentace akcemi ve hře.

Dalším zajímavým problémem, který je v rámci této práce rozebrán a řešen,

je samotná struktura programu, dekompozice jednotlivých jeho částí a objasnění jak

a proč jsou tyto části v díle navrženy a jaká je jejich funkce.

Software vzniklý v rámci naší práce je potom zajímavá hra, která určitě stojí

za vyzkoušení, ačkoliv je zde jistě prostor pro zlepšení.  Proto máme v plánu tento

software ještě dále rozvíjet a vylepšovat. Slabší je především grafická část hry, dále

bychom chtěli více rozlišit verze určené pro desktopové a mobilní zařízení,  hlavně

uživatelským rozhraním.  Dále  by bylo  dobré  do  hry dodělat  nějaké  animace pro

umisťování překážek do úrovně a jejich odstraňování zlodějem.

Ještě dodejme, že vzniklý software by díky oddělení herní logiky od části

řešící umělou inteligenci mohl docela dobře sloužit k porovnávání různých přístupů k

řešení  daného problému.  Byla by zde však zapotřebí  úprava,  protože software je

navržen tak, že vždy od umělé inteligence očekává dodržování pravidel hry a nijak je

tedy nekontroluje. Přidat tuto kontrolu by ale neměl být zásadní problém.
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Celkově si tedy myslíme, že práce jako taková úspěšně plní dané cíle a jsme s

výsledkem našeho díla spokojeni.
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GUI – graphical user interface: grafické rozhraní pro komunikaci programu s 

uživatelem.

RTS – real-time strategy: žánr strategických počítačových her probíhajících v 
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