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OPENDOORIA

ABSTRACTE

Abstracte
Un agent només té una creença sobre l’estat de l’entorn on viu: no té un accés directe
a l’estructura de l’entorn “real” on viu i, per tant, només podrà conèixer l’estat d’allò
que els seus sentits hagin captat o la ment hagi deduït. A més aquest estat pot ser
diferent del real, doncs les dades sensorials poden estar distorsionades o la ment haver
arribat a una conclusió errònia. Això és especialment útil per obtenir éssers vius més
realistes, doncs se’ls pot veure realitzant accions no perfectes (però si eficaces o
demostrant una intenció intel·ligent) degut a basar-se en una creença inexacta de
l’entorn, cosa que ressalta encara més la impressió que té l’observador d’estar veient
un ésser viu “real” i no un de perfecte o trampós (i, per tant, irreal i fals).
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RESUM

Resum
Un ésser viu percep les sensacions de l’entorn a través dels seus sentits. D’aquestes
només es queda amb aquelles que li criden l’atenció segons les condicions de l’entorn
i el seu nivell d’atenció, descartant la resta, i les utilitza per actualitzar la creença que
té de l’entorn. Això li permet adonar-se de la presència o absència dels altres éssers
vius i objectes que poblen l’espai més proper i se’n serveix per avaluar-ne l’estat i el
de l’entorn en general. En funció de l’avaluació que en faci, del seu propi estat intern i
de les aspiracions que tingui prendrà una decisió o una altra, la qual cosa farà que, no
només alteri el seu nivell d’atenció, sinó que comenci a ordenar al seu sistema motor
les accions més oportunes per tal d’assolir l’objectiu de la decisió presa.
Així es pot veure el funcionament intern d’un agent d’OpenDoorIA que controla el
cos d’un ésser viu.
L’arquitectura i flux d’execució d’un agent bàsicament es correspon amb el descrit
anteriorment. Per facilitar-ne la comprensió s’ha optat emular els noms que reben les
diferents parts d’un ésser viu real:
•

Sentits

•

Percepció

•

Coneixement

•

Consciència

•

Ment

•

Subconscient

•

Sistema motor
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1. INTRODUCCIÓ

Capítol 1. Introducció
OpenDoorIA és una llibreria que proporciona la funcionalitat per crear i
actualitzar la IA per éssers vius (especialment humans i animals) i
controls de sistemes.

A mesura que les aplicacions es van fent més complexes, van apareixent i millorant
llibreries o similars que eviten la necessitat de començar des de zero l’aplicació, amb
el conseqüent estalvi de temps de desenvolupament que suposa. Un clar exemple dels
últims anys és l’aparició de llibreries gràfiques com OpenGL o Direct3D, les quals
fins i tot compten amb el suport de hardware. Actualment està emergent cada cop més
la necessitat de que les aplicacions disposin d’elements que demostrin un cert grau
d’intel·ligència. Aquesta necessitat junt amb l’estalvi que suposa per una aplicació
disposar de llibreries que ja li hagin fet gran part de la feina són les motivacions que
han provocat la creació d’una llibreria d’intel·ligència artificial, anomenada
OpenDoorIA
Més concretament, OpenDoorIA està orientada a facilitar la creació d’éssers vius,
centrant-se en humans i animals, que viuen en entorns virtuals pertanyents a
aplicacions que necessiten executar-se a temps real. A més, com que en aquestes
aplicacions també és freqüent que disposin de certs elements que controlen algun
sistema de l’aplicació no visible per l’usuari, però no per això menys presents per
l’implementador, també es proporciona funcionalitat per crear-los.
La llibreria no imposa cap format en l’estructura de dades de l’aplicació, de manera
que qualsevol aplicació se’n pot aprofitar. Per altra banda els elements intel·ligents
(agents d’ara endavant) que la llibreria permet crear es podran portar entre aplicacions
amb un mínim de reimplementació, fent el màxim d’aprofitable els agents que es
creen en una aplicació.
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Gran part del rerafons involucrat en la creació d’éssers vius inclou la detecció de
col·lisions. Perquè la llibreria sigui encara més “atractiva” permet aprofitar un sistema
de col·lisions extern, ja sigui de l’aplicació mateixa o d’una altra llibreria.
Com que cada aplicació té unes necessitats molt concretes la llibreria no intenta fer
uns super-agents que contemplin totes les possibilitats, cosa impossible per altra
banda, sinó que es centra en els punts més comuns i permet estendre’ls àmpliament i
fàcil.
La llibreria està pensada per ser utilitzada per aplicacions escrites en C++ sota Win32,
en ser aquests el llenguatge i plataforma més habituals. Tot i així no s’utilitza cap
funció específica de Win32 per tal de facilitar-ne la portabilitat a altres plataformes.
En el capítol 2 s’explica l’eina que proporciona OpenDooorIA per agrupar els agents.
Es continua amb el capítol 3 presentant la filosofia en la que es basen els agents i com
es connecten aquests amb l’aplicació. L’arquitectura d’un agent es descriu en el
capítol 4, detallant cadascun dels components que formen l’agent en el mateix ordre
que segueix el flux d’execució. Els comportaments de locomoció mereixen un capítol
a part; per tant s’explica el seu funcionament en el capítol 5. Per acabar amb els
agents, al capítol 6 es mostra una visió global del seu pipeline. Es conclou amb el
capítol 7 recordant les característiques d’OpenDoorIA i quines són les línies a seguir
en un futur per millorar-la. Addicionalment, els apèndixs A-C indiquen com s’ha
d’utilitzar la llibreria i una relació de totes les seves interfícies. Finalment, l’apèndix
D conté, en ordre alfabètic, les principals referències bibliogràfiques que han ajudat
en la creació d’OpenDoorIA.
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Capítol 2. Universos
Els universos són l’eina per aïllar grups d’agents que viuen en àmbits
diferents.

Els trets principals dels universos són:
•

Un agent només pot existir dins un univers.

•

Actualitzar un univers equival a actualitzar tots els agents que hi viuen.

•

Els universos s’identifiquen mitjançant un identificador.

•

Poden haver dos agents amb el mateix identificador només si pertanyen a
universos diferents.

La idea rera els universos és permetre a l’usuari:
•

Actualitzar en massa grups d’agents a freqüències diferents.

•

Tenir una mínima organització dels agents agrupant-los en diferents universos
segons el seu àmbit.

Exemple:

Un joc conté un guàrdia i un lladre. L’usuari crea a OpenDoorIA un
univers per les entitats geomètriques i hi crea l’agent del guàrdia i del
lladre. Ara, a cada cicle, demana una actualització de l’univers i
OpenDoorIA propaga l’ordre a l’agent del guàrdia i del lladre.
Posteriorment es vol deixar d’actualitzar l’univers de la geometria quan
l’usuari prem la tecla de pausa. Per fer-ho es delega la responsabilitat de
donar les ordres d’actualització de l’univers a un agent de control. Com
que aquest és d’un àmbit diferent a les entitats geomètriques i, més
important, s’ha d’actualitzar encara que el joc estigui en pausa, es crea un
nou univers i dins seu s’hi crea l’agent de control, programat per generar
ordres d’actualització mentre no detecti una petició de pausa.
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Capítol 3. Agents: introducció
Un agent correspon exclusivament a la IA d’una entitat, ja sigui un ésser
viu o un control, i es troba encapsulat dins el cos virtual de tal entitat.

Idealment un agent hauria de complir:
•

És autònom, tot i que permet ser dirigit per l’usuari quan així ho desitgi.

•

Respon ràpidament als canvis de l’entorn.

•

Té flexibilitat d’acció davant una mateixa situació.

•

Actua segons el context.

•

En el cas d’un ésser viu, és comportarà de manera realística.

•

És fàcil d’implementar.

Com ho compleix un agent d’OpenDoorIA:
•

Autonomia:
o Porta tot el control de la percepció, pensament i acció.
o Quan convé intervenció externa, és ell qui crida a funcions
implementades per l’usuari (callbacks) i no a l’inrevés.

•

Dirigit:
o L’usuari pot alterar el coneixement en qualsevol instant, repercutint en
les decisions preses durant el pensament i acció.
o L’usuari és l’encarregat d’iniciar cada cicle d’actualització.

•

Resposta ràpida:
o Utilitza una màquina d’estats per escollir els estats de comportament.

•

Flexibilitat:
o Actualment l’agent no és flexible (tret que l’usuari es mati amb una
implementació complexa, violant la característica d’implementació
fàcil).

•

Accions segons el context:
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o Utilitza una màquina d’estats per evolucionar en els estats de
comportament.
•

Realístic:
o No té accés directe a l’estructura de l’entorn, sinó que manté una
creença del seu estat.
o Realitza comportaments amb les mateixes capacitats/limitacions que
l’ésser real que simula.
o S’adona de més o menys fets de l’entorn segons el seu nivell d’atenció.

•

Fàcil d’implementar:
o Només calen unes poques línies de codi, agrupades en clares i ben
distingides parts funcionals.
o Aconseguir que l’agent realitzi el comportament desitjat és molt
intuïtiu gràcies a utilitzar una màquina d’estats per triar i evolucionar
entre els estats de comportament.

Es poden crear dos tipus d’agents segons el tipus d’entitat per la que estiguin destinats
a complir les funcions d’intel·ligència artificial:
•

Agent de control: destinat a governar/dirigir un sistema.

•

Agent d’éssers viu: destinat a governar/dirigir un ésser virtual.

Realment un agent d’ésser viu no és res més que un agent de control amb funcionalitat
extra especialitzada per emular els comportaments d’un éssers viu (per exemple,
comportaments de locomoció); per tant, totes les característiques presents en un agent
de control també ho estan per un agent d’ésser viu.

3.1. Cicle d’actualització
A cada cicle d’actualització un agent realitza les següents fases:
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1. Fase de percepció: actualitza el seu
coneixement de l’estat de l’entorn a partir
de les dades que recullen els seus sentits.
2. Fase

de

pensament:

escull

Percepció

els

comportaments a realitzar desitjats per
Coneixement

l’estat de l’entorn i context actuals.

Pensament

3. Fase d’acció: dóna al cos les ordres que
els

comportaments

seleccionats

a

Acció

l’anterior fase dicten; en aquesta fase
també es pot actualitzar el coneixement

Figura 3.1.1: fases d’un cicle

de l’estat de l’entorn per determinats

d’actualització d’un agent.

comportaments.

Un agent no inicia un cicle d’actualització per si sol, sinó que és l’usuari qui controla
quan un agent realitza cadascun dels cicles d’actualització. Addicionalment l’usuari
pot especificar que la fase de percepció es realitzi en menor freqüència que les altres
dues.
Aquests dos fets permeten a l’usuari tenir un cert control sobre l’agent, respectant la
seva autonomia. Les avantatges més evidents que se’n deriven són:
•

Es pot ajustar el nivell de resposta dels agent en funció de la velocitat de
processament de la màquina on s’executen i dels requisits de les altres parts de
l’aplicació.

•

Si l’objectiu és crear il·lusió d’intel·ligència (com sol passar amb els éssers
vius), es pot muntar un sistema de nivell de detall (LOD) aplicat a la
intel·ligència artificial. La idea és que com més lluny estigui l’observador de
veure les accions que realitza un agent menor cicles d’actualització cal que es
destinin a aquell agent, doncs les seves accions passaran inadvertides.

Veure el capítol “Capítol 2.Universos” (pàgina 11) per com crear els agents i
actualitzar-los en massa.
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3.2. Encapsulament
La filosofia fonamental d’OpenDoorIA es redueix a:
•

Una entitat es compon d’un cos virtual i de la IA que
en governa les accions.

•

Crear i manipular el cos és responsabilitat de l’usuari,
mentre que generar les accions que el cos ha de

Sensacions
Interfície dentrada

realitzar és feina d’OpenDoorIA, o més concretament
de l’agent associat al cos.
•

Agent

L’agent està encapsulat dins el cos virtual: no té accés
directe a l’estructura del seu cos ni del seu entorn, sinó
que ha d’utilitzar una interfície amb el cos perquè
aquest capti dades sensorials de l’entorn i les hi
transmeti i també per indicar-li quines són les accions

Interfície de sortida
Accions

Figura 3.2.1: agent
encapsulat.

que ha de realitzar.

L’avantatge d’aquesta filosofia és que no es força cap format en la representació
interna del cos d’una entitat ni del seu entorn, doncs l’agent n’és totalment
independent i permet que l’usuari les creï al seu gust. En altres paraules, OpenDoorIA
no és intrusiu i, per tant, es pot incorporar a qualsevol programa.
La desavantatge és que l’usuari ha d’implementar la interfície entre l’agent i el cos,
doncs aquesta ha de conèixer i tenir accés a la representació interna del cos i de
l’entorn. Com que la interfície també ha d’interactuar amb l’agent OpenDoorIA
n’imposarà el format.
Per un ésser viu la representació del cos és la geometria, mentre que per un control és
allò que controla. En essència ambdues definicions són equivalents: els dos agents
controlen un objecte, i a través d’aquest poden afectar a l’entorn, ja sigui aquest un
entorn format de geometria o de dades.
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Per tant, per ambdós tipus d’agents l’entorn és el conjunt de tot allò que el cos pot
alterar o captar o afectar-lo d’alguna manera.

3.2.1. Interfície d’entrada
La interfície d’entrada és l’equivalent als sentits: és utilitzada per l’agent per obtenir
informació sobre l’estat del seu entorn.
Aquesta interfície està formada per un conjunt de callbacks que l’usuari especifica
durant la creació de l’agent. Els callbacks són cridats per l’agent durant un cicle
d’actualització i de cadascun s’espera que reculli les dades de l’entorn per les que
estigui preparat, sempre tenint en compte les capacitats/limitacions i estat actual del
cos (recordar que és una emulació dels sentits), i les transformi en un format que
l’agent entengui (sensacions).
A tot el procés complet de captació de dades se l’anomena percepció, i durant un
cicle d’actualització segueix el següent esquema per cada callback:
1. L’agent crida al callback.

Agent

2. Si cal, el callback s’ajusta per recollir dades
segons l’estat actual del cos.

1

3. El callback recull les dades de l’entorn.
4. El callback transforma les dades al format
entès per l’agent.

5

Cos virtual
Sentit 1

2 Sentit 2 4
3

5. El callback dóna les dades transformades a
l’agent.

Món

6. L’agent actualitza el seu coneixement de
l’entorn a partir de les dades rebudes.

6

Figura 3.2.1.1: fases de la
interfície d’entrada.

Pels agents de control es poden assignar tants callbacks com sentits genèrics es
vulgui; mentre que pels agents d’éssers vius, a més dels genèrics, es disposa de sentits
especialitzats per la vista, l’oïda, el tacte i un d’especial per l’orientació. Per aquells
sentits que no es registri un callback no es recolliran sensacions.
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A tots els callbacks se’ls hi passa:
•

Identificador de l’agent que el crida: pensat per si es vol centralitzar tota la
recollida de sensacions d’un sentit en un sol callback comú per tots els agents
d’un mateix univers.

•

Interfície a un conjunt de sensacions buit: l’agent espera que el callback
l’ompli amb les sensacions que reculli. Aquest conjunt és creat i destruït per
l’agent i les sensacions que el contenen també són destruïdes per l’agent,
l’usuari només ha de crear les sensacions i afegir-les-hi.

Seguint la filosofia de que l’agent ha de ser fàcil d’implementar (i directament fàcil
d’aprendre a implementar) es proporciona un únic mètode comú per especificar tots
els tipus de sentits. Això fa que sigui possible que per un mateix sentit es recullin
sensacions de tipus diferents, però per una major claredat en la implementació és
recomanable que cada sentit tingui una funció ben definida. Tampoc és necessari que
els sentits especialitzats és creïn utilitzant la constant d’identificador que existeix
específicament per ells, però, una vegada més, és recomanable el seu ús per una major
claredat en la implementació.
Veure l’apartat “4.1.1.Sensacions” (pàgina 23) per la descripció i format de les
sensacions.
3.2.1.1. Ampliació de la interfície d’entrada en éssers vius
En els agents d’éssers vius addicionalment es requereix una segons versió dels sentits
orientada a detectar la no percepció d’entitats que s’esperava percebre aquest cicle i
no ha estat així (veure l’apartat “4.2.5.Percepció d’absència d’entitats” (pàgina 35) per
una descripció d’aquest procés).
Per aquesta segona versió els sentits no treballen sobre l’entorn “real”, sinó sobre la
creença que té l’agent d’aquest, i només es requereix que els sentits indiquin les
entitats que perceben. Perquè els sentits puguin treballar sobre la creença que té
l’agent de l’entorn, aquest els hi subministra la interfície al seu mapa (veure l’apartat
“4.3.4.Mapa” (pàgina 44) per una descripció del mapa i l’apartat “3.2.3.4.Interfície
del mapa” (pàgina 21) per la interfície del mapa).
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Cal dir que no és necessari que es subministri aquesta segona versió per cadascun dels
sentits. De fet es recomana que només es subministri per la vista i pel tacte, doncs
estudiant el comportament dels éssers vius un s’adona que si el so que causa una
entitat es deixa de percebre, l’ésser viu busca la confirmació a través de la vista o el
tacte per assegurar que l’entitat no es troba on se suposava que era quan ha provocat
el so.
A tots els callbacks se’ls hi passa:
•

Identificador de l’agent que el crida: com en el cas de la versió “normal”
dels sentits, pensat per permetre la centralització en un sol callback comú.

•

Interfície al mapa de l’agent: conté l’estat de les entitats segons la creença
que en té l’agent i és sobre aquestes que el callback ha d’efectuar el procés de
detectar quines cauen dins el camp de percepció del sentit que representa.

•

Interfície a un conjunt d’identificadors: l’agent espera que el callback
l’ompli amb els identificadors d’aquelles entitats que cauen dins el camp de
percepció del sentit que representa. Aquest conjunt és creat i destruït per
l’agent.

3.2.2. Interfície de sortida
La interfície de sortida és l’equivalent al sistema motor del cos: és utilitzada per
l’agent per controlar el cos.
La interfície consta d’un únic callback al que l’agent hi envia ordres, esperant que
siguin interpretades i aplicades sobre el cos. Mitjançant aquestes ordres l’agent pot
alterar l’estat del cos i, per acció d’aquest, alterar indirectament l’estat de l’entorn. De
fet, aquest és l’únic mitjà de què disposa per alterar l’entorn (i moure’s per ell en el
cas d’un ésser viu).
A tot el procés complet de transformació del cos se l’anomena acció, i durant un cicle
d’actualització segueix el següent esquema pel callback:
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1. L’agent crida al callback passant-li el grup
d’accions que vol que el cos realitzi aquest
Agent

cicle.
2. El sistema motor descarta aquelles accions

1

que no siguin factibles degut a l’estat actual

Cos virtual

del cos o que puguin produir col·lisió de

2

recursos en el cos amb alguna altra acció.

Sistema motor
3

3

3. El sistema motor aplica les accions no
descartades, actualitzant l’estat del cos i, per
acció d’aquest, l’estat del món. En el cas
d’un ésser viu aquest pas segurament es
realitzarà indirectament a través del sistema

Món

Cos

Figura 3.2.2.1: fases de la
interfície de sortida.

de física de l’aplicació.
Es pot assignar un sol callback pel sistema motor, al qual se li passa:
•

Identificador de l’agent que el crida: permet que es centralitzi el tractament
de les accions en un sol callback per tots els agents d’un mateix univers.

•

Increment de temps des de l’última actualització de l’agent: indica la
quantitat de temps que l’agent vol que s’apliqui una acció, permetent un
funcionament d’igual velocitat en màquines diferents.

•

Conjunt d’accions externes: les accions que l’agent vol que el cos realitzi.
Aquest conjunt és creat i destruït per l’agent, però les accions que conté han de
ser destruïdes explícitament per l’usuari.

Veure l’apartat “4.6.1.Comportaments i accions” (pàgina 56) per la descripció i
format de les accions.

3.2.3. Interfície de suport
Rarament un agent podrà comportar-se com l’usuari desitja utilitzant exclusivament la
funcionalitat d’OpenDoorIA. Com que cada tipus d’agent pot tenir unes necessitats
molt específiques OpenDoorIA només conté les funcions més habituals i proporciona
una interfície de suport per permetre a l’usuari d’estendre la funcionalitat de cadascun
dels agents.
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Seguint la norma tota la interfície es basa en la utilització de callbacks, exceptuant el
cas especial del mapa.
La interfície es separa en:
•

Callbacks de condició: determinen si s’ha de transicionar a un altre estat de
comportament (veure l’apartat “4.5.Ment” (pàgina 50) per una major
descripció).

•

Callbacks de comportament: generen les accions que permeten realitzar un
determinat comportament (veure l’apartat “4.6.Subconscient” (pàgina 56) per
una major descripció).

•

Callbacks d’objectiu: estableixen els objectius que perseguirà un
comportament (veure l’apartat “4.5.Ment” (pàgina 50) per una major
descripció).

•

Interfície del mapa: estableix la connexió entre l’agent i el seu mapa, el qual
és l’eina essencial pels comportaments de locomoció (veure l’apartat
“4.3.4.Mapa” (pàgina 44) per una major descripció).

3.2.3.1. Callbacks de condició
Una condició de transició basa el seu resultat en la consciència i en els seus
paràmetres de condició inicialitzats en el moment que l’agent entra en l’estat de
comportament que conté la condició. Per tant, si l’usuari vol implementar la seva
pròpia condició de transició, haurà de subministrar un callback d’inicialització dels
paràmetres de la condició i un segon callback que farà la funció de condició en si. Si
la condició no requereix que s’inicialitzin paràmetres no és necessari que subministri
el callback d’inicialització de paràmetres.
3.2.3.2. Callbacks de comportament
Els comportaments dicten les accions que realitza un agent. Incloure tots els
comportaments possibles que un agent pot realitzar és impossible, pel que l’usuari pot
implementar

els

seus

propis

comportaments

subministrant

callbacks

de

comportament. Un comportament escull els seus objectius en entrar en l’estat que la
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conté, de manera que l’usuari també haurà de subministrar un callback d’inicialització
d’objectius per cada comportament, tret que no calgui inicialitzar objectius.
3.2.3.3. Callbacks d’objectiu
Els comportaments persegueixen objectius, els quals, per una major flexibilitat, es
permet que siguin escollits per l’usuari mitjançant callbacks d’objectiu. Si l’usuari vol
aprofitar aquesta característica ha d’implementar el callback d’objectiu que retorni el
tipus correcte esperat pel comportament (això només és necessari en els
comportaments que OpenDoorAI inclou, doncs pels comportaments d’usuari, l’usuari
mateix ja proporciona un callback d’inicialització d’objectius).
3.2.3.4. Interfície del mapa
Consta d’un conjunt de mètodes necessaris perquè l’agent d’un ésser viu pugui
manipular i consultar el seu mapa. A diferència de les altres interfícies que es basen
en callbacks, la del mapa ve definida per una classe abstracte, de la qual l’usuari haurà
de derivar-ne la seva implementació per tal de que l’agent pugui accedir correctament
al seu mapa.
El fet d’agrupar totes les funcions en una classe abstracte és per evitar que l’usuari
involuntàriament es deixi de registrar algunes de les funcions necessàries pel correcte
funcionament de l’agent, de manera que se li estalvia un potencial temps de
depuració.
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Capítol 4. Agents: arquitectura

Consciència
Ment

Coneixement
Subconscient

Percepció

Sentits

Sistema motor

Agent

Món

Figura 4.1: arquitectura d’un agent.
Un agent es compon dels següents mòduls:
•

Sentits: recullen dades sensorials de l’entorn i, a partir d’aquestes, actualitzen
el coneixement.

•

Percepció: actualitza el coneixement a partir de les dades recollides pels
sentits.

•

Coneixement: conté la creença que té l’agent sobre l’estat de l’entorn on viu i
d’un mateix.

•

Consciència: interpreta les dades contingudes al coneixement.

•

Ment: escull els comportaments més adients per l’estat actual de l’entorn i
d’un mateix i l’evolució d’aquests.

•

Subconscient: genera les accions que s’han de dur a terme per tal d’assolir els
objectius dels comportaments escollits per la ment, enviant les accions
externes al sistema motor i aplicant les internes al coneixement.

•

Sistema motor: transforma les ordres que el subconscient li envia en
transformacions del cos equivalents.
22
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4.1. Sentits
Equivalen a la interfície d’entrada (veure l’apartat “3.2.1.Interfície d’entrada” (pàgina
16)).

4.1.1. Sensacions
Teòricament, a mesura que es recullen sensacions, un agent hi hauria d’aplicar un
mecanisme de reconeixement progressiu per extreure’n informació útil. Això no
només és molt complex sinó que pot causar que l’agent no s’executi en temps real.
Per evitar-ho, les sensacions ja inclouran la informació que a l’agent se li suposa que
hauria de ser capaç d’extreure.
Sensacions permeses en ambdós tipus d’agents:
•

Sensació genèrica: proporciona informació definida exclusivament per
l’usuari.

Sensacions exclusives d’agents d’éssers vius:
•

Sensació visual: proporciona informació sobre les entitats visibles.

•

Sensació auditiva: proporciona informació sobre les entitats que causen sons.

•

Sensació tàctil: es divideixen en dos subtipus:
o Sensació d’impacte: proporciona informació sobre col·lisions d’altres
entitats amb el propi cos.
o Sensació de força: proporciona informació sobre les forces externes
que actuen sobre el cos

•

Orientació: un ésser real és capaç de reconèixer la seva posició dins un entorn
conegut; l’orientació proporciona aquest reconeixement (encara que no es
pugui catalogar de sensació en la realitat, si que entra dins la definició de
sensació

d’OpenDoorIA,

on

una

reconeixement).
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Per continuar tenint un agent realista, cal evitar la temptació de posar en una sensació
informació que l’agent no pogués reconèixer si la sensació fos una emulació d’una de
real.
En cas de rebre en un mateix cicle dues sensacions que defineixin un mateix atribut
d’una mateixa entitat, l’última sensació recollida és la que prevaldrà.
4.1.1.1. Sensacions genèriques
En el cas d’un agent de control, les sensacions genèriques són l’única manera que té
l’agent de percebre l’estat de l’entorn; mentre que en el cas d’un agent d’ésser viu, la
idea rera les sensacions genèriques és permetre a l’usuari d’implementar altres sentits
que un agent pugui tenir no disponibles en OpenDoorIA.
Totes les sensacions, tret de l’especial per l’orientació i la sensació tàctil de força,
contenen un conjunt d’atributs comuns, sent només obligatori el nivell d’intensitat
amb què es capta la sensació. Aquest conjunt d’atributs és tot el que pot aportar una
sensació genèrica.
Taula 4.1.1.1.1: atributs comuns en totes les sensacions.
Atributs comuns

Descripció

en les sensacions
Intensitat

Nivell d’intensitat de la sensació.
El seu significat varia segons el tipus de sensació, però
bàsicament representa la intensitat amb què una sensació és
percebuda per l’agent. D’aquesta manera es pot programar
l’agent perquè respongui diferent segons la intensitat amb què és
percep una sensació, o fins i tot que no s’adoni de les sensacions
de baixa intensitat (veure l’apartat “4.2.3.Filtrat de sensacions”
(pàgina 30) per com es descarten les sensacions de baixa
intensitat).

24

OPENDOORIA

Atributs comuns

4. AGENTS: ARQUITECTURA

Descripció

en les sensacions
Entitat causant

Entitat causant de la sensació.
Serveix

per

emular

un

mecanisme

d’associació

sensació→entitat. Es pot indicar que no és coneix l’entitat
causant assignant-li el valor DIA_INDEFINIT. Els motius per
voler especificar una entitat indefinida poden ser dos:
•

L’agent no pot reconèixer l’entitat.

•

No és necessari que l’agent recordi aquesta sensació per
un correcte funcionament. L’objectiu és estalviar
memòria i CPU, doncs només les sensacions que
contenen l’entitat causant són recordades (veure l’apartat
“4.2.4.Actualització del coneixement” (pàgina 31) per
com afecten les sensacions al coneixement).

Tipus d’entitat

Tipus de l’entitat causant de la sensació.

causant

Es pot especificar un tipus d’entitat indefinit assignant-li el valor
DIA_INDEFINIT.
Veure l’apartat “4.3.2.1.Tipus d’entitat” (pàgina 40) per la seva
utilitat.

Atributs genèrics

Atributs definits per l’usuari.
Veure l’apartat “4.3.2.2.Atributs genèrics” (pàgina 41) per la
seva utilitat.

4.1.1.2. Sensacions visuals
Aporten aquella informació que un agent és capaç de reconèixer a través del sentit de
la vista en relació a les entitats de l’entorn.
Els atributs de què consta una sensació visual són aquells que un ésser viu és capaç de
reconèixer observant una entitat:
•

La posició

•

La velocitat lineal

•

L’orientació

•

Altres atributs relatius a l’entitat (per exemple, portant una gorra)
25

OPENDOORIA

4. AGENTS: ARQUITECTURA

La intensitat d’una sensació visual pot dependre de diversos factors:
•

Quantitat de llum

•

Situació de l’entitat dins el camp de visió

•

Visibilitat de l’aire

•

Etc.

4.1.1.3. Sensacions auditives
Aporten aquella informació que un agent és capaç de reconèixer a través del sentit de
l’oïda en relació a les entitats que causen els sons. És important destacar que una
sensació auditiva proporciona informació de reconeixement sobre l’entitat que causa
un so, i no sobre el so en si.
Els atributs de què consta una sensació auditiva són aquells que un ésser viu és capaç
de reconèixer escoltant el so causat per una entitat:
•

La posició

•

La velocitat lineal

•

Altres atributs relatius a l’entitat (per exemple, content si l’entitat parla amb
un to alegre)

La intensitat d’una sensació auditiva pot dependre de diversos factors:
•

El volum del so

•

La qualitat del so

•

El medi pel que viatja el so

•

Etc.

4.1.1.4. Sensacions tàctils d’impacte
Aporten aquella informació que un agent és capaç de reconèixer a través del sentit del
tacte en relació a les entitats que col·lideixen amb el propi cos de l’agent.
Els atributs de què consta una sensació tàctil d’impacte són aquells que un ésser viu és
capaç de reconèixer en el moment de l’impacte amb l’entitat:
•

La posició
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Altres atributs relatius a l’entitat (per exemple, està xop)

La intensitat d’una sensació tàctil d’impacte representa la força de l’impacte.
4.1.1.5. Sensacions tàctils de força
Aporten la suma de totes les forces externes que actuen sobre el propi cos de l’agent.
Aquesta sensació no conté els atributs comuns en les altres sensacions, doncs no hi ha
una entitat causant d’aquesta sensació, sinó que es proporciona com un mecanisme de
reconeixement de l’efecte de l’entorn sobre el cos.
Per un correcte funcionament de l’agent és obligatori subministrar aquesta sensació a
l’agent. Evidentment no té sentit subministrar-ne més d’una, però si es dóna el cas,
l’última subministrada serà la que prevaldrà.
4.1.1.6. Sensacions d’orientació
Aporten aquella informació d’orientació que és capaç de reconèixer un agent.
Com la sensació tàctil de força, aquesta sensació no conté els atributs comuns en les
altres sensacions, doncs no hi ha una entitat causant d’aquesta sensació, sinó que es
proporciona com un mecanisme de reconeixement de la situació del propi cos en
relació a l’entorn.
I també com la sensació tàctil de força, és imprescindible que es subministri aquesta
sensació a l’agent per un correcte funcionament d’aquest. Tampoc té sentit
subministrar més d’una sensació d’orientació i, si és dóna el cas, l’última
subministrada serà la que prevaldrà.

4.2. Percepció
La percepció és l’encarregada de realitzar, com el seu nom indica, la fase de
percepció: actualitza el coneixement a partir de les sensacions que els sentits li
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subministren. Addicionalment, la percepció actualitza el rellotge intern del
coneixement.
Percebre sensacions permet a l’agent actualitzar la creença que té sobre l’estat de
l’entorn on viu i, en conseqüència, respondre a canvis de l’entorn.
Per actualitzar el coneixement, a cada cicle la percepció segueix el següent procés:
1. Actualitza el rellotge intern.
2. Recull sensacions a través dels sentits.
3. Filtra les sensacions recollides.
4. Actualitza el coneixement amb les sensacions filtrades.
La percepció d’un agent d’ésser viu encara realitza una pas més:
5. Actualitza el coneixement aplicant reconeixement d’absències de percepció.

Percep el pas del temps

Coneixement

Percep sensacions

Filtre

Callbacks
de sentits

Percep absència de sensacions

Figura 4.2.1: fases de la percepció.

4.2.1. Percepció del pas del temps
Quan l’usuari ordena a un agent que s’actualitzi, li subministra com a paràmetre el
temps transcorregut des de l’última actualització. Aquest valor no ha de perquè
correspondre amb el temps real transcorregut. Això pot ser útil en casos en què un
dels universos estigui en pausa durant un temps o es vulgui realitzar una simulació a
càmera lenta o ràpida.
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En el cas d’un ésser viu es pot considerar aquesta fase com la noció que té l’ésser del
pas del temps.
Tot el que fa la percepció en relació al coneixement aquest pas és actualitzar el
rellotge contingut al coneixement amb l’increment de temps subministrat per l’usuari
(nIncTemps).
Taula 4.2.1.1: actualitzacions realitzades sobre el rellotge del coneixement.
Atribut del rellotge del coneixement

Nou valor

Increment de temps

nIncTemps

Temps de comportament

S’incrementa en nIncTemps

Veure l’apartat “4.3.1.Rellotge” (pàgina 38) per una descripció del rellotge.
Addicionalment la percepció manté un rellotge per cadascun dels sentis, de manera
que no es realitza la fase de percepció per un sentit fins que el seu rellotge arriba a un
cert valor especificat per l’usuari. L’objectiu és reduir la sobrecàrrega involucrada en
la percepció, la qual sol ser la fase més costosa. També permet simular un cert retard
en adonar-se dels canvis de l’entorn per part de l’agent.
Taula 4.2.1.2: actualitzacions realitzades sobre el rellotge d’un sentit.
Atribut del rellotge d’un sentit

Nou valor

Periodicitat de percepció

Valor constant definit per l’usuari

Temps acumulat

S’incrementa en nIncTemps i se li resta la
periodicitat quan es supera

Per encara aprofitar més aquesta característica, es permet establir un temps inicial en
aquest rellotge, de manera que les fases de percepció de tots els agents es poden
distribuir uniformement durant els successius cicles d’actualització.
Exemple:

Es disposa d’un total de 100 sentits entre tots els agents, executant-se a
una freqüència de 50 actualitzacions per segon. Sense especificar una
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periodicitat de percepció es realitzaran 5000 percepcions cada segon, 100
a cada cicle d’actualització. Si, per contra, s’especifica una periodicitat de
0.1 segons, la quantitat de percepcions es redueix a 1000, però encara es
produeixen pics de 100 percepcions en un sol cicle d’actualització.
Distribuint entre tots els sentits valors del rang [0..0.1) pel rellotge que
dicta quan toca la següent percepció (temps acumulat), s’aconsegueix
distribuir els pics entre tots els cicles d’actualització, de manera que
finalment es tenen 20 percepcions a cada cicle d’actualització. Això
correspon a una no gens menyspreable reducció del 80% del cost inicial
involucrat en la percepció.

4.2.2. Recollida de sensacions
Es demana a cadascun dels sentits que recullin sensacions, amb les quals es realitza
tot el procés de percepció.
Veure l’apartat “3.2.1.Interfície d’entrada” (pàgina 16) per com es recullen les
sensacions i l’apartat “4.1.1.Sensacions” (pàgina 23) pel format d’aquestes.

4.2.3. Filtrat de sensacions
En un ésser viu la capacitat de percebre sensacions d’una certa intensitat varia segons
el seu estat d’atenció per cadascun dels sentits. Per emular aquesta característica,
obtenint agents més realistes, es filtren les sensacions basant-se en el seu nivell
d’intensitat:
•

Es descarten aquelles sensacions inferiors a un cert llindar d’intensitat.

•

Cada sentit té el seu propi llindar d’intensitat.

•

Per cada estat de comportament es poden definir diferents llindars d’intensitat.

Sensacions recollides pels sentits

Filtrat per intensitat

Sensacions percebudes per lagent

Figura 4.2.3.1: filtrat de sensacions.
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Un guàrdia està en estat relaxat i capta una sensació visual d’un lladre
provenint d’un lloc fosc, pel que porta associada una intensitat baixa. El
guàrdia no reacciona en no superar la intensitat el llindar programat
(equival a dir que no el veu perquè no hi ha prou llum). Posteriorment el
lladre provoca un soroll i el guàrdia el capta en forma d’una sensació
auditiva d’intensitat moderada. Com que la intensitat supera el llindar
programat, passa a estar en estat d’alerta i es rebaixa el llindar d’atenció
visual (equival a dir que para més atenció a les ombres). Quan torna a
captar una altra sensació visual idèntica a l’anterior s’adona de la
presència del lladre i passa a l’estat d’atac.

El filtrat s’estén a tots els sentits, tot i que en el cas d’un agent de control no n’està
clar el seu ús. Són excepció però, les sensacions d’orientació i tàctils de força, doncs
són essencials pel correcte funcionament de l’agent (ja no es permet crear-les
especificant un nivell d’intensitat) i sempre passen el filtrat.
La intensitat no ha de perquè estar dins cap rang de valors en concret, doncs és
l’usuari qui defineix les intensitats de les sensacions i els llindars per cada sentit. Per
defecte els llindars d’intensitat s’estableixen a 0.
Veure l’apartat “4.5.1.1.Estats” (pàgina 52) per com establir els llindars d’intensitat.

4.2.4. Actualització del coneixement
Cada sensació pot estar associada a una entitat concreta (l’entitat causant de la
sensació). Si ho està l’agent actualitza el record que té sobre l’entitat; sinó l’agent
només recordarà la sensació captada durant el cicle actual.
Les avantatges d’aquest criteri són:
•

Quan la sensació proporciona l’entitat causant:
o Una immediata associació d’una sensació amb una entitat (emulació
d’un mecanisme de reconeixement).

•

Quan la sensació no proporciona l’entitat causant:
o Simulació de que l’agent no ha reconegut l’entitat causant.
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o Estalvi de memòria i guany de rendiment.
I les desavantatges:
•

Quan la sensació proporciona l’entitat causant:
o Sovint, un reconeixement massa ràpid i precís (un ésser real necessita
un temps per reconèixer les entitats causants de les sensacions).

•

Quan la sensació no proporciona l’entitat causant:
o La mateixa sensació captada en dos cicles consecutius es pren per una
sensació diferent.

Actualitzar el record d’una entitat implica:
1. Amb les dades que la sensació aporta, actualitzar l’estat de l’entitat.
2. Actualitzar l’estat de percepció de l’entitat pel sentit al que pertany la
sensació.
Si la sensació també aporta dades sobre el vehicle de locomoció, s’actualitza l’estat de
l’entitat en el mapa.
4.2.4.1. Actualització de l’estat d’una entitat
Per agilitar a l’usuari la implementació de l’agent, el primer cop que es capta l’entitat
o algun dels seus atributs aquests es creen automàticament, alliberant l’usuari de la
necessitat d’una inicialització o definició prèvia.
La següent taula indica la relació entre els atributs d’una sensació i els atributs del
record que actualitza, on es pot veure que l’equivalència és immediata:
Taula 4.2.4.1.1: equivalències entre els atributs d’una sensació i un record.
Atribut de sensació

Atribut equivalent de record

Entitat causant

Entitat

Tipus d’entitat causant

Tipus de l’entitat

Atributs genèrics

Atributs genèrics

Posició

Posició del vehicle de locomoció

Velocitat lineal

Velocitat lineal del vehicle de locomoció
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Atribut de sensació

Atribut equivalent de record

Orientació

Orientació del vehicle de locomoció

Força externa

Força externa actuant sobre el cos

Es pot donar el cas que sigui el primer cop que es percep informació del vehicle de
locomoció, però la sensació no aporti tots els seus atributs. En aquests casos els
atributs no percebuts prendran un valor per defecte.
Taula 4.2.4.1.2: valors per defecte dels atributs del vehicle de locomoció.
Atribut de vehicle de locomoció

Valor per defecte

Posició

No es pot donar el cas en què no es percebi la
posició i si algun dels altres atributs del vehicle

Velocitat lineal

Vector (0,0,0)

Orientació

Vector endavant (0,0,-1) i vector amunt (0,1,0)

Evidentment, si es percep algun atribut del vehicle de locomoció, també és valida el
vehicle.
Veure l’apartat “4.3.2.Records” (pàgina 38) per una descripció dels records.
4.2.4.2. Actualització del mapa
Per reduir l’impacte de freqüents actualitzacions del mapa, primer es verifica que la
nova informació sobre el vehicle de locomoció sigui diferent de la ja existent. També
es comprova si el vehicle és nou o ja existia, de manera que es crea o actualitza
respectivament, alliberant a la implementació del mapa de la necessitat d’aquesta
verificació.
El mapa només s’actualitza per canvis en els atributs de posició i orientació, no en la
velocitat lineal, ja que no es requereix per la seva implementació.
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Veure l’apartat “4.3.4.Mapa” (pàgina 44) per una descripció del mapa i l’apartat
“3.2.3.4.Interfície del mapa” (pàgina 21) per la interfície del mapa que l’usuari ha
d’implementar perquè aquesta fase es realitzi correctament.
4.2.4.3. Actualització de l’estat de percepció
Per obtenir el nou estat de percepció es basa en l’anterior estat i en el fet de si l’entitat
ha estat percebuda aquest cicle a través del sentit pel que s’està actualitzant l’estat de
percepció. La següent taula mostra l’evolució de l’estat de percepció si l’entitat ha
estat percebuda pel sentit corresponent durant aquest cicle:
Taula 4.2.4.3.1: evolució de l’estat de percepció per una entitat percebuda.
Anterior estat de percepció

Nou estat de percepció

Nova exposició

No percebuda

Just percebuda

nIncTemps

Just percebuda

Ja percebuda

nExposicio + nIncTemps

Ja percebuda

Ja percebuda

nExposicio + nIncTemps

Just deixada de percebre

Just percebuda

nIncTemps

On:
•

nIncTemps = Temps transcorregut des de l’última actualització de l’agent

•

nExposicio = Anterior temps d’exposició

També és important que l’agent s’adoni que ha deixat de percebre una entitat a través
d’un determinat sentit. Per tant, un cop tractades totes les sensacions s’actualitza
l’estat de percepció d’aquelles entitats que no s’han percebut aquest cicle a través
d’un sentit per el qual, en el cicle anterior o dos cicles enrera, si que s’havia percebut.
La següent taula mostra l’evolució de l’estat de percepció si l’entitat no s’ha percebut
pel sentit corresponent durant aquest cicle:
Taula 4.2.4.3.2: evolució de l’estat de percepció per una entitat no percebuda.
Anterior estat de percepció

Nou estat de percepció

Nova exposició

No percebuda

No percebuda

nExposicio – nIncTemps

Just percebuda

Just deixada de percebre -nIncTemps
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Anterior estat de percepció

Nou estat de percepció

Nova exposició

Ja percebuda

Just deixada de percebre -nIncTemps

Just deixada de percebre

No percebuda

NExposicio – nIncTemps

Veure l’apartat “4.3.2.3.Estats de percepció” (pàgina 41) per una descripció dels estats
de percepció.
4.2.4.4. Actualització de la memòria recent
En el cas que la sensació no contingui l’entitat causant, es crea un record que
contingui els atributs de la sensació i l’estat de percepció pel sentit corresponent, i es
guarda durant un cicle a la memòria recent del coneixement (en iniciar aquest pas
primer es neteja la memòria recent per eliminar els records de l’anterior cicle). L’estat
de percepció que contindran aquests records sempre serà el mateix: “just percebuda” i
exposició = nIncTemps.
Veure l’apartat “4.3.5.Memòria recent” (pàgina 48) per una descripció de la memòria
recent.

4.2.5. Percepció d’absència d’entitats
En un agent d’ésser viu, tant important és percebre la presència d’una entitat com la
seva absència, de manera que es pugui reflectir que la posició que es recorda de
l’entitat no és vàlida i l’agent no actuï com si pensés que hi ha una entitat on
evidentment està “percebent” que no hi és (equival a dir que no actuï estúpidament).
Per tant, després de la percepció de sensacions, cal una segon procés de percepció per
percebre l’absència d’aquelles entitats que se suposen que s’haurien d’estar percebent
basant-se en el record que es té d’elles.
Exemple:

Un agent veu una entitat X i en memoritza la posició. Tot seguit l’agent
modifica el seu camp de visió i l’agent en queda fora, deixant-se de
captar, però coneixent-ne la posició en haver estat memoritzada. Quan
l’agent retorna el camp de visió a l’estat inicial, l’entitat X ja no és visible
i, per tant, no en recull cap sensació. Però si no es reflecteix aquesta
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absència de l’entitat allà on se suposava que hauria d’estar, l’agent
continuarà creient que es troba en la posició que ha memoritzat.
L’agent realitza el següent procés per a percebre l’absència d’entitats:
1. A partir dels records de les entitats no percebudes actualment, detecta aquelles
que cauen dins el camp sensorial d’algun dels sentits.
2. Actualitza el record de les que hi cauen, establint que el seu vehicle de
locomoció és invàlid.
Fixar-se que, si una entitat és captada com a mínim per un sentit, aquest procés no en
modifica el record.
Exemple:

Un agent està notant, a través de la vista i el tacte, la presència d’una
entitat, pel que memoritza la seva posició. Al següent cicle l’entitat es fa
invisible i deixa de ser captada per la vista; però, com que encara és
captada pel tacte, la seva posició encara es considera vàlida. Al següent
cicle l’entitat es separa i ja no es capta per cap sentit; a més, la seva
posició estimada cau dins el camp visual de l’agent i, com que no n’ha
arribat cap sensació visual, es considera que la seva posició és invàlida.

4.2.5.1. Detecció de la no percepció
Per detectar la no percepció d’una entitat se segueix el següent procés:
1. Es dóna el mapa als sentits i se’ls hi demana que indiquin quines de les entitats
contingudes en el mapa cauen dins el seu camp sensorial.
2. De les entitats que indiquin els sentits, es descarten aquelles que s’hagin
percebut durant aquest cicle per algun sentit o que no se’n tingui un record
(això passa en el cas d’entitats introduïdes al mapa directament per l’usuari).
Es podria pensar en què l’agent subministrés el conjunt de records de les entitats en
comptes del mapa, assegurant-se que els sentits no tenen en compte les entitats
introduïdes directament al mapa per l’usuari. Però proporcionant el mapa els sentits
poden treballar-hi ajudant-se de l’organització espacial que aquest proporciona (les
entitats es troben dins àrees connectades entre elles per portals), de manera que una
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bona implementació dels sentits i del mapa pot permetre reduir enormement el grup
d’entitats que potencialment poden trobar-se dins el camp de percepció del sentit.
Veure l’apartat “3.2.1.1.Ampliació de la interfície d’entrada en éssers vius” (pàgina
17) per la implementació requerida per l’usuari perquè l’agent efectuï correctament
aquesta fase).
4.2.5.2. Actualització del coneixement
Un cop detectada que una entitat no es troba allà on se suposava que havia d’estar, es
segueix el següent procés per tal de reflectir aquest estat en el coneixement:
1. S’invalida el vehicle de locomoció de l’entitat: l’agent ha de saber en tot
moment que el record que té del vehicle de locomoció de l’entitat és erroni.
2. S’elimina l’entitat del mapa: els comportaments que es basen en les entitats
contingudes en el mapa han d’actuar com si l’entitat no estigués allà on l’agent
la recorda.
Veure l’apartat “4.3.2.5.Validesa del vehicle de locomoció” (pàgina 43) per com el
coneixement representa la invalidesa del vehicle de locomoció i l’apartat
“3.2.3.4.Interfície del mapa” (pàgina 21) per la interfície del mapa que l’usuari ha
d’implementar perquè aquesta fase es realitzi correctament.

4.3. Coneixement
La característica més important del coneixement és que un agent només té una
creença sobre l’estat de l’entorn on viu. Com que un agent no té un accés directe a
l’estructura de l’entorn “real” on viu, només podrà conèixer l’estat d’allò que els seus
sentits hagin captat o la ment hagi deduït. A més aquest estat pot ser diferent del real,
doncs les dades sensorials poden estar distorsionades (depèn de l’usuari, però seria
recomanable en el cas d’un ésser viu) o la ment haver arribat a una conclusió errònia.
Això és especialment útil per obtenir éssers vius més realistes, doncs se’ls pot veure
realitzant accions no perfectes (però si eficaces o demostrant una intenció intel·ligent)
degut a basar-se en una creença inexacta de l’entorn, cosa que ressalta encara més la
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impressió que té l’observador d’estar veient un ésser viu “real” i no un de perfecte o
trampós (i, per tant, irreal i fals).
El coneixement està format per:
•

Rellotge

•

Records de l’estat de les entitats (incloent la del propi cos)

•

Identitat

•

Mapa de l’entorn

•

Memòria recent

4.3.1. Rellotge
Un agent porta un rellotge intern amb el que basa tot el seu funcionament, el qual
s’incrementa a gust de l’usuari i representa el pas del temps que experimenta l’agent,
no havent de perquè transcórrer a la mateixa velocitat que el temps real. Això permet:
•

Realitzar les accions a la mateixa velocitat en dues màquines de
característiques diferents.

•

Permetre a l’usuari de regular aquesta velocitat.
Taula 4.3.1.1: atributs del rellotge.

Atributs del rellotge

Descripció

Increment de temps

Temps transcorregut des de l’última actualització de l’agent.

Temps de

Temps transcorregut des de l’inici de l’estat actual de

comportament

comportament.

4.3.2. Records
Un record sempre està associat a una entitat concreta i representa l’estat en què
l’agent creu que es troba l’entitat. Per tant, un record conté tots els atributs que l’agent
ha captat/deduït sobre l’entitat.
Hi ha dos tipus d’entitats:
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Entitat física: són les entitats que poden ser captades pels sentits típics d’un
ésser viu i es separen en dos grups:
o Entitat forana: totes les entitats físiques excepte la d’un mateix.
o Un mateix: l’entitat que s’associa a un mateix en el cas d’un ésser viu.

•

Entitat abstracta: la resta d’entitats.

Evidentment, un agent de control només recorda entitats abstractes; mentre que en un
agent d’ésser viu, encara que sembli lògic que només en pugui recordar de físiques, és
perfectament factible que en recordi dels dos tipus.
Taula 4.3.2.1: atributs del record d’una entitat abstracte.
Atributs del record

Descripció

d’una entitat abstracte
Entitat

Identificador de l’entitat.

Tipus d’entitat

Identificador del tipus d’entitat.

Atributs genèrics

Coneixement genèric sobre l’estat de l’entitat.

Estat de percepció

Informació sobre l’estat de percepció de l’entitat per

per cadascun del

cadascun dels sentits.

sentits
El record d’una entitat física forana contindrà tots els atributs d’una entitat abstracte
més alguns atributs específics.
Taula 4.3.2.2: atributs específics del record d’una entitat física forana.
Atributs específics del record

Descripció

d’una entitat física forana
Vehicle de locomoció

Estat del vehicle de locomoció.

Validesa del vehicle de

Indica si és vàlid o no l’estat conegut del vehicle de

locomoció

locomoció.

Per tant, a nivell de record, l’únic que diferencia una entitat física forana d’una
d’abstracte és que la física conté informació del vehicle de locomoció. De fet un
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record pot estar representant una entitat abstracte i, en un moment donat, obtenir-ne
informació del vehicle de locomoció, pel que automàticament passa a representar una
entitat física forana. Això és útil per treballar amb només entitats físiques per les que
se sàpiga la seva posició, conservant alhora la informació que es té de les altres, de
manera que pugui ser tinguda en compte quan finalment se’n capti la posició.
Un agent d’ésser viu manté un record especial per representar el coneixement que té
d’ell mateix, el qual consta dels atributs d’un record d’una entitat abstracte més alguns
d’específics.
Taula 4.3.2.3: atributs específics del record d’un mateix per un agent d’ésser viu.
Atributs específics del

Descripció

record d’un mateix
Vehicle de locomoció

Estat del propi vehicle de locomoció, més complex que el de
la

resta

d’entitats

(veure

l’apartat

“5.1.Vehicle

de

locomoció” (pàgina 66) pels atributs del propi vehicle de
locomoció).
Força externa

Suma de les forces externes actuant sobre el cos.

A diferència d’un record per una entitat física forana, es pot veure que el record d’un
mateix no disposa de l’atribut que indica si el vehicle de locomoció és vàlid o no,
doncs l'agent sempre creu que el seu vehicle de locomoció és vàlid.
Cal dir que no es guarda la forma o bounding de les entitats físiques. Això és així
perquè aquesta només s’utilitza en les deteccions de col·lisió i, com que interessa que
l’agent aprofiti el mòdul de detecció de col·lisions que contingui l’aplicació, no es vol
imposar restriccions en els boundings. Caldrà, però, que l’usuari vigili en aquells
possibles casos en què es vulgui detectar una col·lisió amb una entitat per la que ja no
té el bounding.
4.3.2.1. Tipus d’entitat
El tipus d’entitat és un atribut opcional que permet agrupar entitats d’un mateix tipus
(per exemple, una entitat de tipus “gos”). La seva finalitat és poder realitzar
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posteriorment cerques pel coneixement sobre un nombre reduït d’entitats, i que potser
totes elles desperten les mateixes reaccions en l’agent.
Per aquest motiu, sovint el tipus d’entitat apareix com a paràmetre en les consultes
sobre el coneixement.
4.3.2.2. Atributs genèrics
Els atributs genèrics representen aquell coneixement sobre l’estat d’una entitat que
només entén l’usuari i tenen la finalitat d’augmentar la capacitat de coneixement d’un
agent. Com que no tenen cap significat per l’agent en si, no li seran útils directament,
sinó que serà l’usuari qui els consultarà i donarà un significat.
Taula 4.3.2.2.1: atributs d’un atribut genèric.
Atributs d’un atribut

Descripció

genèric
Identificador

Identificador del tipus de coneixement sobre l’entitat que
aporta l’atribut genèric.

Valor

Valor o estat del coneixement que representa l’atribut
genèric. Pot contenir un valor de qualsevol dels tipus
elementals d’OpenDoorIA (veure l’apartat “A.4.Tipus
elementals” (pàgina 93) per quins són).

4.3.2.3. Estats de percepció
L’estat de la percepció d’una entitat a través d’un determinat sentit sempre evoluciona
cíclicament per les quatre fases següents:
1. Entitat no percebuda
2. Entitat just percebuda
3. Entitat ja percebuda al cicle anterior
4. Entitat just deixada de percebre
L’agent en porta el control per cadascun dels sentits i per cadascuna de les entitats,
permetent que l’agent tingui un major ventall de paràmetres a l’hora d’escollir l’estat
de comportament en el que desitja estar.
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L’agent també porta un control sobre el temps que una entitat porta exposada a
cadascun dels sentits des de que l’han començat a percebre o el temps que fa que
l’entitat no es percep (exposició).
Taula 4.3.2.3.1: atributs d’un estat de percepció.
Atributs d’un estat de

Descripció

percepció
Estat

Identificador de l’estat en la que es troba la percepció de
l’entitat a través del sentit.

Exposició

Temps d’exposició des de l’instant en què s’ha començat a
percebre l’entitat (valor positiu) o temps que fa que l’entitat
no es percep (valor negatiu).

4.3.2.4. Vehicle de locomoció
El vehicle de locomoció és una representació abstracte del medi amb que es desplaça
una entitat per l’entorn
L’objectiu principal rera aquesta idea és veure l’entitat com si sempre conduís un
vehicle de locomoció, indistintament de si correspon directament al cos físic o
indirectament a un segon vehicle conduït pel mateix cos físic (un cotxe, un cavall,
etc.).
Aquest concepte realment només s’utilitza en els comportaments de locomoció, però
es conserva la idea per la resta d’entitats, tot i que se’n guardarà un vehicle de
locomoció més simple.
Taula 4.3.2.4.1: atributs d’un vehicle de locomoció pertanyent a una entitat forana.
Atributs d’un vehicle de

Descripció

locomoció no propi
Posició

Vector de posició en relació a l’origen del món.

Velocitat lineal

Vector de velocitat lineal en relació als eixos del món.
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Descripció

locomoció no propi
Orientació

Parella de vectors d’orientació <endavant, amunt> en
relació als eixos del món.

Veure l’apartat “5.1.Vehicle de locomoció” (pàgina 66) pels atributs del propi vehicle
de locomoció.
Es podria pensar que guardant dins el record tota la informació del vehicle de
locomoció s’està duplicant informació que ja es troba dins el mapa. Això seria cert si
s’obligués a la implementació del mapa a guardar tota la informació, però així
s’estaria imposant unes normes al mapa que no interessa per permetre que l’usuari
tingui més probabilitats d’aprofitar un sistema de col·lisions al que no té accés al codi.
Per exemple, un sistema de col·lisions que representi les entitats amb boundings
esfèrics no necessita l’orientació.
4.3.2.5. Validesa del vehicle de locomoció
Indica si el vehicle de locomoció recordat es creu que és erroni.
La idea rera aquest atribut és permetre programar un agent que doni la impressió que
s’adona de que una entitat no està allà on s’esperava. Si a més això succeeix en un cas
on s’ha estimat la posició, s’obté un comportament molt realista en crear la il·lusió de
que l’agent no només pensa on pot estar una entitat, sinó que s’adona de que el que ha
pensat és erroni i actua en conseqüència.
4.3.2.6. Força externa
Representa la noció que té l’agent de les forces externes que actuen sobre el seu cos.
Un ésser viu té la tendència d’actuar intentant compensar l’acció de les forces
externes que experimenta constantment el seu cos. Per imitar aquest comportament i,
per tant, obtenir un ésser més realista, l’agent es guarda la suma de totes les forces
externes per tal de que els comportaments puguin generar les seves accions
compensant l’efecte que tindran les forces externes.
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4.3.3. Identitat
L’agent guarda el seu propi identificador d’entitat. Això li permet:
•

Dir qui és en aquells casos que se li demani.

•

Identificar d’entre els records, aquell que representa el seu propi estat.

4.3.4. Mapa
El mapa proporciona un cert grau de reconeixement de l’espai transitable per l’agent i
la ubicació en aquest espai de les entitats. Aquest és l’eina imprescindible per la
navegació per l’entorn i, en definitiva, perquè l’observador noti que l’agent “entén”
l’estructura de l’entorn.
Evidentment, el mapa només té sentit en els agents d’éssers vius i, per tant, només es
troba present en aquests.
Un mapa està format per:
•

Àrees: representen l’espai transitable.

•

Portals: representen les connexions entre àrees.

•

Entitats: representen l’espai ocupat per les entitats.

El mapa no es troba físicament dins l’agent, sinó que aquest només conté la interfície
a un mapa extern a l’agent. Això presenta dues avantatges:
•

Es pot aprofitar un bon sistema de col·lisions, ja sigui implementat per l’usuari
mateix o per una altra llibreria.

•

Permet compartir entre agents parts del mapa, amb el conseqüent estalvi de
memòria que representa.

L’usuari haurà d’implementar la interfície del mapa per connectar-la adequadament
amb el sistema de col·lisions. Per no obligar a l’usuari a implementar un sistema de
col·lisions si no en disposa de cap, es subministra la implementació de la interfície
amb el sistema de col·lisions d’OpenDoor.
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Degut a la complexitat d’aplicar un mecanisme viable de reconeixença i memorització
(actualització del mapa) de les noves parts de l’entorn que un ésser es va trobant, s’ha
cregut convenient de que un agent ja coneix des de l’inici tot l’entorn estàtic (àrees i
portals). Si pel motiu que sigui, l’entorn estàtic experimenta una transformació
l’usuari haurà d’aplicar immediatament aquest canvi al mapa. Evidentment, això resta
realisme a alguns tipus d’agents, doncs només es poden crear agents que donin
l’efecte d’haver viscut tota la vida en el seu entorn.
4.3.4.1. Àrees
Les àrees donen consciència a l’agent de la forma que té l’entorn estàtic i li permeten
identificar per on i com es pot moure.
Una àrea és un espai convex que pot tenir obertures i és totalment transitable pel cos.
Per tant, es pot afirmar que l’ésser pot viatjar en línia recta entre dos punts qualssevol
de l’àrea (sense tenir en compte els obstacles dinàmics).
En la creació de les àrees cal assegurar que les obertures no impedeixen que l’àrea
sigui transitable. Per exemple, una àrea amb un forat al terra no serà vàlida per un
ésser que només pot caminar, però si per un que pot volar.
També és requisit que qualsevol obertura que tingui una àrea ha d’estar totalment
coberta per un portal.
Cal deixar clar que la forma d’una àrea no ha de perquè basar-se en una àrea convexa
de la geometria visual, sinó que només cal que sigui convexa per la navegació; és a
dir, no és necessari que coincideixi amb la geometria estàtica de l’entorn, sinó que
més aviat és una simplificació d’aquesta.
4.3.4.2. Portals
Els portals donen consciència a l’agent de quines àrees estan unides i de com accedirhi; és a dir, li permeten viatjar entre les àrees.
Un portal és una forma geomètrica qualsevol que connecta dues àrees. Quan un agent
vol anar a una àrea veïna travessa el portal que hi porta; per tant, els portals han de
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tenir tal forma geomètrica que asseguri que sempre estan continguts dins l’espai
transitable definit per les àrees que uneix.
4.3.4.3. Entitats
Les entitats representen els objectes dinàmics del mapa i donen a l’agent consciència
de l’espai que ocupen dins l’espai transitable (tot i que, evidentment, pot haver-hi
entitats fora d’aquest espai).
Com es representa l’espai ocupat per les entitats es deixa a càrrec de l’usuari, però
s’aconsella l’ús de boundings, doncs s’utilitzen sovint operacions de detecció de
col·lisions i modificacions de l’estat (posició i orientació) de les entitats.
No cal que les entitats del mapa continguin res més que el seu identificador i l’espai
que ocupen. La resta d’atributs ja es troben dins el record de l’entitat i l’actualització
de la posició i orientació es realitza des de fora del mapa.
4.3.4.4. Detector de col·lisions
Cal que el mapa estigui preparat per realitzar dos tipus de detecció de col·lisions:
•

Detecció de col·lisions amb només els límits de les àrees (portals i entitats
seran no col·lidibles).

•

Detecció de col·lisions amb només les entitats (àrees i portals seran no
col·lidibles).

Recordar que el mapa no ha de contenir la geometria estàtica visual, sinó una
representació de les zones transitables en forma d’àrees i portals, la qual cosa és el
que interessa als comportaments de locomoció.
4.3.4.5. Mapa compartit
El coneixement d’un agent d’ésser viu requereix molta memòria. Quan el número
d’éssers vius creix el seu impacte sobre la memòria encara s’accentua més. Per reduir
aquest impacte es proposa:
•

Compartir entre els agents parts del mapa (àrees, portals i entitats).
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Incloure directament en el mapa les entitats que no despertin una reacció
especial als agents i que aquestes no siguin mai percebudes pels sentits.

El punt 1 permet que tots aquells agents amb les mateixes característiques de
locomoció comparteixen les mateixes àrees i portals, doncs tots necessiten la mateixa
representació de l’espai transitable.
La combinació dels punts 1 i 2 permet poblar el món amb éssers vius de menor
importància sense malgastar més recursos que els estrictament necessaris perquè els
agents evitin de xocar-hi. La idea és que, simplificant, els éssers vius l’única reacció
que presenten davant les entitats que no li desperten l’atenció és evitar de xocar-hi.
Fer que aquestes entitats no siguin percebudes per l’agent, però si que estiguin
presents en el seu mapa permet que l’agent realitzi el comportament d’evitar de xocarhi, sense malgastar els recursos (tant de memòria com de CPU) implicats en tot el
procés de percebre, recordar i mantenir una entitat.
Exemple:

Un món està poblat per 1000 éssers vius. En el pitjor dels casos cadascun
d’ells haurà percebut tots els altres i, per tant, estaran continguts dins el
coneixement en forma de record i d’ubicació en el mapa (bounding), fent
un total de 1000x1000 records i boundings entre tots els agents, més 1000
representacions de l’espai transitable (àrees i portals).
Si el mapa es comparteix entre tots els agents, el número de records i
boundings es redueix a 1000 i a una sola representació de l’espai
transitable.

Si, pel motiu que sigui, és necessari que una entitat que ha estat directament
introduïda en el mapa sense intervenció de l’agent, posteriorment es permet que sigui
percebuda per l’agent, cal tenir en compte que a partir d’aquest moment l’agent
provarà de crear, actualitzar i eliminar l’entitat del mapa. Fixar-se que això no
succeeix si l’entitat és percebuda però no identificada (la sensació no aporta l’entitat
causant), doncs la percepció la destina a la memòria recent.
També és important destacar que un agent sempre té un record d’ell mateix, inclòs el
vehicle de locomoció i, per tant, constantment provarà d’actualitzar-se en el mapa.
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Aquesta característica es pot aprofitar per, en un cas com el de l’exemple, que cada
entitat sigui la responsable d’actualitzar el seu propi estat en el mapa, de manera que
s’allibera la necessitat de que l’usuari actualitzi manualment el mapa (recordar que és
obligatori que l’usuari subministri l’estat del propi vehicle de locomoció).

4.3.5. Memòria recent
Representa un conjunt de records volàtils (només tenen un cicle de vida) que l’agent
té sobre les sensacions que no ha sabut identificar amb una entitat causant concreta.
Això succeeix quan la sensació percebuda no aporta l’entitat causant, podent haver-hi
dos motius perquè això succeeixi:
•

L’agent no ha estat capaç d’identificar l’entitat causant de la sensació.

•

No cal que l’agent conegui l’entitat causant per un correcte funcionament.

Com que els records no estan associats a una entitat, la memòria recent només
s’inclou en les operacions de consulta sobre el coneixement que es basen en el tipus
d’entitat. En alguns casos aquest tipus de consulta és suficient, de manera que l’usuari
no proporciona expressament l’entitat causant encara que l’agent estigui capacitat per
identificar-la, amb l’objectiu d’estalviar memòria (recordar que en el següent cicle el
record s’haurà oblidat).

4.4. Consciència
A un agent intel·ligent se li suposa un comportament intel·ligent. Per poder realitzar-lo
l’agent ha de demostrar que s’adona dels fets més importants que el coneixement va
adquirint, tant en el seu estat actual com en l’evolució que ha experimentat fins l’estat
actual; o, dit d’altra manera, l’agent ha de prendre les seves decisions del
comportament que vol realitzar basant-se en la consciència que té de l’estat de
l’entorn.

48

OPENDOORIA

4. AGENTS: ARQUITECTURA

Així, la consciència d’un agent consta d’un conjunt de funcions que es basen en el
coneixement per arribar a un resultat i és amb aquestes funcions que la ment prendrà
les seves decisions.
En el cas d’un agent d’ésser viu l’agent disposa de funcions específiques per entitats
físiques.
A més de les funcions de consciència, es proporciona funcions per disposar d’un
accés més directe al coneixement per tal de que l’usuari pugui implementar les seves
pròpies funcions de consciència en els callbacks de condició de transició.
Taula 4.4.1: funcions de consciència comunes a ambdós tipus d’agents.
Funció de consciència comuna Descripció
en ambdós tipus d’agents
JustPercebuda( idSentit,

Indica si una entitat està en estat “just percebuda”

idEntitat )

per un determinat sentit.

Percebuda( idSentit, idEntitat,

Indica si una entitat fa més d’una certa quantitat de

nTemps )

temps que s’està percebent per un determinat sentit.

DeixadaDePercebre( idSentit,

Indica si una entitat està en estat “just deixada de

idEntitat )

percebre” per un determinat sentit.

NoPercebuda( idSentit,

Indica si una entitat fa més d’una certa quantitat de

idEntitat, nTemps )

temps que no s’està percebent per un determinat
sentit.

JustPercebudaTipus( idSentit,

Indica si hi ha alguna entitat d’un cert tipus que

idTipusEntitat )

estigui en estat “just percebuda” per un determinat
sentit.

TempsComportament()

Indica el temps transcorregut des de l’inici de
l’estat actual de comportament.

Taula 4.4.2: funcions de consciència exclusives a agents d’ésser viu.
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Descripció

exclusiva d’agents d’ésser viu
MesProxima( idTipusEntitat )

Indica quina és l’entitat d’un cert tipus que està més
pròxima al propi cos.

DinsRadi( idEntitat, nRadi,

Indica si una entitat s’estima que es trobarà en

nTemps )

algun instant del futur més immediat dins una
esfera centrada en el propi cos.

Mirantme( idEntitat, nAngle )

Indica si una entitat està de cara al propi cos,
permetent una certa tolerància.

Mirantla( idEntitat, nAngle )

Indica si el propi cos està de cara a una entitat,
permetent una certa tolerància.

4.5. Ment
La ment és qui s’encarrega de realitzar la fase de pensament: decideix quins són els
comportaments que l’agent realitza en tot moment. Així doncs, els agents
d’OpenDoorIA no persegueixen objectius, sinó que realitzen comportaments. Una
altra manera de veure-ho és que els comportaments defineixen els objectius d’un
agent (veure l’apartat “4.6.1.Comportaments i accions” (pàgina 56) per com
funcionen els comportaments).
Per prendre la decisió de quins comportaments són els que l’agent ha de realitzar la
ment utilitza una màquina d’estats, la qual cosa presenta les següents avantatges:
•

Prendre una decisió costa tant de temps com tardin les transicions de l’estat
actiu en avaluar les seves condicions de transició. Típicament aquestes
funcions constaran de poques operacions, sent a vegades només simples
verificacions, pel que prendre una decisió sobre l’estat que ha de romandre
actiu serà molt ràpid.

•

Permet a l’agent actuar segons les decisions prèvies que hagi pres fins al
moment.

•

És molt intuïtiu de programar l’agent per tal d’obtenir-ne el comportament
desitjat.
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Però té una important desavantatge de cara els éssers vius:
•

Davant la repetició d’una mateixa seqüència de successos l’agent repetirà el
mateix patró d’accions, tret que es proporcionin funcions de condició
complexes i una molt elaborada màquina d’estats, violant així la característica
de que l’agent ha de ser fàcil d’implementar. Aquest efecte es pot intentar de
dissimular aplicant un cert grau d’atzar en les funcions de condició (de fet
algunes condicions de transició d’OpenDoorIA proporcionen aquesta
característica), però tard o d’hora, sent els humans molt bons reconeixedors
dels patrons de comportament, un observador s’adonarà que l’agent segueix
sempre un patró, restant-li la il·lusió inicial d’intel·ligència.

4.5.1. Màquina d’estats
La màquina d’estats està formada per:
•

Estats: representen els diferents estats
de comportament en què un agent es
pot trobar.

•

Transicions: representen els possibles
canvis d’estat.

•

Condicions de transició: representen
la condició que s’ha de donar perquè

Estat 1

Transició

Estat 2

Figura 4.5.1.1: una màquina d’estats
molt simple.

una transició s’executi.
El mecanisme de funcionament de la màquina d’estats és molt simple:
1. Avalua les condicions de transició de cadascuna de les transicions que surten
de l’estat actiu.
2. Quan alguna de les condicions avalua cert es canvia l’estat actiu per l’estat
destí de la transició i s’avorta l’avaluació de la resta de condicions pendents.
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Avalua les condicions de transició

Callbacks de
condicions

Elimina els
comportaments
de lantic estat
Coneixement
Transciona a
un nou estat
Fixa els
comportaments
del nou estat

Callbacks
dobjectius

Figura 4.5.1.2: fases de la ment.
Per defecte la màquina d’estats apunta a un estat nul, de manera que l’agent no
realitza cap acció. L’usuari haurà d’especificar amb quin estat vol que l’agent
comenci a actuar.
4.5.1.1. Estats
Cada estat conté:
•

Comportaments: un estat de la màquina d’estats representa un estat de
comportament de l’agent; per tant, un estat conté un conjunt de
comportaments que s’executaran quan la màquina d’estats el seleccioni com
l’estat actiu (veure l’apartat “4.6.1.Comportaments i accions” (pàgina 56) per
una descripció dels comportaments).

•

Paràmetres de comportament global: segons l’estat de comportament que
un estat representa, els comportaments que sempre estan presents en un agent
(globals) varien; per tant, cada estat conté aquesta variació en forma de
paràmetres.

•

Llindars d’intensitat: com que els nivells d’atenció per cadascun dels sentits
d’un ésser viu varien en funció del seu estat de comportament, cada estat
també conté els llindars d’intensitat amb els que la percepció s’ha de basar pel
filtrat de percepcions (veure l’apartat “4.2.3.Filtrat de sensacions” (pàgina 30)
per una descripció d’aquest procés).
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Transicions: indiquen a quins estats és possible anar directament des d’aquest
estat.

4.5.1.2. Transicions
Cada estat conté un conjunt de transicions, on cadascuna està formada per la parella
<estat destí, condició de transició>, de manera que quan la condició de transició
avalua cert l’agent salta a l’estat destí.
4.5.1.3. Condicions de transició
Cada transició té associada una condició de transició, la qual és la que dicta quan s’ha
d’efectuar la transició a l’estat destí. La condició de transició és, per tant, l’eina que
utilitza la ment per prendre les decisions, de manera que una condició es basarà en la
consciència per avaluar-se.
Existeixen una sèrie de condicions de transició ja implementades en OpenDoorIA, les
quals són, majoritàriament, extensions directes d’algunes de les funcions de la
consciència. Com que les necessitats dels agents són molt diverses, es proporciona, a
més a més, la possibilitat de que l’usuari implementi les seves pròpies condicions de
transició per mitjà de callbacks.
La següent taula mostra les condicions que OpenDoorIA inclou i com s’avaluen a
partir de les funcions de la consciència (la funció atzar(t,v) retorna un valor triat a
l’atzar d’entre el rang [t – v, t + v]):
Taula 4.5.1.3.1: condicions incloses en OpenDoorIA comunes a ambdós tipus
d’agents.
Condició comuna a ambdós tipus d’agents

Fórmula d’avaluació

Entitat idEntitat just percebuda a través del

JustPercebuda( idSentit, idEntitat )

sentit idSentit?
Entitat idEntitat percebuda com a mínim

Percebuda( idSentit, idEntitat,

durant atzar(t,v) segons a través del sentit

atzar(t,v) )

idSentit?
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Condició comuna a ambdós tipus d’agents

Fórmula d’avaluació

Entitat idEntitat just deixada de percebre a

DeixadaDePercebre( idSentit,

través del sentit idSentit?

idEntitat )

Entitat idEntitat no percebuda com a mínim

NoPercebuda( idSentit, idEntitat,

durant atzar(t,v) segons a través del sentit

atzar(t,v) )

idSentit?
Entitat de tipus idTipusEntitat just percebuda JustPercebudaTipus( idSentit,
a través del sentit idSentit?

idTipusEntitat )

Temps de comportament superior o igual a

TempsComportament() ≥ atzar(t,v)

atzar(t,v)?
Taula 4.5.1.3.2: condicions incloses en OpenDoorIA específiques a agents d’ésser
viu.
Condició específica a agents d’ésser viu

Fórmula d’avaluació

Entitat idEntitat dins l’esfera de radi

DinsRadi( idEntitat, atzar(r,vr),

atzar(r,vr) amb centre al propi cos en algun

atzar(t,vt) )

instant dels pròxims atzar(t,vt) segons?
Entitat idEntitat de cara, amb una tolerància

Mirantme( idEntitat, atzar(a,v) )

de atzar(a,v) graus?
De cada a l’entitat idEntitat, amb una

Mirantla( idEntitat, atzar(a,v) )

tolerància de atzar(a,v) graus?
Es pot veure que les condicions utilitzen paràmetres per una major versatilitat.
Aquests paràmetres són inicialitzats en entrar a l’estat que les conté i no es
modifiquen mentre l’agent roman en aquest estat (això inclou la funció atzar).

4.5.2. Transició a un nou estat de comportament
Quan una condició de transició avalua cert, la ment realitza un seguit
d’inicialitzacions per tal de que la transició al nou estat es reflecteixi en les futures
accions de l’agent:
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1. Elimina els comportaments actius en el subconscient (comportaments de
l’anterior estat).
2. Determina els objectius dels comportaments continguts dins el nou estat
(veure a sota com es determinen els objectius).
3. Afegeix aquests comportaments al subconscient, subministrant-los els
objectius obtinguts al pas anterior.
4. Modifica els paràmetres dels comportaments globals.
5. Indica a la percepció els nous llindars d’intensitat per cadascun dels sentits.
6. Avisa a la consciència de que s’ha canviat d’estat i, per tant, cal inicialitzar el
temps transcorregut des de l’inici de l’estat actual de comportament.
7. Ordena a les condicions del nou estat que inicialitzin els seus paràmetres.
8. Estableix el nou estat com l’estat actiu.
Cal dir que aquest procés es realitza encara que el nou estat es correspongui amb
l’anterior, però no té lloc si l’estat destí no existeix.
4.5.2.1. Determinació dels objectius dels comportaments
Que un agent realitzi comportaments en comptes de perseguir objectius no vol dir que
aquests comportaments no tinguin els seus propis objectius. Per tant, abans de donar
els comportaments al subconscient, aquests inicialitzen els seus objectius, els quals,
de la mateixa manera que els paràmetres de les condicions de transició, no varien
durant tot l’estat de comportament.
Per augmentar la flexibilitat dels comportaments, els objectius que persegueixen els
comportaments es permet que siguin escollits per l’usuari mitjançant un callback
d’objectiu.
Així la ment és la responsable de decidir quins comportaments es realitzen en tot
moment i quins objectius persegueixen aquests. Per aquest motiu, determinar els
objectius dels comportaments també es farà en funció de la consciència.
A part dels objectius, un comportament pot tenir paràmetres de la mateixa manera que
una condició de transició. Els paràmetres s’inicialitzen junt amb els objectius.
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4.6. Subconscient
El subconscient és l’encarregat de realitzar la fase d’acció: s’assegura de que l’agent
realitzi els comportaments que la ment ha seleccionat. Per fer-ho ordena als
comportaments que generin les accions que els hi correspon i n’envia les que estan
destinades a modificar el cos (accions externes) al sistema motor i aplica al
coneixement les que estan destinades a actualitzar el coneixement (accions internes).
A diferència de la ment, el subconscient té permès un accés directe al coneixement i,
per tant, els comportaments també. Això és així perquè al subconscient se li suposen
aquelles accions de les que la ment n’és menys “conscient” i realitza de manera més
automatitzada; o sigui, sense pensar en com les ha de realitzar, però realitzant-les
adequadament per l’estat de l’entorn.

4.6.1. Comportaments i accions
Un comportament és una funció que genera accions basant-se en el coneixement i els
objectius que la ment li ha marcat en entrar a l’estat de comportament que el conté.
Per mitjà d’aquestes accions el comportament expressa la seva voluntat de modificar
l’estat del cos i del coneixement amb l’objectiu de que l’agent realitzi el
comportament que ell representa. Hi ha tres tipus d’accions que un comportament pot
generar:
•

Acció externa: correspon a una actualització de l’estat del cos i representa
qualsevol de les accions que el cos realitza.

•

Acció interna: correspon a un actualització de l’estat del coneixement i
representa una deducció.

•

Preacció: no correspon a una acció definitiva en si, sinó a informació relativa
a una acció que posteriorment serà fusionada amb preaccions similars d’altres
comportaments per formar una única acció.

4.6.1.1. Accions externes
L’agent no té un control directe sobre el seu cos (veure l’apartat “3.2.Encapsulament”
(pàgina 15)), sinó que ha de manipular el seu cos per mitjà d’ordres que el sistema
motor haurà d’interpretar i aplicar (si és possible) sobre el cos (veure l’apartat
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“3.2.2.Interfície de sortida” (pàgina 18)). Per manipular el cos l’agent es serveix de
dos tipus d’accions externes:
•

Acció genèrica: la pot generar qualsevol dels dos tipus d’agents i correspon a
una acció que només l’usuari n’entén el significat, formada per un
identificador d’acció i un conjunt d’atributs.

•

Acció de locomoció: només la pot generar un agent d’ésser viu i correspon a
una ordre de locomoció (veure el capítol “Capítol 5.Agents: comportaments de
locomoció” (pàgina 65) per la descripció d’una acció de locomoció i la manera
en com el sistema motor l’ha d’aplicar).
Taula 4.6.1.1.1: atributs d’una acció externa genèrica.

Atributs d’una acció genèrica

Descripció

Identificador

Identificador del tipus d’acció que representa.

Paràmetres

Paràmetres amb què s’ha d’aplicar l’acció.

4.6.1.2. Accions internes
Per emular un simple mecanisme de deducció els comportaments poden generar
accions internes, les quals aporten informació sobre conclusions a les que l’agent ha
arribat i, per tant, cal aplicar-les sobre el coneixement per tal d’actualitzar-lo a la nova
creença que té l’agent sobre l’entorn.
Només es disposa d’un tipus d’acció interna, la qual permet actualitzar el coneixement
com si d’una sensació es tractés, exceptuant el fet de que no es percep per cap sentit.
Aquest criteri és útil, doncs cal recordar que una sensació aportava informació de
reconeixement, la qual cosa es correspon amb l’objectiu d’una acció interna:
•

Acció sensorial: la pot generar qualsevol dels dos tipus d’agents i conté
exclusivament una sensació; les limitacions en els tipus de sensació que pot
contenir es corresponen amb els tipus de sensació que l’agent pot percebre.
Taula 4.6.1.2.1: atributs d’una acció interna sensorial.
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Atributs d’una acció sensorial

Descripció

Sensació

Qualsevol de les sensacions permeses per l’agent
durant la percepció.

4.6.1.3. Preaccions
Hi ha casos en què convé que l’agent expressi la combinació de diversos
comportaments simples en una sola acció, de manera que l’agent realitzi un únic
comportament, però més complex. Aquesta és la idea rera les preaccions, on cada
comportament que ha de ser combinat genera la informació relativa a l’acció que ell
voldria efectuar, la qual serà combinada posteriorment amb les preaccions d’altres
comportaments per obtenir una única acció que reflecteixi en cert grau el desig de
cadascun dels comportaments.
Per determinar el grau en què l’acció resultant representarà cadascun dels
comportaments que hi intervé, una preacció portarà associat un valor de prioritat.
Aquest valor no segueix cap norma concreta i només serà conegut i entès pels
comportaments que el generen i l’encarregat de fusionar les preaccions.
Les úniques preaccions existents corresponen a preaccions de locomoció, de manera
que un cop combinades generaran una acció externa de locomoció (veure el capítol
“Capítol 5.Agents: comportaments de locomoció” (pàgina 65) per com es generen
aquestes preaccions).

4.6.2. Components del subconscient
Un agent pot estar realitzant més d’un comportament simultàniament, de manera que
a partir de comportaments més simples es pot obtenir un comportament més complex.
A més, alguns comportaments han de ser específics dels estats de comportament en
què l’agent es troba, mentre que d’altres han d’estar sempre presents, variant només
lleugerament entre canvis d’estat de comportament. D’aquí neix la idea de distingir
entre dos tipus de comportaments:
•

Comportaments locals: són els comportaments que un estat conté i la seva
existència està lligada al temps que l’agent s’està en aquest estat.

58

OPENDOORIA

•

4. AGENTS: ARQUITECTURA

Comportaments globals: són comportaments que comencen l’existència junt
amb l’agent i continuen existint quan l’agent canvia d’estat, podent variar els
seus paràmetres en cada transició d’estat.

Encara existeix un tipus més de comportament, el qual és un tipus especial de
comportament global orientat exclusivament a fusionar les preaccions d’un tipus:
•

Comportaments de fusió: com els comportaments globals, estan sempre
presents en l’agent i fan la funció de fusionar les preaccions; per tant, existeix
un comportament de fusió per cada tipus de preacció que els comportaments
poden generar i són els últims en ser executats per assegurar que tenen en
compte totes les preaccions.

Per tant, el subconscient estarà format per:
•

Comportaments locals, els quals seran totalment especificats per l’usuari per
cadascun dels estats de comportament (veure l’apartat “4.5.1.1.Estats” (pàgina
52) per com es defineixen).

•

Comportaments globals, els quals estaran sempre presents en l’agent i l’usuari
només podrà especificar-ne els paràmetres per cada estat (veure l’apartat
“4.5.1.1.Estats” (pàgina 52) per com definir els paràmetres).

•

Comportaments de fusió, els quals estaran sempre presents i l’usuari no els
podrà modificar de cap manera.

Un agent de control no disposa de cap comportament global, mentre que un agent
d’ésser viu es crea junt amb els següents comportaments:
•

Comportaments globals:
o Estimar moviment
o Evitar obstacles
o Contenir

•

Comportaments de fusió:
o Locomoció
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4.6.3. Fases del subconscient
Per tal de que l’agent expressi els comportaments seleccionats per la ment, el
subconscient realitza els següents passos:
1. Obté les accions i preaccions que els comportaments generen.
2. Genera les accions a partir de les preaccions.
3. Envia les accions externes al sistema motor.
4. Aplica les accions internes al coneixement.

Genera les següents accions
dels comportaments actius

Callbacks de
comportaments

Executa les accions generades

Callback
del cos

Coneixement

Figura 4.6.3.1: fases del subconscient.
4.6.3.1. Obtenció d’accions i preaccions
El subconscient ordena a cadascun dels comportaments locals i globals que generin
les seves accions. Com que hi ha casos en què pot ser important l’ordre en què
s’executen els comportament i, per tant, l’ordre en què es recullen i s’aplicaran les
accions que aquests generen (per exemple, en el cas d’aplicar dues accions internes
que afectin al mateix atribut d’un mateix record, la segons en ser aplica és la que
prevaldrà), es segueix el següent criteri en l’ordre d’execució dels comportaments:
1. Comportaments globals, sense cap ordre en concret
2. Comportaments locals, en l’ordre en què són afegits a l’estat que els conté
Aquest criteri sembla lògic, doncs el comportament que destaca més en l’agent és
aquell que regeixen els comportaments locals, pels quals l’usuari podrà decidir-ne
l’ordre d’execució i, per tant, la seva prioritat (veure l’apartat “4.5.1.1.Estats” (pàgina
52) per com establir els comportaments locals).
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4.6.3.2. Fusió de preaccions
Com ja s’ha dit, les preaccions són fusionades i convertides en una sola acció per
cadascun dels tipus de preaccions existents pels comportaments de fusió. Com que cal
assegurar que aquests comportaments tinguin en compte totes les preaccions, és
imprescindible que els comportaments de fusió s’executin després dels altres tipus de
comportaments, els quals són els únics que poden generar preaccions.
Per tant, en aquest pas el subconscient dóna a cada comportament de fusió les
preaccions del tipus que li corresponen i en recull l’acció que genera.
4.6.3.3. Aplicació de les accions externes
Cal recordar que l’agent governa el seu cos a través del sistema motor (veure l’apartat
“3.2.2.Interfície de sortida” (pàgina 18) pel funcionament del sistema motor). Com
que les accions externes són accions destinades a modificar l’estat del cos, el
subconscient les envia al sistema motor per tal de que aquest les interpreti i apliqui
sobre el cos.
4.6.3.4. Aplicació de les accions internes
A diferència de les accions externes, les internes estan destinades a alterar l’estat del
coneixement, del qual el subconscient en té un accés directe.
L’única acció interna existent és l’acció sensorial, la qual s’aplica sobre el
coneixement de la mateixa manera que ho faria la percepció amb la sensació que
l’acció conté, però amb algunes diferències degudes a no ser una sensació captada per
un sentit:
•

No es filtre la sensació.

•

No es modifiquen els estats de percepció.

•

Si la sensació aporta informació del vehicle de locomoció i el record d’aquest
és invàlid, no s’actualitza el vehicle de locomoció.

Veure l’apartat “4.2.4.Actualització del coneixement” (pàgina 31) per una descripció
del procés que segueix la percepció per actualitzar el coneixement a partir d’una
sensació.
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4.6.4. Comportaments inclosos en OpenDoorIA
OpenDoorIA inclou els següents comportaments:
•

Comportament “estimar moviment”: estima la posició probable d’aquelles
entitats que s’han deixat de percebre.

•

Comportaments de locomoció: veure el capítol “Capítol 5.Agents:
comportaments de locomoció” (pàgina 65) per quins són i la descripció de
cadascun.

4.6.5. Comportament “estimar moviment”
Que una entitat no s’estigui captant no vol dir que no s’estigui movent. Així que un
ésser viu deixa de percebre’n un altre que es desplaçava, instintivament ho compensa
fent una estimació d’on es pot trobar l’entitat. Aquest és l’objectiu del comportament
“estimar moviment”.
Si un agent d’ésser viu no disposés d’aquest comportament, en deixar de percebre una
entitat basaria les seves accions relatives a l’entitat en l’última posició percebuda.
Això resulta en un agent poc realista especialment en aquells casos on l’objectiu
principal del comportament que realitza l’agent sigui una entitat mòbil.
Exemple:

Un ésser n’està perseguint un altre i en un moment donat el perseguit gira
una cantonada, quedant fora del camp de percepció del perseguidor.
Sense el comportament “estimar moviment” el perseguidor abandonarà la
persecució abans d’arribar a la cantonada (els sentits confirmaran
l’absència de l’entitat perseguida així que l’última posició que se’n
recorda entri dins el seu camp de percepció). En canvi, gràcies al
comportament “estimar moviment”, el perseguidor actualitzarà la posició
del perseguit, la qual quedarà tot el trajecte fins a la cantonada fora del
camp de percepció dels sentits, provocant que el perseguidor arribi fins a
la cantonada. Allà segurament la posició estimada tornarà a estar dins el
camp de percepció, de manera que, o es continuarà la persecució si el
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perseguit torna a estar dins el camp de percepció, o aquesta s’abandonarà
si el perseguit ja no es troba present.
“Estimar moviment” no intenta imitar el raonament que faria una persona sobre la
posició on una entitat no percebuda es pot trobar, sinó més aviat en la consciència més
simple dels animals.
Per imitar la consciència per part d’un ésser viu del fet de que com més temps
transcorre des del moment en què l’entitat s’ha deixat de percebre més improbable és
que tal entitat es trobi on s’espera, el comportament deixa d’estimar la posició d’un
entitat passat una certa quantitat de temps. Això també té l’avantatge de reduir el cost
necessari de CPU, en aplicar-se el comportament sobre un grup reduït d’entitats. A
més, per simular diferents nivells de consciència, l’usuari pot establir aquest temps
per cadascun dels estats de comportament. Per defecte el temps d’estimació val 5
segons. Un valor igual a 0 o negatiu desactiva el comportament, evitant que es
malgasti CPU.
Com que estimar el moviment de les entitats és innat en els animals i humans,
principals objectius dels agents d’OpenDoorIA, aquest comportament es troba com a
comportament global. D’aquesta manera el comportament continua actiu entre
transicions d’estat, o d’altra banda es deixaria d’estimar la posició de qualsevol entitat
cada cop que es canviés d’estat.
4.6.5.1. Com funciona
El comportament “estimar moviment” realitza el següent procés:
1. Obté el record de les entitats físiques foranes que tenen el vehicle de
locomoció vàlid, no s’han percebut aquest cicle i tampoc han superat el temps
màxim d’estimació de moviment.
Un entitat es selecciona si ∀e(t màx < −e ) ∧ V , on
e : exposició (veure l’apartat “4.3.2.3.Estats de percepció” (pàgina 41)

per la seva descripció)
t màx : temps màxim que el comportament s’aplica sobre les entitats que
s’han deixat de percebre
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V:

validesa

del

vehicle

de

locomoció

(veure

l’apartat

“4.3.2.5.Validesa del vehicle de locomoció” (pàgina 43) per la seva
descripció)
2. Calcula l’increment de posició probable que pot efectuar l’entitat durant
aquest cicle basant-se en la velocitat lineal recordada.

∆ p = v ⋅ ∆t , on
∆ p : increment de posició estimat per l’entitat
v : velocitat lineal recordada
∆t : temps transcorregut des de l’última actualització de l’agent

3. Pregunta al detector de col·lisions del mapa quina part de l’increment de
posició pot efectuar l’entitat sense col·lidir.
Per una col·lisió → p1 = p 0 + vu ⋅ Dcol , on

p1 : nova posició estimada
p 0 : posició recordada
vu : velocitat lineal recordada unitària

Dcol : distància fins a col·lidir
Per cap col·lisió → p1 = p 0 + ∆ p
4. Genera una acció interna sensorial que només aporta l’identificador d’entitat i
la nova posició estimada.

4.7. Sistema motor
Equival a la interfície de sortida (veure l’apartat “3.2.2.Interfície de sortida” (pàgina
18)).
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Capítol 5. Agents: comportaments
de locomoció
Un agent d’un ésser viu pot utilitzar els següents comportaments de locomoció
implementats en OpenDoorIA:

•

Anar: recorre el camí més òptim fins al destí.

•

Evitar obstacles: evita els obstacles dinàmics.

•

Contenir: es manté dins les zones transitables.

•

Perseguir: persegueix una entitat.

•

Fugir: fuig d’una entitat.

•

Vagar: es desplaça aleatòriament, però amb suavitat.

Addicionalment, alguns d’aquests comportaments n’utilitzen uns altres d’interns, no
accessibles directament per l’usuari:

•

Buscar: va fins a un punt destí.

•

Arribar: com buscar, però aturant-se al punt destí.

Cada comportament de locomoció basa el seu funcionament en corregir la velocitat
actual que porta el vehicle de locomoció, de manera que el dirigeixi cap el seu
objectiu. Per fer-ho dóna la velocitat desitjada a la que el vehicle hauria d’anar
(preacció), esperant que un procés posterior (comportament de fusió) en calculi la
força de correcció necessària que el cos haurà d’exercir per obtenir aquesta velocitat
desitjada (veure l’apartat “4.6.1.3.Preaccions” (pàgina 58) per la descripció de les
preaccions i l’apartat “4.6.2.Components del subconscient” (pàgina 58) per la
descripció dels comportaments de fusió). L’avantatge d’aquesta manera de procedir és
que cada comportament només té en compte els elements estrictament necessaris per
realitzar el comportament que representen, suposant que la resta d’elements ja els
tindrà en compte un altre comportament.

65

OPENDOORIA

5. AGENTS: COMPORTAMENTS DE LOCOMOCIÓ

Alguns comportaments permeten que l’usuari especifiqui la magnitud de la velocitat
desitjada (VD) en què s’han d’executar més una variació d’aquesta velocitat (Var).
Durant la inicialització del comportament aquest escull la velocitat a la que farà anar
el vehicle de locomoció triant un valor a l’atzar d’entre el rang [ VD – Var, VD + Var

].

5.1. Vehicle de locomoció
Per fer genèrics els comportaments de locomoció se suposa que l’agent controla un
vehicle de locomoció, indistintament de si correspon directament al cos físic o
indirectament a un segon vehicle conduït pel mateix cos físic (un cotxe, un cavall,
etc.).
El vehicle escollit és molt simple: una massa puntual. Això té l’avantatge de
simplificar el càlcul dels comportaments de locomoció i generalitzar, però té
l’inconvenient de que no és gaire apropiat per casos on calgui una acurada simulació.
Taula 5.1.1: atributs del propi vehicle de locomoció.
Atributs del vehicle de locomoció

Descripció

Posició

Vector de posició en relació a l’origen del món.

Velocitat lineal

Vector de velocitat lineal en relació als eixos del
món.

Orientació

Parella

de

vectors

d’orientació

<endavant,

amunt> en relació als eixos del món.
Força externa (*)

Suma de les forces externes actuant sobre el
vehicle de locomoció.

Massa

Massa.

Força lineal màxima

Magnitud de la força lineal màxima que el
vehicle pot exercir.

Velocitat lineal màxima

Magnitud de la velocitat lineal màxima a la que
el vehicle pot anar.
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(*) La força externa no està realment formant part del vehicle de locomoció, però per

simplificar s’inclou en aquesta taula (veure l’apartat “4.3.2.Records” (pàgina 38)
per saber on es guarda).

5.2. Comportaments de locomoció complexos
Cadascun dels comportaments és força inútil per si sol, però la idea és que es
combinin entre ells per obtenir un comportament conjunt de locomoció complex i
realístic. Per això cal un mecanisme per combinar-los, tenint en compte la importància
relativa de cadascun respecte els altres en cada instant. Així, es segueix un procés on
s’executen tots els comportaments de locomoció i finalment es combinen per obtenir
una sola acció de locomoció:
1. Cadascun del comportaments de locomoció genera una preacció de locomoció
que consta de:
o Velocitat desitjada: representa el mitjà pel qual el comportament
espera assolir l’objectiu.
o Distància a l’objectiu: per prioritzar les diferents velocitats desitjades
s’agafa el criteri de que com més a prop de l’objectiu estigui un
comportament més prioritària serà la seva velocitat desitjada. Això té
sentit, doncs si l’objectiu és molt distant “es té temps” per corregir la
velocitat; mentre que si l’objectiu és proper, no corregir la velocitat
aviat pot implicar donar voltes prop de l’objectiu sense arribar a
assolir-lo mai. Si el comportament no vol corregir la velocitat actual (i,
per tant, no aporta una velocitat desitjada) ho indica amb una distància
negativa.
Exemple:

Un ésser realitza els comportaments anar a X i evitar

obstacles. Entre X i l’entitat hi ha un obstacle, pel que la
distància a l’objectiu d’evitar obstacles serà menor que la
d’anar a i, per tant, tindrà més pes evitar obstacles que

anar a, esquivant l’obstacle. Un cop esquivat l’obstacle
se’n troba un altre, però abans està X i, per tant, ara té més
pes anar a, pel que no s’intenta esquivar l’obstacle i
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s’arriba a X.
2. Es calcula la prioritat de cadascun dels comportaments de locomoció com la
inversa de la distància (com menor és la distància major és la prioritat del
comportament):
o Per Di < 0 → es descarta el comportament i
o Per Di = 0 → Pi = ∞
o Per Di > 0 → Pi =

1
, on
Di

Pi : prioritat del comportament i
Di : distància a l’objectiu del comportament i
3. Es combinen ponderadament les velocitats desitjades per obtenir una sola
velocitat desitjada que representi els interessos de cadascun dels
comportaments de locomoció:
NC

o

vD =

∑v ⋅P
i

i

i

NC

∑P

, on

j

j

vD : velocitat desitjada resultant
vi : velocitat desitjada pel comportament i
NC : número de comportaments de locomoció

4. Es limita la velocitat desitjada a la velocitat màxima que permet el vehicle de
locomoció:
o

(

)

vD = vDu ⋅ min vD , Vmàx , on
vDu : velocitat desitjada unitària

Vmàx : velocitat màxima
5. Es calcula força de correcció que ha d’exercir el cos per assolir la velocitat
desitjada:
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FL =

vD − v0
⋅ m , on
∆t

FL

FL : força de correcció

v0

v0 : velocitat actual

vD

∆t : temps transcorregut des de

l’última actualització de l’agent
m : massa

Figura 5.2.1: càlcul de la

força de correcció.
6. Es contraresta les forces externes que actuen sobre el vehicle de locomoció:
o

FL = FL − FE , on
FE : suma de les forces externes actuant sobre el vehicle de
locomoció

7. Es limita la força de correcció a la força màxima permesa:
o

(

)

FL = FLu ⋅ min FL , Fmàx , on
FLu : força de correcció unitària

Fmàx : força màxima
L’acció de locomoció resultant constarà de:
•

FL : força lineal que el cos ha d’exercir

•

∆t : temps d’aplicació de la força lineal (equival a l’increment de temps

transcorregut des de l’última actualització de l’agent)
•

Vmàx : velocitat màxima que permet el vehicle de locomoció

Aquesta s’enviarà al cos per a que l’usuari li apliqui la força lineal durant l’interval de
temps indicat, esperant provocar una acceleració lineal que permeti obtenir al cos la
velocitat desitjada resultant de la combinació dels diferents comportaments de
locomoció (limitant-la a Vmàx, doncs és la màxima velocitat que permet el vehicle de
locomoció). L’usuari haurà de transformar el cos de la manera següent:

(

)

1. Càlcul de l’acceleració lineal: a = FL + FE m

(

2. Càlcul de la nova velocitat: v = min v 0 + a ⋅ ∆t , Vmàx )
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3. Càlcul de la nova posició: p = p 0 + v 0 ⋅ ∆t + a ⋅ (∆t ) 2 / 2 , ó p ≈ p 0 + v ⋅ ∆t
o

a : acceleració lineal

o

FL : força lineal de l’acció de locomoció

o

FE : suma de les forces externes que actuen sobre el vehicle

o

m : massa del vehicle

o

v : nova velocitat lineal

o

v0 : velocitat lineal inicial

o

∆t : interval de temps durant el que s’ha d’aplicar la força

o Vmàx : velocitat màxima permesa pel vehicle
o

p : nova posició

o

p 0 : posició inicial

Mai s’ha d’aplicar directament el canvi de posició, sinó que s’ha de passar el
moviment que realitza el cos per un detector de col·lisions, alterant la seva posició i
velocitat si es produeix una col·lisió (tot i que l’agent intenti anar per zones
transitables, recordar que només té una creença sobre l’estat de l’entorn). Com que la
majoria de detectors de col·lisions utilitzen una línia recta per simplificar els càlculs,
es pot optar per utilitzar la segons opció del càlcul de la nova posició, on se suposa
que la velocitat es manté durant tot l’interval. També es pot utilitzar la primera opció
tirant una línia recta entre el punt inicial i final.
Tot aquest procés implica que la posició i velocitat finals poden no ser els esperats per
l’agent, i per simplificar el procés de reconeixement d’aquestes alteracions s’ha optat
perquè l’usuari notifiqui al següent cicle d’actualització l’estat real del vehicle de
locomoció (veure l’apartat “4.1.1.6.Sensacions d’orientació” (pàgina 27) per com s’ha
d’indicar).
Hi ha una sèrie de paràmetres que no es contemplen en l’acció de locomoció i es
deixen a càrrec de l’usuari:
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No s’indica l’estil de locomoció amb què s’ha de desplaçar el cos: l’usuari
haurà de mapejar la força de locomoció a una taula d’estils pròpia i aplicar
l’estil que toqui (i les transicions entre estils). Això té els avantatges:
o Simplifica els comportaments de locomoció.
o Els comportaments de locomoció són independents de les habilitats

amb les que es pot desplaçar el cos.
•

No es té en compte incompatibilitats amb altres accions que estigui realitzant
el cos: l’usuari haurà de controlar si l’acció es pot dur a terme o no.

•

No es té en compte l’orientació: tret que hi hagi algun altre comportament que
afecti l’orientació, s’espera que aquesta estigui alineada amb la velocitat.
L’usuari haurà de controlar que no es produeixin canvis bruscs en aquells
casos en què la velocitat giri massa ràpid (especialment quan aquesta
inverteix el seu sentit en un o pocs cicles).

•

No es té en compte si la locomoció és possible: per exemple, una persona no
pot avançar si no toca a terra, però un ocell si. Es dóna per fet que les àrees
que formen el mapa són vàlides per l’agent i que el sistema de física de
l’aplicació ja forçarà l’ésser a una correcta locomoció per aquelles accions
que poguessin saltar-se les limitacions físiques de l’ésser (per exemple,
enganxar a terra un animal terrestre).

5.3. Comportament “buscar”
Donat un punt de destí i una magnitud de velocitat desitjada, dirigeix el vehicle de
locomoció cap aquest destí i a amb la velocitat desitjada, limitant-la a la velocitat
màxima que el vehicle permet.
La velocitat desitjada serà aquella que porti més ràpidament al punt de destí, la qual
serà el vector que uneix el vehicle de locomoció amb el destí. Per tant, tot el que fa el
comportament “buscar” per obtenir la seva velocitat desitjada és limitar el mòdul
d’aquest vector a la velocitat desitjada (o la màxima del vehicle si la desitjada la
supera).
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La seva prioritat vindrà donada per la distància al punt de destí, doncs com més a prop
del punt de destí més “ganes” ha de demostrar l’agent d’assolir-lo en veure’l cada cop
més assequible.

(

)

v D = P − O u ⋅ min (VD , Vmàx )

P

D = P−O

vD

On,
O

•

v D : velocitat desitjada

•

D : distància a l’objectiu

•

P : punt de destí

•

O : posició del vehicle de locomoció

•

VD : velocitat desitjada per l’usuari

•

Vmàx :

velocitat

trajectòria
seguida
velocitat actual

Figura 5.3.1: comportament

màxima

permesa

“buscar”.
pel

vehicle de locomoció

Una característica important a tenir en compte en aquest comportament és que sempre
manté la velocitat desitjada, fins i tot en arribar al punt de destí, de manera que si no
es controla el comportament adequadament resultarà en un vehicle de locomoció
oscil·lant al voltant del punt de destí.

5.4. Comportament “arribar”
Correspon a una variació del comportament “buscar”, on en aproximar-se al punt de
destí es redueix la velocitat fins a aturar-s’hi. Així, lluny del punt de destí es comporta
exactament igual que el comportament “buscar”.
El comportament “arribar” calcula quina és la distància mínima a partir de la qual el
vehicle pot frenar a temps per aturar-se al punt de destí.
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 D
v D = P − O u ⋅ min (VD , Vmàx ) ⋅ min1,
 Dmín

(

)





P
vD

D = P−O
Dmín

min (VD ,Vmàx )
=
2 ⋅ a màx

a màx =

2

O

Fmàx
m

trajectòria
seguida
velocitat actual

Figura 5.4.1: comportament

On,

“arribar”.
•

v D : velocitat desitjada

•

D : distància a l’objectiu

•

P : punt de destí

•

O : posició del vehicle de locomoció

•

VD : velocitat desitjada per l’usuari

•

Vmàx : velocitat màxima permesa pel vehicle
de locomoció

•

Dmín : distància mínima per poder frenar a
temps

•

a màx : acceleració màxima permesa pel
vehicle de locomoció

•

Fmàx : força màxima que el vehicle de
locomoció pot exercir

•

m : massa del vehicle de locomoció

5.5. Comportament “anar”
Donat un punt de destí i una magnitud de velocitat desitjada, el comportament “anar”
dirigeix el vehicle de locomoció cap aquest destí a la velocitat desitjada (limitant-la a
la velocitat màxima permesa pel vehicle), recorrent el camí més òptim sense tenir en
compte les entitats.
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Quan un ésser viu vol anar a un punt distant, no pensa en els petits obstacles que es
trobarà pel camí i com evitar-los, sinó que pensa en la seqüència de llocs que ha de
travessar per arribar-hi. Per tant es pot dir que primer planifica d’una manera general
el camí que seguirà i després executa aquest camí fixant-se en quan cal girar, avançar,
retrocedir, evitar els petits obstacles, etc., a mesura que va avançant pel camí, però no
abans.
Així, el comportament es divideix en dos components on cadascun realitza una fase
clarament diferenciada:
1. Planificador: cerca el camí més òptim entre dos punts.
2. Director: dirigeix l’agent pel camí trobat.

Destí

Planificador

Ruta

Director

Mapa

Preaccions de
locomoció

Vehicle

Figura 5.5.1: arquitectura del comportament “anar”.

El planificador només s’executarà durant la inicialització del comportament, el qual
donarà una ruta al director perquè la segueixi en els cicles d’actualització, fins a
arribar al destí. Per aquest motiu la cerca del camí interessa que sigui ràpida.

5.5.1. Planificador

La idea principal amb la que es basa és veure el mapa com una xarxa de camins, la
qual és representada per un graf dirigit on els nodes són els portals i les arestes les
connexions existents entre el portals (veure l’apartat “4.3.4.Mapa” (pàgina 44) per una
descripció del mapa). Efectivament, com que un portal representa una transició
possible des d’una àrea cap a una altra i cada àrea coneix els portals que conté, en surt
un graf que conté tots els camins possibles (portals que s’han de travessar) per anar
entre dos portals i, indirectament, entre dues àrees, què és el que s’està buscant.

74

OPENDOORIA

5. AGENTS: COMPORTAMENTS DE LOCOMOCIÓ

Tenir el mapa en aquesta representació no només s’adiu amb el procedir d’un ésser
viu real, sinó que hi permet aplicar un algoritme especialitzat en cercar camins en un
graf. Concretament el planificador utilitza l’algoritme A*.
5.5.1.1. Cost d’un camí

Una aresta del graf, a més d’indicar una connexió entre dos portals, tindrà associada
una funció de cost, la qual donarà el cost de viatjar per entre els dos portals. Aquest
cost és important per determinar el camí més òptim entre dos àrees, doncs no
necessàriament aquell que conté menys portals travessats és el més òptim; sinó que ho
serà aquell pel qual el cost de recorre’l sigui menor. També cal deixar clar que el cost
no ha de perquè limitar-se a ser una mesura exclusivament de la distància, sinó que
també pot ser molt bo que contempli altres aspectes, com ara el tipus de terreny. De
fet, com més aspectes contempli més realista serà la decisió que prengui l’agent sobre
el camí més òptim a seguir.
Per una màxima generalització del mapa, es deixa la responsabilitat de calcular el cost
de travessar una aresta a mans de l’usuari. Per accelerar els càlculs l’usuari podria
voler tenir els costos entre portals precalculats, motiu pel qual quan se li demani el
cost pel portal de destí també se li subministrarà el portal que s’acaba de travessar, de
manera que l’usuari podrà retornar immediatament el cost que tingui emmagatzemat
d’anar del portal d’origen (ja travessat) al de destí (incloent el cost de travessar-lo).
5.5.1.2. Cerca del camí: algoritme A*

L’algoritme A* recorre el mapa (graf) creant uns nodes que representen els diversos
llocs (portals) del mapa que ha explorat (o ha d’explorar). Aquests nodes li permeten
conèixer el progrés de la cerca i també dirigir-la cap el probable camí més òptim.
Taula 5.5.1.2.1: atributs d’un node creat per l’algoritme A*.
Atributs d’un node

Descripció

Portal

Portal que el node representa.

Àrea

Costat del portal que el node representa.

Node de procedència

Per poder reconstruir el camí en trobar el destí.

g (de goal)

Cost del camí seguit per arribar fins a aquest node.

75

OPENDOORIA

5. AGENTS: COMPORTAMENTS DE LOCOMOCIÓ

Atributs d’un node

Descripció

h (de heuristic)

Estimació del cost per anar des d’aquest node fins al destí.

f (de fitness)

Suma de g i h; és a dir, estimació del cost d’anar de l’origen
al destí passant per aquest node.

L’atribut h és el que permet dirigir la cerca cap el destí, doncs cada cop que
l’algoritme escull el següent node a explorar tria aquell pel qual f sigui menor, la qual
depèn de h. El valor de h no es pot conèixer (precisament s’està buscant el camí del
que en vol representar el cost), de manera que es fa una estimació del seu valor. Com
més acurada al cost real sigui més ràpid es trobarà el camí. Per altra banda decidir el
seu valor no pot involucrà masses operacions, o l’algoritme anirà a pas de tortuga.
Així es decideix prendre com estimació la distància en línia recta fins a l’objectiu.
Per realitzar la cerca, A* manté dos conjunts de nodes:
•

Nodes oberts: nodes que estan pendents de ser explorats.

•

Nodes tancats: nodes que ja han sigut explorats.

Un node es considera explorat si per cadascun dels nodes que té una aresta d’entrada
procedent d’ell s’ha calculat els corresponents costos i col·locat al conjunt de nodes
oberts (per explorar en un futur). Com que a un node s’hi pot haver arribat des de dues
àrees diferents (en aquells casos en què el portal sigui bidireccional) el node també
conté l’àrea per la que s’haurà de realitzar aquest procés d’exploració.
Aquests dos conjunts són útils per aquells casos en què s’arriba a un mateix node
seguint un camí diferent. Gràcies a ells es pot determinar si el nou camí és millor o no
que l’anterior.
Pel que fa als punts d’origen i destí, aquests es tracten com si fossin els portals d’inici
i destí. Així es comença la cerca expandint el portal corresponent al punt d’origen i,
com que realment aquests no es troben al mapa en forma de portals, cada cop que
s’expandeix un node es controla si s’està expandint des de l’àrea que conté el punt de
destí per tal d’afegir el portal de destí a la cerca.
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Finalment, l’algoritme A* utilitzat queda en pseudocodi com segueix:
Crea els nodes pels portals que conté l’àrea inicial
Afegeix els nodes al conjunt d’oberts
Mentre el conjunt d’oberts no estigui buit
Sigui N el node extret del conjunt d’oberts amb menor f
Si N correspon al punt destí llavors
Retornar N // S’ha trobat un camí
Fi del si
Per cada portal P al que es pot anar des de N fes
Crea un node per P
Si existeix un node a oberts o tancats amb menor g llavors
Continua amb el següent portal
Sinó
Elimina el node trobat
Afegeix el nou node al conjunt d’oberts
Fi del si
Fi del per
Afegeix N al conjunt de tancats
Fi del mentre
Retorna nul // No s’ha trobat cap camí

Evidentment, l’algoritme només s’executa quan els punts d’origen i destí es troben en
àrees diferents.
En cas de que el punt de destí no es trobi en cap àrea o no hi hagi un camí fins a l’àrea
destí, el comportament senzillament no fa res més i acaba aquí.
5.5.1.3. Construcció de la ruta

Un cop trobat un camí vàlid, cal guardar la informació necessària perquè el director
executi la ruta que permetrà a l’agent seguir el camí, descartant tota la resta.
La ruta amb la que treballa el director consisteix en una pila de subdestins, per la qual
l’element superior sempre indica o bé el següent portal al que l’agent ha d’anar o bé el
punt de destí si no queden més subdestins. Aquesta es construeix recorrent els nodes
en ordre invers a partir del node retornat en finalitzar amb èxit la cerca del camí,
extraient-ne de cadascun només la informació relativa al lloc que representen (punt o
portal).
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En el cas que l’algoritme A* no s’hagi executat, degut a que els punts d’origen i destí
es troben dins la mateixa àrea, la ruta només es construeix apilant el punt de destí.

5.5.2. Director

El director es basa en els següents fets per portar l’agent al destí:
•

En una àrea es pot anar en línia recta entre dos punts qualssevol.

•

Evitar les entitats dinàmiques i contenir-se dins les àrees se n’encarreguen
altres comportaments de locomoció (concretament els comportaments globals
“evitar obstacles” i “contenir” respectivament).

•

Els nodes de la ruta estan apilats de manera que el superior sempre és el
següent node al que cal anar.

•

L’usuari dóna un punt vàlid i correcte quan se li demana el punt més proper
d’un determinat portal que permet travessar-lo.

•

La inèrcia que porti l’agent permetrà travessar el portal en arribar al punt del
portal subministrat.

Tots aquests fets permeten que el director, simplement generant preaccions que
indiquin la velocitat de l’agent necessària per arribar als subdestins de la ruta, faci que
l’agent recorri el camí i arribi al punt de destí. Per generar aquestes preaccions
utilitzarà el comportament “buscar” per anar als subdestins i el comportament
“arribar” per anar al destí final.
És difícil estadísticament (per no parlar dels errors de precisió que cometen els
ordinadors) que un agent estigui exactament en el punt marcat com a subdestí quan es
produeix el cicle d’actualització. Per evitar aquest problema, es decideix que un agent
ha assolit un subdestí així que es troba en l’àrea a la que du el portal del subdestí.
Així, bàsicament el procés del director és:
1. Mentre quedin subdestins a la pila,
a. Obtenir el punt més pròxim al portal de l’element superior que permet
travessar-lo.
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b. “Buscar” el punt obtingut fins que el vehicle de locomoció es trobi en
l’àrea destí del portal.
2. Per l’últim element de la pila (el destí final),
a. “Arribar” al punt de destí.
L’usuari pot especificar la velocitat desitjada pel comportament “anar”, de manera
que aquesta velocitat serà la que es passarà als comportaments “buscar” i “arribar”.
5.5.2.1. Prioritat del comportament

El comportament “buscar” crea una preacció que indica la seva prioritat amb la
distància al seu punt de destí. Això no és interessant pel comportament “anar”, doncs
la seva prioritat és el destí final i no li interessa gaire passar molt a prop dels
subdestins. D’altra banda, utilitzar la distància al destí final pot portar a que el camí
no es realitzi mai si la distància és molt llarga (altres comportaments de locomoció
actius poden evitar permanentment que l’agent travessi el portal), o que es doni major
importància a parts anteriors que a algunes de posteriors (un camí en forma d’U per
exemple), causant una estranya impressió a l’observador. Convé, doncs, arribar a un
compromís que permeti seguir el camí, però sense donar-li excessiva importància fins
que el punt de destí final estigui proper.
La solució que se segueix és la d’utilitzar la distància fins al següent subdestí de la
pila. D’aquesta manera la prioritat augmenta a mesura que l’agent s’acosta al subdestí
actual, però sense arribar a eclipsar els altres comportaments de locomoció que pugui
haver actius. Aquest criteri suposa que no hi haurà àrees excessivament grans ni
petites. De totes maneres, fins i tot en el cas de trobar-se alguna àrea d’aquesta mida
sembla lògic d’esperar que el portal que hi porti també sigui d’una proporció similar,
de manera que la prioritat del comportament segurament s’ajustarà correctament per
tal de que el camí s’executi amb èxit.
Pel comportament “arribar” no caldrà modificar la preacció, doncs el seu destí si que
correspon amb el del comportament “anar”.
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5.6. Comportament “evitar obstacles”
Corregeix la velocitat actual per tal de que es segueixi una trajectòria que eviti
qualsevol col·lisió amb les entitats que es van trobant. Es tracta d’un comportament
global, doncs se suposa que els éssers vius sempre intenten no col·lidir amb els
obstacles.
El comportament primer determina si el vehicle de locomoció va a col·lidir en el
temps més immediat, menyspreant aquelles entitats que no es trobin dins la seva
trajectòria més immediata. Aquesta trajectòria correspondrà a la distància que el
vehicle de locomoció recorri en els pròxims segons, quantitat de temps que pot ser
ajustada per l’usuari per simular diferents nivells d’atenció als obstacles.
Si no es detecta cap col·lisió en el futur més immediat, no és necessari modificar la
velocitat actual i s’indica retornant un –1 a la distància a l’objectiu.
Si, per contra, s’ha detectat una col·lisió, la velocitat desitjada surt de projectar el
vector (posició de l’entitat col·lidida → posició del propi vehicle de locomoció) sobre
l’eix lateral del vehicle de locomoció, el qual al seu torn surt del vector ortogonal a la
velocitat i el component amunt de l’orientació. A continuació se li dóna la magnitud
màxima que el vehicle permet. Si la projecció és nul·la es crea el vector en un dels dos
sentits triat a l’atzar de l’eix.
Amb aquesta velocitat s’aconsegueix que, quan l’agent va a xocar amb un obstacle,
giri verticalment cap el costat on abans sortirà d’una trajectòria de col·lisió amb
l’obstacle.
La prioritat vindrà donada per la distància al punt de col·lisió, doncs sembla lògic que
com més a prop de l’obstacle més imperatiu és evitar-lo. Aquesta distància la
proporcionarà el detector de col·lisions, doncs cal tenir en compte els volums
d’ambdues entitats.

80

OPENDOORIA

5. AGENTS: COMPORTAMENTS DE LOCOMOCIÓ

(

)

))

⋅ Vmàx

O − P = 0 → v D = atzar (− Vmàx , Vmàx ) ⋅ v × u

((

)

(

O − P > 0 → v D = O − P proj. v × u

u

P

On,
•

v D : velocitat desitjada

•

P : posició de l’entitat col·lidida

•

O : posició del vehicle de locomoció

•

v : velocitat del vehicle de locomoció

•

u : component amunt de l’orientació

•

Vmàx : velocitat màxima permesa pel vehicle

vD

de locomoció

O

Figura 5.6.1: comportament

“evitar obstacles”.

5.7. Comportament “contenir”
Corregeix la velocitat actual per tal de que es segueixi una trajectòria que eviti sortir
dels límits de les àrees per les que el vehicle navega. Es tracta d’un comportament
global, doncs se suposa que els éssers vius sempre intenten no sortir de les zones
transitables (i segures, doncs sortir de l’àrea pot implicar no col·lidir amb una paret,
sinó anar a parar a una zona de perill).
Segueix la mateixa idea que el comportament “evitar obstacles”: troba el punt de
col·lisió més immediat amb els límits de les àrees (encara que físicament aquesta no
es pugui produir en ser un límit virtual) i corregeix la velocitat cap el sentit que
permeti allunyar-se més ràpidament de la col·lisió. Per determinar la velocitat
desitjada i la distància a l’objectiu utilitza el mateix criteri que el comportament
“evitar obstacles”. L’usuari també pot especificar la quantitat de temps de previsió de
col·lisió.
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(

)

))

⋅ Vmàx

O − P = 0 → v D = atzar (− Vmàx , Vmàx ) ⋅ v × u

((

)

(

O − P > 0 → v D = O − P proj. v × u

u

P

On,
•

v D : velocitat desitjada

•

P : punt de col·lisió

•

O : posició del vehicle de locomoció

•

v : velocitat del vehicle de locomoció

•

u : component amunt de l’orientació

•

Vmàx : velocitat màxima permesa pel vehicle de

vD
O

Figura 5.7.1: comportament

“contenir”.

locomoció
Perquè aquest comportament permeti travessar els portals és important que les àrees
tinguin un forat allà on hi hagi un portal (o que el detector de col·lisions ho consideri
així).

5.8. Comportament “perseguir”
Donada una entitat i una magnitud de velocitat desitjada, dirigeix el vehicle de
locomoció per tal d’interseccionar amb l’entitat en el mínim temps possible, anant a la
velocitat desitjada (limitada per la velocitat màxima permesa pel vehicle).
Per tant, la velocitat desitjada per aquest comportament és aquella que permeti
interseccionar amb el mínim temps possible amb l’entitat o, si no és possible la
intersecció degut a que l’entitat és més ràpida, és aquella que fa que la distància entre
ambdues entitats augmenti el més lentament possible. Això implica que el
comportament hagi d’estimar el temps fins a l’instant de la intersecció, la qual cosa li
permetrà conèixer la posició d’intersecció i finalment la velocitat que haurà de seguir
el propi vehicle de locomoció; però, per altra banda, per conèixer aquesta posició cal
saber la velocitat desitjada que es seguirà. Aquesta interdependència fa que no sigui
trivial esbrinar el temps d’intersecció
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Per simplificar es pren com a criteri per calcular el temps d’intersecció que l’entitat no
es mou. Aquest criteri fa que l’operació necessària per calcular el punt d’intersecció
sigui ràpida, cometent un error que disminueix amb la proximitat de l’entitat i evita la
necessitat de tenir en compte la possibilitat de que no es produeixi una intersecció.
La posició d’intersecció es calcula suposant que l’entitat no es desviarà de la seva
trajectòria actual. A més, per donar un major realisme, es té en compte les possibles
col·lisions que pot experimentar l’entitat fins al punt d’intersecció, de manera que on
l’entitat col·lideixi serà considerat com la posició d’intersecció, doncs es donarà per
fet que l’entitat no es mourà del punt de col·lisió.
Un cop obtingut el punt d’intersecció s’usarà el comportament “buscar” per anar-hi.
Aquest generarà com a distància a l’objectiu la distància fins al punt d’intersecció, la
qual cosa ja coincideix amb els interessos de prioritat del comportament “perseguir”.

{v

D

}

(

, D ← Buscar Q,VD

)

P

vE

trajectòria
de lentitat

Q = P + vE ⋅ t I
tI =

Q

P−O

min (VD ,Vmàx )

trajectòria
pròpia

vD

On,
•

v D : velocitat desitjada

•

D : distància a l’objectiu

•

Q : punt d’intersecció

•

P : posició inicial de l’entitat

•

O : posició del vehicle de locomoció

•

VD : velocitat desitjada per l’usuari

•

Vmàx : velocitat màxima permesa pel

O

Figura 5.8.1: comportament

“perseguir”.

vehicle de locomoció
•

v E : velocitat de l’entitat

•

t I : temps estimat d’intersecció

velocitat
actual
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5.9. Comportament “fugir”
Es comporta exactament de manera contrària al comportament “perseguir”: la
velocitat desitjada que genera serà la inversa a la que generaria el comportament
“perseguir”, de manera que el vehicle de locomoció fugirà de l’entitat subministrada.
Però la seva prioritat si que serà la mateixa que el comportament “perseguir”, doncs
com més a prop de l’entitat més necessitat ha de demostrar l’agent de fugir-ne.

{v

D

}

, D ← Fugir (E ,VD )

P

vE

trajectòria
de lentitat

v D = −v D

Q

On,
•

v D : velocitat desitjada

•

D : distància a l’objectiu
O

•

E : entitat de la que es vol fugir

•

VD : velocitat desitjada per l’usuari

velocitat
actual

vD
trajectòria
pròpia

Figura 5.9.1: comportament

“fugir”.

5.10. Comportament “vagar”
Dirigeix el vehicle de locomoció d’una manera aleatòria per l’entorn, però de manera
suau.
La velocitat desitjada correspondrà a un vector de magnitud especificada per l’usuari i
la seva direcció caurà, a l’atzar, dins un arc al voltant del component amunt de
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l’orientació i centrat a la velocitat que porti el vehicle de locomoció. Per no generar
moviments bruscs la velocitat desitjada de cada cicle serà una petita variació de
l’anterior. Això fa que si el vehicle està girant en un sentit al següent cicle ho continua
fent, només variant lleugerament la velocitat del gir.
El comportament permet bastants paràmetres de configuració:
•

Magnitud de la velocitat desitjada: velocitat a la que el comportament farà

que l’agent vagi.
•

Angle màxim de gir: màxim angle en què la velocitat desitjada podrà separar-

se de la velocitat del vehicle de locomoció, expressat en graus.
•

Màxim increment angular: màxim increment que pot produir-se en el sentit

de la velocitat desitjada, expressat en graus/segon.
La prioritat del comportament es difícil de dir, doncs no hi ha un objectiu clar en
vagar per l’entorn. Aquí és pren com a criteri que com més gran sigui la velocitat
desitjada menys interès hi ha en vagar per un mateix lloc, de manera que la prioritat
serà menor com més alta sigui la velocitat. Concretament s’escull que la distància a
l’objectiu sigui la distància que es pot recórrer a velocitat desitjada en 5 segons.

(

v D = M rot ⋅ vu ⋅ VD

)

D = 5 ⋅ VD

trajectòria
seguida

α 1 = α 0 + atzar (−ω , ω ) ⋅ ∆t
α 1 < 0 → α 1 = max(α 1 ,−α màx )

velocitat
actual v
a1 D
amàx

α 1 > 0 → α 1 = min (α 1 , α màx )
On,
•

v D : velocitat desitjada

•

D : distància a l’objectiu

•

M rot : matriu de rotació d’ α 1 graus al

voltant

del

component

amunt

de
Figura 5.10.1: comportament

l’orientació
•

vu : velocitat unitària del vehicle de
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locomoció
•

VD : velocitat desitjada per l’usuari

•

α 1 : nou angle de gir

•

α 0 : anterior angle de gir

•

α màx : màxim angle de gir

•

ω : màxim increment angular

•

∆t : temps transcorregut des de l’últim

cicle d’actualització
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Capítol 6. Agents: pipeline

Percep el pas del temps

Percep sensacions

Filtre

Percepció
Callbacks
de sentits

Percep absència de sensacions

Avalua les condicions de transició

Callbacks de
condicions

Coneixement
Elimina els
comportaments
de lantic estat

Pensament

Transciona a
un nou estat
Fixa els
comportaments
del nou estat
Genera les següents accions
dels comportaments actius

Callbacks
dobjectius
Callbacks de
comportaments

Acció
Callback
del cos

Executa les accions generades

OpenDoorIA

Usuari

Figura 6.1: pipeline d’un agent.

1. Inici: l’usuari ordena a l’agent que iniciï un cicle d’actualització.
2. Percep el pas del temps: s’actualitza el rellotge intern a partir de l’increment
de temps subministrat a través de la petició d’actualització.
3. Percep sensacions: s’actualitza el coneixement a partir de les sensacions
recollides pels callbacks de sentits.
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4. Percep absència de sensacions: s’actualitza el coneixement a partir del
reconeixement de l’absència d’entitats allà on se suposava que estaven. Aquest
pas només es realitza en un agent d’ésser viu.
5. Avalua les condicions de transició: es comprova si alguna condició avalua
cert, ja sigui pròpia d’OpenDoorIA o d’un callback de condició; si cap avalua
cert es salta al pas 9, sinó es continua al següent per la primera transició la
condició de la qual avalua cert.
6. Elimina els comportaments de l’antic estat: es neteja el grup de
comportaments actius.
7. Transiciona a un nou estat: s’estableix l’estat destí de la transició seguida
com l’estat actual. Per simplificar el dibuix del pipeline aquí també es realitzen
altres tasques d’una transició d’estat:
a. Estableix els nous llindars d’intensitat.
b. Inicialitza el temps d’estat.
c. Inicialitza les condicions per les transicions del nou estat.
8. Fixa els comportaments del nou estat: s’inicialitzen els comportaments de
l’estat actual, a partir dels objectius retornats pels callbacks d’objectius quan
en tenen d’associats, i s’afegeixen al grup de comportaments actius. També es
modifica els paràmetres dels comportaments globals.
9. Genera les següents accions dels comportaments actius: es recullen les
accions generades pels comportaments actius, ja sigui a partir de
comportaments interns o de callbacks de comportaments.
10. Executa les accions generades: de les accions recollides, s’apliquen les
internes al coneixement i s’envien les externes al callback del cos.
11. Fi: es retorna el flux d’execució a l’usuari.
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Capítol 7. Conclusions
S’ha vist que OpenDoorIA permet crear dos tipus d’agents, sent un una extensió de
l’altre, i com aquests no imposen cap format a l’aplicació que els utilitza, resultant en
què poden ser incorporats a qualsevol aplicació. També s’ha presentat la seva
arquitectura i com aquesta permet tenir un número raonable d’agents executant-se en
temps real, així com idees per augmentar-lo, que, en el cas del agents d’ésser viu,
representa limitar-se a donar una il·lusió d’intel·ligència, doncs és l’únic que
l’observador exigeix, i controlar la freqüència d’actualització dels agents. Finalment
s’ha descrit en detall els comportaments de locomoció utilitzats en els agents d’ésser
viu, com aquests s’ajunten per formar-ne un de més complex i com aprofiten el
sistema de col·lisions de l’aplicació.

7.1. Línies a seguir
Tot i que els agents d’OpenDoorIA compleixen gairebé tots els requisits que hauria de
complir una agent intel·ligent, encara els hi falta complir el requisit de flexibilitat. Per
solucionar-ho en un futur es proposa de millorar la màquina d’estats per tal de que
permeti estats jeràrquics, de manera que es pugui definir els comportaments d’un
agent a diferents nivells d’abstracció. També es té intenció de convertir-la a una
màquina d’estats difosos, doncs això donaria un factor d’incertesa, molt característic
en els éssers vius.
Actualment, com més estats de comportament té un agent més complex es fa
d’obtenir-ne el comportament desitjat, fins al punt de que es perd la característica de
facilitat d’implementació. Una màquina d’estats es segueix i es crea molt més
clarament de manera visual, pel que un projecte a fer en un futur és crear un editor
que permeti crear la màquina d’estats mitjançant una interfície gràfica.
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El vehicle de locomoció que utilitzen els agents d’ésser viu és molt genèric per tal de
que els mateixos comportaments de locomoció es puguin aplicar de manera
independent al tipus de vehicle conduït; però alhora això és un inconvenient per
aquelles aplicacions que necessitin una acurada simulació. Per aquest motiu cal pensar
en crear més tipus de vehicle de locomoció amb els seus propis comportaments de
locomoció. A més s’haurà de permetre que l’agent pugui canviar de vehicle de
locomoció quan aquest canviï de mitjà de locomoció (per exemple, d’anar a peu a
anar en cotxe).
Els entorn grans i complexos són un gran inconvenient pels agents d’ésser viu, doncs
la cerca d’un camí entre dos punts distants implica que l’algoritme A* haurà de
recórrer un gran número d’àrees, fent inviable l’agent a temps real. Per solucionar-ho
convindrà implementar una cerca jeràrquica, la qual es basa en què el mapa agrupi les
àrees en diferents nivells, de manera que es realitza una cerca completa del camí
només pel nivell superior, realitzant cerques parcials pels nivells inferiors.
Hi ha aplicacions que necessiten desar el seu estat per recuperar-lo en un futur. Això
pot implicar als agents pel que en un futur OpenDoorIA proporcionarà la funcionalitat
de llegir / gravar l’estat dels agents.
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Apèndix A. Regles d’ús general
La manipulació de tots els tipus d’objectes per part de l’usuari està
basada en interfícies i identificadors.

Un programa que utilitza OpenDoorIA segueix un esquema semblant al següent:
1. Obtenir la interfície a OpenDoorIA.
2. Crear els universos.
3. Poblar els universos amb agents.
4. Actualitzar els universos “actius” a cada cicle de simulació de l’aplicació.
En sortir de l’aplicació, no cal eliminar explícitament tots els objectes creats amb
OpenDoorIA: OpenDoorIA ja s’encarrega de la neteja.
Les següents regles sobre identificadors i interfícies es compleixen a qualsevol nivell i
per qualsevol objecte. D’aquesta manera es guanya en rapidesa d’aprenentatge sobre
l’ús de la llibreria.

A.1. Identificadors
•

Els objectes d’un mateix tipus es diferencien pel seu identificador. Per tant,
poden haver identificadors repetits entre objectes de tipus diferents, però no
entre objectes del mateix tipus.

•

Un identificador correspon a un enter llarg amb signe, però l’usuari té permès
d’utilitzar només els positius (incloent el 0), doncs els negatius són reservats
per OpenDoorIA. Seria bo de posar algun tipus de protecció contra
identificadors negatius, però per aquesta primera versió es pot deixar aquesta
responsabilitat a l’usuari.
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L’usuari especifica l’identificador que desitja associar a l’objecte. Quan
s’utilitza un identificador erroni en una operació aquesta no es realitza i
s’indica en el valor de retorn que l’operació s’ha avortat. Els diferents casos on
un identificador pot ser erroni són:
o Creació: l’identificador ja està associat a un altre objecte.
o Obtenció de la interfície: no hi ha cap objecte associat a l’identificador.
o Eliminació: no hi ha cap objecte associat a l’identificador.

A.2. Interfícies
L’usuari crea, modifica i elimina els objectes mitjançant una sèrie d’interfícies. El
procés general és modificar l’objecte amb la interfície de l’objecte en si i crear-lo i
eliminar-lo amb una interfície de nivell superior, possiblement d’un altre objecte que
el conté. Això permet que l’usuari tingui:
Una visió global de l’objecte (encapsulació).
S’alliberi de la seva gestió (protecció contra errors).

A.2.1. Punt d’entrada a OpenDoorIA

Totes les interfícies s’obtenen a partir d’una primera (directa o indirectament), que
serà anomenada interfície a OpenDoorIA. Per aquest motiu la llibreria només disposa
d’una funció exportada, la qual retornarà aquesta interfície i farà la funció de punt
d’entrada. Per tant, tots els programes criden aquesta funció per començar a utilitzar
OpenDoorIA.
Taula A.2.1.1: punt d’entrada a OpenDoorIA.
Funció de punt d’entrada a OpenDoorIA
IOpenDoorIA* ObteIOpenDoorIA()

Retorna un punter a la interfície a OpenDoorIA.
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A.3. Fàbriques
Per aquells casos en què és necessari que l’usuari creï objectes d’OpenDoorIA es
proporciona una fàbrica especialitzada pel tipus d’objecte a crear. Aquestes permeten
crear l’objecte amb uns paràmetres inicials (si l’objecte ho requereix) i en retornen la
interfície.
Tret d’algun possible cas especial, la interfície a qualsevol de les fàbriques existents
s’obté directament des de la interfície a OpenDoorIA.

A.4. Tipus elementals
Pels objectes més elementals (com un identificador o un vector) que no té sentit
associar a un identificador i també solen ser d’ús freqüent i comú, no es manipulen a
través d’una interfície, sinó que OpenDoorIA disposa d’un conjunt de tipus per
treballar-hi.
Taula A.4.1: tipus elementals.
Tipus

Descripció

Equivalent en OpenDoor

DIAid

Enter llarg amb signe, tot i que l’usuari

ODid

només té permès d’utilitzar la part positiva
(incloent el 0).
DIAreal

Real de precisió simple.

ODreal

DIAvector Vector de 3 dimensions que disposa d’una

interfície per efectuar operacions típiques de
vectors.
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A.5. Callbacks
OpenDoorIA basa la seva comunicació amb l’usuari en la utilització de callbacks. Per
a una major flexibilitat d’implementació per part de l’usuari s’usarà la llibreria de
callbacks d’OpenDoor.
L’avantatge d’utilitzar aquesta llibreria és que permet a l’usuari d’implementar els
callbacks a partir de mètodes, a més de funcions a l’estil de C.
La desavantatge és una lleugera baixada en el rendiment degut a la sobrecàrrega en la
crida dels callbacks.

Nota d’implementació: des del punt de vista de l’implementació utilitzar la llibreria
de callbacks presenta la gran avantatge de que es pot cridar al callback sense
necessitat de verificar si s’ha assignat a una funció/mètode o no (senzillament
el callback no farà res, però no es penjarà).

A.5.1. Macros de creació de callbacks

Per facilitar la utilització de la llibreria de callbacks es subministra per a cada tipus de
callback dues macros de creació de callbacks. Les macros segueixen sempre el
següent format:
•

Macro per crear un callback de funció: DIA_FUNCIO_#( f )

•

Macro per crear un callback de mètode: DIA_METODE_#( o, m )

On:
•

# = nom descriptiu del tipus de callback que es crea.

•

f = adreça de la funció que farà de callback.

•

o = objecte que conté el mètode que farà de callback.

•

m = adreça del mètode que darà de callback.

Exemple:
void funcio(...);
class Classe {

94

OPENDOORIA

A. REGLES D’ÚS GENERAL

void metode(...);
};
Classe unObjecte;
... DIA_FUNCIO_SENTIT( funcio ) ...
... DIA_METODE_SENTIT( unObjecte, &Classe::metode ) ...

Nota: la llibreria de callbacks treballa amb el que anomena handles a callbacks i, per
tant, les macros realment creen handles a callbacks; però per no embolicar
més l’explicació sobre l’ús dels callbacks es parla de creació de callbacks.

A.6. Algunes interfícies habituals
Algunes interfícies apareixen sovint en OpenDoorIA. Per no repetir-ne la descripció
sempre que se’n faci menció es descriuen aquí.
La principal avantatge de repetir una mateixa interfície és accelerar la corba
d’aprenentatge de l’ús de la llibreria.

A.6.1. Conjunt

A alguns callbacks se’ls hi subministra la interfície a un conjunt d’elements. Aquest
és un recipient que conté elements sense cap ordre en concret. Quan es subministra la
interfície d’un conjunt la seva finalitat sempre és o bé recollir elements de l’usuari o
bé subministrar elements a l’usuari.
Taula A.6.1.1: interfície d’un conjunt.
Interfície dia::IConjunt< TElement >
void Afegeix( const TElement& e )

Afegeix l’element e al conjunt.
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Interfície dia::IConjunt< TElement >
TElement Extreu()

Retorna una còpia d’un dels elements que conté el conjunt i l’elimina del
conjunt.
bool EsBuit() const

Retorna cert si el conjunt no conté cap element; fals en cas contrari.
Si el conjunt no conté elements d’algun dels tipus elementals, llavors contindrà
interfícies; és a dir, punters, motiu pel que extreure un element no l’eliminarà
físicament. En aquells casos en què l’usuari hagi d’extreure interfícies caldrà que, en
finalitzar el seu ús, elimini explícitament els objectes corresponents. La interfície de
l’objecte sempre proporcionarà el mètode Destrueix per a realitzar tal acció
(important: mai s’ha d’eliminar l’objecte mitjançant la instrucció de C++ delete).

A.6.2. Taula d’atributs

Molts objectes permeten que se’ls hi afegeixi atributs genèrics. Un atribut és la parella
<identificador, valor>, on identificador representa el tipus d’atribut i valor el seu
valor, el qual pot ser de qualsevol dels tipus elementals (veure l’apartat “A.4.Tipus
elementals” (pàgina 93) per quins són).
No tots els objectes permeten escriure i llegir atributs, sinó que típicament podran o
només llegir-ne o només escriure’n. Per aquest motiu la interfície es divideix en dues
interfícies: una per lectura d’atributs i una altra per escriptura d’atributs.
Taula A.6.2.1: interfície de lectura d’una taula d’atributs.
Interfície dia::ITaulaAtributs_Lectura
bool ObteAtribut( DIAid idAtribut, DIAid& idValor ) const

Omple idValor amb el valor de tipus DIAid de l’atribut idAdtribut. Si l’atribut
no existeix retorna fals, sinó retorna cert.
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Interfície dia::ITaulaAtributs_Lectura
bool ObteAtribut( DIAid idAtribut, DIAreal& nValor ) const

Omple nValor amb el valor de tipus DIAreal de l’atribut idAdtribut. Si l’atribut
no existeix retorna fals, sinó retorna cert.
bool ObteAtribut( DIAid idAtribut, DIAvector& vValor ) const

Omple vValor amb el valor de tipus DIAvector de l’atribut idAdtribut. Si
l’atribut no existeix retorna fals, sinó retorna cert.
Taula A.6.2.2: interfície d’escriptura d’una taula d’atributs.
Interfície dia::ITaulaAtributs_Escriptura
void FixaAtribut( DIAid idAtribut, DIAid idValor )

Afegeix a la sensació l’atribut idAtribut amb el valor idValor de tipus DIAid. Si
l’atribut ja existeix el substitueix.
void FixaAtribut( DIAid idAtribut, DIAreal nValor )

Afegeix a la sensació l’atribut idAtribut amb el valor nValor de tipus DIAreal.
Si l’atribut ja existeix el substitueix.
void FixaAtribut( DIAid idAtribut, const DIAvector& vValor )

Afegeix a la sensació l’atribut idAtribut amb el valor vValor de tipus DIAvector.
Si l’atribut ja existeix el substitueix.
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Apèndix B. Nomenclatura
Les interfícies tenen una nomenclatura simplificada gràcies a estar
contingudes dins l’espai de noms “dia”. No passa així amb els tipus
elementals, pel que utilitzen una nomenclatura més detallada.

Per evitar col·lisions de noms entre OpenDoorIA i l’aplicació que l’usa o d’altres
llibreries, les interfícies i tipus no elementals estan dins l’espai de noms dia (la funció
de punt d’entrada ObteIOpenDoorIA no es troba dins aquest espai de noms).

Nota d’implementació: la funció de punt d’entrada no es troba dins l’espai de noms
dia perquè es tracta d’una funció exportada d’una DLL, les quals només
poden seguir el format de C.
Per guanyar-se el favor dels usuaris més mandrosos, s’ha vist convenient de posar els
tipus elementals fora de l’espai de noms dia. Això augmenta les possibilitats als
usuaris de poder utilitzar la instrucció using namespace dia, doncs és poc probable
una col·lisió amb el nom d’una interfície, però si altament probable amb un dels noms
dels tipus elementals.
La part descriptiva dels noms dels objectes està capitalitzada si no es diu el contrari.
Taula B.1: nomenclatura dels diferents tipus d’objectes existents en OpenDoorIA.
Tipus d’objecte

Nomenclatura

Exemple

Funció / Mètode

<nom descriptiu>

ObteIOpenDoorIA

Interfície

I + <nom descriptiu>

IOpenDoorIA

Tipus elemental

DIA + <nom descriptiu

DIAvector

iniciat en minúscula>
Tipus no elemental

T + <nom descriptiu>
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Tipus d’objecte

Nomenclatura

Exemple

Constant

DIA + <nom descriptiu en

DIA_QUALSEVOL_SENTIT

majúscules>
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Apèndix C. Relació d’interfícies
C.1. dia::IAgent
Correspon a la interfície d’un agent de control. La seva funció principal és definir el
comportament desitjat de l’agent.

Interfície dia::IAgent
void Actualitza( DIAreal nIncrementTemps )

Actualitza l’agent, indicant-li que ha transcorregut nIncrementTemps segons des
de l’última actualització.
dia::IEstat* CreaEstat( DIAid idEstat )

Crea un nou estat de comportament associat a l’identificador idEstat i en retorna
la interfície. Si ja existeix un estat associat a l’identificador idEstat el mètode no
fa res i retorna nul.
bool FixaEstatActual( DIAid idEstat )

Fixa l’estat idEstat com l’estat actual de comportament que l’agent seguirà a
partir d’ara. Si no existeix cap estat associat a l’identificador idEstat el mètode
no fa res i retorna fals; sinó retorna cert per indicar que s’ha realitzat la transició
al nou estat satisfactòriament.
void FixaPeriodicitat( DIAidSentit, DIAreal nPeriodicitat )

Fixa nPeriodicitat com la freqüència en què es realitzarà la percepció a través
del sentit idSentit. Una valor negatiu o zero indica una periodicitat contínua.
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Interfície dia::IAgent
void FixaSentit(
DIAid idSentit,
const dia::TCallbackSentit& cbSentit,
DIAreal nPeriodicitat = -1,
DIAreal nTempsAcumulat = 0 )

Fixa cbSentit com el callback que l’agent cridarà per percebre sensacions a
través del sentit idSentit. Si ja existeix un sentit associat a l’identificador

idSentit, aquest és substituït pel nou sentit.
idSentit hauria de prendre un dels següents valors segons el tipus de sentit que
s’està definint:
•

Vista: DIA_SENTIT_VISTA

•

Oïda: DIA_SENTIT_OIDA

•

Tacte: DIA_SENTIT_TACTE

•

Propi cos: DIA_SENTIT_JO

•

Sentit d’usuari: qualsevol valor permès a l’usuari pel tipus DIAid

nPeriodicitat indica cada quants segons es realitza la fase de percepció a través
d’aquest sentit i nTempsAcumulat el temps que ja es porta per arribar a la
següent fase de percepció.

cbSentit

es

pot

crear

amb

les

macros

DIA_FUNCIO_SENTIT

o

DIA_METODE_SENTIT.
void FixaSistemaMotor( const dia::TCallbackSistemaMotor& cbSistemaMotor )

Fixa cbSistemaMotor com el callback que l’agent cridarà per aplicar les accions
externes sobre el cos. Si ja existeix un callback associat al sistema motor, aquest
és substituït pel nou callback.

cbSistemaMotor

es

pot

crear

amb

les

macros

DIA_FUNCIO_SISTEMA_MOTOR o DIA_METODE_SISTEMA_MOTOR.
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C.1.1. Callbacks
Callback d’un sentit
void callbackSentit(
DIAid idAgent,
dia::IConjunt< dia::ISensacio* >* pConjuntSensacions )

Callback cridat per l’agent idAgent durant la percepció de sensacions a través
d’un sentit. El callback ha d’omplir pConjuntSensacions amb les sensacions
corresponents per aquell sentit.

Callback del sistema motor
void callbackSistemaMotor(
DIAid idAgent,
DIAreal nIncrementTemps,
dia::IConjunt< dia::IAccioExterna* >* pConjuntAccions )

Callback cridat per l’agent idAgent durant la fase d’acció per tal d’aplicar les
accions desitjades sobre el cos durant nIncrementTemps segons. El callback ha
d’extreure de pConjuntAccionsExternes les accions a aplicar.

C.2. dia::IAgentViu
Correspon a la interfície d’un agent d’ésser viu. Tots els mètodes presents en la
interfície dia::IAgent també es troben presents en la interfície dia::IAgentViu. La seva
funció principal és definir el comportament desitjat de l’agent.
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Interfície dia::IAgentViu
void FixaSentit2( DIAid idSentit, const dia::TCallbackSentit2& cbSentit2 )

Fixa cbSentit2 com el callback que l’agent cridarà per a detectar la no presència
d’entitats. Si ja existeix un sentit associat a l’identificador idSentit2, aquest és
substituït pel nou sentit.

idSentit2 hauria de prendre un dels següents valors segons el tipus de sentit que
s’està definint:
•

Vista: DIA_SENTIT_VISTA

•

Tacte: DIA_SENTIT_TACTE

cbSentit2 es pot crear amb les macros DIA_FUNCIO_SENTIT_2 o
DIA_METODE_SENTIT_2.

C.2.1. Callbacks
Callback de la segona versió d’un sentit
void callbackSentit2(
DIAid idAgent,
dia::IMapa* pMapa,
dia::IConjunt< DIAid >* pConjuntEntitats )

Callback cridat per l’agent idAgent durant la percepció d’absència d’entitats a
través d’un sentit. El callback ha d’omplir pConjuntEntitats amb els
identificadors corresponents a les entitats contingudes dins pMapa i que estiguin
dins el seu camp de percepció.

C.3. dia::IConsciencia
Correspon a la interfície de la consciència d’un agent de control. La seva funció
principal és permetre a l’usuari disposar dels mètodes propis de la consciència d’un
agent de control.
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Interfície dia::IConsciencia
bool JustPercebuda( DIAid idSentit, DIAid idEntitat )

Retorna cert si l’entitat idEntitat s’ha percebut pel sentit idSentit en el cicle
actual i en l’anterior no s’estava percebent per aquest sentit; sinó retorna fals.

idSentit pot valer:
•

DIA_QUALSEVOL_SENTIT

•

Identificador d’un sentit

bool Percebuda( DIAid idSentit, DIAid idEntitat, DIAreal nTemps )

Retorna cert si es porta percebent l’entitat idEntitat com a mínim durant nTemps
segons seguits a través del sentit idSentit; sinó retorna fals.
Compte: la funció no es correspon directament a l’estat de percepció “ja
percebuda”, sinó que també pot retornar cert per l’estat de percepció “just
percebuda”.
bool DeixadaDePercebre( DIAid idSentit, DIAid idEntitat )

Retorna cert si l’entitat idEntitat no s’ha percebut pel sentit idSentit en el cicle
actual i en l’anterior s’estava percebent per aquest sentit; sinó retorna fals.
bool NoPercebuda( DIAid idSentit, DIAid idEntitat, DIAreal nTemps )

Retorna cert si l’entitat idEntitat fa com a mínim nTemps segons que no es
percep a través del sentit idSentit; sinó retorna fals.
Compte: la funció no es correspon directament a l’estat de percepció “no
percebuda”, sinó que també pot retornar cert per l’estat de percepció “just
deixada de percebre”.
bool JustPercebudaTipus( DIAid idSentit )

Retorna cert si s’ha percebut pel sentit idSentit alguna entitat de tipus

idTipusEntitat en el cicle actual i en l’anterior no s’estava percebent.
DIAreal TempsComportament()

Retorna el temps transcorregut des de que l’agent ha iniciat l’estat actual de
comportament.
dia::IRecord ObteIRecord( DIAid idEntitat )

Retorna la interfície al record de l’entitat idEntitat.
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C.4. dia::IConscienciaViu
Correspon a la interfície de la consciència d’un agent d’ésser viu. Conté tots els
mètode de la interfície dia::IConsciencia. La seva funció principal és permetre a
l’usuari disposar dels mètodes propis de la consciència d’un agent d’ésser viu.

Interfície dia::IConscienciaViu
dia::IRecord MesProxima( DIAid idTipusEntitat )

Retorna la interfície al record de l’entitat de tipus idTipusEntitat més pròxima al
propi cos; si no es troba cap entitat del tipus especificat o cap d’elles conté un
vehicle de locomoció vàlid es retorna nul.
bool DinsRadi( DIAid idEntitat, DIAreal nRadi, DIAreal nTemps )

Retorna cert si l’entitat idEntitat s’estima que es trobarà, en algun instant dels
pròxims nTemps segons, dins una esfera de radi nRadi amb origen al propi cos;
sinó retorna fals.
Només es té en compte la posició de l’entitat, no el seu volum.
bool Mirantme( DIAid idEntitat, DIAreal nAngle )

Retorna cert si l’entitat idEntitat està de cara al propi cos, amb una tolerància de

nAngle graus.
bool Mirantla( DIAid idEntitat, DIAreal nAngle )

Retorna cert si el propi cos està de cara a l’entitat idEntitat, amb una tolerància
de nAngle graus.
dia::IMapa ObteIMapa()

Retorna la interfície al mapa.

C.5. dia::IEstat
Correspon a la interfície d’un estat de comportament. La seva funció principal és
permetre de configurar l’estat.
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Interfície dia::IEstat
void AfegeixComportament( dia::IComportament* pComportament )

Afegeix el comportament pComportament al conjunt de comportaments de
l’estat.
void FixaLlindarIntensitat( DIAid idSentit, DIAreal nLlindar )

Estableix nLlindar com el llindar que haurà d’utilitzar la percepció pel filtrat de
sensacions a través del sentit idSentit quan l’agent es trobi en aquest estat de
comportament. Si ja s’havia establert aquest valor, el nou llindar substitueix
l’anterior.
void AfegeixTransicio( DIAid idEstatDesti, dia::ICondicio* pCondicio )

Afegeix al conjunt de transicions de l’estat una transició a l’estat idEstatDesti
per quan la condició pCondicio avaluï cert.
No hi ha límit en el número de transicions que poden tenir un mateix estat destí.

C.6. dia::IEstatViu
Correspon a la interfície d’un estat de comportament d’ésser viu. Si s’usa un agent
d’ésser viu, és vàlid fer un cast a la interfície dia::IEstatViu, de manera que conté tots
els mètodes de la interfície dia::IEstat. La seva funció principal és permetre de
configurar alguns paràmetres de l’estat exclusius per éssers vius.

Interfície dia::IEstatViu
void FixaTempsEstimacioMoviment( DIAreal nTemps )

Estableix la durada del comportament global “estimar moviment” en nTemps
segons.
void FixaTempsPrevisioCollisio( DIAreal nTemps )

Estableix la previsió de col·lisió dels comportaments globals “evitar obstacles” i
“contenir” en nTemps segons.
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C.7. dia::IFabricaAccions
Correspon a la interfície de la fàbrica d’accions. La seva funció és, evidentment, crear
accions.

Interfície dia::IFabricaAccions
dia::IAccioExternaGenerica* CreaAccioExternaGenerica( DIAid idAccio )

Crea una acció externa genèrica que tindrà idAccio com identificador de tipus
d’acció, i en retorna la interfície, la qual conté exclusivament la interfície d’una
taula d’atributs d’escriptura per tal d’especificar els paràmetres de l’acció.
dia::IAccioInterna* CreaAccioInternaSensorial( dia::ISensacio* pSensacio )

Crea una acció interna sensorial que contindrà la sensació pSensacio, sent
vàlides qualsevol tipus de sensació que l’agent pugui percebre.

C.8. dia::IFabricaComportaments
Correspon a la interfície de la fàbrica de comportaments d’un agent de control. La
seva funció és, evidentment, crear comportaments per agents de control.
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Interfície dia::IFabricaComportaments
dia::IComportament* CreaComportamentUsuari(
const TCallbackInicComportament& cbInicComportament,
const TCallbackComportment& cbComportament )

Crea un comportament que genera les accions que cbComportament genera,
havent-li passat els objectius inicialitzats per cbInicComportament en el
moment d’entrar a l’estat de comportament al que pertany el comportament.
Retorna la interfície al comportament.

cbInicComportament es pot crear amb les macros DIA_FUNCIO_INIC_COMP
o DIA_METODE_INIC_COMP.

cbComportament es pot crear amb les macros DIA_FUNCIO_COMP o
DIA_METODE_COMP.
dia::IComportament* CreaComportamentUsuari(
const TCallbackComportament& cbComportament )

Crea un comportament que genera les accions que cbComportament genera, i
retorna la interfície al comportament.

cbComportament es pot crear amb les macros DIA_FUNCIO_COMP o
DIA_METODE_COMP.

C.8.1. Callbacks
Callbacks d’un comportament per un agent de control
void callbackInicComportament(
dia::IConsciencia* pConsciencia,
dia::ITaulaAtributs_Escriptura* pObjectius )

Callback cridat per l’agent durant la determinació dels objectius d’un
comportament. L’agent espera que el callback ompli pObjectius amb els
objectius triats basant-se en la consciència. Un objectiu tindrà les mateixes
característiques que un atribut.
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Callbacks d’un comportament per un agent de control
void callbackComportament(
dia::IConeixement* pConeixement,
dia::ITaulaAtributs_Lectura* pObjectius,
dia::IConjunt< dia::IAccioInterna* >* pCjtAccionsInt,
dia::IConjunt< dia::IAccioExterna* >* pCjtAccionsExt )

Callback cridat per l’agent durant la generació d’accions d’un comportament.
L’agent espera que el callback ompli pCjtAccionsInt i pCjtAccionsExt amb les
accions internes i externes respectivament que li corresponen pel comportament
que representa, basant-se en l’estat del coneixement i els objectius escollits pel
callback d’inicialització. Si l’usuari no ha subministrat un callback
d’inicialització per aquesta condició pObjectius no contindrà cap objectiu.

C.9. dia::IFabricaComportamentsViu
Correspon a la interfície de la fàbrica de comportaments d’un agent d’ésser viu. Conté
els mètodes de la interfície dia::IFabricaComportaments. La seva funció és,
evidentment, crear comportaments per agents d’ésser viu.

Interfície dia::IFabricaComportamentsViu
dia::IComportament* CreaComportamentAnar(
DIAvector vDesti,
DIAreal nVelocitatDesitjada,
DIAreal nVariacio )

Crea un comportament que fa que l’agent vagi al punt vDesti a la velocitat

atzar( nVelocitatDesitjada, nVariacio ), limitada per la velocitat màxima del
vehicle

de

locomoció.

Es

pot

utilitzar

la

constant

DIA_VELOCITAT_MAXIMA per indicar que es vol anar a la velocitat
màxima del vehicle.
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Interfície dia::IFabricaComportamentsViu
dia::IComportament* CreaComportamentAnar(
const dia::TCallbackObjectiuVector& cbObjectiu,
DIAreal nVelocitatDesitjada,
DIAreal nVariacio )

Crea un comportament que fa que l’agent vagi al punt escollit per cbObjectiu a
la velocitat atzar( nVelocitatDesitjada, nVariacio ), limitada per la velocitat
màxima del vehicle de locomoció.

cbObjectiu es pot crear amb les macros DIA_FUNCIO_OBJECTIU_V o
DIA_METODE_OBJECTIU_V.
dia::IComportament* CreaComportamentPerseguir(
DIAid idEntitat,
DIAreal nVelocitatDesitjada,
DIAreal nVariacio )

Crea un comportament que fa que l’agent persegueixi a l’entitat idEntitat a la
velocitat atzar( nVelocitatDesitjada, nVariacio ), limitada per la velocitat
màxima del vehicle de locomoció.
dia::IComportament* CreaComportamentPerseguir(
const dia::TCallbackObjectiuId& cbObjectiu,
DIAreal nVelocitatDesitjada,
DIAreal nVariacio )

Crea un comportament que fa que l’agent persegueixi a l’entitat escollida per

cbObjectiu a la velocitat atzar( nVelocitatDesitjada, nVariacio ), limitada per la
velocitat màxima del vehicle de locomoció.

cbObjectiu es pot crear amb les macros DIA_FUNCIO_OBJECTIU_ID o
DIA_METODE_OBJECTIU_ID.
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Interfície dia::IFabricaComportamentsViu
dia::IComportament* CreaComportamentFugir(
DIAid idEntitat,
DIAreal nVelocitatDesitjada,
DIAreal nVariacio )

Crea un comportament que fa que l’agent fugi de l’entitat idEntitat a la velocitat

atzar( nVelocitatDesitjada, nVariacio ), limitada per la velocitat màxima del
vehicle de locomoció.
dia::IComportament* CreaComportamentFugir(
const dia::TCallbackObjectiuId& cbObjectiu,
DIAreal nVelocitatDesitjada,
DIAreal nVariacio )

Crea un comportament que fa que l’agent fugi de l’entitat escollida per

cbObjectiu a la velocitat atzar( nVelocitatDesitjada, nVariacio ), limitada per la
velocitat màxima del vehicle de locomoció.

cbObjectiu es pot crear amb les macros DIA_FUNCIO_OBJECTIU_ID o
DIA_METODE_OBJECTIU_ID.
dia::IComportament* CreaComportamentVagar(
DIAreal nVelocitatDesitjada,
DIAreal nVariacio,
DIAreal nAngleMaxim,
DIAreal nIncrementMaxim )

Crea un comportament que fa que l’agent vagui per l’entorn a la velocitat atzar(

nVelocitatDesitjada, nVariacio ), limitada per la velocitat màxima del vehicle
de locomoció. L’agent podrà fer girs de màxim nAngleMaxim graus i
increments en el gir de màxim nIncrementMaxim graus/segon.
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Interfície dia::IFabricaComportamentsViu
dia::IComportament* CreaComportamentUsuari(
const TCallbackInicComportamentViu& cbInicComportament,
const TCallbackComportmentViu& cbComportament )

Crea un comportament que genera les accons que cbComportament genera,
havent-li passat els objectius inicialitzats per cbInicComportament en el
moment d’entrar a l’estat de comportament al que pertany el comportament.
Retorna la interfície al comportament.

cbInicComportament

es

pot

crear

amb

les

macros

DIA_FUNCIO_INIC_COMP_VIU o DIA_METODE_INIC_COMP_VIU.
cbComportament es pot crear amb les macros DIA_FUNCIO_COMP_VIU o
DIA_METODE_COMP_VIU.
dia::IComportament* CreaComportamentUsuari(
const TCallbackComportamentViu& cbComportament )

Crea un comportament que genera les accions que cbComportament genera, i
retorna la interfície al comportament.

cbComportament es pot crear amb les macros DIA_FUNCIO_COMP_VIU o
DIA_METODE_COMP_VIU.

C.9.1. Callbacks
Callbacks d’un comportament per un agent d’ésser viu
void callbackInicComportament(
dia::IConscienciaViu* pConsciencia,
dia::ITaulaAtributs_Escriptura* pObjectius )

Ídem que el callback d’inicialització del comportament d’un agent de control,
però basant-se en la consciència d’un ésser viu.
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Callbacks d’un comportament per un agent d’ésser viu
void callbackComportament(
dia::IConeixementViu* pConeixement,
dia::ITaulaAtributs_Lectura* pObjectius,
dia::IConjunt< dia::IAccioInterna* >* pCjtAccionsInt,
dia::IConjunt< dia::IAccioExterna* >* pCjtAccionsExt,
dia::IConjunt< dia::IPreAccioLocomocio* >* pCjtPreAccionsLoc )

Ídem que el callback del comportament d’un agent de control, però basant-se en
l’estat del coneixement d’un ésser viu i podent generar preaccions de
locomoció.

Callbacks d’un objectiu
DIAid callbackObjectiuId( dia::IConsciencia* pConsciencia )

Callback cridat per l’agent durant la determinació dels objectius d’un
comportament. L’agent espera que el callback, basant-se en la consciència,
retorni

l’identificador

que

representarà

l’objectiu

que

perseguirà

el

comportament al qual el callback està associat.
DIAreal callbackObjectiuReal( dia::IConsciencia* pConsciencia )

Callback cridat per l’agent durant la determinació dels objectius d’un
comportament. L’agent espera que el callback, basant-se en la consciència,
retorni el número real que representarà l’objectiu que perseguirà el
comportament al qual el callback està associat.
DIAvector callbackObjectiuVector( dia::IConsciencia* pConsciencia )

Callback cridat per l’agent durant la determinació dels objectius d’un
comportament. L’agent espera que el callback, basant-se en la consciència,
retorni el vector que representarà l’objectiu que perseguirà el comportament al
qual el callback està associat.
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C.10. dia::IFabricaCondicions
Correspon a la interfície de la fàbrica de condicions d’un agent de control. La seva
funció és, evidentment, crear condicions per agents de control.

Interfície dia::IFabricaCondicions
dia::ICondicio* CreaCondicioJustPercebuda( DIAid idSentit, DIAid idEntitat )

Crea una condició que retorna cert només si l’entitat idEntitat tot just s’acaba de
percebre a través del sentit idSentit, i retorna la interfície a la condició.
dia::ICondicio* CreaCondicioPercebuda(
DIAid idSentit,
DIAid idEntitat,
DIAreal nTemps,
DIAreal nVariacio )

Crea una condició que retorna cert només si l’entitat idEntitat fa atzar( nTemps,

nVariacio ) segons que s’està percebent a través del sentit idSentit, i retorna la
interfície a la condició.
dia::ICondicio* CreaCondicioDeixadaDePercebre(
DIAid idSentit,
DIAid idEntitat )

Crea una condició que retorna cert només si l’entitat idEntitat tot just s’acaba de
deixar de percebre a través del sentit idSentit, i retorna la interfície a la condició.
dia::ICondicio* CreaCondicioNoPercebuda(
DIAid idSentit,
DIAid idEntitat,
DIAreal nTemps,
DIAreal nVariacio )

Crea una condició que retorna cert només si l’entitat idEntitat fa atzar( nTemps,

nVariacio ) segons que no es percep a través del sentit idSentit, i retorna la
interfície a la condició.
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Interfície dia::IFabricaCondicions
dia::ICondicio* CreaCondicioJustPercebudaTipus(
DIAid idSentit,
DIAid idTipusEntitat )

Crea una condició que retorna cert només si una entitat de tipus idTipusEntitat
tot just s’acaba de percebre a través del sentit idSentit, i retorna la interfície a la
condició.
dia::ICondicio* CreaCondicioTemporal( DIAreal nTemps, DIAreal nVariacio )

Crea una condició que retorna cert només si han transcorregut com a mínim

atzar( nTemps, nVariacio ) segons des de que l’agent ha iniciat l’estat de
comportament al que pertany la condició, i retorna la interfície a la condició.
dia::ICondicio* CreaCondicioUsuari(
const TCallbackInicCondicio& cbInicCondicio,
const TCallbackCondicio& cbCondicio )

Crea una condició que retorna cert només quan cbCondicio avalua cert, haventli passat els paràmetres inicialitzats per cbInicCondicio en el moment d’entrar a
l’estat de comportament al que pertany la condició. Retorna la interfície a la
condició.

cbInicCondicio es pot crear amb les macros DIA_FUNCIO_INIC_COND o
DIA_METODE_INIC_COND.
cbCondicio

es

pot

crear

amb

les

macros

DIA_FUNCIO_COND

o

DIA_METODE_COND.
dia::ICondicio* CreaCondicioUsuari( const TCallbackCondicio& cbCondicio )

Crea una condició que retorna cert només quan cbCondicio avalua cert, i retorna
la interfície a la condició.

cbCondicio

es

pot

crear

amb

les

DIA_METODE_COND.
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C.10.1. Callbacks
Callbacks d’una condició de transició per un agent de control
void callbackInicCondicio(
dia::IConsciencia* pConsciencia,
dia::ITaulaAtributs_Escriptura* pParametres )

Callback cridat per l’agent en la inicialització dels paràmetres d’una condició.
L’agent espera que el callback ompli pParametres amb els paràmetres
inicialitzats basant-se en la consciència. Un paràmetre tindrà les mateixes
característiques que un atribut.
bool callbackCondicio(
dia::IConsciencia* pConsciencia,
dia::ITaulaAtributs_Lectura* pParametres )

Callback cridat per l’agent en l’avaluació d’una condició. L’agent espera que el
callback retorni el resultat d’avaluar la funció de la condició que representa
basant-se en la consciència i els paràmetres inicialitzats pel callback
d’inicialització. Si l’usuari no ha subministrat un callback d’inicialització per
aquesta condició pParametres no contindrà cap paràmetre.

C.11. dia::IFabricaCondicionsViu
Correspon a la interfície de la fàbrica de condicions d’un agent d’ésser viu. Conté els
mètodes de la interfície dia::IFabricaCondicions. La seva funció és, evidentment,
crear condicions per agents d’ésser viu.
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Interfície dia::IFabricaCondicionsViu
dia::ICondicio* CreaCondicioDinsRadi(
DIAid idSentit,
DIAid idEntitat,
DIAreal nRadi,
DIAreal nVariacioRadi,
DIAreal nTemps,
DIAreal nVariacioTemps )

Crea una condició que retorna cert només si l’entitat idEntitat s’estima que es
trobarà en algun instant dels pròxims atzar( nTemps, nVariacioTemps ) segons
dins l’esfera de radi atzar( nRadi, nVariacioRadi ) amb centre al propi cos.
Retorna la interfície a la condició.
dia::ICondicio* CreaCondicioMirantme(
DIAid idEntitat,
DIAreal nAngle,
DIAreal nVariacio )

Crea una condició que retorna cert només si l’entitat idEntitat està de cara al
propi cos, amb una tolerància de atzar( nAngle, nVariacio ) graus. Retorna la
interfície a la condició.
dia::ICondicio* CreaCondicioMirantla(
DIAid idEntitat,
DIAreal nAngle,
DIAreal nVariacio )

Crea una condició que retorna cert només si el propi cos està de cara a l’entitat

idEntitat, amb una tolerància de atzar( nAngle, nVariacio ) graus. Retorna la
interfície a la condició.
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Interfície dia::IFabricaCondicionsViu
dia::ICondicio* CreaCondicioUsuari(
const TCallbackInicCondicioViu& cbInicCondicio,
const TCallbackCondicioViu& cbCondicio )

Crea una condició que retorna cert només quan cbCondicio avalua cert, haventli passat els paràmetres inicialitzats per cbInicCondicio en el moment d’entrar a
l’estat de comportament al que pertany la condició. Retorna la interfície a la
condició.

cbInicCondicio es pot crear amb les macros DIA_FUNCIO_INIC_COND_VIU
o DIA_METODE_INIC_COND_VIU.

cbCondicio es pot crear amb les macros DIA_FUNCIO_COND_VIU o
DIA_METODE_COND_VIU.
dia::ICondicio* CreaCondicioUsuari(
const TCallbackCondicioViu& cbCondicio )

Crea una condició que retorna cert només quan cbCondicio avalua cert, i retorna
la interfície a la condició.

cbCondicio es pot crear amb les macros DIA_FUNCIO_COND_VIU o
DIA_METODE_COND_VIU.

C.11.1. Callbacks
Callbacks d’una condició de transició per un agent d’ésser viu
void callbackInicCondicio(
dia::IConscienciaViu* pConsciencia,
dia::ITaulaAtributs_Escriptura* pParametres )

Ídem que el callback d’inicialització de la condició d’un agent de control, però
basant-se en la consciència d’un ésser viu.
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Callbacks d’una condició de transició per un agent d’ésser viu
bool callbackCondicio(
dia::IConscienciaViu* pConsciencia,
dia::ITaulaAtributs_Lectura* pParametres )

Ídem que el callback de la condició d’un agent de control, però basant-se en la
consciència d’un ésser viu.

C.12. dia::IFabricaSensacions
Correspon a la interfície de la fàbrica de sensacions. La seva funció és, evidentment,
crear sensacions.

Interfície dia::IFabricaSensacions
dia::ISensacio* CreaSensacioGenerica(
DIAreal nIntensitat,
DIAid idEntitat,
DIAid idTipusEntitat )

Crea una sensació genèrica d’intensitat nIntensitat, sent-ne idEntitat l’entitat
causant de tipus idTipusEntitat. Per indicar una entitat o tipus d’entitat
desconeguts cal posar el valor DIA_INDEFINIT a idEntitat o idTipusEntitat
respectivament.
dia::ISensacio* CreaSensacioAuditiva(
DIAreal nIntensitat,
DIAid idEntitat,
DIAid idTipusEntitat,
DIAvector vPosicio,
DIAvector vVelocitatLineal )

Crea una sensació auditiva d’intensitat nIntensitat que conté la posició i
velocitat lineal d’una entitat que ha provocat un so, i en retorna la interfície.
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Interfície dia::IFabricaSensacions
dia::ISensacio* CreaSensacioOrientacio(
DIAvector vPosicio,
DIAvector vVelocitatLineal,
DIAvector vOrientacioEndavant,
DIAvector vOrientacioAmunt )

Crea una sensació d’orientació que conté la posició, velocitat lineal i orientació
del propi cos de l’agent.
dia::ISensacio* CreaSensacioTactilForca( DIAvector vForcaExterna )

Crea una sensació tàctil de força que conté vForcaExterna com la suma de totes
les forces externes que actuen sobre el cos de l’agent.
dia::ISensacio* CreaSensacioTactilImpacte(
DIAreal nIntensitat,
DIAid idEntitat,
DIAid idTipusEntitat,
DIAvector vPosicio )

Crea una sensació tàctil d’impacte d’intensitat nIntensitat que conté la posició
d’una entitat que ha col·lidit amb el propi cos, i en retorna la interfície.
dia::ISensacio* CreaSensacioVisual(
DIAreal nIntensitat,
DIAid idEntitat,
DIAid idTipusEntitat,
DIAvector vPosicio,
DIAvector vVelocitatLineal,
DIAvector vOrientacioEndavant,
DIAvector vOrientacioAmunt )

Crea una sensació visual d’intensitat nIntensitat que conté la posició, velocitat
lineal i orientació d’una entitat vista, i en retorna la interfície.
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C.13. dia::IMapa
Correspon a la classe abstracte de la qual l’usuari ha de derivar-ne la implementació
del mapa que subministrarà a un agent d’ésser viu. La seva funció principal és
connectar l’agent amb el seu mapa.

Interfície dia::IMapa
void AfegeixEntitat(
DIAid idEntitat,
const DIAvector& vPosicio,
const DIAvector& vEndavant,
const DIAvector& vAmunt )

Afegeix l’entitat idEntitat a la posició vPosicio i amb orientació <vEndavant,

vAmunt>. Típicament això inclou que l’usuari faci:
1. Obtenir el bounding no transformat de l’entitat.
2. Transformar el bounding amb vPosicio i <vEndavant, vAmunt>.
3. Guardar el bounding transformat relacionant-lo amb l’entitat idEntitat.
4. Afegir una referència al bounding a cadascuna de les àrees ocupades pel
bounding (útil per optimitzar la detecció de col·lisions).
void ModificaEntitat(
DIAid idEntitat,
const DIAvector& vPosicio,
const DIAvector& vEndavant,
const DIAvector& vAmunt )

Transforma el bounding de l’entitat idEntitat amb la posició vPosicio i amb
l’orientació <vEndavant, vAmunt>.
void EliminaEntitat( DIAid idEntitat )

Elimina el bounding de l’entitat idEntitat.
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Interfície dia::IMapa
DIAid ObteArea( DIAid idEntitat )

Retorna l’identificador de l’àrea on es troba l’entitat idEntitat. Si l’entitat no
existeix o no es troba dins cap àrea retorna DIA_INDEFINIT.
Es retorna una sola àrea perquè només es té en compte la posició del bounding,
no el seu volum.
DIAid ObteArea( const DIAvector& vPunt )

Retorna l’identificador de l’àrea on es troba el punt vPunt. Si el punt no es troba
dins cap àrea retorna DIA_INDEFINIT.
DIAid ObteArea( DIAid idPortal, DIAid idAreaOrigen )

Retorna l’identificador de l’àrea a la que porta el portal idPortal si es travessa
des de l’àrea idAreaOrigen. Si el portal no existeix o no es pot travessar en
aquell sentit retorna DIA_INDEFINIT.
void ObtePortals( DIAid idArea, dia::IConjunt< DIAid >* pConjuntPortals )

Omple pConjuntPortals amb els identificadors dels portals que conté l’àrea

idArea.
dia::TInfoCol DetectaCollisioAmbEntitats(
DIAid idEntitat,
const DIAvector& vIncrementPosicio )

Retorna informació de col·lisió sobre l’entitat amb la que primer col·lideix
l’entitat idEntitat si es mou vIncrementPosicio. Només es té en compte les
col·lisions de l’entitat idEntitat amb la resta d’entitats del mapa (les col·lisions
amb àrees i portals no es tenen en compte). La informació de col·lisió contindrà:
•

Si es produeix col·lisió o no (camp bCollisio).

•

Posició de l’entitat col·lidida (camp vPosicioEntitatCollidida).

•

Distància fins la col·lisió (camp vDistanciaCollisio).
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Interfície dia::IMapa
dia::TInfoCol DetectaCollisioAmbArees(
DIAid idEntitat,
const DIAvector& vIncrementPosicio )

Retorna informació de col·lisió sobre el límit de l’àrea amb el que primer
col·lideix l’entitat idEntitat si es mou vIncrementPosicio. Només es té en
compte les col·lisions de l’entitat idEntitat amb els límits de les àrees (les
col·lisions amb els portals i les entitats no es tenen en compte). La informació
de col·lisió contindrà:
•

Si es produeix col·lisió o no (camp bCollisio).

•

Punt de col·lisió (camp vPuntCollisio).

•

Distància fins la col·lisió (camp vDistanciaCollisio).

C.13.1. dia::TInfoCol

dia::TInfoCol és el tipus utilitzat per retornar informació de col·lisió, i correspon a
una estructura. No tots els camps s’han d’omplir, depèn del tipus de detecció de
col·lisió executada.

Camp de dia::TInfoCol

Tipus

Descripció

bCollisio

bool

Cert indica que té lloc una col·lisió, fals el
cas contrari.

vPuntCollisio

DIAvector Punt on es produeix el contacte.

vPosicioEntitatCollidida DIAvector Posició de l’entitat amb la que es col·lideix.
vDistanciaCollisio

DIAvector La distància que pot recórrer l’entitat fins a
col·lidir.

C.14. dia::IOpenDoorIA
Correspon a la interfície mare d’OpenDoorIA, a partir de la qual es poden obtenir
totes les altres. La seva funció principal és crear universos i tenir accés a les fàbriques.
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Interfície IOpenDoorIA
dia::IUnivers* CreaUnivers( DIAid idUnivers )

Crea un nou univers associat a l’identificador idUnivers, i en retorna un punter a
la seva interfície. Si ja existeix un univers amb l’identificador especificat el
mètode no fa res i retorna nul.
dia::IUnivers* ObteIUnivers( DIAid idUnivers )

Retorna un punter a la interfície de l’univers associat a l’identificador

idUnivers. Si no existeix cap univers amb l’identificador especificat retorna nul.
bool EliminaUnivers( DIAid idUnivers )

Elimina l’univers associat a l’identificador idUnivers. Automàticament també
s’eliminen tots els agents que pertanyen a l’univers. Si no existeix cap univers
amb l’identificador especificat retorna fals, sinó retorna cert per indicar que s’ha
eliminat satisfactòriament.
dia::IFabricaAccions* ObteIFabricaAccions()

Retorna la interfície a la fàbrica d’accions.
dia::IFabricaComportaments* ObteIFabricaComportaments()

Retorna la interfície a la fàbrica de comportaments.
dia::IFabricaComportamentsViu* ObteIFabricaComportaments()

Retorna la interfície a la fàbrica de comportaments específics per agents
d’éssers vius (també conté la interfície dia::IFabricaComportaments).
dia::IFabricaCondicions* ObteIFabricaCondicions()

Retorna la interfície a la fàbrica de condicions.
dia::IFabricaCondicionsViu* ObteIFabricaCondicionsViu()

Retorna la interfície a la fàbrica de condicions específiques per agents d’éssers
vius (també conté la interfície dia::IFabricaCondicions).
dia::IFabricaSensacions* ObteIFabricaSensacions()

Retorna la interfície a la fàbrica de sensacions.
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C.15. dia::ISensacio
Correspon a la interfície d’una sensació. La interfície dia::ISensacio només permet
afegir atributs genèrics, la resta es defineixen durant la creació de la sensació; per tant
conté la interfície dia::ITaulaAtributs_Escriptura.
Per no complicar-li a l’usuari la implementació d’un agent donant múltiples interfícies
de sensacions, la interfície per afegir atributs també es troba present en el cas de les
sensacions d’orientació i tàctils de força, tot i que no té cap efecte sobre aquestes.

C.16. dia::IRecord
Correspon a la interfície del record d’una entitat abstracte. La seva funció principal és
permetre consultar els atributs del record.

Interfície dia::IRecord
dia::IRecord::ETipus Tipus() const

Retorna l’identificador del tipus de record al que aquesta interfície apunta.
Mitjançant aquesta funció es pot saber (o confirmar) el tipus de record i fer un
cast segur a la interfície completa del tipus de record corresponent. Aquest
procediment només és necessari en un agent d’ésser viu, doncs un agent de
control només conté records d’entitats abstractes.
L’identificador retornat pot prendre un dels següents valors:
•

ENTITAT_ABSTRACTA: no cal cast

•

ENTITAT_FISICA_FORANA: cast vàlid a dia::IRecordEntitatFisica

•

ENTITAT_FISICA_JO: cast vàlid a dia::IRecordJo

DIAid Entitat() const

Retorna l’identificador de l’entitat que el record representa.
DIAid TipusEntitat() const

Retorna l’identificador del tipus d’entitat.
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Addicionalment la interfície dia::IRecord conté els mètodes de la interfície de lectura
d’una taula d’atributs per tal de consultar els atributs genèrics de l’entitat.

C.17. dia::IRecordEntitatFisica
Correspon a la interfície del record d’una entitat física forana. Conté els mètodes de la
interfície dia::IRecord. La seva funció principal és permetre consultar els atributs del
record.

Interfície dia::IRecordEntitatFisica
const DIAvector& Posicio() const

Retorna el vector de posició del vehicle de locomoció.
const DIAvector& VelocitatLineal() const

Retorna el vector de velocitat lineal del vehicle de locomoció.
const DIAvector& OrientacioEndavant() const

Retorna el vector del component endavant de la parella d’orientació <endavant,
amunt> del vehicle de locomoció.
const DIAvector& OrientacioAmunt() const

Retorna el vector del component amunt de la parella d’orientació <endavant,
amunt> del vehicle de locomoció.
bool VehicleValid() const

Retorna cert si el vehicle de locomoció de l’entitat és vàlid.

C.18. dia::IRecordJo
Correspon a la interfície del record d’un mateix, però només en el cas de que es sigui
un agent d’ésser viu. Conté els mètodes de la interfície dia::IRecord. La seva funció
principal és permetre consultar els atributs del record.
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Interfície dia::IRecordJo
const DIAvector& Posicio() const

Retorna el vector de posició del vehicle de locomoció.
const DIAvector& VelocitatLineal() const

Retorna el vector de velocitat lineal del vehicle de locomoció.
const DIAvector& OrientacioEndavant() const

Retorna el vector del component endavant de la parella d’orientació <endavant,
amunt> del vehicle de locomoció.
const DIAvector& OrientacioAmunt() const

Retorna el vector del component amunt de la parella d’orientació <endavant,
amunt> del vehicle de locomoció.
DIAreal ForcaExterna() const

Retorna el vector de la suma de les forces externes que actuen sobre el vehicle
de locomoció.

C.19. dia::IUnivers
Correspon a la interfície d’un univers. La seva funció principal és crear agents.

Interfície dia::IUnivers
dia::IAgent* CreaAgent( DIAid idAgent )

Crea un nou agent de control associat a l’identificador idAgent, i en retorna un
punter a la seva interfície. Si ja existeix un agent amb l’identificador especificat
el mètode no fa res i retorna nul.
dia::IAgent* ObteIAgent( DIAid idAgent )

Retorna un punter a la interfície de l’agent de control associat a l’identificador

idAgent. Si no existeix cap agent amb l’identificador especificat retorna nul.
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Interfície dia::IUnivers
bool EliminaAgent( DIAid idAgent )

Elimina l’agent associat a l’identificador idAgent. Si no existeix cap agent amb
l’identificador especificat retorna fals, sinó retorna cert per indicar que s’ha
eliminat satisfactòriament.
dia::IAgentViu* CreaAgentViu(
DIAid idAgent,
dia::IMapa* pMapa,
DIAreal nMassa = 100,
DIAreal nForcaMaxima = 500,
DIAreal nVelocitatMaxima = 10 )

Crea un nou agent d’ésser viu associat a l’identificador idAgent, i en retorna un
punter a la seva interfície. Si ja existeix un agent amb l’identificador especificat
el mètode no fa res i retorna nul.

pMapa ha se ser un punter a la interfície del mapa que l’agent utilitzarà com a
tal.
dia::IAgentViu* ObteIAgentViu( DIAid idAgent )

Retorna un punter a la interfície de l’agent d’ésser viu associat a l’identificador

idAgent. Si no existeix cap agent amb l’identificador especificat o l’agent no és
d’un ésser viu retorna nul.
void Actualitza( DIAreal nIncrementTemps )

Actualitza tots els agents que conté l’univers. A cada agent se li indicarà que ha
transcorregut nIncrementTemps segons des de l’última actualització.
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Apèndix D. Bibliografia
“AI for games and animation: a cognitive modelling approach”, John David Funge,
1999.
Aporta la idea de separar el coneixement de la instrucció.
“AI game programming wisdom”, Steve Rabin, 2002.
D’entre els interessants articles que conté, s’ha extret la idea de realitzar la
fase de percepció en menor freqüència i com l’usuari pot crear un sistema de
nivell de detall (LOD) als agents controlant-ne la freqüència dels cicles
d’actualització.
“Developing an artificial intelligence engine”, AI Lab, University of Michigan.
Proposa les característiques que ha de complir un agent i una arquitectura
interfície – coneixement – màquina d’inferència.
“Game programming gems”, Mark DeLoura, 2000.
La secció d’intel·ligència artificial es centra força en la planificació de camins
i les màquines d’estats.
“Multi-level direction of autonomous creatures for real-time virtual environments”,
Bruce M. Blumberg i Tinsley A. Galyean, MIT Media Lab.
Aporta la idea de separar el comportament de la geometria mitjançant una
interfície intermèdia que representa el sistema motor i també de la necessitat
de dirigir els agents encara que aquests siguin autònoms.
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“Steering behaviors for autonomous characters”, Craig W. Reynolds, 1999,
www.red.com/cwr/.
Aporta la idea de combinar diferents comportaments de locomoció més
simples per formar-ne un de més complex. També ha sigut la base per utilitzar
un vehicle de locomoció simplificat i, en definitiva, dels comportaments de
locomoció.
Webs “AI depot” (www.ai-depot.com), “Gamasutra” (www.gamasutra.com),
“GameDev” (www.gamedev.net).
Consultades freqüentment, especialment per obtenir informació en relació a la
planificació de camins i la màquina d’estats.
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