
Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Jan Havlíček

Nástroje pro tvorbu chování virtuálních agentu v POSHi

Kabinet software a výuky informatiky

Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jakub Gemrot

Studijní program: Informatika

Studijní obor: Softwarové systémy

Praha 2013



Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně a výhradně 
s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. 
 
Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající 
ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost, 
že Univerzita Karlova v Praze má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této 
práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona. 
 
V …...... dne............ podpis 

 



Název práce: Nástroje pro tvorbu chování virtuálních agentu v POSHi
Autor: Jan Havlíček
Katedra / Ústav: Kabinet software a výuky informatiky
Vedoucí diplomové práce:   Mgr. Jakub Gemrot
Abstrakt: 
Cílem práce je vylepšit plánovač SPOSH a jeho vývojové nástroje. SPOSH je reaktivní
plánovač virtuálních agentů založený na behavior trees, který je používán v prostředí
platformy pro vývoj agentů Pogamut. SPOSH trpí několika neduhy, zejména se jedná
o  zbytečnou  duplikaci primitiv  (akcí  a  sensů)  a  o  nevhodný  model  vykonávání
primitiv.  Tato  práce  upravuje  SPOSH  s  cílem  tyto  neduhy  odstranit.  Většina
plánovačů  behavior  trees  je  vyvíjena  interně  a  vývojové  nástroje  plánů  nejsou
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1 Úvod

Jedním z hlavních úkolů umělé inteligence je studium a tvorba inteligentních
agentů.  Inteligentní  agent  je  systém,  který  vnímá své  prostředí  a  v  závislosti  na
získaných  informacích  provádí  různé  akce  za  účelem  splnění  svých  cílů.  Pojem
prostředí  je široký,  může se jednat o reálný svět v případě autonomního vozidla,
simulovaný svět v případě herní non-player character (NPC) nebo např. výrobní linka
snažící  se  maximalizovat  výrobu.  Ačkoliv  problémy získávání  vstupů z  prostředí  a
provádění  akcí  nejsou  triviální  a  jsou  specifické  pro  různá  prostředí,  tvorba
rozhodovací logiky je klíčovým problémem všude.  

Jedním  z  mnoha  přístupů  pokoušejících  se  o  vyřešení  tohoto  problému  je
reaktivní  plánování.  Reaktivní  plánovače  plánují  právě jednu akci,  kterou by  měl
agent  provést,  v  závislosti  na  informacích  prostředí,  vnitřním  stavu  plánovače  a
předem připraveného plánu. 

Tento  přístup  má  výhodu  v  jednoduchosti  a  rychlosti.  Plánovače  hledající
sekvenci akcí vedoucích ke splnění cílů často vyžadují nezanedbatelné množství času
k optimálnímu (nebo alespoň rozumnému) rozhodnutí,  kterou akci  by měl  agent
provést v daný okamžik. Díky rozhodování pouze o další akci se reaktivní plánovače
snadno vypořádávají  s dynamicky se měnícím nepředvídatelným prostředím, kvůli
tomu se občas také nazývají dynamické plánovače.

Nevýhody  jsou  zřejmé,  ručně  psané  plány  jsou  často  rigidní  a  neumožňují
agentovi  reagovat  na neočekávané situace.  Další  nevýhodou je  samotná potřeba
speciálního plánu pro každého agenta, to typicky znamená potřebu člověka, který
daný plán napíše a otestuje.

Patrně nejznámějším příkladem reaktivního plánovaní jsou konečné automaty
(FSM) [9]. Typický FSM se sestává z množiny stavů a přechodů mezi těmito stavy.
FSM plánovač má s každým stavem asociovanou akci,  kterou v  daném stavu má
vykonávat,  a plánovač neustále vyhodnocuje podmínky asociované s přechody ze
současného stavu do jiných. Pokud je podmínka přechodu splněna, agent přejde do
do jiného stavu a začne provádět akci asociovanou s novým stavem. FSM funguje
velmi  dobře  pro  malý  počet  stavů,  jakmile  začne  počet  stavů  vzrůstat,  množina
možných  přechodů  mezi  jednotlivými  stavy  začne  velmi  rychle  růst  (množina
přechodů je vlastně podgraf kompletního grafu, tudíž horní hranice je n^2, kde n je
počet stavů). Vzrůstající počet stavů je problém pro návrháře FSM, který musí zajistit
funkčnost  plánu  a  pokud  možno  znovupoužitelnost  částí  plánu.  Existují  různé
modifikace  FSM,  které  se  tento  problém  snaží  řešit,  jedná  se  především  o
hierarchické FSM.

Jiným typem reaktivního plánovače jsou behavior trees (BT) [10], které jsou
dnes  populární  v  počítačových  hrách  (např.  Halo,  Spore).  Pojmenování  behavior
trees  (stromy chování)  není  zcela  přesné,  ve  skutečnosti  se  jedná o  orientované
acyklické  grafy,  protože  uzel  lze  referencovat  z  více  jiných  uzlů.  Tato  vlastnost
umožňuje jednoduchou znovupoužitelnost jednotlivých komponent. Jednotlivé uzly
BT reprezentují typ chování a potomci uzlu jsou reference na jiné uzly. Listy stromu
jsou buď akce,  které  umožňují  změnit  stav světa nebo vnitřní  stav agenta,  nebo
sensy (sensory), které kontrolují, zda svět nebo agent splňuje nějaké podmínky. 
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K pohodlnému používání  BT je  potřeba editor  pro samotnou tvorbu plánů,
engine zajišťující  jak evaluaci  plánu tak integraci  s  akcemi a  sensy,  které obvykle
nejsou  přímo  součástí  plánu,  a  především  debugger.  Ladění  BT  je  patrně
nejobtížnější částí tvorby plánů. Vzhledem k tomu, že se jedná o reaktivní plánovače,
je plán vyhodnocován mnohokrát za sekundu a uživatel potřebuje mít k testování
neustálý přehled, které částí BT jsou vyhodnocovány a proč. 

BT nemají  jednotný standard,  většina komerčních uživatelů používá interně
vyvíjený software a tudíž jak specifikace plánů, tak nástroje pro manipulaci s plány,
nejsou k dispozici.  Existuje několik otevřených implementací  BT,  jednou z nich je
POSH  (zkratka  z  Parallel-rooted,  Ordered  Slip-stack  Hierarchical)  a  jeho
implementace SPOSH (strict slip-stack POSH). 

SPOSH  byl  vyvinut  v  rámci  dizertace  Joanny  Bryson  [1],  ve  které  popisuje
Behavior-Oriented  Design  (BOD)  komplexních  agentů.  Z  funkčního  hlediska  je
SPOSH typem BT, který má k dispozici engine a jednoduchý editor pro výrobu plánů,
debugger  není  k  dispozici.  Plánovač  SPOSHe  přepsaný  do  Pythonu  Janem
Drugowitschem  byl přidán do Pogamutu [6], platformy pro vývoj virtuálních agentů
v herních prostředích, zejména v prostředí hry Unreal Tournament. 
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2 Cíle práce

Praktické používání jazyka SPOSH a jeho nástrojů ukázalo některé problémy jak
jazyka, tak nástrojů: 

1. V  původním  návrhu  SPOSHe  je  vykonávání  akcí  a  sensů  realizováno
pomocí jednoduchého volání metod třídy chování. Takto vytvořené akce
nejsou  modulární  a  nelze  je  jednoduše  implementovat.  Engine  bude
upraven  pro  podporu  modulárních  akcí,  s  odlišným  způsobem
vykonávání.

2. SPOSH  neobsahuje  proměnné  ani  konstanty,  důsledkem  je  zbytečný
nárůst  nezbytných  akcí  a  sensů  (např.  getEnemyFlagDistance a
getFriendlyFlagDistance by mohly být implementovány jako jedna
akce  getFlagDistance s parametrem určujícím tým). Jazyk a engine
bude rozšířen o možnost parametrizovat jednotlivé uzly, jak akce a sensy,
tak i vnitřní uzly SPOSHe.

3. Editor plánů má slabou vazbu na primitiva a nepodporuje proměnné. Je
potřeba grafický editor umožňující uživatelsky příjemné vytváření plánů s
důrazem na jednoduché použití vytvořených primitiv.

4. V současné době má uživatel při ladění plánu agenta k dispozici pouze
informace  o  chování  agenta  v  prostředí  a  ladící  výpisy.  Je  nezbytné
vytvoření  debuggeru SPOSHe umožňující  sledování  průběhu provádění
plánu v reálném čase.

Cílem této práce je upravení jazyka SPOSH, aby řešil problémy 1 a 2, vytvoření
plánovače, který upravený jazyk bude vykonávat, a tvorba nástrojů potřebných pro
pohodlné  vytváření  a  ladění  plánů.  Nástroje  budou   integrované  v  platformě
Pogamut  [2].  Pozdějším  cílem  je  verifikace  funkčnosti  a  vhodnosti  provedených
změn jazyka a nástrojů při praktickém použití.

Vytvořená  řešení  a  jejich  použitelnost  budou  demonstrována  na  agentovi,
který ukáže výhody používání nových nástrojů a konstrukcí jazyka.
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3 Struktura práce

Tato práce se má následující strukturu: 

V kapitole  4 jsou představeny behavior trees, jejich základní idea a některé
typy uzlů, se kterými se lze často setkat. 

Kapitola  5 popisuje  jazyk  SPOSH,  jeho  jednotlivé  prvky,  strukturu,  způsob
vyhodnocování stromu a vykonávání akcí.

Kapitola  6 představuje  stručně  platformu  pro  vývoj  virtuálních  agentů
Pogamut  a  problémy,  které  v  ní  nastávají  při  vývoji  agentů  za  použití  plánovače
SPOSH.

Kapitola 7 představuje Yaposh, jazyk odvozený ze SPOSHe, jeho rozdíly oproti
SPOSHi a způsob řešení problémů diskutovaných v kapitole 6.

V dalších kapitolách 8 a 9 jsou představeny nástroje vytvořené pro jednodušší
vývoj Yaposh agentů: editor Shed a debugger Dash.

Kapitola  10 zhodnocuje  praktické  použití  Yaposhe,  Shedu  a  Dashe  pomocí
experimentálního agenta.

Původní engine a editor SPOSHe jsou představeny v kapitole 11.

Výsledky práce jsou shrnuty v kapitole 12. 
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4 Behavior trees

SPOSH  je  druhem  behavior  trees,  které  jsou  popsány  v  této  kapitole,  v
pozdějších  kapitolách  budou  jednotlivé  uzly  SPOSHe  popsány  pomocí  jejich
terminologie.

Behavior trees neboli stromy chování jsou v současné době hojně používaný
typ  reaktivního  plánování.  Tyto  stromy  jsou  založeny  na  jednoduché  myšlence
budování komplexních chování z jednodušších typů chování [11]. Tímto postupem
mohou být budovány postupně stále složitější chování. Každý uzel stromu definuje
své chování a může referencovat jiné uzly stromu, z praktického hlediska se nejedná
o strom, nýbrž o orientovaný acyklický graf [10].

Na  obrázku  1 je  zobrazen  příklad  BT,  jedná  se  o  chování  kováře,  kde  je  z
jednoduchých akcí (BeatHammer, Wait, Look a Speech) postupně vytvořen složitější
strom chování. Strom kováře se skládá ze dvou podstromů, vlevo je podstrom pro
chování při práci na zakázce a vpravo je podstrom pro získávání zákazníků. Pokud
kovář má zakázku, tak ve smyčce opakuje dvě akce: buší kladivem do kovadliny po
po dobu 15 sekund a poté 5 sekund čeká. Pokud kovář zakázku teprve shání, tak ve
smyčce náhodně vybere a vykoná jednu z akcí: podívat se vlevo, podívat se vpravo
nebo  nabízet  zboží  kolemjdoucím.  Cílem  stromů  chování,  stejně  jako  každého
reaktivního plánovače, je rychlé určení akce, kterou by měl virtuální agent provádět
(action selection). K tomu se používá procházení stromu. Každý uzel stromu definuje
své chování a způsob, jakým se mají vyhodnocovat ostatní referencované uzly. 

Uzly  stromů  chování  se  dělí  do  dvou  hlavních  typů,  které  mají  své  další
poddruhy:

• vnitřní uzly

• listy

Zatímco vnitřní  uzly  mohou  mít  téměř  libovolné  chování,  listy  jsou  určeny
k interakci s prostředím a ke změnám vnitřního stavu agenta. Listy jsou dvou typů: 

• akce – akce mohou měnit prostředí, např. otočit agenta, změnit jeho animaci
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nebo sebrat předmět. Kromě toho mohou měnit vnitřní stav agenta, např.
vybraný  cíl,  změnit  způsob  procházení  mapy  nebo aktualizovat  povědomí
agenta o týmu. 

• sensy – sensy se používají  k zjištění stavu prostředí, např. zda je agent ve
vodě, zda se poblíž nachází hledaný předmět nebo zda má agent dostatek
energie. Dále se sensy používají ke zjištění vnitřního stavu agenta, např. zda
má agent alespoň 3 členy týmu na dohled nebo zda má dostatečné zdraví. 

Stromy  chování  se  sestavují  pomocí  skládání  jiných,  jednodušších  stromů
chování, kde nejjednodušší strom je samotný list, tedy akce nebo sense. Vzhledem
k modulárnímu způsobu vytváření je třeba věnovat patřičnou pozornost situacím,
kdy a jakým způsobem mohou jednotlivé uzly a listy selhat [12]. 

Vnitřní uzly můžeme rozdělit do několika typů, podle toho, jakým způsobem
jsou potomci uzlu použity v chování uzlu. Nejznámější typy jsou

• sekvence

• smyčka

• selektor

• dekorátor

• paralela

Sekvence je  typ  uzlu,  kde  každý  potomek  definuje  své  vlastní  chování  a
sekvenční uzel postupně vykonává jednoho potomka za druhým [13]. Tento typ je
velmi užitečný v animovaných sekvencích nebo v chování složeného z jednodušších
chování, např. najdi míč, seber míč, otoč se doprava, polož míč. Tento typ umožňuje
z jednoduchých chování sestavit velmi složitá a je to jeden z nejužitečnějších typů.
Díky  sekvenčnosti  lze  spoléhat,  že  po  provedení  předcházející  akce  je  agent  v
nějakém stavu, např. že drží míč. Tato vlastnost je velmi užitečná a z ní vyplývá i
požadavek, že pokud některý z potomků selže, musí selhat celá sekvence, pokud by
neselhala,  nebylo  by  možné  spoléhat  na  předpokládaný  stav  agenta,  např.  že
existuje míč, který lze sebrat.

V  některých  případech  chceme,  aby  se  sekvence  chování  opakovala,  např.
procházení  všech  místností,  k  tomu  slouží  smyčka.  Chování  smyčky  je  obdobné
sekvenci,  ale  místo ukončení  po vykonání  posledního chování  se začne sekvence
vykonávat  znovu.  Smyčka  se  korektně  ukončí,  pokud  je  splněna  její  ukončovací
podmínka, typicky fixní počet opakování (obdobně jako u for cyklu) nebo pokud je
splněna podmínka smyčky. 

Sekvence  a  smyčky  jsou  užitečné,  ale  samy  o  sobě  nemohou  vytvořit
různorodé a dynamické chování,  které mnoho agentů vyžaduje.  K tomu účelu se
používají  selektory [14].  Selektor  je  vnitřní  uzel,  který  rozhodne,  který  z  jeho
potomků  by  měl  být  vykonán  v  závislosti  na  specifikovaných  kritériích.  Dvě
nejpoužívanější kritéria jsou 

• Pravděpodobnostní  selektor –  pravděpodobnostní  selektor  vybere
náhodným  výběrem  jednoho  ze  svých  potomků  podle  jejich
pravděpodobnosti  výběru,  např.  selektor  eat-some-food má 3 potomky
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eat-fruit (pravděpodobnost výběru 30%),  eat-ants (pravděpodobnost
výběru  20%)  a  eat-grass (pravděpodobnost  výběru  50%).
Pravděpodobnosti potomků mohou být statické, tedy určeny designérem při
vytváření  plánu,  nebo  dynamické,  kde  se  pravděpodobnost  jednotlivých
chování mění na základě stavu agenta a prostředí, např. pravděpodobnost
výběru chování find-food se zvyšuje s dobou, kdy agent naposledy jedl.

• Prioritní  selektor –  prioritní  selektor  bere  své  potomky  jako  chování
seřazené podle priority a vybere první chování, které lze provést, např. vyhlas
poplach (lze provést pokud existuje požár  a  není  vyhlášen poplach),  uhas
požár  (lze  provést  pokud  existuje  požár),  hledej  požár  (lze  vždy  provést).
Tento typ vyžaduje indikátor, kterého z potomků lze provést, indikátory jsou
buď  explicitně  vyjádřeny  v  potomcích  nebo  jsou  podmínky  součástí
prioritního  selektoru.  Obdobně  jako  u pravděpodobnostního  selektoru  lze
používat statické nebo dynamické priority. 

Stejně  jako  u sekvencí  a  smyček  je  potřeba  se  vypořádat  s korektním
ukončením selektoru. Selektor má za úkol vybrat pouze jednoho ze svých potomků a
pokud ten je ukončen korektně, pak i samotný selektor je korektně ukončen. Pokud
potomek selže, pak i samotný selektor selhal. Pokud potomek selže bez vedlejších
efektů, selektor může v závislosti na implementaci buď potomka znovu vybrat nebo
selhat.  Korektní  detekce  selhání  bez  vedlejších  efektů  není  vždy  triviální  a  v
některých případech by se agent mohl v selektoru zaseknout. 

Dekorátor je  uzel,  který  nějakým  způsobem  modifikuje  chování  svých
potomků, obvykle má právě jednoho potomka [16].  Dekorátor  lze použít  např.  k
omezení  času,  během  kterého  potomek  musí  skončit  (např.  celková  doba  trvání
chování  play-game musí  být méně než 5 minut),  k určení,  jak často může být
potomek vykonán, nebo ke změně indikace úspěchu chování (např. změna logické
operace sensů). 

Sekvence, selektory i dekorátory jsou lineární operace, agent postupně vybírá
jednu  akci  za  druhou  a  postupně  je  vykonává.  V  některých  případech  agent
potřebuje vykonávat několik různých akcí zároveň, k tomuto účelu se hodí paralelní
chování. Paralela je uzel stromu chování, který vykonává chování potomků zároveň
[15].  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.

Přesné chování paralely může být různé, zejména je potřeba specifikovat, kdy
paralela  selže  a  kdy  paralela  uspěje.  Podmínka  selhání  může  být  libovolná,  ale
většina stromů vystačí se dvěma případy: 

• paralela selže, jestliže selže libovolný potomek

• paralela selže, jestliže selžou všichni její potomci

7



Úspěch paralely má obdobné podmínky: 

• paralela uspěje, jestliže libovolný potomek uspěje

• paralela uspěje, jestliže uspějí všichni její potomci 

Pokud implementaci stačí pro selhání nebo úspěch jeden potomek, je potřeba
ostatní prováděná chování přerušit. 

Implementace  stromů  chování  nemusí  podporovat  všechny  zmíněné  typy
chování  nebo  mohou  podporovat  více  exotické  typy  uzlů,  např.  zarážku,  která
dočasně prohlásí uzel zarážky za kořen stromu chování a ve výsledku má podobný
efekt, jako kdyby se celý strom chování nahradil podstromem zarážky. 
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5 SPOSH

SPOSH  (Strict  slip-stack,  Parallel-rooted,  Ordered  Slip-stack  Hierarchical)  je
reaktivní plánovač vyvinutý Joannou Bryson v rámci její  dizertace na Univerzitě v
Bathu  v  roce  2001  [1].  Jedná  se  o  poměrně  jednoduchou implementaci  stromů
chování  používající  prioritní  selektory  (uzly  vykonávající  jednoho  z  potomků)  a
sekvence (uzly postupně vykonávající všechny potomky). 

Samotný engine byl původně napsán v Lispu, z tohoto důvodu mají  i  plány
Lispovou syntaxi. Tato syntaxe zůstala zachována i později, když byl SPOSH přepsán
do jazyka Python (tato implementace  se jmenuje jyPOSH).

SPOSH  je  dnes  preferovaným   dialektem  z  rodiny  dynamických  plánovačů
POSH  (Parallel-rooted,  Ordered  Slip-stack  Hierarchical),  které  se  vyznačují
hierarchickou strukturou  uzlů  s  pořadím.  Mimo  SPOSHe  existuje   také  sheduled
POSH s velmi podobnou syntaxí, ale odlišným způsobem vykonávání, dnes se tento
dialekt prakticky nepoužívá. Jedním z cílů této práce je vylepšit jazyk SPOSH, jedná
se především o proměnné a konstanty, ale také o nový způsob vykonávání plánu.
Nově  vytvořený  dialekt  se  označuje  Yaposh (Yet  Another  POSH)  a  je  založen  na
SPOSHi. V této kapitole je popisován SPOSH a v pozdějších kapitolách jsou popsány
rozdíly mezi SPOSHem a Yaposhem. 
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5.1 Struktura SPOSH plánu

SPOSH plán je textový soubor s Lispovou syntaxí obsahující popis jednotlivých
uzlů  stromů  chování.  Kromě  jednotlivých  vnitřních  uzlů  obsažených  v  plánu  je
nezbytné dodat implementaci akcí a sensů, které jsou listy stromu. Plán obsahuje
následující typy uzlů:

• Drive Collection (DC) je prioritní selektor (uzel vybírající potomka, kterého
má vykonat), plán ji musí vždy obsahovat, jedná se o kořen stromu.

• Action  Pattern (AP)  je  sekvence  (uzel,  který  postupně  vykonává  chování
svých potomků).

• Kompetence (C) je prioritní selektor, odlišný od DC. 

• Akce je list stromu, který mění prostředí nebo vnitřní stav agenta.

• Sense je list stromu, který zjišťuje stav prostředí nebo vnitřní stav agenta.
SPOSH používá hodnoty sensů v podmínkách selektorů DC a C.

Každý uzel má jméno, které je v rámci plánu unikátní. Pokud má uzel potomky
(uzel  je typu  DC, C, AP),  odkazuje se na ně pomocí jejich jména (viz.  obrázek  3).
SPOSH nedovoluje cykly, jedná se o acyklický graf, většinou přímo strom.

Jednotlivé  typy  uzlů  SPOSHe  budou  podrobně  rozebrány  v  následujících
sekcích. Vizualizaci jednoduchého SPOSH plánu draka střežícího své doupě lze vidět
na obrázku 2, jeho textovou reprezentaci lze vidět na obrázku 3.

Drak má tři úkoly:

• Střežit  svůj  poklad před zloději  –  poklad je  v ohrožení,  pokud je  nejbližší
zloděj méně než 300 jednotek daleko. Drak střeží poklad útokem na zloděje.
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Ilustrace 2: Vizualizace  plánu draka střežícího poklad



• Hledat poklad – pokud má drak méně než 150 jednotek pokladu, zkusí hledat
poklad v okolí.

• Pokud není poklad v ohrožení a drak má dostatek pokladu, tak má mrkat
očima.

Ve  zbytku  textu  je  k  zobrazování  plánů  použit  editor  Shed,  plán  draka

11

Ilustrace 3: Textová reprezentace plánu draka

Ilustrace 4: Plán draka v Shedu s legendou uzlů



(identický s plánem na obrázku 2) je zobrazen na obrázku 4. Forma zobrazení je více
plošná,  pokud  některý  uzel  odkazuje  na  jiný,  je  odkazovaný  uzel  zobrazen  pod
odkazujícím uzlem, např.  drive  guard-treasure odkazuje na akci  attack-thief,
která  je  zobrazena pod ním.  Obdobně drive  search-treasure odkazuje  na  uzel
search, což je kompetence, která je taktéž zobrazena pod drivem.

12



5.2 Trigger a goal

Předtím, než bude popsána struktura a chování jednotlivých uzlů SPOSHe, je
nutné  vysvětlit  dva  často  používané  typy  podmínek:  trigger a  goal.  V  obou
případech se jedná o seznam podmínek, které jsou spojeny pomocí logické operace
AND, např. (health 60 >) (see-enemy False).  Tento seznam podmínek je
splněn právě když sense health je větší než 60 a zároveň sense see-enemy vrací
false. 

SPOSH obsahuje dva prioritní selektory (Drive Collection a Competence), které
mají za úkol vybrat ze svých potomků chování, které se má provádět. Mechanismus
výběru je pro DC i C obdobný: každý z potomků má asociovanou podmínku, která
určuje, zda potomek může být vykonán. Pokud podmínka není splněna, potomek
nemůže být zvolen k vykonání. Tato podmínka se označuje jako  trigger. Pokud je
trigger vyhodnocen jako false, potomek je v evaluaci uzlu ignorován, v opačném
případě  je  potomek v  evaluaci  uzlu  použit,  např.  uzel  guard-treasure stromu
chování draka na obrázku 2 má jako trigger closest-thief<300 a bude vykonán v
případě, že některý zloděj bude příliš blízko draka (DC je prioritní selektor a další
potomci mají nižší prioritu).

Kromě triggeru obsahuje SPOSH ještě jeden typ podmínky nazývaný goal. Goal
je podmínka, která určuje stav světa, kterého má chování uzlu dosáhnout, jedná se o
cíl uzlu. Každý uzel má za úkol provádět nějaké chování a goal je podmínka, která
umožňuje  odhalit,  že  toto  chování  uzlu  není  potřeba  provádět.  Pokud  je  goal
vyhodnocen jako true, znamená to, že uzel není třeba dále vyhodnocovat, protože
stav,  kterého  se  uzel  a  jeho  potomci  snaží  dosáhnou,  je  identický  vzhledem  k
aktuálnímu stavu, např. uzel  find-player má goal  see-player.  Pokud je goal
vyhodnocen jako  false,  znamená to, že uzel  má být vykonán, protože účel uzlu
vyjádřený goalem není splněn.

Ze syntaktického hlediska jsou trigger a goal identické konstrukce – seznam
podmínek. Ze sémantického hlediska je jedná o konstrukce opačné, pokud je trigger
splněn, asociovaný uzel chování má být vykonán, pokud je splněný goal, uzel chování
vykonán být nemá. 

V některých případech není potřeba specifikovat trigger/goal. Pokud má být
potomek uzlu být vždy použit v evaluaci uzlu, tak je specifikace triggeru zbytečná,
jedná  se  především  o  výchozí  chování  agenta,  protože  SPOSH  používá  prioritní
selektory a potomci za prvním potomkem bez triggeru nejsou nikdy vyhodnoceni.
Tuto situaci  lze řešit buď použitím sensu, který vždy uspěje (tzv.  succeed)  nebo
vynecháním  triggeru.  Chybějící  trigger  je  pro  SPOSH  ekvivalentní  triggeru,  který
uspěl,  a  potomek bez triggeru je  vždy použit  v  evaluaci  uzlu,  např.  drive  idle-
animation v plánu draka na obrázku 2 nemá trigger, aby DC měla alespoň jednoho
potomka, kterého může vybrat.

U goalu je situace obdobná. Chování, která nepotřebují goal, jsou chování, kde
není  cílem  změnit  stav  světa/agenta,  ale  vykonat  činnost,  jedná  se  např.  o
animované sekvence. Pokud uzel má být vždy vykonán a přitom má mít goal, lze
použít sense, který vždy selže (tzv. fail), nebo lze goal vynechat. V obou případech
to  znamená,  že  cíle  uzlu  nebylo  dosaženo  a  proto  má  být  uzel  vykonán.
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Nespecifikovaný goal má identické chování jako kdyby selhal.

SPOSH neumožňuje používat jinou logickou operaci než AND, nelze tedy např.
vytvořit trigger, který by byl splněn, pokud by agent viděl kouli nebo kostku. Takové
typy  podmínek  mohou být  vytvořeny  pomocí  specializovaných  sensů.  V  reálném
použití  by  takové případy neměly být potřeba, protože smysl triggeru je jistota, že
prostředí nebo agent je v určitém stavu. Povolování jiných logických operací než AND
by vedlo k nejistotě, v jakém stavu svět či agent je. 

V ukázkovém plánu draka 2 jsou přítomny pouze triggery, jsou zobrazeny jako
obdélníky se  zakulacenými  rohy.  Pokud je  splněna uvedená podmínka,  je  trigger
splněn.  Potomci  idle-animation a  search-for-treasure nemají  trigger,
protože se jedná o výchozí chování nadřazených uzlů (tedy uzlů life a search).
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5.3 Drive Collection

Drive Collection je jeden z typů uzlů, které SPOSH strom obsahuje, jedná se o
kořenový uzel, tedy uzel specifikující chování celého plánu. Z hlediska chování uzlu
se jedná o prioritní selektor, jeho úkolem je najít prvního potomka, který má splněný
trigger a toho dále pak vykonat. DC může mít specifikovaný goal – podmínku, která
určuje, zda je uzel nutné vykonat. Pokud je goal splněn, je splněn účel celého stromu
a není  nutné ho  vůbec vykonávat.  Každý plán musí  specifikovat právě jednu DC,
protože se jedná o kořenový element. 

Drive Collection se skládá z následujících součástí:

• jméno – jméno DC, obvykle se jmenuje life.

• goal – cíl celého plánu. Tato vlastnost se příliš nepoužívá, pokud je cíl splněn,
žádná část plánu není vykonána. Obvykle se buď specifikace goal vynechá
nebo se použije sense fail, která vždy selže. 

• drives – seznam jednotlivých potomků DC, každý drive má k sobě přiřazenou
trigger, podmínku, která určuje, zda se má daný drive vykonat. DC musí mít
vždy alespoň jeden drive se splněným triggerem.

Každá drive collection obsahuje seznam drives, ze kterých SPOSH vybírá drive,
který by měl být vykonán. Každý jednotlivý drive má své jméno, trigger, který určuje,
zda drive může být proveden, a odkaz na jiný uzel, tedy akci, kompetenci nebo AP.
Protože drive collection je prioritní selektor, každý drive má specifikovanou prioritu v
pořadí  specifikace.  Nejvyšší  prioritu  má  první  drive,  poslední  drive  má  prioritu
nejnižší.

Kromě triggeru má drive možnost specifikovat maximální frekvenci. Maximální
frekvence  je  jistý  druh  dekorátoru,  který  specifikuje,  jak  často  smí  být  drive
procházen. Pokud by měl drive být procházen častěji, než specifikuje jeho frekvence,
engine bude daný drive ignorovat. Tato vlastnost není příliš používána.
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Ilustrace 5: Drives v drive collection plánu draka



Drive collection v plánu draka má tří drivy (podle priority guard-treasure,
search-treasure a  idle-animation),  první  drive  odkazuje  na  uzel  akce
attack-thief, druhý na  uzel  kompetence search a třetí na  uzel  action pattern
blink-eyes. Plán nemá specifikovaný goal, protože chceme, aby drak střežil své
doupě po celou dobu své existence. 
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5.4 Kompetence

Kompetence (C) je jedním z možných uzlů ve SPOSH plánu. Jejím úkolem je
zvolit jednoho svého potomka k vykonání. Z hlediska stromů chování je to prioritní
selektor, velmi podobný drive collection (5.3), který má při svém zpracování vybrat
další uzel pro zpracování. 

Kompetence se skládá z:

• jméno – jméno kompetence, které je použito jako reference.

• goal – cíl kompetence. Pokud je splněn, není důvod kompetenci procházet.

• volby kompetence – odkazy na další uzly SPOSHe, které mohou být vybrány
k provedení. 

Kompetence může mít specifikovaný goal – podmínku, která určuje čeho se
snaží kompetence dosáhnout. Pokud je goal splněn, není nutné vykonávat žádného z
potomků kompetence, např. pokud by existovala kompetence get-ball snažící se
získat míč, tak by její goal byl  has-ball. Splněný goal  has-ball by znamenal, že
není nutné provádět žádnou činnost kompetence get-ball.

Goal není v praxi příliš používán a obvykle je specifikovaný jako  fail nebo
chybí, což má stejný účinek. Důvodem je způsob procházení stromu – pokud  se stav
prostředí  během procházení  stromu nemění,  tak  se  engine  často  zacyklí.  Engine
strom prochází od kořene a při nalezení kompetence se splněným goal zkouší hledat
znovu od kořene, což při identickém stavu prostředí vede do stejné kompetence.

Každá  kompetence  má  seznam odkazů  na  další  uzly  plánu,  ze  kterých  má
engine  jeden  vybrat  k  vykonání.  Tyto  odkazy  na  další  uzly  se  nazývají  volby
kompetence. Volba se skládá z
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Ilustrace 6: Kompetence search a její volby v plánu draka



• jména volby

• triggeru, podmínky, která určuje, zda může být volba vybrána

• odkazu na uzel, který se má provádět

Jednotlivé  volby  jsou  pojmenovány  (jméno  musí  být  v  rámci  kompetence
unikátní) a mají určenou prioritu podle pořadí specifikace, první volba má nejvyšší
prioritu, poslední má nejnižší prioritu. V plánu draka (obr. 2) jsou volby kompetence
search v pořadí  podle  klesající  priority  následující:  pick-treasure,
go-to-treasure a  search-for-treasure.  Search nemá specifikovaný goal  a
proto je vždy vybrána jedna z jejích voleb.

SPOSH engine, který má za úkol vykonat kompetenci, se nejdříve podívá na
goal  a  pokud  je  splněný,  vrátí  se  do  kořene.  Pokud  goal  není  splněný,  prochází
sestupně podle priority jednotlivé volby. Engine vybere k vykonání volbu s nejvyšší
prioritou a splněným triggerem. Engine musí vždy některou z voleb vybrat, pokud
neexistuje, plán nebyl korektně napsán, protože nelze určit, které chování má být
prováděno.  Z tohoto požadavku vyplývá,  že každá kompetence musí  mít  alespoň
jednu volbu.

Odkaz na další uzel je realizován pomocí jména, v případě plánu draka odkazují
všechny volby na akce, odkaz může být i na jinou kompetenci nebo action pattern
(nikoliv drive collection, ta může být v plánu jen jedna a nelze na ni odkazovat), např.
pokud by volba search-for-treasure nahradila odkaz move-around odkazem
blink-eyes, engine by k vykonání vybral místo akce action pattern.
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5.5 Action Pattern

Action pattern (AP) je jeden z uzlů SPOSHe. Jeho úkol je postupně provádět
všechny své potomky, v kontextu stromu chování se jedná o sekvenci. AP se skládá z:

• jméno - unikátního identifikátoru, který je použit, pokud drive nebo volba
odkazuje na tento AP.

• uzly k provedení – seznam uzlů, které se mají postupně provádět. 

Na rozdíl od kompetence a drive collection nemá action pattern goal a jeho
odkazy na akce nemají trigger. Celá myšlenka AP je postupné provedení všech jeho
akcí, např. v plánu draka má action pattern blink-eyes za úkol nejdříve otevřít oči
akcí open-eyes a poté je zavřít akcí close-eyes. 

Algoritmus  zpracování  AP  je  následující:  SPOSH  postupně  bere  všechny
odkazované uzly a v závislosti na typu uzlu je zpracovává:

1. Odkazovaný uzel je akce  – proveď akci a podle návratové hodnoty urči,
zda byla akce úspěšně provedena:

1. Akce  byla  úspěšná  a  nebyla  posledním  odkazem  v  AP  – SPOSH
úspěšně zpracoval akci a je připraven zpracovat další odkazovaný uzel
AP.

2. Akce nebyla úspěšná nebo byla posledním odkazem v AP  – SPOSH
začne hledat nové chování od kořene. 

2. Odkazovaný  uzel  je  kompetence  nebo  AP  – SPOSH  začne  vykonávat
odkazovaný uzel.

AP  je  určený  především  k  sekvenčnímu  vykonávání  akcí,  pokud  některý  z
potomků neodkazuje na akci,  ale na jinou AP nebo kompetenci,  SPOSH  přestane
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vykonávat původní AP,  začne vykonávat odkazovaný uzel a do původního AP se již
nevrátí, nelze tedy např. zřetězit několik AP za sebe. 

Pokud  má  tedy  action  pattern  např.  3  odkazy:  jump(akce),  pick-
ball(kompetence)  a  squat(akce),  pak  bude  proveden  jump a  pak  se  začne
provádět pick-ball, akce squat se nikdy neprovede. Toto chování není intuitivní
a není využívané ani známé.

K použití action pattern je nutné ho definovat a poté se na něj v referenci akce
odkázat,  v  plánu  draka  se  na  action  pattern  blink-eyes odkazuje  akce  drive
idle-animation.
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5.6 Primitiva

V této kapitole bude probráno, co jsou primitiva, jak je SPOSH rozeznává od
ostatních uzlů a jak je vykonává.

Pojem  primitivum  je  označení  pro  uzly  plánu,  které  přímo  interagují  s
prostředím nebo agentem, nazývají se akce a sensy. Jedná se o nejjednodušší prvky
SPOSHe, které se nacházejí v listech, akce mění stav světa nebo agenta a sensy se
dotazují  na  stav  světa  nebo  agenta.  Na  rozdíl  od  ostatních  uzlů  plánu  (drive
collection, action pattern a kompetence), které jsou definovány přímo v plánu (viz
obr.  3),  jsou  primitiva  implementována  mimo  plán  pomocí  některého
programovacího jazyka a je zodpovědností enginu je najít a provést.

SPOSH plán se skládá z jednotlivých uzlů, které se na sebe odkazují pomocí
unikátního  jména,  např.  plán  draka  obsahuje  drive  search-treasure,  který
odkazuje na jiný uzel se jménem  search – engine projde  všechny uzly v plánu a
určí, že odkazovaný uzel je kompetence  search. Pokud odkazované jméno není v
plánu  nalezeno,  SPOSH  engine  předpokládá,  že  se  jedná  o  primitivum  s
odkazovaným jménem. Plán draka (obr. 3) obsahuje následující primitiva:

• sensy – closest-thief, treasure, can-pick-treasure, see-treasure

• akce – attack-thief, pick-treasure, go-to-treasure, move-around, open-eyes,
close-eyes

Občas není zcela jasné, jak se přesně liší  sense a action, v obou případech
dostane  engine identifikátor  a  má za úkol  provést  činnost  asociovanou s  daným
identifikátorem a vrátit výsledek. Jedná se především o sémantický rozdíl, akce mají
za úkol měnit svět/agenta, jedná se o listy, které jsou přímo odkazovány z drives,
voleb nebo akcí action patternu. Sensy mají za úkol získat hodnotu bez jakýchkoliv
vedlejších efektů a jsou použity v triggerech a goalech.

Z  hlediska  enginu  jsou  primitiva  uzly  definované  mimo  plán,  které  engine
mapuje pomocí jejich jmen na metody agenta. Ve SPOSHi používá engine speciální
třídu chování (tzv. behavior class), která musí obsahovat všechna primitiva použitá v
plánu. Metody třídy chování mohou být na primitiva mapované různě:

• Prefixem  metody,  pro  akce  je  prefix  action_ (např.
action_attack_thief pro akci  "attack_thief") a pro sensy je prefix
metod sense_ (např.  sense_treasure pro sense "treasure"). Jména
primitiv  jsou  v  takovém  případě  limitována  povolenými  identifikátory
metody. 

• Explicitní  registrací  metody  (např.  self.agent.add_act("attack-
thief", self.attack_thief)). 

V  případě,  že  engine  dostane  za  úkol  vykonat  akci/sense  s  identifikátorem
NAME,  najde  ve  třídě  chování  odpovídající  metodu,  zavolá  ji  a  vrátí  návratovou
hodnotu metody. Návratová hodnota je u sensů použita k vyhodnocení podmínek
(např.  treasure < 150 zavolá  metodu  asociovanou  se  sensem  treasure a
porovná  ji  s  hodnotou  150).  U  akcí  je  návratová  hodnota  použita  jako  indikace
úspěchu akce, pokud je vrácená hodnota  false, akce selhala, pokud  true,  akce
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uspěla. Indikace úspěchu akce může být složitá (animace atd.) a často se vynechává.
Selhání  akce  většinou  znamená,  že  ji  nelze  vůbec provést,  např.  akce
attack-thief může vrátit false, pokud neexistuje zloděj. 

Pokud  tedy  engine  dostane  za  úkol  vykonat  uzel  s  identifikátorem
attack-thief,  zkusí  nejdříve  najít  kompetenci  nebo  action  pattern  s  takovým
jménem. V plánu draka žádná taková kompetence ani pattern neexistuje a engine
bude proto předpokládat, že se jedná o akci, zkusí tedy najít akci ve třídě chování
asociovanou se jménem attack-thief. Pokud taková metoda neexistuje, plán je
špatně napsaný a engine havaruje.
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5.7 Algoritmus vykonávání SPOSH plánu

Tato kapitola popisuje způsob, jakým SPOSH engine vykonává plán. Vykonávání
plánu je iterační, SPOSH engine si udržuje vnitřní stav plánu a v každé iteraci tento
stav  trochu  změní.  Pod  stavem  plánu  si  lze  představit  množinu  uzlů,  které  jsou
zrovna procházeny, engine se v každé iteraci podívá na některý z uzlů a rozhodne,
který uzel má procházet v příští iteraci.

Ačkoliv  je  cílem plánu provádět  akce,  tedy  listy  stromu,  iterace plánu není
zodpovědná za projití plánu až do uzlu, ale pouze za nalezení dalšího uzlu, který se
má procházet. Pokud je uzel, který má engine procházet, list, tak engine našel akci,
kterou má agent vykonat.

Vnitřní  stav  plánu  je  poměrně  jednoduchý,  hlavní  roli  v  něm  hraje  drive
collection a  její  drives.  Vnitřní  stav  si  pro  každý  drive  pamatuje,  který  uzel
z podstromu drive má být procházen v příští iteraci (tzv. aktuální uzel). Na počátku je
aktuální uzel každého drive nastaven na akci drive, v plánu draka je tedy na počátku
aktuální  uzel  drive guard-treasure akce  attack-thief,  drive
search-treasure má  jako  aktuální  uzel  kompetenci search a  drive
idle-animation má jako aktuální uzel na počátku action pattern blink-eyes.

V každé iteraci  se aktuální uzly jednotlivých drives mění,  buď na některého
potomka aktuálního uzlu nebo zpět na původní aktuální odkaz drivu (tzv. reset). V
plánu draka se např. aktuální uzel pro drive idle-animation může ve třech po sobě
jdoucích iteracích změnit z  patternu blink-eyes na akci  open-eyes a dále na akci
close-eyes.

Zde je vhodné poznamenat, že ačkoliv zkratka SPOSH znamená strict slip-stack
POSH,  zásobník  není  použit.  Celý  proces  iterace  si  vystačí  pouze  se seznamem
aktuálních uzlů jednotlivých drives.

Algoritmus jedné iterace plánu je poměrně jednoduchý: každý drive ukazuje
na svůj aktuální uzel, který se má v iteraci vykonat (každý uzel reprezentuje nějaké
chování). V jedné iteraci se mění aktuální uzel právě jednoho drive. Na začátku se
určí  drive  s  nejvyšší  prioritou  a  splněným triggerem,  který  se  má v  dané iteraci
vykonat a pouze ten se bude měnit (aktuální uzly ostatních drives nebudou v iteraci
nijak změněny), dále se vezme aktuální uzel vybraného drive a v závislosti na typu se
uzel projde:

• Pokud je uzel akce, tak se provede.

• Pokud je uzel kompetence, vybere se volba s nejvyšší prioritou a splněným
triggerem a její odkaz se nastaví jako aktuální uzel.

• Pokud je uzel action pattern, tak se postupně vykonávají všechny jeho uzly.

Jestliže byl v iteraci průchod uzlu dokončen (tedy pokud byl aktuální uzel list
stromu), nastaví se aktuální list zpět na uzel drive, aby se v příští iteraci procházel
strom drive od kořene. 

Podrobný popis algoritmu jedné iterace plánu je následující:

1. Je splněn goal drive collection? Pokud ano, svět/agent je ve stavu, o který
plán usiloval a není třeba ho dále vykonávat. 
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2. Najdi  podle priority první  drive, který má splněný trigger a který není
volán  častěji,  než  je  jeho  maximální  frekvence.  Pokud  takový  drive
neexistuje, plán je chybný, protože není jasné, co by měl agent provést k
dosažení goalu drive collection.

3. Projdi  aktuální  uzel  vybraného  drive.  Podle  typu  aktuálního  uzlu  se
rozlišují následující situace:

1. Aktuální uzel je akce – Proveď akci a získej její návratovou hodnotu.
Návratová hodnota je  použita  k  detekci  úspěchu akce,  pokud byla
true, akce byla úspěšně provedena, pokud false, akce selhala. Bez
ohledu na úspěšnost akce resetuj aktuální uzel drive (=nastav aktuální
uzel  na  původní  akci  drive)  a  vrať  uživateli  příznak  o  úspěšnosti
provedení akce.

2. Aktuální uzel je kompetence: 

1. Zkontroluj, zda je je splněn goal kompetence, pokud ano, není ji
třeba vykonávat, resetuj aktuální uzel drive a ukonči iteraci. 

2. Pokud  goal  není  splněn,  najdi  volbu  kompetence  s  nejvyšší
prioritou,  která má splněn trigger a změň aktuální  uzel  na akci
volby. 

3. Pokud je aktuální uzel action pattern, tak engine postupně prochází
všechny potomky (akce) AP, v každé iteraci projde jednoho potomka.
Engine si mezi jednotlivými iteracemi pamatuje index uzlu AP, , která
má být vykonána v příští iteraci. Na počátku je tento index 0 (první
potomek AP).

1. Pokud je potomek s indexem akce, která má být vykonána,  typu
akce (tedy jméno odkazovaného potomka není kompetence ani
AP), proveď akci a ulož její návratovou hodnotu. Pokud byla akce
úspěšná (návratová hodnota byla true) a akce nebyla poslední v
patternu, zvyš index akce, která má být provedena v příští iteraci
o 1. Pokud akce nebyla provedena úspěšně nebo byla poslední
akcí v patternu, nastav index na 0, aby AP byl v příštím průchodu
procházen od začátku, a resetuj aktuální uzel drivu, protože bez
ohledu  na  to,  zda  AP  selhal  nebo  uspěl,  je  třeba  hledat  nové
chování pro agenta.

2. Pokud je potomek AP nebo kompetence, změň index patternu na
0 a nastav aktuální uzel na odkazovaný AP nebo kompetenci.

Z algoritmu je vidět, že jednotlivé drives jsou na sobě nezávislé a navzájem se
neovlivňují. Vnitřní stav jednoho drive není nijak změněn vykonáváním jiného drive.
Pokud v plánu draka bude v první iteraci prováděn drive idle-animation (přesněji
její akce open-eyes), v druhé iteraci bude prováděn drive guard-treasure a ve
třetí  opět  drive   idle-animation,  tak  ve  třetí  iteraci  se  bude  provádět  akce
close-eye (oproti  akci  open-eyes,  která  byla  prováděna na začátku),  protože
drive  guard-treasure nijak neovlivnil stav drive idle-animation. 
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6 Problémy s SPOSHem

V minulé kapitole byl představen plánovač SPOSH, jeho struktura a algoritmus,
kterým se provádí plány. V této kapitole se zaměříme na praktické problémy, které
způsobují problémy při psaní agentů v platformě Pogamut. 

Nejdříve stručně popíšeme architekturu agenta v Pogamutu a poté jednotlivé
problémy, které nastávají při použití SPOSHe, stručně se jedná o 

• vykonávání akcí – SPOSH engine representuje volání akcí pouze jako volání
metody,  tento  přístup  má  několik  problémů,  zejména  je  problematické
korektní ukončení započaté akce, např. přesunu agenta.

• proměnné a konstanty – nemožnost parametrizace jednotlivých elementů,
zejména primitiv způsobuje zbytečnou duplikaci jednotlivých primitiv, např.
get-friendy-team-flag,  get-enemy-team-flag.  místo  get-team-
flag('friendly') a get-team-flag('enemy')

SPOSH lze přirozeně používat přes tyto problémy, ale často se jedná o velmi
neobratné konstrukce, které se špatně udržují.
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6.1 Pogamut a architektura agenta

Pogamut  je  middleware,  který  umožňuje  vytváření  agentů  v  prostředích
herních enginů [2].  Jeho cílem je umožnit  uživateli  soustředit  se na psaní  logiky
agenta,  nikoliv  na  nutné,  ale  ne  vždy  zajímavé,  úkoly  jako  je  komunikace  s
prostředím, hledání cest, paměť agenta atd. Pogamut umožňuje připojení agenta k
různým různá herním prostředí, v současné době je možné použít

• Unreal Tournament 2004 (UT2004) - planetunreal.gamespy.com

• UnrealEngine2RuntimeDemo (UE2) - 
apacudn.epicgames.com/Two/UnrealEngine2Runtime22262002.html

• Unreal Development Kit (UDK) - www.unrealengine.com/udk/

• DEFCON - www.introversion.co.uk/defcon/  

V rámci této práce se primárně pracuje s prostředím UT2004, ale uvedené
problémy a navrhnutá řešení lze aplikovat obecně. Jak je vidět na obrázku 8, agent v
Pogamutu se skládá z pěti hlavních komponent: UT2004, GameBots2004, knihovny
GaviaLib  (jinak  také  PogamutUT2004),  Pogamutího  agenta  a  IDE.  Uživatel  má
všechny tyto části k dispozici a musí pouze implementovat logiku agenta.  

Unreal  Tournament 2004  je  first-person shooter  (FPS)  hra,  která  umožňuje
rozsáhlé  modifikace  a  rozšíření.  To  je  možné  zejména  díky  UnrealScriptu,
skriptovacímu jazyku, který je v UT2004 používán k mnoha činnostem. 

GameBots2004 je rozšíření v UnrealScriptu, které umožňuje vytvářet a ovládat
agenty v UT2004 za pomoci textového protokolu přes TCP/IP. 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).  Toto
rozšíření  je  odvozeno z  původních GameBots  [4] a  obsahuje  mnoho vylepšení  a
opravených chyb [8]. 

Gavialib  je  obecná  knihovna  pro  připojování  agenta  za  pomocí  adaptéru
prostředí,  který  získává  z  prostředí  seznam  objektů  (např.  agentů)  a  událostí  a
poskytuje je  logice agenta.  Tato knihovna je  zodpovědná za life-cycle agenta,  od
inicializace přes vykonávání logiky až po terminaci. Jejím hlavním úkolem je umožnit
snadné  získávání  informací  o  stavu  prostředí  a  registrování listenerů na  různé
události.

Pogamut agent je program, který používá Gavialib k interakci s prostředím, a
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sám je zodpovědný za logiku, která je prováděna na základě získaných informací.

Samotná  logika  agenta je  implementována  v  metodě,  která  je  opakovaně
volána,  aby  změnila  stav  agenta  na  základně  dostupných  informací.  Způsob
implementace logiky v metodě je různorodý,  např. množina podmínek typu pokud
je nepřítel v dohledu, zaútoč. Z hlediska komplikovaných agentů je takový přístup
nevhodný, proto se používají plánovače jako SPOSH, které mají za úkol určit a spustit
akci  podle  definovaného  plánu.  V  případě  SPOSHe metoda  logiky  iteruje  SPOSH
engine,  dokud engine neurčí  akci,  která by měla být  provedena.  Jakmile je  akce
určena a provedena, engine ukončí metodu logiky.

Frekvence  volání  logiky  není  fixní,  v  případě  UT2004  a  GameBots2004  je
volána asi pětkrát za sekundu. Vykonávání metody je vzhledem ke světu synchronní,
uživatel má tedy jistotu, že bez ohledu na to, jak dlouho se v metodě rozhoduje,
dostupné  informace  o  světě  se  během  rozhodování  nebudou  měnit.  Gavialib
mezitím přijímá nové informace od GameBots2004, ale pozdrží jejich zpracování do
té doby, než je metoda logiky hotova. 

Poslední  komponentou  je  vývojové  prostředí  (IDE)  NetBeans  s  Pogamutím
pluginem.  Toto  vývojové  prostředí  umožňuje  pohodlný  vývoj  agentů,  díky
dostupným templates  agentů a ukázkovým agentům. Plugin přidává do IDE další
zjednodušení vývoje, např. správu běžících servrů a agentů. Bez ohledu na všechny
tyto výhody lze agenty vyvíjet v libovolném prostředí, vývoj není vázán na NetBeans.

Všechny tyto komponenty lze nainstalovat v jednom instalátoru, není potřeba
instalovat  každou  komponentu  zvlášť  (kromě  UT2004  ze  zřejmých  licenčních
důvodů). Cílem celé platformy je, aby se uživatel nemusel zabývat ničím jiným, než
jenom psaním logiky. 
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6.2 Problémy vykonávání akcí v SPOSHi

Cílem libovolného plánu je změnit stav světa či agenta, pokud by tomu tak
nebylo, agent by byl zbytečný. V případě SPOSHe se k tomu používají speciální uzly v
plánu, označované jako akce. Celé provádění SPOSH plánu, algoritmu, struktura, vše
je prováděno za účelem vybrat příští akci, kterou má agent provést, aby dosahoval
stanovených cílů. Obecně se procesu výběru akcí říká také action selection.

V případě SPOSHe se podle specifikovaného algoritmu prochází strom chování
a jakmile plánovač narazí na akci, tak ji provede. Pod pojmem „provedení akce“ se
skrývá pouhé zavolání specifikované metody v třídě chování a získání její návratové
hodnoty, která je použita k detekci chyb při provádění akce.

Pokud se na to podíváme z pohledu vykonávání akcí, tak celý proces plánování
nám postupně v každé iteraci logiky agenta určí metodu, která se má v dané iteraci
logiky provést. Tento přístup má několik závažných problémů:

Neznámý  začátek  akce –  přístup  SPOSHe  k  vykonávání  akcí  je  nestavový,
pokud plán určí, že by se měla vykonat určitá akce, SPOSH zavolá metodu přiřazenou
k dané akci. Tento nestavový přístup je vhodný pro nestavové akce typu otoč motor
paže  robota  o  15  stupňů,  ale  v  případě  akcí  prováděných  v  herních  virtuálních
prostředích  není  vhodný.  Akce  v  herních  prostředích  nejsou  okamžité  (ve  stylu
zavolej metodu a akce bude provedena), jsou více abstraktní a může trvat několik
cyklů logiky, než bude akce provedena, např. akce „proveď animaci tanec“ má být
prováděna několik desítek iterací  logiky. Spousta takovýchto déletrvajících akcí  se
ponechává na herním enginu, kde příkaz k akci se provede pouze v první iteraci akce,
tedy v prvním volání metody akce. Zbylá volání metody akce nic nedělají, protože o
vykonávání započaté akce se stará engine. V případě akce „proveď animaci tanec“ by
metoda akce změnila animaci agenta pouze v prvním volání metody akce a zbylá
volání  by nic  nedělala,  k  tomu je ale  nezbytné,  aby metoda akce poznala,  které
volání bylo začátkem akce. 

Neznámý  průběh  akce –  jedna  konkrétní  metoda  akce  je  zodpovědná  za
vykonávání  jedné konkrétní  akce,  ale  vykonání  akce může trvat  nějakou dobu.  V
takovém případě bude plánovač volat metodu akce opakovaně v několika po sobě
jdoucích iteracích logiky, dokud nebude splněn cíl akce, např. přesun z jednoho místa
na druhé může trvat deset sekund a v takovém případě by plánovač volal metodu
přesunu  agenta  zhruba  padesátkrát.  V  případě  GameBots2004  je  přesun  řešen
pomocí příkazu  MOVETO, který je vyslán na počátku akce. Agent se ale pohybuje v
měnícím se prostředí,  může spadnout či  narazit na překážku,  a proto by metoda
akce měla v průběhu přesunu detekovat, zda taková situace nastala a přeplánovat
trasu agenta. To je ale problém, protože stejně jako u začátku akce, metoda neví, zda
je  volána  proto,  že  má  začít  přesun  nebo  proto,  že  má  detekovat  překážky  a
případně přeplánovat trasu (průběh akce). 

Neznámý konec akce –  situace je  podobná,  jako se začátkem a průběhem
akce,  metoda  akce  nemá  k  dispozici  informaci,  že  akce,  kterou  provádí  bude
ukončena, protože se má začít provádět jiná akce. To je problém, protože akce po
sobě nemá možnost „uklidit.“ Pod pojem úklid si lze představit libovolnou činnost,
která má být provedena na konci akce, aby agent byl po ukončení provedení akce v

28



neutrálním stavu.  Z  hlediska  akce  je  úklid  činnost,  která  se  má provést,  když  je
přerušena jinou akcí, např. akce „ležet,“ ve které by se agent položil na podlahu, aby
ho nezasáhly projektily,  by v úklidu zajistila,  aby agent stál ve svislé poloze. Další
příklad by mohl být přesun, kde po poslání příkazu MOVETO je další provádění akce
čistě na herním enginu, v takovém případě by v úklidu akce poslala GameBots2004
příkaz  STOP, kterým by se přesun ukončil. Agent by se v takovém případě přestal
pohybovat buď proto, že dorazil na určené místo nebo proto, že akce detekovala své
přerušení a poslala příkaz STOP.

Separace –  problém  separace  nastává,  když  máme  akci,  která  má  být
provedena vícekrát za sebou. Ve SPOSHi se předpokládalo, že akce je provedena
celá, když je zavolaná metoda akce. Pokud byla metoda akce zavolaná znovu, akce se
provedla znovu. To funguje v případě jednoduchých akcí,  které se celé provedou
ihned v  jedné iteraci  logiky a  tudíž  na celé jejich provedení  stačí  jedno zavolání
metody akce. Příkladem takové akce může být „mrkni-očima,“ mrknutí je akce, která
je provedena okamžitě a lze ji volat opakovaně bez jakýchkoliv problémů. Pokud se
jedná o akci, která ke svému provedení potřebuje více než jednu iteraci logiky, např.
„jdi-na-náhodné-místo,“  pak  je  potřeba  se  postarat,  aby  akce  byla  ve  vhodný
okamžik ukončena a znova spuštěna, což SPOSH nijak neumožňuje. 

Akce v AP –  Cílem akcí v AP je postupně provádět specifikované akce, ale dle
SPOSH algoritmu je v každé iteraci logiky provedena právě jedna akce z AP. Tento
způsob vykonávání akcí AP silně limituje praktickou použitelnost AP, protože limituje
množinu akcí  použitelných v AP na ty,  které ke svému provedení potřebují  právě
jednu iteraci logiky, jako je např. AP blink v plánu draka, kde v jedné iteraci drak
zavře oči a v následující je otevře. SPOSH tedy nelze rozumně použít na složitější
sekvence akcí,  kde by každá akce byla prováděna dokud neskončí,  např.  sekvenci
jdi-domů a  jdi-do-školy, protože SPOSH by v první iteraci poslal příkaz, aby
agent šel  domů, ale v druhé iteraci  by se poslal  příkaz, aby agent šel  do školy a
původní cíl (domov) by nebyl nikdy dosažen.

Myšlenkové akce –  SPOSH  považuje  všechny  akce  za  rovné,  nemá v  sobě
zabudovaný žádný způsob, jak mezi nimi rozlišovat, pokud plánovač určí akci, která
má být v dané iteraci logiky provedena, tak ji provede a pro danou iteraci ukončí
vyhodnocování.  Tento  přístup  v  některých  případech  není  vždy  vhodný,  protože
některé akce nevyžadují ke svému provedení čas, který uplyne mezi dvěma iteracemi
logiky, např. upravit inventář agenta je interní akce, kterou lze provést okamžitě, a
pokud  příští  iteraci  určí  SPOSH  akci  střílej  na  nepřítele,  tak  mezi  těmito  dvěma
akcemi je zbytečný časový úsek, během kterého agent mohl střílet na nepřítele, ale
nedělal to. 

Indikace  úspěchu –  SPOSH  předpokládá,  že  akce  pozná,  zda  uspěla  nebo
selhala, a podle toho dále zpracovává plán.  V reálném použití  je detekce selhání
velmi  složitá,  např.  akce přesunu musí  detekovat,  agenta,  který  se  „zasekl“  kvůli
chybě v navigačních datech, a detekce selhání akce nemá praktický význam pro v
procházení  stromu  kromě  akcí  AP,  ve  ostatních  případech  je  chování  plánovače
identické, bez ohledu na to, zda akce uspěla nebo selhala. 

Znovupoužitelnost –  ve  SPOSHi  jsou  akce  agenta  implementovány  jako
metody ve speciální třídě chování,  která je předána SPOSH enginu. Tento způsob
silně  limituje  znovupoužitelnost  jednotlivých  akcí  implementovaných  v  třídách
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chování, zejména kvůli problémům zmíněným výše, které se uživatelé snaží různým
způsobem řešit, ale jejich řešení většinou končí tzv. špagetovým kódem, kde nejsou
jasně oddělené znovupoužitelné funkční celky. 
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6.3 Absence proměnných a konstant

Každý uzel ve SPOSH plánu má své přesně definované chování, ať se jedná o
akci,  kompetenci  nebo  action  pattern.  Mírnou  výjimkou  jsou  sensy,  kde  lze
parametrizovat hodnotu podmínky pomocí porovnání hodnoty vrácené sensem se
zadanou  hodnotou  a  predikátem.  Tento  přístup  má  z  hlediska  práce  s  plánem
výhodu  jednoduchosti,  protože  každý  uzel  se  bude  vždy  chovat  stejně,  ale  ze
stejného  důvodu  může  způsobovat  problémy,  protože  je  mnoho  situací,  kdy  je
vhodné, aby se plán choval různými způsoby, potřebujeme plán parametrizovat. 

Nejvíce je chybějící parametrizace vidět u primitiv, tedy akcí a sensů. V mnoha
plánech je nutné vytvořit množství primitiv, které se navzájem liší pouze objektem,
na kterém je primitivum provedeno,  např.  sensy  see-apple a  see-pear se liší
pouze  typem  ovoce  a  akce  animate-squat a  animate-pushup se  liší  pouze
jménem animace. 

Nepřítomnost  parametrů  u  primitiv  je  o  to  horší,  že  každá  akce  se  musí
speciálně definovat, v případě SPOSHe jako metoda v třídě chování, což zahrnuje
značnou řadu problémů, které byly popsány v kapitole  6.2. Pokud by bylo možné
primitiva parametrizovat, velmi by se tím rozšířila množina primitiv použitelných v
plánu, protože k vytvoření nového chování akce nebo sensu by stačilo specifikovat
konkrétní  parametr  primitiva,  např.  tým agenta (friendly,  hostile,  neutral)
nebo animaci (squat, pushup), bez nutnosti modifikovat konkrétní akci.

Užitečnost  primitiv  by  parametrizací  velmi  vzrostla,  ale  primitiva  jsou  v
hierarchii  plánu  nejníže  postaveným  chováním.  Pro  složitější  uzly,  tedy  pro
kompetence a AP, je situace podobná, plán může obsahovat mnoho chování, která
se liší pouze v objektech, na kterých chování pracuje, např. kompetence definující
chování, jak se dostat nepozorovaně do  základny červeného nepřítele a obdobná
kompetence pro zeleného nepřítele se liší pouze v identifikaci nepřátelské základny. 

Hlavní výhody parametrizovaných uzlů jsou

• menší  množství  kódu –  neparametrizovaný  kód  je  tzv.  „copy  and  paste
programming,“ takový kód snižuje čitelnost a často zanáší chyby.

• jednodušší  testování –  je  nutné  testovat  pouze  jedno  chování,  pokud  v
otestovaném  chování  nastane  chyba,  jedná  se  pravděpodobně  o  chybu
parametru, nikoliv chování.

• oprava na jednom místě – pokud je chování chybné, opravu lze provést na
jednom místě. V případě neparametrizovaného kódu je potřeba změnit velmi
podobný kód  na několika místech.
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7 Yaposh

V kapitole  6 byly demonstrovány praktické problémy se SPOSHem, jedná se
především o problém

• vykonávání akcí –  SPOSH předpokládá,  že  akce jsou jednoduché činnosti,
které lze provést během jedné iterace logiky přes volání  metody akce. Při
použití  v  herních  prostředích  platformy  Pogamut  jsou  akce  mnohem
komplexnější, často jsou prováděny přes několik iterací logiky a proto jejich
implementace potřebuje  informace o  tom,  zda akce v  dané iteraci  logiky
začíná, probíhá nebo má skončit.

• parametry – všechny uzly SPOSHe jsou bezparametrické, každý uzel slouží
právě  k  jednomu  účelu.  V  případech,  kdy  se  má  chování  lišit  pouze  v
objektech, na které je aplikováno, je použita duplikace kódu, např. místo akce
animate s  parametry  "squat" a  "pushup" je  nutné  implementovat  dvě
akce  animate-squat a  animate-pushup.  Duplikace  se  uplatňuje  i  u
kompetencí a AP.

V této kapitole je  popsána nově vytvořená  modifikace jazyka SPOSH,  která
uvedené problémy řeší. Tento nový dialekt se bude dále označovat jako Yaposh (Yet
Another  POSH)  a  kromě  řešení  uvedených  problémů  má  upravený  algoritmus
průchodu a některé struktury. 
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7.1 Životní cyklus akcí

V kapitole 6.2 jsou popsány problémy implementace akcí ve SPOSHi, jedná se
zejména o chybějící informace o fázi akce a o znovupoužitelnost akcí.  Tato kapitola
popisuje způsob vykonávání akcí v Yaposhi.

V jistém pohledu se na SPOSH lze dívat jako na černou skříňku, která v každé
iteraci logiky dodává akci, která má být provedena. Z pohledu agenta je podstatné,
která akce byla vybrána, nikoliv způsob, jakým byla vybrána. 

Ilustrace 9 zobrazuje vybrané  akce  logiky  draka,  každá  iterace  logiky  je
označena  černým  rámečkem  a  akce  prováděné  v  dané  iteraci  jsou  vepsané  v
rámečku.  Drak  první  tři  iterace logiky  běží  na nějaké místo,  poté  v  jedné iteraci
mrkne očima, pak zaútočí na nepřítele, kousek popoběhne a opět mrkne.

V takové sekvenci vybraných akcí lze považovat více po sobě jdoucích stejných
akcí za součást nějaké komplexnější akce, např. akce run je prováděna ve třech po
sobě jdoucích iteracích logiky, ale koncepčně se jde o jednu akci trvající tři iterace
logiky.

Na obrázku 10 použijeme tuto úvahu na všechny akce. Více iterační akce run a
attack jsou sjednoceny a jedno iterační akce blink a run jsou stále provedeny v
jedné iteraci.

Prvním krokem k řešení problémů z kapitoly  6.2 je změnit způsob provádění
akce.  Ve  SPOSHi  jsou  akce  koncepčně  samostatné,  v  každé  iteraci  logiky  je
provedena právě jedna akce bez návaznosti na již provedené činnosti (viz. obrázek
9). Pro komplexnější akce, které tvoří většinu akcí agenta, je meziiterační nezávislost
nevyhovující, proto je vykonávání akce rozděleno do tří fází: init, run a done. 

Init fáze je určena pro činnosti, které se mají provést na začátku akce, např.
animace by zde změnila nastavenou animaci agenta v prostředí, metoda přesunu by
mohla spočítat waypointy, přes které agent má projít atd. 
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Ilustrace 9: Příklad vybraných akcí v iteracích logiky



Po init fázi následuje run fáze, která bude probíhat do doby, než bude akce
přerušena nebo dokončena. Úkolem run fáze je dohlížet na korektní průběh akce,
např. detekovat překážky v cestě agenta. V mnoha akcích je obtížné až nemožné
dohlížet na korektní průchod akce, např. detekce korektního provádění animace je
téměř nemožná. 

Done fáze  je  určena  pro  činnosti  související  s  úklidem akce,  např.  zastavit
přesun,  přestat  střílet,  položit  předmět  atd.  Cílem  done fáze  je,  aby  agent  po
vykonání celé akce byl v neutrálním stavu, díky kterému nemusí příští akce složitě
kontrolovat stav agenta. 

V případě, že by agent nebyl po vykonání akce v neutrálním stavu, by každá
akce musela ve své init fázi kontrolovat a dle potřeby měnit všechny vnitřní stavy
agenta,  např.  akce  stand-still by  musela kontrolovat,  zda agent střílí,  zda se
pohybuje, zda má správnou animaci atd. 

Namapování těchto fází na akce získávané ze SPOSHe je jednoduché, je pouze
potřeba udržovat si aktuálně vykonávanou akci a v případě změny akce zařídit, aby
se provedly patřičné fáze akcí.  Konkrétně pokaždé,  když SPOSH určí  jméno  akce,
která se má provést:

1. Pokud neexistuje aktuální akce, tak se jedná o první akci plánu. Nastav
určenou akci jako aktuální a proveď její init a run fázi. 

2. Pokud existuje aktuální akce a je identická s určenou akcí, proveď  run
fázi aktuální akce.

3. Pokud existuje aktuální akce a je odlišná od určené akce, proveď  done
fázi aktuální fáze, init a run fázi určené akce a nastav aktuální akci na
určenou akci.

Tento algoritmus zařídí, že každá akce bude mít korektně provedené fáze a že v
každé  iteraci  logiky  proběhne  run fáze  akce.  Příklad  výsledku  algoritmu  je  na
obrázku 12.

Rozdělení  akce na fáze řeší  zhruba polovinu problémů z kapitoly  6.2,  zbylé
problémy vyžadují další úpravy tohoto řešení: 

• separace  jednotlivých  akcí –  cílem  je,  aby  akce  měla  možnost  se  sama
přerušit  a  z  jednoho  vykonání  akce  udělat  několik.  Je  zde  snaha  využít
přirozeného  složení  akcí  do  tří  fází,  začátku,  průběhu  a  konce,  které
korespondují  s  init,  run a  done,  např.  v  akci  pushup-set si  agent na
začátku lehne na podlahu, v průběhu akce dělá kliky a na konci si agent opět
stoupne. Při použití algoritmu mapujícího akce na fáze bude agent dělat kliky,
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dokud se nezmění akce. Pokud chceme, aby akce opakovaně prováděla série
25  kliků,  kde  by  agent  mezi  mezi  jednotlivými  sériemi  vstal,  je  nutné  to
implementovat ručně v run fázi.

• myšlenkové akce – některé akce nevyžadují ke svému provedení žádný čas a
bylo  by  možné  provést  několik  akcí  v  jedné  iteraci  logiky,  SPOSHe  ale
nedokáže  rozlišovat  mezi  myšlenkovými  akcemi  (změna  inventáře,  změna
hledaného  předmětu)  a  akcemi,  které  ke  svému  provedení  potřebují  čas
(přesun, animace).

• jednoiterační akce v AP – způsob vykonávání AP předpokládá, že každá akce
v AP je jednoiterační, bez ohledu na to, kolik iterací potřebuje akce ke svému
dokončení. 

Všechny  tyto  problémy  mají  totožný  centrální  problém:  akce  není  schopna
oznámit plánovači, že je ukončená. Pokud by plánovač měl tuto informaci, mohl by ji
použít  k  separaci  dvou  rozdílných  vykonání  jedné  akce,  u  myšlenkové  akce  by
rozpoznal, že je okamžitě ukončená a v AP jsou všechny akce jedno-iterační, protože
SPOSH nemá žádnou možnost poznat, kdy akce skončí. 

SPOSH používá návratovou hodnotu metody akce k detekci úspěchu, nikoliv k
ukončení. Toto je v Yaposhi změněno a návratová hodnota fáze run vrací hodnotu,
která popisuje stav akce, tedy zda akce selhala, zda se provádí, zda skončila atd. Tato
hodnota mění způsob vykonávání akce a i celého stacku.

V Yaposhi může run fáze akce vracet čtyři možné hodnoty:

• FAILED indikuje  selhání  akce,  např.  chybějící  navigační  síť  nebo chybějící
munice pro střelbu. 

• RUNNING znamená,  že  akce  v  pořádku  probíhá  a  chce  probíhat  i  v
následujících iteracích logiky.

• RUNNING_ONCE oznamuje Yaposhi, že akce běží, ale v příštím cyklu už nemá
běžet.  Rozdíl  mezi  RUNNING_ONCE a  FINISHED je,  kdy  začne  plánovač
hledat  novou  akci,  v  případě  FINISHED okamžitě,  zatímco  v  případě
RUNNING_ONCE až v příštím cyklu.

• FINISHED znamená, že akce byla dokončena, plánovač by měl provést její
done fázi a najít novou akci k vykonávání. Nová akce začne být vykonávána
ještě  v  tomtéž  cyklu.  Tato  hodnota  umožňuje  implementovat  myšlenkové
akce.

Tyto návratové hodnoty indikují přerušení akce, nikoliv zda se začne vykonávat
jiná akce. O tom, která akce se bude vykonávat rozhoduje plánovač, který v každé
iteraci  logiky  určuje  jména akcí,  které  má agent  provádět  (viz.  ilustrace  9).  Tyto
návratové hodnoty ovlivňují, které fáze akce se budou provádět.
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7.2 Implementace primitiv

Primitiva  je  souhrnné  označení  pro  listy  SPOSHe  a  Yaposhe,  které  jsou
zodpovědné za interakci s prostředím, např. za zjištění aktuálního zdraví agenta nebo
za přesun do cíle. Primitiva jsou dvou druhů: akce a sensy. Ve SPOSHi jsou primitiva
implementována jako metody třídy chování, v případě Yaposhe jsou primitiva třídy
implementující  specifické  interfacy,  akce  jsou  třídy  implementující  interface
IAction a sensy jsou třídy implementující interface ISense. Díky použití interfaců
je jednodušší vytvářet znovupoužitelná primitiva.

Definice  interfaců  jsou  v  textech   1 a  2.  Interface  pro  akce  má  metody
odpovídající fázím provádění akce z kapitoly 7.1:

• init – metoda zodpovědná za zahájení akce, např. poslání příkazu přesunu na
cílové místo. 

• run – metoda je volána v průběhu akce, tedy v každé iteraci logiky, která určí,
že akce se má ještě provádět. Její  návratová hodnota může změnit pořadí
vykonávání  fází  akce. Zodpovědná za hladký průběh akce, např. při přesunu
detekuje, zda se agent nezasekl a pokud ano, změní trasu.

• done – metoda zodpovědná za vrácení agenta do neutrálního stavu, např.
ukončit přesun agenta nebo změnit animaci zpět na výchozí.

V parametru params jsou primitivům předávány argumenty a další proměnné
specifikované v Yaposh plánu dle kapitoly 7.3.

Sensy jsou z hlediska implementace jednodušší, protože se jedná o nestavové
objekty, které nemění stav agenta ani světa. Jejich interface (text 2) má pouze jednu
metodu, která má za úkol zjistit hodnotu hledaného sensu a vrátit ji. Stejně jako akci
lze i sensu Yaposh plánu předat argumenty, které upřesňují, hodnotu čeho má sense
vrátit,  např.  sense health může mít argument určující agenta, jehož zdraví má být
vráceno. 

Typ návratové hodnoty  sensu,  specifikovaný pomocí generického parametru
RETURN interfacu textu 2, je podstatný kvůli možnosti jeho porovnání s hodnotou v
Yaposh plánu,  např.  podmínka  (health("bot1") 75 <) porovnává hodnotu
vrácenou sensem health s hodnotou 75, proto by RETURN měl být typu Integer.
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public interface IAction {
    void init(VariableContext params);
    ActionResult run(VariableContext params);
    void done(VariableContext params);
}

Text 1: Interface IAction pro akce v Yaposhi

public interface ISense<RETURN> {
    RETURN query(VariableContext params);
}

Text 2: Interface ISense pro sense v Yaposhi



Yaposh se pokusí vrácenou hodnotu porovnat s porovnávanou hodnotou za pomocí
specifikovaného predikátu. 

Ohodnocení  podmínky  probíhá  následovně:  Yaposh získá  hodnotu  sensu
pomocí  metody  query a  pokusí  se  ji  porovnat  specifikovaným  predikátem  s
porovnávanou  hodnotou.  Pokud  podmínka  nemá  definovanou  porovnávanou
hodnotu nebo predikát,  použije se výchozí  hodnota  true a predikát  ==,  chování
sensu alive v plánu je tedy identické alive==true. Porovnání probíhá následujícím
způsobem:

• Pokud  jsou  oba  operandy  čísla  (potomci  třídy  Number nebo  Boolean),
porovnej je. Hodnota objektu Boolean je v tomto případě 1 pro true a 0
pro false.

• Pokud jsou oba operandy null a predikát je rovnost či nerovnost, porovnej
operandy.

• Pokud  oba  operandy  implementují  interface  Comparable,  pokus  se  je
porovnat. Do tohoto případu patří např. třída String, což je validní hodnota
podmínky, např.  (my-team "red") může  zjišťovat, zda je řetězec vrácený
sensem my-team identický (rovnost je výchozí predikát) s řetězcem "red".

• Jinak  je  plán  chybný,  protože  operace  porovnání  hodnoty sensu  a
porovnávané hodnoty není definovaná

Podle struktury interfaců je vidět, že primitiva jsou zcela nezávislá na agentovi,
k  praktickému  použití  ale  potřebují  mít  přístup  k  vnitřnímu  stavu  agenta  a  k
metodám,  které  mohou  zjišťovat  a  modifikovat  svět.  V  rámci  Yaposhe  jsou  tyto
činnosti  prováděny  přes  třídu  Context,  která  poskytuje  přístup  k  vnitřním
strukturám  agenta  a  k  objektům,  které  mohou  zjistit  současný  stav  světa,  např.
viditelným  předmětům,  a  která  udílet  agentovi  příkazy,  např.  střílet.  Kontextový
objekt je sdílený mezi všemi akcemi a sensy, agent má právě jednu instanci, kterou
používají  všechna  primitiva.  Obvykle  agent  nepoužívá  přímo třídu  Context,  ale
definuje  potomka,  který  je  upraven  pro  potřeby  agenta,  např.  odvozená  třída
DragonContext může obsahovat pomocné metody jako je numVisibleHunters
a computeSafestPlace, které jsou použity v třídách primitiv.

Oba typy primitiv (akce i sensy) jsou implementovány jako třídy a v jazyce Java
má každá třída unikátní plně kvalifikované jméno (Fully Qualified Name neboli FQN).
Yaposh této  vlastnosti  využívá  k  automatické  instanciaci  primitiv,  protože  místo
obecných jmen primitiv v plánu jsou použity jejich FQN, např. místo sensu health
je v plánu sense cz.cuni.health. Díky této notaci lze v instanciaci agenta projít
celý plán, najít jména všech primitiv (FQN tříd primitiv), v classpath najít podle FQN
primitiv odpovídající třídy a automaticky vytvořit jejich instance. 

Tento způsob oproti třídě chování SPOSHe odstraňuje nutnost pro každý plán
specifikovat primitiva použitá v plánu, pokud existuje třída s odpovídajícím FQN, pak
je  primitivum  k  dispozici.  Další  výhodou  je  možnost  snadného  znovupoužití  již
implementovaných primitiv,  stačí  do classpath projektu agenta přidat knihovnu  s
existujícími primitivy a  plán může použít všechna primitiva z knihovny. 

Automatická instanciace  primitiv  vyžaduje volání  konstruktoru a toto volání
musí  být  jistým způsobem  standardizované.  Yaposh vyžaduje,  aby  každá  třída
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primitiva měla konstruktor s právě jedním parametrem typu  Context, respektive
jeho potomkem. 

Yaposh poskytuje  základní  třídy  StateAction a  StateSense,  které  již
obsahují atribut a getter Contextu. 

Používání FQN jako identifikace primitiva přináší značné technické výhody, ale
z hlediska uživatele znepřehledňují kód plánu. Anotace PrimitiveInfo umožňuje
anotovat třídu primitiva  libovolným jménem a popisem. Data z anotace mohou být
použita např. v editoru, kde se místo identifikátoru  cz.cuni.Health zobrazí text
„Zdraví.“

V textu 3 je ukázková akce skákání, která zařídí, že agent bude neustále skákat,
dokud se bude tato akce vykonávat.

V textu 4 je ukázán jednoduchý sense, který vrací hodnotu zdraví agenta.
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@PrimitiveInfo(name = "jump", description = "The bot will jump every
logic cycle.")
public class Jump extends StateAction<UT2004Context> {

    public Jump(UT2004Context ctx) {
        super(ctx);
    }

    @Override
    public void init(VariableContext params) {
    }

    @Override
    public ActionResult run(VariableContext params) {
        ctx.getMove().jump();
        return ActionResult.RUNNING;
    }

    @Override
    public void done(VariableContext params) {
    }
}

Text 3: Ukázka akce Jump v Yaposhi

@PrimitiveInfo(name = "health", description = "Returns bot's health
level.")
public class Health extends StateSense<UT2004Context, Integer> {

    public Health(UT2004Context ctx) {
        super(ctx);
    }

    @Override
    public Integer query(VariableContext params) {
        return ctx.getInfo().getHealth();
    }
}

Text 4: Ukázka sensu Health v Yaposhi



Akce Jump i sense Health jsou automaticky vytvořená primitiva (jedná se o
potomky StateAction a  StateSense s  právě  jedním  parametrem,  který  je
potomkem třídy Context). Obě primitiva jsou anotovaná, tudíž v editoru budou mít
vidět jména specifikovaná v PrimitiveInfo, nikoliv jejich FQN. 
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7.3 Parametrizace uzlů

V  této  sekci  je  popsán  způsob,  jakým  jsou  implementovány  parametry  v
Yaposhi.  V původním SPOSHi nebylo možné parametrizovat žádný uzel v plánu, v
Yaposhi  chceme,  aby  bylo  možné  parametrizovat  všechny  uzly  kromě  drive
collection. Nový způsob parametrizace uzlů plánu je zpětně kompatibilní a proto lze
SPOSH plán považovat za neparametrizovaný Yaposh plán.

Přidávání parametrů do Yaposhe znamená změnit jazyk a specifikovat volací
konvenci, tedy způsob, jakým se argumenty předávají odkazovanému uzlu a jak je
odkazovaný uzel používá. 

Parametrizace uzlů je pro jednotlivé typy uzlů Yaposh plánu odlišná:

• primitiva  jsou  implementována  mimo  plán  a  argumenty  pouze  přijímají,
samy neodkazují na jiné uzly

• kompetence  a  action  patterny  mohou  mít  parametry  a  také  mohou
odkazovat na jiné parametrizované uzly

• drive  collection  nemá parametry,  ale  jiné  uzly  odkazované  z  jejích  drives
parametry mít mohou

Je  vidět,  že  ze  všech uzlů  definovaných  v  plánu  (primitiva  jsou  definována
mimo plán) pouze kompetence a action patterny mohou být volány s parametry. Je
několik  možností,  jak  by  tyto  uzly  mohly  přijímat  parametry.  V  zájmu  co
nejjednoduššího používání a minimalizace chyb byla zvolena varianta deklarovaných
netypovaných  proměnných  s  definovanou  výchozí hodnotou,  deklarované
parametry  uzlu  bude  vypadat  zhruba  následovně:  killspree
vars($target=“killbot“, $duration=14) je  deklarace uzlu  killspree s
dvěma parametry $target  (výchozí hodnota "killbot") a $duration (výchozí
hodnota 14).  Výchozí hodnota je použita, pokud odkazující uzel nespecifikuje jinou
hodnotu parametru.

Tato varianta má několik výhod:

• Pojmenované parametry umožňují, aby odkazující uzel změnil hodnoty pouze
některých parametrů, např. jen $duration, ale už ne $target.

• Výchozí hodnoty  parametrů  umožňují  jednoduše  odkazovat  na  uzel  i  bez
znalosti parametrů, uzel má výchozí chování a pokud uživatel chce, tak může
jednotlivé  parametry  modifikovat,  např.  killspree nebo
killspree($duration=30). 

• Pro přidání nového parametru do uzlu není nutné modifikovat všechny uzly v
plánu, protože nový parametr má svou defaultní hodnotu, lze např. přidat
parametr $victory_animation.

• Vzhledem k tomu, že parametry jsou pouze předávány z jednoho uzlu do
druhého a skutečný typ parametru je podstatný pouze v primitivech, tak by
typování parametrů způsobovalo zbytečný kód bez praktického užitku.

Kompetence a patterny jsou parametrizované, pokud za svým jménem mají
klíčové slovo vars spolu s deklarací alespoň jednoho parametru. Uzel nemusí vars
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specifikovat, v takovém případě uzel nemá žádné parametry. Přesný popis gramatiky
Yaposhe týkajících se parametrů lze nalézt v kapitole 17 (neterminál PARAMS). 

Praktické použití volací konvence je ukázáno v textu 5.

AP  killspree je  parametrizovaná akce se  třemi  parametry,  parametry se
jmenují  $target ,  $animation a  $duration.  Všechny  parametry  uzlu  jsou
deklarovány v závorkách za klíčovým slovem vars.

Deklarace  parametru  se  skládá  ze  jména  parametru,  rovnítka  a  výchozí
hodnoty parametru. Jméno parametru vždy začíná znakem '$', který je následovaný
jménem parametru. Výchozí hodnota parametru může být číslo (celé nebo reálné),
řetězec v závorkách nebo nil, což je v Yaposhi hodnota identická null. Následující
hodnoty jsou příklady validních hodnot:  14,  -95,  3.14,  6.8e5,  "Hello World!",
nil.

Parametry uzlu mohou být použity jako argumenty odkazovaných uzlů, např.
odkazovaná akce  cz.cuni.TurnTo($destination=$target)má jako  hodnotu
argumentu $destination  parametr  $target.  Pokud  odkaz  na  uzel  nemá  žádné
argumenty, pak za jménem odkazovaného uzlu nejsou závorky s argumenty, toto je
vidět na akci cz.cuni.SetRifle.

Předávání  argumentů v  Yaposhi  je  kumulativní. Každý  uzel  plánu  má  k
dispozici  svůj  kontext  proměnných  uzlu  (v  primitivech  je  reprezentován  třídou
VariableContext),  který  byl  vytvořen  z  řetězce  odkazů  od  kořene  (drive
collection) až k uzlu kontextu.  Kontext je mapa, která ke jménu proměnné (např.
$target) přiřazuje hodnotu (např. "killbot"). Kontext drive collection je prázdný
a pro každý odkazovaný uzel je vždy vytvořen nový kontext:

1. Vytvoří se prázdný kontext proměnných pro odkazovaný uzel.

2. Pro každý parametr  odkazovaného uzlu se mezi  předanými argumenty
zkusí  najít  argument  s  identickým  jménem  a  pokud  takový  argument
existuje,  přidá  se  do  kontextu  proměnná  se  jménem  a  hodnotou
argumentu.  Hodnota  argumentu  může  být  i  jméno  jiné  proměnné,  v
takovém  případě  se  jako  hodnota  použije  hodnota  specifikované
proměnné.  Pokud argument se stejným jménem neexistuje, přidá se do
kontextu proměnná se jménem parametru a jeho výchozí hodnotou.

3. Zbylé  argumenty,  které  nepřepsaly  výchozí  hodnotu  některého
parametru jsou přidány jako proměnné do kontextu.
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(AP  killspree  vars($target="killbot",  $duration=14,
$animation="none")

(
cz.cuni.TurnTo($destination=$target)
cz.cuni.SetRifle
cz.cuni.Shoot($time=$duration)
org.pogamut.AnimatePose($animation="victory.ani")
org.pogamut.AnimatePose
)

)

Text 5: Action pattern killspree s parametry



4. Kontext odkazovaného uzlu si udržuje odkaz na odkazující uzel.

Vytváření  nového  kontextu  lze  předvést  na  AP  killspree,  odkaz
killspree($duration=8,  $bonus="adrenaline") má  dva  argumenty:
$duration a  $bonus. Odkazovaný uzel  killspree z textu  5 má tři parametry, ale
pouze  parametr  $duration je  přepsán  (má  identické  jméno  s  parametrem).
Výsledný kontext bude obsahovat odkaz na kontext odkazujícího uzlu a proměnné:

• $target="killbot" – parametr s výchozí hodnotou

• $duration=8 – parametr s hodnotou přepsanou argumentem

• $animation="none" – parametr s výchozí hodnotou

• $bonux="adrenaline" – argument, který nepřepisuje parametr

Proměnné kontextu jsou přímo využity pouze v listech stromu (akce a sensy),
ostatní  uzly  mohou  pomocí  kumulace  a  parametrizace  kontext  pouze  rozšiřují.
Primitiva  jsou  v  Yaposhi  třídy  implementující  interfacy  ISense/IAction (viz.
kapitola  7.2) a kontext mají k dispozici  jako parametr  typu  VariableContext v
metodách interfaců.

Získávání hodnot proměnných kontextu se provádí následovně:

1. Je proměnná s hledaným jménem přítomna v kontextu? Pokud ano, vrať
hodnotu hledané proměnné.

2. Pokud  kontext  hledanou  proměnnou  neobsahuje  a  existuje  odkaz  na
kontext odkazujícího uzlu, hledej rekurzivně v kontextu odkazujícího uzlu
a vrať nalezenou hodnotu.

3. Pokud  kontext nemá odkaz na kontext odkazujícího uzlu (je to kontext
drive collection), proměnná není v kontextu obsažena.

V  příkladu  parametrizace  AP  killspree chybí  demonstrace  použití
parametrizace sensů, které je ukázáno na kompetenci pick-item z textu 6.

pick-item má  pouze  jeden parametr $trap použitý v  sensu  is-trap.
Parametrizace sensů není odlišná od parametrizace akcí,  ale vzhledem k původní
gramatice  SPOSHe,  se  kterou  se  Yaposh snaží  být  kompatibilní,  je  nutné  přidat
závorky kolem celého sensu. Tento rozdíl je vidět mezi sensem (is-trap($trap))
a  is-unlucky. Ve SPOSHi závorky nebyly nutné pro sensy bez porovnání, jako je
právě  is-unlucky,  sensy s porovnáním jako  např. (health 60 <) musejí  být
uzavřeny v závorkách také. Rozdíl mezi sensem s porovnáním  (health 60 <) a
sensem s parametrem (health(„bot“) 60 <) není výrazný. 

Hodnoty parametrů uzlů není možné v průběhu plánu nijak měnit, není tedy
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(C pick-item vars($trap=50)
    (elements 
      ((is-trap (trigger ( (is-trap($trap)) is-unlucky )) kill-bot))
      ((is-item pick-item))
    )
 )

Text 6: Kompetence s parametry pick-item



možné např. dynamicky měnit parametr animace v závislosti na levelu agenta.

Uzly primitiv nejsou definovány v Yaposh plánu, jedná se o třídy v jazyce Java
implementující  interfacy  IAction nebo  ISense.  Předávání  argumentů  uzlu
nerozlišuje mezi uzly definovanými v plánu a mezi primitivy, volací konvence je tedy
identická jak  pro  primitiva  tak  pro  kompetence  a  AP,  např.
killspree($target="bot") může  být  volání  primitiva  nebo  volání  AP/
kompetence se jménem killspree.

Hodnoty  parametrů  předaných  primitivu  lze  získat  přes  objekt  typu
VariableContext,  který  je  předáván  jako  parametr  v  každé  metodě  interfaců
IAction a  ISense.  Třída   VariableContext je  reprezentace  kontextu
proměnných uzlu předaného primitivu

Seznam  všech  proměnných kontextu  předaných  primitivu  lze  získat  přes
metodu  VariableContext.getKeys(),  která  vrazí  pole  řetězců  se  jmény
argumentů.  

Po  získání  jména  argumentu  lze  získat  i  jeho  hodnotu  přes  metodu
VariableContext.getValue(String  argumentName),  např.
VariableContext.getValue("$duration").  Vrácenou  hodnotu  je  potřeba
přetypovat z typu Object na skutečný typ argumentu, tedy buď Double, Integer
nebo String. 

V textu 7 je jednoduchý parametrizovaný sense AgentStat, který má za úkol
vracet různé informace o stavu agenta  v závislosti na proměnné  $stat kontextu
proměnných.

Sense AgentStat získá hodnotu proměnné $stat kontextu a přetypuje ho na
řetězec.  Pokud  kontext  neobsahuje proměnnou  "$stat",  tak  getValue vyvolá
výjimku, pokud proměnná je k dispozici, ale je špatného typu (např. Integer), tak
přetypování  povede  také  k  výjimce.  Korektní  volání  sensu  AgentStat vypadá
následovně: (cz.cuni.AgentStat($stat="health")) nebo (cz.cuni.AgentStat
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public class AgentStat extends StateSense<UT2004Context, Integer> {

    public AgentStat(UT2004Context ctx) {
        super("agent-stat", ctx);
    }

    @Override
    public Integer query(VariableContext params) {
        String statname = (String) params.getValue("$stat");
        
        if (statname.equals("health")) {
            return ctx.getInfo().getHealth();
        } else if (statname.equals("armor")) { 
            return ctx.getInfo().getArmor();
        } else {

throw  new  IllegalArgumentException("Unknown  "  +
statname);
        }
    }
}

Text 7: Parametrizovaný sense YAPOSHe 



($stat="armor")),  zatímco  chybnému  volání  chybí  parametr
(cz.cuni.AgentStat) nebo  používá  špatný  parametr
(cz.cuni.AgentStat($stat="armor")).

Díky kumulaci proměnných nemusí být $stat předáván přímo jako argument
cz.cuni.AgentStat, sense vyžaduje hodnotu v proměnné $stat, ale hodnota může
být specifikována výše ve stromu. 
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7.4 Parametrizovaná primitiva

Implementace parametrizovaných  primitiv způsobem popsaným  v kapitole
7.2 vyžaduje, aby uživatel sám z  VariableContext získával hodnoty parametrů.
Tento způsob má dvě zásadní nevýhody:

1. ruční  ověřování  parametrů –  je  nutné  ověřovat,  zda  parametr  ve
VariableContext existuje a zda je správného typu.

2. neprovázanost  s  plánem –  pokud uživatel  získává  hodnoty  parametrů
přes VariableContext, existuje pouze velmi slabá vazba mezi plánem
a  primitivy,  nelze  např.  na  první  pohled  zjistit,  které  proměnné
primitivum vyžaduje.

Oba  problémy  lze  vyřešit  nahrazením  metod  s jediným  parametrem
VariableContext metodami  s  parametry,  které  primitivum  opravdu  používá
(např.  query(String  botName,  int  limit) místo
query(VariableContext params)).  Tento  přístup  by  vyřešil  první  problém,
engine by sám před voláním primitiva zajistil,  že  všechny požadované proměnné
existují a mají správný typ. Druhý problém by byl značně zjednodušen – získat jména
proměnných ze signatury metody je triviální.

Praktická  implementace  potřebuje  mechanismus,  který  parametrům  metod
primitiv  přiřadí  hodnoty  proměnných z VariableContext.  Toto  přiřazení  není
triviální, protože 

• Java neumožňuje získat jména parametrů při běhu programu a

• předávané  proměnné  v  Yaposhi  (a  ani  ve VariableContext) nejsou
uspořádané.

Existuje mnoho řešení,  v této práci  byla zvolena anotace parametrů metod
primitiv anotací @Param{ String value() }, kde hodnota anotace value() je
jméno proměnné v plánu, jejíž hodnota bude dosazena do anotovaného parametru
metody,  např.  query(@Param("$bot")  String  botName,
@Param("$team") String team) mapuje  proměnnou  plánu  $bot na  první
parametr botName a proměnnou kontextu $team na druhý parametr team. Jméno
proměnné v anotaci umožňuje větší flexibilitu v pojmenování proměnných.

Implementace primitiv pomocí interfaců  IAction a  ISense vyžadovala po
uživateli, aby metody primitiv (query, init, run a done) existovaly, pokud některá
z těchto metod chyběla, primitivum nebylo možné zkompilovat. Java neposkytuje
možnost vynutit přítomnost metod s různými parametry a stejným jménem, uživatel
tedy musí být při implementaci primitiv s parametry v metodách opatrnější.

Yaposh poskytuje dvě abstraktní třídy, ParamsAction a ParamsSense, které
implementaci  parametrizovaných  primitiv  zjednodušují.  Tyto  třídy  používají  Java
Reflection API pro volání metod primitiv parametrů, jména metod zůstávají stejná:
query pro  sensy  a  init,  run,  done pro  akce.  Kromě  správného  pojmenování
požadujeme pro tyto metody následující vlastnosti:

• jsou public

• nejsou abstract
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• nemají proměnný počet parametrů

• mají správný návratový typ (pro metodu query sensů je typ specifikovaný v
konstruktoru předáním class třídy třídě ParamsSense, návratové metody
akcí jsou identické interfacu IAction)

• každý  parametr  jedním  z  následujících  typů:  String,  int,  Integer,  double,
Double

• každý parametr má anotaci @Param

Příklad parametrizovaného sensu je vidět v textu 8.

Mírným problémem parametrizovaných primitiv je nejistota, zda jsou metody
primitiv  správně  implementovány  již  během  kompilace,  jak  tomu  je  v  případě
VariableContext. V případě, že primitivum neobsahuje očekávané metody, efekt
na  vývoj  není  významný,  protože  všechna  primitiva  plánu  jsou  automaticky
vytvořena  ještě  před  připojením  agenta k  serveru  a  pokud  ParamsSense nebo
ParamsAction zjistí,  že  některá  z  metod  chybí,  vytvoří  výjimku
NoSuchMethodError. 

Výhodou  parametrizovaných  primitiv  je  propojení  s  Shedem,  grafickým
editorem pro vytváření Yaposh plánů, který u parametrizovaných primitiv  dokáže
rozpoznat  chybějící  proměnné  primitiva,  které  plán  používá,  a  přidat  červeně
zvýrazněné proměnné do reprezentace primitiva v plánu.
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@PrimitiveInfo(name="State  of  flag",  description="What  is
state of the flag of team in parameter \"$teamname\".")
public  class  FlagState  extends  ParamsSense<UT2004Context,
String> {

    public FlagState(UT2004Context ctx) {
        super(ctx, String.class);
    }

    public String query(@Param("$teamname") String teamName)
    {
        ....
    }
}

Text 8: Sense vytvořený pomocí ParamsSense



7.5 Vykonávání Yaposhe

V minulých kapitolách byly diskutovány nejpodstatnější rozdíly mezi SPOSHem
(původní  verzí  plánovače)  a  Yaposhem (novou verzí  plánovače),  jedná se o nový
způsob  vykonávání  akcí  a  možnosti  používat  parametry  v  plánu.  Kromě  těchto
hlavních modifikací  byly odstraněny některé vlastnosti,  které mírně mění chování
SPOSHe. 

Hlavní změnou je odstranění goalu z kompetencí. Goal kompetence má za úkol
detekovat,  zda  stav,  kterého  se  kompetence  snaží  dosáhnout,  již  nastal,  např.
provádění kompetence turn-on-lights je zbytečné, pokud již světla svítí. 

Každý odkaz na uzel kompetence vede buď z jiné kompetence nebo z DC, v
obou případech  je k provedení potomka (v tomto případě kompetence s goalem)
nezbytný splněný trigger. Funkcionalitu triggeru a goalu se tak překrývá. 

Kromě  problému  překryvu  funkcionality  má  goal  kompetence  problém
praktický: pokud má kompetence splněný goal,  plánovač není schopen najít  akci,
kterou by měl vykonat. Plánovač skončí v nekonečné smyčce, protože v okamžiku,
kdy nalezne uzel kompetence se splněným goalem, vrátí se do kořene a zkusí znovu
hledat akci,  kterou by měl provést. Nové hledání akce ho dovede opět ke stejné
kompetenci,  protože  sensy  se  v  jedné  iteraci  logiky  nemění  (stav  světa  zůstává
během  logiky  nezměněn),  a  protože  je  goal  stále  splněný,  tak  plánovač  bude
pokračovat v nekonečné smyčce. 

Další  změnou  je  způsob  procházení  akcí  v  AP,  původně  byla  každá  akce
zavolána právě jednou, AP tak byl špatně použitelný pro sekvence akcí, které trvaly
déle, než jednu iteraci logiky, např. různé skriptované scény agenta s animacemi a
přecházením z místa na místo. Díky hodnotě vracené z  run fáze akce mohou nyní
akce  oznámit  plánovači,  že  byly  celé  úspěšně  provedeny,  a  plánovač  může  začít
vykonávat další akci v AP. 

AP  již  nemůže  mít  jako  potomka  kompetenci,  protože  původní  chování  v
takové  situaci  bylo  problematické  (akce  za  první  kompetencí  nikdy  nebyly
provedeny), místo toho může nyní AP mít jako potomky jiné AP, v původním SPOSHi
nebylo  možné,  aby  AP  brew-tea mělo  mezi  potomky  jiná  AP,  např.  prepare-
water. 

Poslední  změnou  ve  struktuře  plánu  bylo  odstranění  dekorátorů  SPOSHe,
zejména maximální frekvence drive. 

Algoritmus procházení stromu byl oproti algoritmu SPOSHe popsanému v 5.7
upraven, aby reflektoval popsané změny. Stejně jako u SPOSHe i zde každá iterace
algoritmu mírně upravuje vnitřní stav plánovače a algoritmus plánovače může být
proveden vícekrát v jedné iteraci logiky, dokud není nalezena akce.

Vnitřní stav plánovače si pro každý drive udržuje cestu podstromem drivu do
aktuálního uzlu drivu. Cesta se skládá z jednotlivých vnitřních stavů uzlů, např. pro
drive  idle-animation plánu draka by  cesta  z  drivu do akce  close-eyes  mohla
vypadat následovně: (AP blink-eyes,  kontext proměnných, index aktuální akce 0),
(akce  close-eyes,  kontext  proměnných).  Na počátku  zpracování plánu obsahuje
cesta každého drivu pouze uzel, na který drive odkazuje. Proces, kdy cestu změníme,
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aby obsahovala pouze tento původní uzel drivu, nazýváme tzv. reset cesty.

Algoritmus jedné iterace plánovače je následující:

1. Je splněn goal DC? Pokud ano, tak svět je ve stavu, o který agent usiloval
a není ho třeba dále vykonávat.

2. Najdi  drive  s  nejvyšší  prioritou,  který  má splněný trigger.  Pokud je  to
odlišný drive, než byl při poslední iteraci, resetuj cesty všech drivů. Cesty
se resetují  kvůli  AP.  Pokud se změnil  drive,  tak AP mohl  být  přerušen
uprostřed a v některé z dalších iterací by AP mohl pokračovat, ale protože
AP byl přerušen, stav světa je neznámý.

3. Vezmi aktuální uzel (poslední uzel aktuální cesty) drive, urči typ uzlu a
podle určeného typu změň stav plánovače:

1. Pokud  je  uzel  kompetence,  najdi  podle  priority  první  volbu se
splněným triggerem a přidej odkazovaný uzel na konec aktuální cesty,
např. drive search-treasure by přidal na konec cesty kompetenci
search. 

2. Pokud je uzel AP, vezmi index potomka, který má být vykonán příště a
podle jeho indexu proveď:

1. Pokud AP má potomka s takovým indexem, tak přidej potomka na
konec cesty drivu a zvyš index potomka o jedna. 

2. Pokud je index větší, než je počet potomků v AP, tak AP byla celá
provedena. Pokud je aktuální AP potomkem jiné AP, odeber ji z
cesty,  to  zajistí,  že  i  vnořené AP  budou fungovat.  Pokud je  AP
potomkem jiného typu uzlu, resetuj cestu.

3. Pokud je uzel akce, proveď ji (zavolej její fázi run a pokud je to nutné
i  done fázi  předchozí  akce  a  init fázi  této  akce)  a  podle
ActionResult:

1. FAILED –  nahraď celou  aktuální  cestu  kořenem,  akce  selhala  a
plánovač proto bude hledat novou akci od kořene. 

2. RUNNING – akce stále probíhá, pokud je předposlední uzel v cestě
AP, neměň aktuální cestu, díky tomu bude AP provádět tuto akci i
v další iteraci. Pokud je předposlední uzel selektor (kompetence
nebo DC), resetuj cestu. 

3. RUNNING_ONCE/FINISHED  –  akce  skončila,  pokud  je
předposlední uzel v cestě typu AP, znamená to, že tato akce je
prvkem AP. V takovém případě odeber poslední uzel z cesty – díky
tomu  se  bude  v  příští  iteraci  procházet  AP  akce.  Pokud  je
předposlední uzel selektor (kompetence nebo DC), resetuj cestu. 

Logika  agenta  tento  algoritmus   opakuje  do  té  doby,  než  provede  akci  se
stavem  RUNNING  nebo  RUNNING_ONCE,  protože  taková  akce  oznamuje,  že  její
vykonání chvilku potrvá a metoda logiky se má ukončit.  V ostatních případech se
pouze  měnil  vnitřní  stav  plánovače  nebo  provedené  akce  ke  svému  běhu
nepožadovaly žádný čas. 
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8 Shed – Yaposh editor

Yaposh plán je stromová struktura, která je ukládána v textové podobě, což
umožňuje  editaci  plánu  libovolným  textovým  editorem.  Přímá  editace  plánu
vyžaduje  znalosti uživatele o syntaxi a v případě komplikovanějších plánů (jako je
např. DefendBot [3]) je obtížné udržet přehled o tom, co která část plánu provádí. 

Druhou  možností,  jak  editovat  plán,  je  speciální  grafický  editor,  který
umožňuje zobrazovat celý plán v grafické podobě.  Pro SPOSH je k dispozici editor
ABODE (viz. kapitola 11), který umožňuje editovat plány, ale není propojen s dalšími
částmi agenta, zejména primitivy.

V této kapitole je představen nově vytvořený editor Shed pro Yaposh. 

Shed  je  editor  plánu  vytvořený  v  rámci  této  práce,  který  má  za  cíl  lepší
integraci v průběhu vývoje agenta na platformě Pogamut. Z důvodů lepší integrace
vývoje agenta byl Shed vytvořen jako modul pro vývojové prostředí NetBeans, které
umožňuje  instalaci  různorodých  modulů,  v  tomto  případu  modulu  editoru  pro
soubory  s  příponou  .lap,  přípona  vychází  z  anglického  názvu  learnable  action
pattern.

Shed umožňuje editovat plán dvěma způsoby:
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• vizuální  režim –  plán  je  zobrazen  jako  strom  uzlů  propojených  šipkami.
Uživatel může modifikovat a přidávat uzly za pomocí drag and drop, jména
uzlů a další vlastnosti se modifikují pomocí editoru dostupného dvojklikem
uzlu. Na pravé straně editoru je zobrazena paleta zobrazující pro každý typ
uzlu seznam již definovaných uzlů, které lze v plánu použít. 

• textový režim – plán je zobrazen v textové podobě se zvýrazněním tokenů
(závorek, rezervovaných slov, čísel atd). V případě chyby v plánu je uživatel
upozorněn na chybný řádek červeným vykřičníkem na levé straně editoru.

Mezi  režimy je  možno libovolně přepínat  a  modifikace v  jedné formě jsou
použity v druhé, ale většina uživatelů preferuje jeden z režimů a druhý není příliš
využíván. 

Výhodou  vizuálního  režimu oproti  textovému je  jistota,  že  plán  bude  vždy
validní a díky grafickému zobrazení uzlů ve většině případů bez překlepů.

Práce v textovém režimu není příliš odlišná od práce v textovém editoru, díky
průběžné kontrole syntaxe a zvýraznění tokenů je výrazně více pohodlná, než použití
standardního  textového  editoru.  Zapojení  editoru  do  platformy  NetBeans  v
textovém režimu umožňuje využít další dostupné vymoženosti z jiných modulů, např.
integraci se systémem revize kontrol  (např. Subversion nebo Mercurial) ukazuje v
editoru, které řádky byly vytvořeny, změněny nebo vymazány.

Vizuální režim se skládá ze scény a palety, ve scéně je zobrazen strom plánu a v
paletě  jsou  zobrazeny  dostupné  uzly  plánu  (action  patterny,  kompetence  a
primitiva).  Editace  plánu  se  provádí  pomocí  drag  and  drop  nebo  pomocí
kontextového menu dostupného na jednotlivých uzlech.

Použití drag and drop je oproti kontextovému menu intuitivnější a jednodušší
na práci,  např.  akce přesunutí  uzlu se provádí  přetažením daného uzlu na cílové
místo, což může být v případě přesunu vzdálených uzlů operace přes menu obtížně
proveditelná, protože menu poskytuje limitované množství operací, v ABODE je k
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dispozici jen přesuň o 1 uzel vlevo nebo vpravo.

Účelem palety je poskytovat seznam existujících uzlů a vytváření nových uzlů.
Paleta je rozdělená na taby podle typů uzlů: kompetence, action patterny, akce a
sensy. Každý tab poskytuje stejnou funkcionalitu:

• seznam existujících uzlů daného typu.

• možnost filtrovat seznam podle zadaného textu.

• možnost  znovu  najít  všechny  uzly  daného  typu  a  podle  nalezených  uzlů
obnovit seznam.

• vytvoření  nového  uzlu,  seznam vždy  obsahuje  jako  první  položku  „Vytvoř
nový  uzel,“  která  drag  and  drop  do  scény  vytvoří  dialog  dotazující  se  na
detaily nově vytvářeného uzlu.

• přetažení  položky  ze  seznamu  do  scény  způsobí  vložení  uzlu
reprezentovaného položkou do scény. Vložení uzlu neznamená vždy vložení
nového uzlu, pokud je např. přetáhnutí kompetence attack-enemy-holder na
akci drivu, je zaměněna pouze reference drivu, protože drive má vždy právě
jednu akci. 

• pro  primitiva  otevře  dvojklik  na  položku  seznamu  editor  s  třídou,  která
primitivum implementuje. Pro uzly z plánu dvojklik nic nedělá.

Pro uzly obsažené v plánu (action patterny a kompetence) se nejedná o nijak
výrazný posun oproti ABODE, pro uzly neobsažené v plánu (tedy akce a sensy) se
jedná o velmi výrazný posun. Zatímco v ABODE bylo potřeba zajistit správná jména
primitiv ručně, Shed automaticky prochází classpath projektu, do kterého plán patří
a hledá třídy, které jsou stavovými akcemi (třídy implementující interface IAction)
či sensy (třídy implementující ISense) a nalezené třídy použije k vytvoření seznamu
uzlů  typu  akce  a  sensy.  Pokud  jsou  nalezené  třídy  patřičně  anotovány  pomocí
PrimitiveInfo,  pak se místo plně kvalifikovaného jména třídy použije jméno z
anotace. Nalezené jméno z PrimitiveInfo je použito jak v seznamu uzlů, tak ve
scéně místo jména třídy,  např.  místo  cz.cuni.FlagState bude zobrazen nápis
State of flag.

Tyto  informace  (seznam  uzlů  a  jména  z  PrimitiveInfo)  se  neaktualizují
automaticky, je nutné stisknout tlačítko Refresh.

Shed  prochází  celou  classpath,  nikoliv  pouze  zdrojové  soubory  aktuálního
projektu, spolu se stavovými akcemi lze vytvářet knihovny akcí a sensů. K vytvoření
knihovny je potřeba pouze předem vytvořit a zkompilovat primitiva a výslednou jar
knihovnu  připojit  k  projektu.  Vytváření  primitiv,  zejména  akcí,  je  nejsložitější  a
časově  nejnáročnější  částí  vytváření  agenta.  Pokud  uživatel  dostane  k  dispozici
knihovnu s předem vytvořenými primitivy a zároveň jsou ihned dostupné v editoru,
výrazně se tak snižují bariéry pro vytváření agentů. 

Poslední součástí Shedu jsou tzv. inplace editory, jedná se o editory uzlů, které
lze aktivovat dvojklikem na daný uzel. V nich lze měnit jméno uzlu a případné další
vlastnosti  reprezentované  uzlem,  např.  argumenty  či  parametry  v  případě
referencované kompetence. 
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Podrobnější informace o Shedu a jeho použití lze nalézt v přílohách 16 a 18.
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9 Dash – Yaposh debugger

Vytváření agenta v Yaposhi má několik fází,  je potřeba stanovit  cíle agenta,
naprogramovat primitiva, vytvořit plán, a poté je potřeba ověřit, zda plán funguje,
jak  má.  Tato  poslední  fáze  je  velmi  obtížná,  agent  se  často  pohybuje  v
nepředvídatelném  prostředí  a  v  případě  neočekávaného  chování  nelze  situaci
zopakovat. 

SPOSH  neměl  k  dispozici  žádné  debuggovací  nástroje,  umožňoval  pouze
vypisování informací o stavu enginu, které akce jsou vykonávány atd. Vzhledem k
tomu,  že  plán  byl  procházen  mnohokrát  za  vteřinu  bylo  velmi  obtížné  získat
představu o tom, co se zrovna děje a jak je plán vyhodnocován.

Z tohoto důvodu byl pro Yaposh vytvořen debugger Dash, který zobrazuje plán
a jeho vykonávané části. 

Cílem  Dashe  je  odhalit  chyby  či  neočekávané  chování  plánu,  vzhledem  k
dynamicky  se  měnící  situaci  je  aktuální  stav  vykonávaného  plánu  neustále
aktualizován, aby uživatel  mohl vidět, které části  jsou vykonávány. Samotný Dash
zobrazuje pouze stav zpracování plánu, nezobrazuje akce agenta v prostředí, které je

obvykle zobrazeno v separátním programu (Defcon, UT2004). 

Prostředí Dashe je zobrazeno na obrázku 15, skládá se z:

• Scéna – hlavní okno, které zobrazuje plán agenta a jeho aktuální stav.

• Engine  selection  window –  okna  se  seznamem  aktuálně  debugovaných
agentů, jejichž plány může Dash zobrazit a sledovat.

• Plan capture button – zelené kruhové tlačítko v hlavní liště NetBeans, pokud
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je stisknuto, pak Dash automaticky zobrazí plán nově spuštěného bota.

Účelem scény je zobrazení plánu agenta a jeho vnitřního plánovače, přesněji
aktuální cestu každého drivu a který uzel byl v poslední iteraci proveden. Podrobně
popsaný algoritmus iterace plánovače lze nalézt v kapitole 7.5. 

Zjednodušená představa vnitřního stavu plánovače jsou aktuální cesty všech
drivů. YAPOSH plán je strom a aktuální cesta drivu je cesta od drivu do nějakého uzlu
podstromu  uzlu  drivu,  např.  na  obrázku  15 se  aktuální  cesta  drivu
pickup-enemy-flag skládá  ze  tří prvků:  samotného  drivu  pickup-enemy-flag,
action patternu go-to-flag a akce "Go to flag" s parametrem $team="enemy".
Aktuální cesta se v každé iteraci plánovače mění (drive carry-enemy-flag měl v
minulé iteraci pouze dva prvky: pickup-enemy-flag a AP go-to-flag) a tyto změny
jsou reflektovány ve scéně Dashe.

Scéna  indikuje  aktuální  cesty  drivů  červenými okraji  a  uzly,  které  byly
procházeny v minulých iteracích plánovače mají  postupně blednoucí červený okraj.
Na obrázku 15 má AP go-to-flag méně výrazný červený okraj, než akce AP "Go to
flag", což je proto, že akce "Go to flag" se v aktuální iteraci plánu vykonala (=je
to  aktuální  uzel  cesty),  zatímco  AP  go-to-flag byl  vykonán  v  minulosti  a  nyní
postupně  bledne.  Sensy  jsou  ohraničeny  červeně,  protože  v  každé  iteraci  se
vyhodnocuje,  který  drive  se  má provést,  a  k  tomu je sense potřeba  vyhodnotit.
Sense  "Is flag visible" není  červeně  ohraničen,  protože  první  sense  drivu
pickup-our-flag selhal a nebylo tedy nutné vyhodnocovat další sensy triggeru.

Za normálních okolností uživatel sleduje průběh agenta v prostředí a současně
v reálném čase sleduje i průchod plánu indikovaný změnami aktuální cesty. Tento
přístup umožňuje při neočekávaném chování agenta v prostředí odhalit, které části
plánu  jsou  za  neočekávané  chování  zodpovědné,  např.  pokud  agent  přechází
opakovaně z místa A na místo B, víme, že se jedná o nechtěné chování, ale teprve
informace o  tom,  které  části  plánu jsou prováděny prozradí,  kde v  plánu hledat
chybu.

Pouhé  sledování  průběhu  plánu  často  nestačí  k  identifikaci  nechtěného
chování, které může trvat jen pár vteřin nebo i méně. Nechtěné chování často nemá
specifikované  podmínky  a  proto  je  potřeba  neustále  sledovat  agenta  a  během
krátkého okamžiku, kdy nastane hledané chování zjistit, kde je chyba. Taková činnost
vyžaduje značnou pozornost a často selže. Pokud by byl k dispozici mechanismus,
který  by  automaticky  detekoval nechtěné  situace  a  zastavil prostředí  i  agenta,
uživatel by mohl možnost v klidu prozkoumat okolnosti vedoucí k hledané situaci. 

Dash takový mechanismus poskytuje pod jménem breakpoint  primitiva (dále
jen breakpoint), který funguje následovně:

• Uživatel  přidá  do  listu  stromu  (akce  nebo  sensu) přes  kontextové  menu
breakpoint.

• V  okamžiku,  kdy  aktuální  cesta  plánu  obsáhne  list  s  breakpointem,  se
pozastaví prostředí i program agenta (respektive jeho Java Virtual Machine
neboli JVM).

• Dash otevře  Java soubor s třídou, která definuje uzel breakpointu (akce je
definována  jako  třída  implementující  interface  IAction,  sense

54



implementuje  ISense).  Díky integraci  s  IDE NetBeans je  program agenta
pozastaven na začátku metody  run akce  (resp. metody  query pro sense),
což  umožňuje  použít  všechny  standardní  nástroje  pro  debuggování
normálního Java programu. 

• Uživatel má k dispozici pozastavené prostředí a pozastaveného agenta přesně
v  místě  plánu,  které  určil.  Tato  situace  dovoluje  volně  prozkoumat  stav
prostředí i agenta. 

• Uživatel  ukončí  pozastavení  agenta  pomocí  F5  nebo  tlačítka  Continue  v
nabídce Debug

Dash poskytuje dva typy breakpointů: single a permanent. Rozdíl mezi nimi je
v tom, jak dlouho je breakpoint v Dashi  přítomen. Single breakpoint je na jedno
použití, když plánovač dosáhne uzlu se single breakpointem, tak se vše pozastaví, ale
breakpoint je z plánu odebrán a v dalších iteracích již nebude použit. Permanentní
breakpoint lze odebrat pouze kontextovým menu ve scéně. 

Podrobnější informace o používání Dashe lze najít v příloze 19.

55



10 Experimentální agent

V této kapitole je  představen agent  AttackBot  a  některé  zkušenosti  během
jeho vývoje. AttackBot je založen na  plánu  jiného agenta vytvořeného ve SPOSHi
Samem Partingtonem pojmenovaném DefendBot [3], oproti němu je ale podstatně
jednodušší. DefendBot byl vyvinut v původním SPOSHi a používá pro primitiva jazyka
Python. 

DefendBot je SPOSH bot snažící se vyhrát capture the flag (CTF) hru v prostředí
Unreal Tournament 2004. V CTF jsou hráči rozdělení do dvou týmů a jejich úkolem je
získávat body dopravením vlajky cizího týmu do základny svého týmu, zatímco se cizí
tým snaží o totéž. V okamžiku, kdy hráč dopraví cizí vlajku do své základny, jeho tým
získá bod a vlajka je vrácena zpět na cizí základnu.  Primitiva DefendBota používají
přímo protokol GameBots bez jakéhokoliv middlewaru a agent používá starší verzi
GameBots,  která  informuje  agenta  o  pozici  vlajky.  To  je  výrazný  rozdíl  oproti
GameBots2004, kde je pozice vlajky známa pouze v případě, že je vlajka viditelná
nebo na základně. AttackBot je agent používající Pogamut, jehož úkolem je vyhrávat
CTF zápasy. Jedná se o demonstračního bota, z hlediska schopností není AttackBot
příliš úspěšný. 

CTF  je  typ  hry,  který  je  v  původním  SPOSHi  náchylný  na  duplikování  částí
plánu, protože část  akcí agenta je identická až na to, pro který tým má být  akce
provedena, např. dvě kompetence search-enemy-flag a search-our-flag by
šlo nahradit jednou search-flag s parametrem týmu $team. 

Plán AttackBota je zobrazen na obrázku 16, jedná se o agenta s 6 drivy:

1. pick-our-flag – Pokud agent vidí vlajku svého týmu na zemi, měl by k ní
co nejdříve dojít. V okamžiku, kdy se agent dotkne vlajky svého týmu, se
vlajka vrátí zpět na základnu. Vlajka týmu agenta může být na zemi pouze
v případě, že ji získal nepřátelský agent a zatímco ji držel byl zabit. Tento
drive má nejvyšší  prioritu,  protože vlajka by měla být  poměrně blízko
agenta (je viditelná) a jejím účelem je zabránit nepříteli získat bod (vlajka
týmu agenta je vrácena na základnu, odkud musí být opět získána).

2. pickup-enemy-flag –  Cílem tohoto drivu je získat bod pro tým agenta.
Tým  získá  bod,  pokud  agent  donese  nepřátelskou  vlajku  do  vlastní
základny.  Tento drive  je  zodpovědný za první  část:  získat  nepřátelskou
vlajku  do svého držení. Dokud agent nemá cizí vlajku, nemůže ji donést
do základny.  Nepřátelská vlajka musí být na zemi nebo na základně, je
podstatné, aby ji agent mohl zvednout.

3. attack-enemy-with-our-flag – Pokud agent vidí nepřátelského agenta s
vlajkou svého týmu, zkusí ho zabít. Po zabitém agentovi zůstane na zemi
vlajka, která je vyzvednuta pomocí drivu pick-our-flag. 

4. take-enemy-flag-from-base – Agent má poměrně omezené informace o
vlajce, ví, zda je na základně, na zemi nebo ji někdo drží, ale nezná její
pozici, pokud ji  nevidí.  Pozice vlajky je známa ještě v jednom případě:
pokud je na na základně (pozice základny je známá). Tento drive má za
úkol dostat se v takovém případě na nepřátelskou základnu, jakmile se
dostane dostatečně blízko vlajce, aby ji  agent viděl, začne se provádět
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drive pickup-enemy-flag.

5. carry-enemy-flag-home – Agent má ve svém držení nepřátelskou vlajku,
pokud se mu podaří dostat se zpět na svou základnu, získá pro svůj tým
jeden bod. Nepřátelskou vlajku agent získat v drivu pickup-enemy-flag.
Jakmile se agent  držící  nepřátelskou vlajku dostane na svou základnu,
získá pro svůj tým bod a vlajka je vrácena do nepřátelské základny.

6. default – Pokud nemůže získat nepřátelskou vlajku nebo ochránit vlajku
svého týmu, snaží se získat co nejvíce předmětů (zbraně, zdraví). Během
sbírání  předmětů prochází  prostředí  a  je  možné,  že  narazí  na  svou či
nepřátelskou vlajku.  Do té doby je jeho úkolem zvyšovat své šance pro
příští střetnutí s nepřátelskými agenty.

AttackBot není složitý, ale používá všechny typy uzlů Yaposhe. Z hlediska počtu
jednotlivých uzlů má AttackBot

• 6 drivů
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• 5 akcí  – Go to flag,  Go to team base,  Pick items,  Shoot holder of
flag a Turn to flag

• 6 sensů  – State of flag,  Is flag visible,  Is flag on ground,  Can
see flag holder, Ammo, Does bot hold enemy flag

• 1 parametrizovanou action pattern go-to-flag, která má za úkol se nejdříve
otočit směrem k viditelné vlajce zvoleného týmu a poté přemístit agenta na
pozici vlajky.

• 1 kompetenci  attack-enemy-holder,  která střílí  na agenta držícího vlajku
týmu  agenta.  V  případě  nedostatku  munice  kompetence  nejdříve  získá
munici. 

AttackBot výrazně používá parametrizované uzly, především primitiva. Z uzlů
definovaných  v  plánu  je  opakovaně  použit  pouze  action  pattern  go-to-flag
parametrizovaný týmem.  Parametry jsou užitečné především v primitivech, pokud
by agent byl napsán v SPOSHi, množství primitiv by se zvýšilo následovně:

• 8 akcí – Turn to our flag, Go to our flag, Turn to enemy flag, Go to
enemy flag,  Shoot holder of flag,  Pick items,  Go to our base,  Go
to enemy base 

• 8 sensů  –  State of  our  flag,  State of  enemy  flag,  Is  our  flag
visible,  Is enemy flag visible,  Is flag on ground,  Can see flag
holder, Ammo, Does bot hold enemy flag

Použití  parametrizovaných  primitiv  výrazně snížilo  množství  duplikovaného
kódu primitiv. Pokud by parametry nebyly použity, počet akcí by se zvýšil z 5 na 8 a
počet sensů z 6 na 8. Vzhledem k tomu, že každé primitivum vyžaduje vlastní třídu se
nejedná o  malé  množství  kódu,  které  není  nutné programovat  a  testovat. Počet
nezbytných AP byl snížen ze 2 na 1.

Vytváření plánu v Shedu nebylo nijak složité, příjemné je zejména jednoduché
přidávání primitiv  do plánu, izolace od problémů se syntaxí,  zejména korektnímu
uzávorkování (např. u triggerů), a inplace editor akcí a sensů.

Textový  režim Shedu  není  příliš  přehledný  (viz.  obrázek  17),  zejména  kvůli
dlouhým  FQN  jménům  primitiv  a  nezanedbatelnému  množství  závorek  pro
předávané parametry. Token highlighting a nápověda párování závorek díky integraci
s NetBeans mírně pomáhá, ale oproti vizuálnímu režimu se jedná o méně příjemnou
variantu.

Dash korektně zobrazoval stav agenta souběžně s prostředím, nedokázal ale
detekovat  nekonečnou  smyčku  u  špatně  implementované  akce.  Smyčka  nastala,
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protože akce vracela vždy ActionResult.FINISHED, což pro plánovač znamená,
že nemá ukončit zpracování plánu, dokud nedostane nové informace z prostředí, ale
že má ihned začít hledat novou akci, ale nalezená akce byla identická předchozí. V
Dashi  se tato situace projevila  zobrazením stavu agenta,  který nebyl  v  souladu s
prostředím, Dash ukazoval,  že sense  SeePlayer je  platný,  ačkoliv  agent hráče v
prostředí  neviděl,  což  bylo  způsobeno  tím,  že  od  začátku  nekonečné  smyčky
nedostal žádné nové informace o prostředí.
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11 Související práce

jyPOSH
jyPOSH  je  implementace  enginu  vykonávajícího  POSH,  jak  strict  POSH,  tak

sheduled  POSH.  Samotný  engine  je  implementovaný  v  Jythonu  a  kromě  enginu
jyPOSH  obsahuje  i  několik  ukázkových  agentů.  jyPOSH  je  neutrální  vzhledem  k
prostředí,  jedná se  především o  engine,  prostředí  může  být  cokoliv  od  kostek  s
jeřábem po Unreal Tournament.

Kromě enginu obsahuje  také grafické prostředí umožňující spouštět  předem
definovaná  prostředí  a  agenty.  Na  obrázku  19 je  vlevo zobrazeno  GUI  jyPOSHe,
vpravo je zobrazená simulace světa pomocí knihovny MASON.

Stránka projektu jyPOSH: http://sourceforge.net/projects/jyposh/

Stránka   knihovny   MASON: http://cs.gmu.edu/~eclab/projects/mason/  

ABODE – POSH Editor
ABODE je  grafický editor  vytvořený v roce 2005, který umožňuje vytvářet a

editovat plány jak pro pro strict i sheduled POSH.   
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ABODE má k  dispozici  několik  různých  pohledů na plán,  kde každý  pohled
zobrazuje plán trochu odlišným způsobem:

• přehled – v tomto pohledu je plán rozvinutý (reference na AP a kompetence
jsou zobrazeny jako odkazované uzly), ale nejsou zobrazeny cíle a triggery.

• logický pohled – plán je zcela rozvinutý, tento pohled zobrazuje plán tak, jak
jej bude procházet plánovač.

• pohled  na  AP–  zobrazuje  všechny  AP  v  plánu,  tento  pohled  je  užitečný,
protože umožňuje jednoduše modifikovat i AP, které nejsou v plánu použity.

• pohled  na  kompetence –  v  tomto  pohledu  jsou  zobrazeny  všechny
kompetence plánu, stejně jako v případě pohledu na AP lze i zde modifikovat
neodkazované kompetence.

• pohled na  drive  collections není příliš užitečný, protože plánovač povoluje
pouze jednu DC na plán. 

• tiskový pohled prezentuje plán v černobílé podobě vhodné do publikací

• textová  podoba  plánu –  v  tomto  pohledu  je  zobrazena  textová  podoba
plánu, ale není možné plán modifikovat.

• v  dokumentaci může  uživatel  zaznamenat  informace  o  tom,  co  má  plán
vykonávat a kdo je jeho autor. 

Samotná editace se provádí buď přes kontextové menu zobrazených uzlů nebo
pomocí akcí dostupných v paletě na pravé straně editoru. Paleta obsahuje tlačítka s
příkazy relevantními  k  vybranému uzlu  plánu,  např.  přesuň,  smaž nebo zduplikuj
uzel. Kromě tlačítek s příkazy obsahuje paleta také možnost editovat vlastnosti uzlu,
zejména jméno uzlu.
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ADOBE je  samostatný editor,  určený pouze k  editaci  plánu a nemá žádnou
vazbu na ostatní části agenta. Tento nedostatek je zjevný především u primitiv, kde
je potřeba ručně zajistit konzistenci s primitivy definovanými v programu agenta s
primitivy použitými v plánu.

Stránka projektu ABODE: http://code.google.com/p/abode-star/
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12 Závěr

Cílem této práce bylo vylepšit reaktivní plánovač SPOSH a práci s ním, jednalo
se zejména o:

1. chybějící parametrizaci plánu a jednotlivých primitiv

2. nevhodný způsob vykonávání akcí

3. chybějící grafický editor umožňující pohodlnou práci s plánem a integrací
primitiv

4. chybějící debugger

V rámci řešení byl vyvinut nový dialekt SPOSHe – Yaposh – s mírně odlišnou
syntaxí, která přidává parametry, a s vylepšeným způsobem zpracování plánu. 

Původní způsob vykonávání vybraných akcí očekával, že celou akci lze provést
během jednoho volání  akce a že  akce mezi  sebou nemají  žádné závislosti.  Tento
způsob  je  pro  komplexnější  akce  s  delším  průběhem  nevhodný.  Yaposh používá
odlišný způsob vykonávání akcí, kde se každá akce skládá ze tří fází:  init,  run a
done. Rozdělení do fází umožňuje separovat logiku komplexnějších akcí a především
umožňuje dobrou separaci akcí – agent je vždy po done fázi akce v nějakém dobře
definovaném stavu  a  další  akce  nemusí  ověřovat  případné  neočekávané  vedlejší
efekty. Separace akcí umožňuje vytvářet akce znovupoužitelné v jiných agentech, což
bylo dříve nemožné. 

Yaposh používá vlastní plánovač pojmenovaný SPOSH-Core, který podporuje
jak proměnné, tak nový způsob vykonávání akcí.

Vytvořený grafický editor Shed pro Yaposh plány umožňuje editovat plány jak v
grafické, tak textové podobě. Kromě pohodlnějšího vytváření plánů je jeho hlavní
výhodou dobrá integrace primitiv, která umožňuje přímo v editoru zobrazit dostupná
primitiva a  také je pohodlně  přidávat do plánu agenta. V porovnáním s ostatními
způsoby editace poskytuje Shed nejlepší funkcionalitu.

Dlouhou  dobu  byl  jen  jeden  způsob,  jak  získávat  informace  o  průběhu
zpracování plánu: logovací výpisy. Tento způsob není uživatelský příjemný a prakticky
nemožný v reálném čase. Nový debugger Yaposh plánů Dash umožňuje zobrazovat
vykonávání  plánu  v  reálném  čase  a  přidávat  do  uzlů  plánu  breakpointy,  které
pozastaví nejen agenta, ale i prostředí. Pozastavení obou je nezbytné k porozumění
situace, v Dashi je zobrazen stav plánu a v prostředí lze vidět, proč je plán ve stavu v
jakém je. Oproti textovým výpisům je sledování logiky agenta v Dashi kvalitativní
skok.

Yaposh a jeho nástroje byly použity pro vytvoření agenta AttackBot. Proměnné
výrazně snížily počet akcí a  sensů, které bylo nutné implementovat, použití Shedu
zpříjemnilo  tvorbu  plánu  a  Dash  byl  velmi  přínosný  pro  odhalování  příčiny
neočekávaného chování.
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13 Budoucí práce

Vytváření Yaposh plánu pro agenta je náročné, ale v konečném důsledku plán
pouze  definuje  pořadí,  ve  kterém  se  provádějí  primitiva,  plán  samotný  žádným
způsobem neinteraguje s prostředím. Tato závislost plánu na primitivech znamená,
že k vytvoření plánu jsou potřeba jeho primitiva, ale opačně tomu tak není. 

Primitiva jsou v Yaposhi třídy, které lze opakovaně použít, a pokud by uživatel
dostal  k  dispozici  hotovou  knihovnu  primitiv,  snížily  by  se  bariéry  pro  vytváření
plánů, protože by se proces vytváření agenta dal zredukovat na modifikaci plánu v
grafickém  editoru,  bez  nutnosti  korektně  naprogramovat  akci  v  Javě.  Vytvoření
takové knihovny by mělo být jednou z dalších cílů rozvoje Yaposhe.

V současné době všichni  agenti  Yaposhe používají  pouze  jeden plán,  což  v
některých případech může způsobit komplikovaný plán, např. agent má dva úkoly: 

• najít všechny

• střílet na každého viditelného nepřítele

V Yaposhi lze jednoduše vytvořit plán, který bude střídat tyto dva úkoly, ale to
znamená, že pouze jeden z nich bude v určitém okamžiku vykonáván, tj. agent bude
buď střílet nebo hledat, nikdy ne obojí. Při použití dvou plánů (jeden plán pro jeden
úkol),  které  by  byly  vykonávány  současně,  by  mělo  být  možné  plnit  oba  úkoly
zároveň. Takový přístup by patrně vyžadoval větší opatrnost při vytváření plánů, aby
činnost  jednoho plánu nenarušovala činnost  druhého.  Nejjednodušší  způsob,  jak
toho dosáhnout by bylo používat v každém plánu jen určitý typ primitiv,  např.  v
jednom pouze přesun agenta a v druhém pouze střílení a otáčení agenta.
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15 Seznam použitých zkratek

• FSM – finite state machine, konečný automat

• BT – behavior tree, strom chování

• POSH – Parallel-rooted, Ordered Slip-stack Hierarchical, rodina plánovačů

• SPOSH – strict slip-stack POSH, jeden z dialektů POSHe

• DC – drive collection, typ uzlu SPOSHe.

• AP – action pattern, typ uzlu SPOSHe

• C – kompetence, typ uzlu SPOSHe

• FQN – fully qualified name, celé jméno třídy, např. java.lang.String
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16 Příloha – Jak vytvořit agenta

Cílem této kapitoly je demonstrovat použití  vytvořit jednoduchého agenta v
Yaposhi za použití Shedu a Dashe. Vytvářený agent je FollowBot, který má dva úkoly:

• přemístit se k botovi, kterého vidí

• pokud žádný bot není vidět, postupně se otáčet kolem vlastní osy. 

FollowBot je vytvořen v platformě Pogamut a jako prostředí používá UT2004.

Instalace

1. Instalujte hru Unreal Tournament 2004, lze ji zakoupit např. na 
http://  www.gog.com  

2. Instalujte NetBeans 7.1.2 – https://netbeans.org/downloads/7.1.2/

3. Instalujte  Pogamut 3.5.0 –  http://pogamut.cuni.cz.  Instalátor Pogamutu
instaluje  GameBots2004,  zkratky  pro  UT2004  a  do  NetBeans  přidá
pluginy Shed a Dash. 

Pluginy  lze  instalovat  samostatně:  V  NetBeans  otevřete  dialog  pro
instalaci pluginů přes menu Tools→Plugins, v tabu "Downloaded" pomocí
tlačítka "Add plugins..." přidejte plugin Shed a Dash, klikněte na tlačítko
"Install" a instalujte pluginy podle průvodce. Pluginy nejsou podepsané,
NetBeans proto zobrazí bezpečnostní varování.

Vytvoření FollowBota

1 Vytvořte v NetBeans nový Maven projekt pomocí menu File→New Project, zvolte
kategorii "Maven" a typ projektu "Project From Archetype".

2 Pomocí  tlačítka  "Add..."  přidejte  nový  archetyp,  který  použijte  jako  základ
projektu:

◦ Group Id: cz.cuni.amis.pogamut.ut2004.examples

◦ Artifact Id: 13-modular-sposh-prey-archetype

◦ Version: 1.0-SNAPSHOT

◦ Repo: http://diana.ms.mff.cuni.cz:8081/artifactory/repo/

3 Nový  projekt  pojmenujte  FollowBot  (jméno  bude  použito  pouze  pro  adresář,
nikoliv jako jméno projektu v NetBeans), Group Id změňte na cz.cuni a klikněte
na "Finish". NetBeans automaticky stáhne archetyp a vytvoří z něj nový projekt se
jménem "13-ModularPrey"

4 Otevřete v projektu soubor BotPlan.lap, který se nachází pod "Other Sources",
lap soubor je plán Yaposhe a bude otevřen v Shedu.

5 Pomocí  kontextového  menu  přidejte  za  drive  run-healths dva  nové  drivy
follow-player a  turn-around,  dále  odstraňte  původní  drivy  stay,
hit-wall a run-healths. 

6 Přejmenujte třídu PreyContext na FollowBotContext.
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7 Přidejte do balíčku cz.cuni.followbot novou třídu SeeBot, jedná se o sense,
který vrací true, pokud agent vidí jiného bota.

8 Přepněte zpět do Shedu a v tabu Senses palety stiskněte Refresh, což způsobí, že
se v seznamu sensů palety objeví právě definovaný sense SeeBot. Přidejte sense
SeeBot do triggeru follow-player přetáhnutím z palety na drive.

9 Přidejte  do  balíčku  cz.cuni.followbot třídu  stavové  akce
MoveToClosestBot, jejím úkolem je přesunout FollowBota na pozici nejbližšího
viditelného bota.

10 V  tabu  Actions  palety  Shedu  stiskněte  Refresh  pro  přidání  akce
MoveToClosestBot do  seznamu  akcí  v  paletě.  Přetáhněte  akci  na  akcí
doNothing drivu follow-player.

11 Vytvořte akci  Turn, která přijímá argument  $degrees specifikující, jak moc se
má FollowBot otočit, obnovte seznam akcí v paletě a přetáhněte akci  Turn na
akci doNothing drivu turn-around.

12 Akce  Turn vyžaduje celočíselný argument se jménem $degrees, dvojklikem na
akci  Turn  ve  scéně  Shedu  otevřete  inplace  editor  a  upravte  text  na
cz.cuni.followbot.Turn($degrees=15)

13 Spusťte server hry UT2004 pomocí startGamebotsDMServer.bat

14 Spusťte UT2004 přes startUT2004low.bat

15 Spusťte  agenta

Vytvořený  FollowBot  se  dvěma  drivy  je  velmi  jednoduchý,  jedná  se
o ekvivalent „Hello World“ programu v procedurálních programovacích jazycích, ale
na základní  demonstraci  editace  postačuje.  Demonstrace  Dashe  není  o moc
složitější:

1. Zobrazte v NetBeans lištu Debug (menu View→Toolbars→Debug) a v ní stiskem
zeleného kruhového tlačítka  zapněte  plan  capture,  který  automaticky  otevře
scénu s plánem pro nově laděné agenty.

2. Spusťte projekt FollowBot v režimu ladění (CTRL+F5, případně v kontextovém
menu projektu zvolte položku Debug).

3. Dash  za chvilku detekuje  nového agenta  a automaticky vytvoří  scénu s  jeho
plánem a v okně EngineSelection (je dostupné z menu Window) se objeví nová
session s novým agentem (pozor, ikona Running sessions je ve výchozím stavu
zavřená a nevypadá tak).

4. Přepněte do okna prostředí UT2004 a pozorujte, jak se agent chová v prostředí a
jak se vykonává plán podle toho, jestli je vidět váš avatar. 

5. Utečte v UT2004 FollowBotovi z dohledu a přidejte pomocí kontextového menu
single breakpoint do akce MoveToClosestBot, vraťte se FollowBotovi na dohled a
hra  se  zastaví  s  nápisem  PAUSED  a  v  NetBeans  se  otevře  soubor  s  akcí
MoveToClosestBot,  kde  na  první  řádce  metody  run je  zobrazen  kurzor
programu.  Po  stisknutí  F5  nebo  menu  Debug→Continue  se  prostředí  znovu
spustí a agent začne opět pracovat.
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17 Příloha – Yaposh gramatika

V této příloze je popsána gramatika Yaposhe, nového dialektu vytvořeného v
této práci. Gramatika je velmi podobná původnímu SPOSHi. Kořenový neterminál se
jmenuje PLAN.

PLAN :: '(' (DOC)? NODE* DC NODE* ')'

DOC :: '(' 'documentation' STRING STRING STRING ')'

NODE :: COMPETENCE | AP

DC :: '(' 'DC' NAME (GOAL)? '(' 'drives' DRIVES ')'  ')'

DRIVES :: DRIVE+

DRIVE :: '(' '(' NAME (TRIGGER)? REFERENCED_NODE ')' ')'

COMPETENCE  ::  '('  'C'  NAME  (PARAMS)?  '('  'elements'
COMPETENCE_ELEMENTS ')' ')'

COMPETENCE_ELEMENTS :: COMPETENCE_ELEMENT+

COMPETENCE_ELEMENT :: '(' '(' NAME (TRIGGER)? REFERENCED_NODE ')' ')'

AP :: '(' 'AP' NAME (PARAMS)? '('  REFERENCED_NODE+ ')' ')'

TRIGGER :: '(' 'trigger'  '(' SENSE_LIST ')' ')'

SENSE_LIST :: SENSE+

SENSE :: NAME | FULL_SENSE

FULL_SENSE :: '(' REFERENCED_NODE (VALUE (PREDICATE)? )? ')' 

REFERENCED_NODE :: NAME ( '(' NODE_ARGUMENTS ')' )?

NODE_ARGUMENTS :: 

VALUE ( ',' VALUE)* (',' NODE_ARGUMENT)*

| NODE_ARGUMENT (',' NODE_ARGUMENT)*

NODE_ARGUMENT :: VARIABLE '=' ( VARIABLE | VALUE)

IDENTIFIER :: ['a'-'z','A'-'Z'] ( ['_', '-','a'-'z','A'-'Z','0'-'9'] )* 

NAME :: ( IDENTIFIER '.' )* IDENTIFIER

PARAMS :: 'vars' '(' PARAM ( ',' PARAM)* ')'
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PARAM :: VARIABLE_NAME '=' VALUE

VARIABLE_NAME :: '$' IDENTIFIER

PREDICATE ::  '==' | '!=' | '<' | '>' | '<=' | '>=' 

VALUE :: NUMINT | NUMFLOAT | NAME | STRING | 'nil'

NUMINT ::   ('-')? (['0'-'9'])+

NUMFLOAT :: ('-')? 

((['0'-'9'])* '.' (['0'-'9'])+ | (['0'-'9'])+ '.' )

(['e','E'] (['+','-'])? (['0'-'9'])+)?

STRING :: '"' 

(

(~['"', '\']) 

|  ('\'  (   ESCAPE_SEQUENCE  |  OCTAL_NUMBER  |
UNICODE_LITERAL ))

)*

'"'

ESCAPE_SEQUENCE :: ['b', 't', 'n', 'f', 'r', ''', '"', '\']

OCTAL_NUMBER :: 

(['0'-'3'] ['0'-'7'] ['0'-'7']) 

| (['0'-'7'] ['0'-'7']) 

| ['0'-'7']

UNICODE_LITERAL :: 'u'+ ALNUM ALNUM ALNUM ALNUM

ALNUM :: ['0'-'9', 'a'-'f', 'A'-'F']
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18 Příloha – Shed

Shed je editor vyvinutý k editaci Yaposh plánů, jeho podoba a vlastnosti byly
popsány v kapitole  8,  gramatika je v kapitole  17. Tato příloha se věnuje praktické
editaci plánů ve vizuálním režimu. 

Z  hlediska  editace  je  Yaposh plán   strom  skládající  se  z  jednotlivých
obdélníkových  uzlů  spojených  šipkami.  Jednotlivé  uzly  stromu  plánu  jsou
zobrazovány směrem doprava dolů.  Drive  collection (kořen plánu)  musí  být  vždy
přítomen a z důvodu úspory místa není zobrazen. První zobrazené uzly jsou drives.
Triggery  jsou  zobrazeny  v  seznamu  napravo  od  uzlu,  který  je  obsahuje.  Pokud
některý uzel odkazuje na jiný, odkazovaný uzel je zobrazen pod odkazujícím uzlem.
Potomci uzlů jsou zobrazeny vpravo od uzlu.

Shed poskytuje uživateli informace, které proměnné jsou obsaženy v kontextu
proměnných uzlu (viz. kapitola 7.3) a jaká je jejich hodnota. 

Parametrizovaná  primitiva  (viz.  kapitola  7.4)  zobrazují  tři  kategorie
proměnných: 

• Proměnné,  které  jsou  obsaženy  v  kontextu  uzlu  a  primitivum  je  používá
(některý  parametr  má  anotaci  @Param se  jménem  proměnné).  Tyto
proměnné jsou zobrazeny tučně.

• Proměnné, které primitivum používá (některý parametr má anotaci @Param
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s  jejich  jménem),  ale  nejsou  obsaženy  v  kontextu  proměnných.  Chybějící
proměnné jsou zobrazeny červeně.

• Proměnné,  které  jsou  v  kontextu  proměnných  primitiva,  ale  nejsou
využívány. Nepoužité proměnné jsou zobrazeny kurzívou.

Na  obrázku  22 je  zobrazená  akce,  která  očekává  dvě  proměnné:  $team a
$base.  V  předaném  kontextu  jsou  obsaženy  dvě  proměnné:  $team a  $target.
Proměnná $team je definována v kontextu a zároveň jí primitivum používá a proto je
zobrazena tučně. Akce potřebuje proměnnou $base, v kontextu ale není a proto je
zobrazena červeně. Proměnná $target je v kontextu, ale akce ji nepoužívá a proto
je zobrazena kurzívou.

Strom je modifikován pomocí jedné z následujících operací:

• přidání uzlu

• odebrání uzlu

• přesun uzlu

• změna vlastností uzlu

Kromě těchto operací lze změnit měřítko scény pomocí CTRL+kolečko. 

Přidání uzlu

Uzly se přidávají dvěma způsoby: buď přetažením na položky New [typ uzlu] z
palety  na  již  existující  uzel  ve  scéně  nebo  pomocí  kontextového  menu  uzlu
dostupného přes klik pravým tlačítkem myši na uzel. Při přetažení uzlu z palety do
scény lze podle kurzoru myši zjistit, zda je možné na uzel pod kurzorem umístit uzel,
pokud je kurzor myši , pak lze uzel přidat, pokud je kurzor , pak uzel přidat na
aktuální uzel nelze.

Drive

Nový drive lze přidat přes kontextové menu Append drive jiného drivu. Nově
přidaný drive má prázdný trigger (prázdný trigger je vždy splněn) a akci doNothing,
která by měla být změněna.

Akce

Přidávání akce do stromu ve skutečnosti znamená přidávání reference na uzel
typu  akce  (tedy  třídu  implementující  IAction)  do  plánu.  Struktura  Yaposhe
umožňuje mít proměnný počet akcí pouze u action patternu, v ostatních případech
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(akce přidružená k drivu nebo volbě kompetence) se reference na akci nepřidává, ale
nahrazuje. 

Akci lze do action patternu přidat buď přes kontextové menu Add action uzlu
ve scéně nebo přetažením položky ze seznamu akcí  v  paletě na již existující  akci
action patternu.

Změna reference akce v drivu nebo volbě kompetence se provádí přetažením
akce z palety na uzel reference akce. Původní reference drivu nebo volby může být
action  pattern,  kompetence  nebo  akce,  bez  ohledu  na  původní  typ  je  větev
odstraněna ze scény a nahrazena akcí.

Sense

Sensy se v plánu vyskytují pouze v goalech a triggerech, v obou případech se
jedná o  řetězec  sensů.  Triggery  jsou  součástí  drivů  a  voleb kompetence,  goal  je
přítomen  pouze  v  drive  collection.  Sense  se  přidává  do  triggeru  nebo  goalu
přetažením sensu z palety na již existující sense nebo na uzel, který obsahuje trigger
(drive nebo volba kompetence), což je užitečné, pokud je trigger prázdný. K přidání
sensu  lze  také  použít  kontextové  menu  uzlů  typu  sense,  drive  nebo  volba
kompetence. Přidat či vytvořit první sense v goalu drive collection lze také pomocí
tlačítka Create sense v horní liště editoru.

Action pattern

Action pattern je uzel definovaný v plánu, který může být referencován z drivu,
volby  kompetence  nebo  z  jiného  action  patternu,  tato  změna  se  opět  provádí
přetažením z palety na uzel reference ve scéně. 

Kompetence

Kompetence je podobná action patternu, opět se jedná o uzel definovaný v
plánu, který může být referencován drivu nebo volby kompetence. Kompetence se
přidává  přetažením  z  palety,  pokud  se  zároveň vytváří  nová  kompetence,  dialog
vytvoření nové kompetence se zeptá na jméno kompetence a první volby, protože
kompetence nemůže být bez voleb. 

Volba kompetence

Kompetence je selektor, tedy uzel, který poskytuje Yaposhi několik možností,
co má agent provést. Každá z možností je volba a má svůj vlastní uzel.  Volbu lze
přidat  pouze přes kontextové menu  Append choice kompetence nebo jiné volby.
Nově přidaná volba má asociovanou akci doNothing.

Odebírání uzlu

Jednotlivé  uzly  lze  odebírat  pouze  ve  scéně  pomocí  kontextového  menu,
odebrání uzlu způsobí odstranění celého podstromu uzlu. Některé uzly (akce v drivu
a volbě kompetence) nelze odebrat, protože by tím byla narušena korektní syntaxe.
V některých případech odebrání posledního poduzlu způsobí nekorektní strom, např.
odebrání poslední volby kompetence nebo posledního drivu. V takovém případě je
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automaticky přidán nový uzel nezbytný pro zajištění korektního stromu.

Přesun  uzlu

Uzly v Shedu se přesunují přetažením uzlu na cílový uzel, což způsobí odebrání
přetahovaného uzlu z původní pozice a jeho umístění před cílový uzel, např. pokud v
plánu s drivy 1,2,3,4,5,6 bude přetažen drive 5 na drive 3, pak drivy před cílovým
uzel (1,2) nemění nijak svou pozici, následuje přetažený drive (5) a po něm následují
zbylé  drivy  (3,4,6),  výsledná  sekvence  by  tedy  byla  1,2,5,3,4,6.  Tento  postup  je
použit všude bez ohledu na počet uzlů, proto je pro záměnu dvou uzlů (1,2) potřeba
přetáhnout uzel (2) na uzel (1), v opačném případě (přetáhnutí uzlu 1 na uzel 2) by
se jejich pořadí nezměnilo.

Tento způsob  se používá  pro uzly s proměnným počtem potomků, tedy pro
drivy, sensy, volby a akce v action patternech. V případě referencí na akce v drivech a
volbách je situace trochu jiná, protože akce jsou jejich nedílnou součástí, v tomto
případě je reference na akce zkopírována,  např.  pokud se přetáhne reference na
action pattern go-to-flag z drivu do reference volby, pak se pouze změní reference ve
volbě, původní reference v drivu nebude nijak ovlivněna.

Stejně jako při přidávání nového uzlu je i při přesunu přítomen indikátor, zda je
možné  přesunout  uzel  na  cílové  místo,  indikátor  nemá  podobu  kurzoru,  ale
barevného  obdélníku:  pokud  je  obdélník  zelený,  uzel  lze  přemístit  na  uzel  pod
kurzorem, pokud je červený, pak přemístit nelze.

Změna vlastností uzlu

Vlastnosti uzlu lze změnit pomocí inplace editorů jednotlivých uzlů ve scéně.
Inplace editor se aktivuje pomocí dvojkliku na uzel ve scéně, různé typy uzlů mají
různé vlastnosti a tudíž i odlišné editory. 

Drive a volba kompetence mají jedinou vlastnost a to jméno. Dvojklikem se
uzel změní na textové pole, ve kterém lze změnit současné jméno drivu. Pokud nové
jméno drivu není jedinečné nebo není validní (viz gramatika Yaposhe), bude uživateli
oznámena chyba.

Inplace  editor  akce  (oranžový  uzel)  přijme vstup  ekvivalentní  neterminálu
REFERENCED_NODE gramatiky  Yaposhe,  který  se  skládá  ze  jména  akce  (plně
kvalifikované jméno třídy implementující  IAction) a volitelných argumentů, např.
cz.bot.LookAtRabbit,  cz.bot.LookAt($target=“rabbit“).  Zadaný  text
bude  zpracován  a  strom  změněn.  Pokud  bude  jméno  změněno  na  jméno
kompetence  nebo  action  patternu  (např.  go-to-flag),  pak  bude  reference
změněna  z  akce  na  odkazovanou  kompetenci/action  pattern.  Všechny  předané
argumenty jsou předané primitivu akce ve  VariableContext,  v případě použití
ParamsAction (abstraktní  akce  očekávající  na  vstupu  parametry)  je  potřeba
korektně anotovat parametry init, run a done primitiva akce pomocí @Params.

Editor  sensu  je  podobný  akci,  ale  kromě  volání  primitiva  sensu  (plně
kvalifikované  jméno  třídy  implementující  ISense)  se  syntaxí  neterminálu
REFERENCED_NODE lze ještě přidat parametr a predikát. Parametr může být číslo
(12),  string ("hello world"),  nebo null  (nil),  z  hlediska gramatiky se jedná o
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neterminál VALUE, predikáty jsou porovnávací porovnávací operace (==, !=, <, >, <=
nebo  >=).  Pokud  nejsou hodnota  nebo  predikát  specifikovány,  pak  jsou  použity
defaultní hodnoty true a ==. Následující příklady ukazují různé vstupy editoru sensu
a jak budou zpracovány:

• cz.bot.EnemyIsClose – sense zavolá metodu query specifikovaného sensu
a protože chybí jak predikát, tak porovnávací hodnota, tak porovná vrácenou
hodnotu  pomocí  výchozího  predikátu  a  hodnoty,  tedy
cz.bot.EnemyIsClose == true, což je díky konverzi splněno právě tehdy,
když vrácenou hodnotu sensu lze přetypovat na  true (např. číslo 42 nebo
-0.5).

• cz.bot.ClosestEnemyName "RedBot" – zavolá se sense a vrácený řetězec
se porovná se řetězcem "RedBot" pomocí výchozího predikátu ==. 

• cz.bot.BotDistance($name="BlueBot")  100  <= –  primitivum
BotDistance použije argument $name k nalezení a vrácení vzdálenosti bota
"BlueBot" od agenta a tato vrácená vzdálenost je poté porovnána, zda je
menší, než 100. 

Uzly  action  patternů  a  kompetencí  mají  stejný  editor,  který  je  poměrně
komplikovaný, protože reprezentuje dvě části plánu zároveň: 

• referencující uzel – část plánu, která pomocí jména specifikuje, že na tomto
místě má být použit jiný uzel plánu, jedná se buď o akci přidruženou drivu
nebo volbě kompetence nebo o jednu z akcí v action patternu. Referencující
uzel může referencovanému předávat různé parametry, které mohou měnit
jeho  chování,  např.  go-to($base="enemy") i  go-to($base="friendly")
referencují  stejný  uzel,  ale  jejich  chování  bude  odlišné  v  závislosti  na
parametru. 

• referencovaný uzel – uzel, který má jméno identické jménu v referencujícím
uzlu, jedná se právě o action patterny a kompetence.  Referencovaný uzel
může obsahovat různé parametry,  které lze dále použít v jeho poduzlech,
tyto  parametry  lze  měnit  pomocí  předaných  argumentů,  např.  máme
kompetenci go-to s parametrem $base="enemy" a ta je referencována ze
dvou míst, v prvním přes referenci  go-to (nemá žádný argument,  $base
bude  výchozí,  tedy  "enemy")  a  v  druhém  přes  referenci  go-to
($base="friendly") (předaný  argument  $base "friendly" přepíše
parametr kompetence "enemy").
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Inplace editor se skládá ze tří částí:

• pole jména – změnou tohoto pole se změní název referencovaného uzlu a
reference k němu

• editor parametrů umožňuje přidávat, měnit a ubírat parametry. Tato část v
sobě slučuje  parametry uzlu a  předávané argumenty referencujícího uzlu.
Každý parametr  má zobrazeno jméno parametru,  jeho výchozí  hodnotu a
případnou hodnotu argumentu referencujícího uzlu, která přepisuje výchozí
hodnotu.  Pokud  je  hodnota  argumentu  prázdná,  tak  referencující  uzel
nespecifikuje  jinou  hodnotu  pro  parametr  a  je  použita  výchozí  hodnota
parametru. Na obrázku  23 jsou zobrazeny dva parametry kompetence  go-
to-flag,  první  je  zobrazen  její  parametr  $enemy s  výchozí  hodnotou
"enemy", tato hodnota je přepsána argumentem referencujícího uzlu "our".
Druhý  parametr  má  jméno  $damage-limit,  výchozí  hodnotu  60,  ale
referencující uzel tuto hodnotu nijak neupravuje. 

• editor argumentů –  tato součást je  zodpovědná za předávání  argumentů,
které  nepřepisují  parametry  referencovaného  uzlu,  na  obrázku  2 jsou
předávány  dva  argumenty:  $target,  který  přepisuje  výchozí  hodnotu
parametru $target v uzlu go-to-flag, a $caution, který není přítomen
jako parametr v go-to-flag.  

Hodnota  argumentu  (jak  v  editoru  parametrů  tak  argumentů)  je  obvykle
hodnota (neterminál VALUE v gramatice YAPOSHe,  např. 3 nebo  "Red"), ale může
také  být  hodnota  předaného  parametru,  např.  action  pattern  go-to-flag s
parametrem  $target může  volat  primitivum  akce
cz.bot.GoTo($destination=$target),  kde  je  akci  předán  argument
$destination,  který  má  hodnotu,  která  je  obsažena  v  $target.  Hodnoty
parametrů lze použít pouze v argumentech, tedy v editoru argumentů a třetí sloupec
editoru parametrů.
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Paleta
Paleta je jméno pro panel  obsahující  4  taby nacházející  se na pravé straně

editovaného plánu.  Účelem palety  je  poskytnout  seznam všech uzlů  podle  typu,
které  uživatel  může  přetáhnout  pomocí  drag  and  drop  do  scény  a  přidat  tak
specifikovaný uzel do plánu. Kromě existujících uzlů lze pomocí přetáhnutí vytvořit
nový uzel specifikovaného typu, v současné době action patterny, kompetence, akce
a sensy. Každý typ uzlu má svůj tab, struktura tabu je všude obdobná:

• Vyhledávací pole – text zadaný do tohoto pole automaticky filtruje obsah
seznamu uzlů,  v  seznamu budou zobrazeny  pouze  uzly,  které  obsahují  ve
svém řetězci zadaný text.

• Refresh –  toto  tlačítko  znovu  načte  seznam  uzlů  specifikovaného  typu.
Seznam se automaticky neobnovuje, takže je nutné toto tlačítko stisknout po
přidání  či  odebrání  uzlu  daného  typu,  např.  po  přidání  nové  akce  (třídy
implementující  IAction,  potomek  StateAction)  do  projektu  je  nutné
stisknout refresh, aby byla akce přidána do seznamu akcí palety.

• Delete – tlačítko, které odstraňuje z plánu uzel vybraný v seznamu. Seznam
obsahuje  všechny uzly plánu, i ty, které nejsou aktuálně používané.  Pokud
uživatel chce z plánu odstranit kompetenci nebo action pattern, který není v
plánu použit, vybere ho a klikne na tlačítko Delete.

• Seznam uzlů –  nejdůležitější  součást  palety,  která zobrazuje všechny uzly,
které odpovídají  vyhledávacímu poli.  Cílem je poskytnout uživateli  seznam
všech uzlů daného typu, které lze přetáhnutím přidat do scény. Seznam uzlů
v seznamu je obnoven tlačítkem refresh.

• Nový uzel – speciální položka seznamu, která je vždy viditelná, bez ohledu na
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obsah vyhledávacího pole. Po přetažení položky na přijímající uzel ve scéně
se zobrazí dialog nového uzlu.

• Popis –  okno,  ve  kterém  jsou  zobrazeny  informace  o  vybraném  uzlu  v
seznamu. Obsah se liší podle typu uzlu, pro kompetence a action patterny je
zobrazena jejich struktura, akce a sensy mají zobrazené informace z anotace
@PrimitiveInfo.

Chování tabů pro akce a sensy se mírně odlišuje od ostatních tabů ve dvou
detailech. 

První  odlišnost  je  u  tlačítka  refresh,  které  kromě  obnovení  seznamu  také
použije aktuální (tj. získaná po refreshi) anotace @PrimitiveInfo a zobrazí jména
primitiv  ve  scéně,  např.  akce  cz.bot.LookAtBot má  špatné  jméno
@PrimitiveInfo(name  =  "Look  for",  ...),  které  je  potřeba  změnit,
protože  ve  scéně  se  u  akcí  nezobrazuje  jejich  plně  kvalifikované  jméno
(cz.bot.LookAtBot), ale jméno z  @PrimitiveInfo ("Look for").  Uživatel
změní "Look for" na "Look for bot" a po stisknutí refresh bude ve scéně použito nové
jméno. 

Druhá odlišnost je možnost otevření Java souboru, ve kterém je akce či sense
definován. Pokud uživatel dvojklikne na položku v seznamu, která je akce či sense,
NetBeans automaticky otevře Java soubor, ve kterém je akce definována. Otevřený
soubor umožňuje okamžitý přístup k implementaci akce.
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19 Příloha – Dash

Dash je debugger pro Yaposh plány, který byl popsán v kapitole 9, jeho účelem
je poskytnout uživateli přehled o průběhu plánu agenta v reálném čase a za určitých
podmínek pozastavit agenta a jeho prostředí.

Dash poskytuje následující funkce:

• Scéna -  zobrazit  plán  a  aktuální  stav  debugovaného  agenta,  přidávat  a
odebírat breakpointy.

• Engine selection - zobrazit všechny debugované agenty v Netbeans.

• Plan capture – pokud je detekován start debugování nového agenta, otevři
jeho plán v nové scéně.

V Netbeans je rozdíl mezi spuštěním projektu (F6) a laděním projektu agenta
(CTRL+F5), Dash lze použít pouze při ladění projektu, protože spoléhá na funkce z
modulů, které nejsou jinak dostupné. 

Otevření scény

Veškeré praktické ladění plánu se odehrává ve scéně, kterou je potřeba pro
plán otevřít. Dash umožňuje dva způsoby.  

Plan capture

Scéna s laděným plánem je otevřená automaticky, jakmile je nalezený nově
laděný agent. Plan capture se zapíná zeleným dvoustavovým tlačítkem v liště ladění,
pokud je stisknuté, tak Dash otevírá automaticky otevírá scénu, jinak je nově laděný
agent ignorován. 
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Engine selection

Druhou možností, jak otevírat scénu je dvojklik na laděného agenta v oknu
EngineSelection, které obsahuje seznam všech agentů, pro které lze scénu otevřít.
Agenti  jsou  zobrazeni  ve  stromové  struktuře,  která  začíná  kořenem  Running
sessions.  Session  je  v  podstatě  reprezentace  laděného  projektu  a  pod  uzel  pro
session jsou zobrazeni všichni agenti session, pro které lze otevřít scénu. 

Ve většině případů bude laděna pouze jedna session  s jedním agentem,  tato
situace je vidět vlevo dole na obrázku 25, ale nic nebrání použití více session, každá s
více  agenty,  např.  5  agentů  v  rámci  jednoho  projektu  lze  spustit  pomocí
UT2004BotRunner:   new  UT2004BotRunner(CTFLogic.class,
"CTFBot"). setMain(true).startAgents(5);

Okno  není  ve  výchozím  nastavení  automaticky  otevřeno,  lze  ho  zobrazit
pomocí menu Widndow →EngineSelection.

POZOR: Uzel Running sessions je nutné ručně rozbalit, aby byly vidět všechny
sessions. Výchozí ikona pro rozbalený i sbalený uzel je identická a uživatel tak může
snadno podlehnout iluzi, že laděná session nebyla Dashem detekována.

Scéna
Scéna  je  z  větší  části  pasivní  element,  její  úkol  je  zobrazovat  aktuálně

zpracovávané uzly  Yaposh plánu (tzv.  aktuální  cesty).  Z  hlediska aktivní  práce lze
přidávat a odebírat breakpointy listů (resp. jenom do uzlů akcí). 

Algoritmus vykonávání  Yaposh plánu (viz.  kapitola  7.5) je  iterační,  engine v
každé iteraci vybere aktuálně  vykonávaný  uzel plánu a případně ho může změnit.
Scéna indikuje  uzly  zpracované v  aktuální  iteraci  pomocí  červeného okraje.  Uzly,
které byly zpracovány v minulosti mají postupně slábnoucí červený okraj.

Sensy  triggerů drives  mají  červený  okraj  velmi  často.  To  je  způsobeno
algoritmem vyhodnocování plánu, který v každé iteraci musí určit drive, který se má
provádět. K tomu je potřeba zpracovat všechny sensy předchozích drives.

Breakpointy
Dash umožňuje přidávat  breakpointy  k  uzlům primitiv.  Pokud je  breakpoint

dosažen, Dash pozastaví prostředí a agenta.

Breakpoint pozastaví vykonávání plánu, pokud je uzel zpracovaný v poslední
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iteraci identický s uzlem breakpointu. Existují dva typy:

• single breakpoint – tento breakpoint je použit pouze jednou, jakmile Dash
detekuje, že plánovač narazil  na tento breakpoint,  je okamžitě odstraněn.
Jeho přítomnost na uzlu je indikována světle červeným pruhem.

• permanentní breakpoint –  jeho přítomnost je indikována tmavě červeným
pruhem na pravé straně uzlu.

Oba druhy breakpointů lze lze přidávat a odebírat pomocí kontextového menu.

Jakmile  Dash  zjistí,  že  laděný  agent  v  poslední  iteraci  zpracovával  uzel  s
breakpointem, tak

• pozastaví prostředí – UT2004 pozastaví celý svůj engine, díky tomu je možné
prozkoumat nejenom vnitřní stav logiky agenta, ale i stav světa.

• pozastaví  JVM  agenta  začátku  metody  run  akce  s  breakpointem  (uzel  s
breakpointem reprezentuje akci, tedy třídu implementující  IAction). Java
soubor s třídou akce je otevřen v editoru Netbeans.

V tomto stavu může uživatel zkoumat prostředí a vnitřní stav agenta, vše je
pozastavené. Pozastavení  prostředí  trvá do té doby,  než se uživatel  znovu spustí
agenta pomocí Continue nebo F5 (resp. do té doby,  než Dash detekuje, že vlákno
logiky agenta znovu vstoupilo do metody iterace plánu). 
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