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Resum 

El projecte tracta de la creació d’un controlador automàtic per la competició General 

Video Games - AI (GVG -AI). L’objectiu a assolir era crear un controlador únic per 

diferents jocs de la competició, com ara Sokoban. Ens hem centrat en resoldre jocs on 

l’estat només varia de forma determinista amb les accions del controlador. 

Per aconseguir l’objectiu, el primer pas ha sigut automatitzar la traducció dels jocs de la 

competició a un llenguatge creat per definir problemes anomenat Planning Domain 

Definition Language (PDDL), concretament hem traduït tres jocs: Sokoban, Real 

Sokoban i Zen Puzzle. Tots tres són jocs de lògica on s’han de planificar els moviments 

futurs per poder resoldre’ls correctament. Un cop traduïts gràcies al planificador 

automàtic obtenim el pla per resoldre’ls correctament. 

Finalment hem creat un controlador que, a partir del pla obtingut en la primera part del 

projecte, el dugui a terme i sigui capaç de resoldre el joc, comprovant així la efectivitat 

del traductor. 

 

Abstract 

The project aims the creation of an automatic controller for General Video Games – AI 

Competition (GVG - AI) The goal was to create a single controller for different games of 

the competition, such as Sokoban. We have focused on solving games where the state 

only varies deterministically with the actions of the controller. 

To achieve this objective, the first step was to automate the translation of games of the 

competition to a different language that was created to define problems: the Planning 

Domain Definition Language (PDDL). Specifically, we have translated three games: 

Sokoban, Real Sokoban and Zen Puzzle. All three are logic games where planning of 

future movement is involved in order to solve them properly. Once translated using the 

automatic planner, we get a plan to solve the game correctly. 

Finally, we have created a controller that, using the plan obtained in the first part of the 

project, carries it out, is able to solve the game, and, as a result, checks the effectiveness 

of the translator.
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1. INTRODUCCIÓ 

La intel·ligència artificial (IA o AI en anglès)és una part molt important en el món dels 

videojocs. Gràcies a la IA els personatges no controlats pel jugador, coneguts com PNJ 

acrònim de Personatge No Jugador es poden moure lliurement amb una certa 

intel·ligència. Depenent de la IA els PNJ poden buscar el camí més curt per arribar a un 

lloc evitant obstacles, perseguir eficientment al jugador o modificar la dificultat del joc. 

Aquest projecte presenta la implantació d’un controlador automàtic generat per resoldre 

els jocs de la competició General Video Games AI (GVG –AI), creada el 2014, un any 

després de la creació del llenguatge que utilitza per definir els jocs. Un cop l’any els seus 

creadors, tres investigadors de la universitat d’Essex (Regne Unit), un professor de la 

universitat de Copenhagen (Dinamarca) i un investigador de Google DeepMind a Londres 

(Regne Unit), organitzen la competició per posar a prova nous controladors dotats 

d’intel·ligència artificial. 

La competició GVG-AI soluciona el problema d’haver de crear un controlador diferent 

per cada joc, amb un sol controlador pots ser capaç de jugar a múltiples jocs, motiu per 

la qual va ser creada. Això es pot fer gràcies al seu llenguatge simbòlic i únic per tots els 

jocs. 

La primera part del treball consisteix en estudiar el llenguatge en el que estan els jocs de 

la competició GVG-AI, Video Game Definition Language (VGDL) i el funcionament 

dels jocs per la seva posterior traducció a Planning Domain Definition Language (PDDL). 

La segona part consistirà en la creació del controlador, aquesta part es divideix en dos. 

 La primera, crear un programa que creï els fitxers .pddl del joc al que volem jugar 

a partir dels fitxers del joc en VGDL, els passi a un planificador automàtic i 

obtingui un fitxer amb els moviments a executar que anomenarem pla. 

 La segona, crear un controlador que llegeixi el pla i reprodueixi els moviments 

descrits. D’aquest forma el controlador hauria ser capaç de resoldre el joc en el 

mínim número de moviments. 

La tercera y última part consistirà en posar a prova els controladors i estudiar la seva 

eficiència davant diferents jocs i nivells.  
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2. MOTIVACIÓ I OBJECTIUS 

2.1. Motivació 

Fins ara sempre que es volia crear un controlador per un joc es creava específicament per 

aquell joc i cap més, però gràcies a la IA les coses estan canviant, els nois de DeepMind 

Technologies han crea un únic controlador capaç de jugar amb èxit a 49 jocs clàssics 

d’Atari. 

Aconseguir que una màquina jugui per si sola, aprenent de la seva pròpia experiència ens 

apropa a màquines molt més intel·ligents, la competició GVG-AI ha simplificat aquest 

problema fent més fàcil crear un controlador únic. 

La competició GVG-AI gràcies al seu llenguatge simbòlic que permet representat 

múltiples jocs d’una manera homogènia dóna la possibilitat de crear un sol controlador 

per poder jugar a tots aquests jocs. 

Així doncs es volia explotar aquesta plataforma per crear un jugador/controlador basat en 

planificació automàtica que fos capaç de resoldre els diferents jocs que se l’hi 

plantegessin.  

Tot i que els controladors per la competició es basen en algoritmes de cerca a base de 

repetir els nivells i triar el millor moviment, la idea del projecte es basa en agafar els 

fitxers amb les descripcions dels jocs i crear la planificació dels moviments abans de 

començar a jugar. 

 

2.2. Objectius 

L’objectiu és crear un controlador de videojocs de la plataforma GVG-AI capaç de 

resoldre diferents jocs automàticament. 

Per arribar a dur a terme el nostre objectiu hem dividit l’objectiu principal en dues tasques. 

Un cop aquestes dues tasques estiguin finalitzades podrem considerar que em aconseguit 

el nostre objectiu. Les tasques són: 
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2.2.1. Traductor de VGDL a PDDL 

La primera tasca és crear un traductor del llenguatge dels jocs, VGDL al llenguatge del 

planificador, PDDL. Aquesta és la tasca més complicada i més temps requerirà. Això és 

degut a que l’objectiu del traductor és que sigui capaç de traduir qualsevol tipus de joc de 

la plataforma GVG-AI i puguem crear un pla que el resolgui.  

Tot i que ambdós llenguatges són senzills i relativament semblants són les seves 

diferencies el que complica la seva traducció. 

 

2.2.2. Controlador de GVG-AI 

La segona tasca és crear el controlador en sí, el qual sigui capaç de llegir i entendre el pla 

donat pel planificador i executar-lo. Aquesta tasca serà més senzilla que la primera i no 

requerirà de tant de temps. 

Amb el controlador serem capaços de comprovar si el nostre traductor funciona 

correctament. Ja que només podrem considerar que el traductor funciona correctament 

quan el controlador executi el pla i acabi els diferents nivells del joc. Cal tenir en compte 

que podríem tenir falsos nivells executats correctament, és a dir, el planificador crea un 

pla que el controlador executa i guanya, però el PDDL utilitzat no compleix totes les 

restriccions del joc real i en un altre nivell no és capaç de resoldre’l.  
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3. TECNOLOGIA 

En aquest apartat parlarem de les tecnologies emprades en la creació del nostre 

controlador. 

 

3.1. Framework GVG-AI 

Aquesta és la tecnologia base del nostre projecte. Es tracta del framework utilitzat per la 

GVG-AI. En aquesta competició els participants creen diferents controladors que 

utilitzant diferents algoritmes d’intel·ligència artificial busquen la solució als jocs 

proposats. 

Per poder crear aquests controladors, el framework conté tot el codi per poder executar 

els diferents jocs, alguns jocs d’exemple i alguns controladors d’exemple. 

Els jocs que es poden crear són jocs en 2D sobre una quadricula amb un sol jugador 

conegut com avatar. Depenent del joc podem trobar diferents tipus d’avatar, des d’un 

avatar que es pot moure en les quatre direccions (amunt, avall, dreta, esquerra), un que 

només es pot moure horitzontalment (dreta, esquerra), o un capaç de moure’s i realitzar 

accions. 

També podem trobar altres objectes en els diferents jocs canviant completament el tipus 

de joc i les imatges que veiem. Aquests poden ser des de altres éssers enemics, objectes 

que s’han d’aconseguir, objectes mòbils, forats i un llarg etcètera. 

Els jocs utilitzats com a exemple són jocs clàssics i coneguts o si més no adaptacions 

senzilles d’aquests, alguns exemples són:  

 Sokoban, a la [Fig.  1] podem veure un nivell del joc original mentre que a la [Fig.  

2] veiem un nivell en la versió en el framework GVG-AI.

 

Fig.  1. Nivell del Sokoban original 

 

Fig.  2. Sokoban al frameork GVG-AI
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 Pacman, a la [Fig.  3] veiem un nivell del joc original i a la [Fig.  4] veiem el nivell 

en el framework GVG-AI. 

 

Fig.  3. Nivell del Pacman original 
 

Fig.  4. Pacman al framework GVG-AI 

 Zelda, a la [Fig.  5] podem veure una captura de pantalla del joc original mentre 

que a la [Fig.  6] podem observar la seva adaptació al framework GVG-AI. 

 

Fig.  5. Captura de pantalla de The Legend of Zelda 

original 

 

Fig.  6. Zelda al framework GVG 

 Space invaders, a la [Fig.  7] podem observar un nivell del joc original i a la [Fig.  

8] observem l’adaptació al framework GVG-AI 

 

Fig.  7. Nivell del Space Invaders original 

 

Fig.  8. Space Invaders al framework GVG 
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3.1.1. Video Game Definition Language 

El Video Game Definition Language (VGDL) és el llenguatge en que estan definits els 

jocs de la GVG. Originalment estava escrit en Python però la GVG va decidir traduir-ho 

a Java. 

VGDL defineix un joc d’una manera molt concisa i en un fitxer de text pla, podem veure 

un exemple a [Fig.  9]. La definició es divideix en quatre parts diferents: 

 SpriteSet: Defineix les classes d’objectes que s’utilitzaran i de quin tipus seran, 

tots aquests tipus estan definits a la ontologia i son derivats de la classe abstracta 

VGDLSprite. 

 LevelMapping: Descriu com traduir els caràcters de la descripció del nivell en 

diferents objectes del joc per generar l’estat inicial del joc, alguns objectes no cal 

que estiguin a la definició ja que compten amb caràcters predefinits, aquests 

objectes són l’avatar ‘A’ i les parets ‘w’ i un espai en blanc es considera espai 

buit. 

 InteractionSet: Defineix les interaccions entre dos objectes quan col·lisionen, és 

a dir quan estan a la mateixa posició. Cada interacció conté dos classes d’objectes 

i una interacció, que, igual que els tipus d’objectes, cada tipus d’interacció està 

definida a la ontologia. 

 TerminationSet: Defineix les diferents maneres en que es pot acabar el joc. Cada 

línia és un criteri de finalització diferent. Els diferents tipus de finalització també 

es troben a la ontologia. 

 El nivell del joc també està definit en un fitxer de text pla. En aquest fitxer s’escriuen els 

caràcters definits al LevelMapping, afegint al avatar ‘A’ i les parets ‘w’ descrivint el mapa 

del nivell que volem crear. Un exemple de nivell és [Fig.  10] 
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Fig.  9. Fitxer del joc Sokoban en VGDL 

 

Fig.  10. Fitxer de nivell de Sokoban en VGDL 

 

3.1.2. Controladors dels jocs 

Els controladors dels jocs són les entitats que controlen el jugador, també anomenat 

avatar. 

Cada un cert temps el controlador rep una senyal del joc amb l’estat actual del joc en un 

mapa fet amb una matriu on a cada posició hi ha els objectes que estan en aquell estat, i 

el temps de la CPU, aquest depenent del tipus de controlador que sigui, processa aquestes 

senyals i retorna la següent acció a dur a terme. 

Alguns exemples de controladors que proporciona el framework de la GVG són: 

 Human: Controlador que ens permet controlar els moviments del avatar. 

Controlador ràpid ja que si no rep cap acció del jugador sempre envia la acció de 

no fer res. No és flexible, depèn del joc i de la persona que el controli. 

 SampleRandom: Controlador que executa moviments aleatoris. Controlador 

també molt ràpid ja que no ha de buscar un bon moviment, només un moviment 

possible, però és incapaç de resoldre problemes estratègics com en el cas del 

Sokoban. 

 Replayer: Controlador que donat una sèrie de moviments emmagatzemats 

prèviament, els reprodueix. Això el fa inflexible, fent difícil resoldre jocs 

dinàmics ja que els altres agents no seguiran els mateixos moviments. 

 SampleGA i SampleMCTS: Controladors que utilitzant algorismes genètics i 

l’algorisme Monte Carlo Tree Search respectivament, ambdós son algorismes que 

decideixen quin moviment efectuar en un estat concret però no explota 
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heurístiques que guiïn cap a les metes, la heurística és el coneixement parcial 

sobre un domini que permet resoldre problemes en aquest domini, per tant no 

tenen un coneixement del problema per triar decisions que guiïn a les metes. 

Els dos últims controladors esmentats utilitzen algoritme de cerca per trobar el millor 

camí, és a dir el millor conjunt de moviments per arribar a finalitzar el joc amb el màxim 

de puntuació i el mínim temps, per dur a terme això necessiten de la execució repetitiva 

de l’algorisme fins a trobar el camí desitjat. 

 

3.1.3 Ontologia 

La ontologia és on es defineixen els objectes del framework, els seus comportaments, les 

accions i els efectes en diferents classes Java. Trobem quatre objectes diferents: 

 Avatar: Aquí venen definits els diferents tipus d’avatar, és a dir de jugadors que 

podem controlar al framework, entre ells podem veure el HorizontalAvatar, capaç 

de moure’s horitzontalment (dreta i esquerra) o el MovingAvatar, capaç de 

moure’s horitzontalment i verticalment (dreta, esquerra, amunt i avall). 

 Efectes: Defineixen els diferents efectes que podem crear al trobar-se dos objectes 

com pot ser KillSprite, un objecte elimina l’altre o TransformTo, un objecte es 

transforma en un altre. 

 Físiques: Defineixen els efectes físics dels jocs, com ara la gravetat o la velocitat 

dels objectes. 

 Sprites: És defineixen els altres objectes que no són el jugador, com ara 

Immovable, objectes que no es poden moure com els forats del Sokoban o Passive, 

objectes que només es mouen per un efecte amb un altre objecte com les caixes 

del Sokoban. 

 

3.2. Planning 

El Planning es basa en donat un problema, en el nostre cas el joc, crear una sèrie de 

tasques per resoldre el problema, en el nostre cas els moviments a executar. 
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El nostre problema ve descrit en VGDL i el transformarem a un problema tipus PDDL. 

Així doncs un cop fet el canvi podrem utilitzar la intel·ligència del planificador en PDDL 

per resoldre el nostre joc. 

 

3.2.1. Planning Domain Definition Language 

El Planning Domain Definition Language, altrament conegut com PDDL és un llenguatge 

de planificació estandarditzat. PDDL és una sintaxi del llenguatge en Strips, un dels 

llenguatges més simples, antics i el més utilitzat per planificar. 

El problema en Strips és una tupla de quatre elements: {A,O,I,G} on: 

 A: són un conjunt d’àtoms (variables booleanes, cert o fals). 

 O: són un conjunt d’operacions (accions que es poden realitzar). 

 I ⊆ A: és l’estat inicial (un subconjunt d’àtoms d’A que defineix l’inici del 

problema) 

 G ⊆ A: és l’estat final (un subconjunt d’àtoms d’A que defineix la situació on 

volem arribar) 

Les operacions es representen per tres llistes: 

 Add: afegeix àtoms d’A al estat actual. 

 Delete: elimina àtoms d’A del estat actual. 

 Precondition: àtoms d’A que han d’existir al estat actual per tal de realitzar l’acció. 

Podem reescriure un problema que tinguem en Strips a PDDL ja que cada problema en 

PDDL es divideix en dos apartats i fitxers coneguts com domini i problema. Al domini 

es defineixen A i O, és a dir els àtoms o com s’anomenen en PDDL predicats, i les 

operacions o com es diu en PDDL accions, mentre que al problema es defineixen l’estat 

inicial i final. Un exemple de problema en PDDL el trobem a les figures [Fig.  11] i           

[Fig.  12]. 

Els plans que s’obtenen són una seqüència d’accions (o1;o2;...;on) que corresponen a les 

accions realitzades en la seqüència d’estats(I;s1,;s2;...;sn-1;G). La solució òptima que 

podem trobar, és a dir la que tingui menys costs en un problema PDDL clàssic és la que 

minimitza els costos de cada acció, és a dir la que compleix la fórmula: 

min(∑ 𝑐𝑜𝑠𝑡(𝑜𝑖)𝑛
1 ), on cost(oi) és el que costa realitzar una acció concreta. En alguns 
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problemes les accions no tenen cost en sí, així que el cost és el moviment, per tant la 

solució òptima serà el pla amb menys moviments. 

 

a) Domini 

En aquest fitxer es defineixen els diferents tipus d’objectes i variables mitjançant 

predicats, que es poden trobar en el problema, així com les diferents accions que es poden 

dur a terme. Cada acció està descrita amb unes precondicions, és a dir quan es pot aplicar, 

i uns efectes, és a dir el resultat de realitzar l’acció. Dins de cada efecte tenim els efectes 

condicionals que són els diferents casos possibles de la mateixa acció, per exemple en el 

cas del Sokoban la acció dreta si no tenim cap caixa davant només ens mourem cap a la 

dreta, en canvi si a la casella de la dreta tenim una caixa i dues a la dreta nostra tenim un 

forat, el resultat serà que ens mourem una casella a la dreta, mourem la caixa una casella 

a la dreta i aquesta caurà pel forat desapareixent. 

Tant les precondicions com els efectes són senzills, l’únic que poden fer es comprovar 

que un predicat existeixi o no, en cas de les precondicions i afegir o eliminar un predicat 

en els efectes. 

En el nostre cas, el domini és la definició del joc, és a dir quins moviments podem fer, 

quan es poden fer i què passa quan els fem. 

L’estructura és la següent: 

 

Fig.  11. Extracte del fitxer de domini de Sokoban en PDDL 
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b) Problema 

El problema defineix la situació que volem resoldre. Primer descriu les objectes (variables 

i els seus valors possibles), després defineix l’estat inicial, és a dir quins predicats tenim 

a l’inici del problema, finalment defineix els predicats que necessitem per arribar a la 

meta.  

En el nostre cas, el problema és la definició del nivell, és a dir com comença el nivell i 

que necessitem per guanyar i fins i tot donat el cas, podria arribar a incloure el que cal per 

no perdre. 

L’estructura és al següent: 

 

Fig.  12. Fitxer de nivell Sokoban en PDDL 

 

3.2.2. Planificador 

El planificador és un programa que donat un domini i un problema en PDDL el resol i 

retorna un pla d’execució. Mitjançant algoritmes de cerca d’Intel·ligència Artificial (IA) 

y heurístiques independents del domini, el planificador és capaç de trobar la seqüència 

d’accions que cal fer per resoldre el problema. Depenent del tipus d’algoritme emprat el 
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pla no ha de ser obligatòriament òptim, és a dir el que menys moviments/cost té. 

L’algorisme que nosaltres utilitzarem no ens dóna una garantia que el pla sigui òptim. 

 

a) Fast downward 

Fast downward és el planificador que hem emprat per resoldre els nivells. Donat una 

definició de joc i un nivell en PDDL, aquest programa segueix uns algoritmes d’IA i 

retorna un pla amb els moviments a realitzar per resoldre el nivell que li em donat. 

Els algoritmes que hem emprat en l’execució del planificador és una configuració 

anomenada LAMA 2011, la qual  va ser utilitzada en la International Planning 

Competition (IPC) i consisteix en els següents passos: 

Primer de tot comprova si el problema té costos diferents per cada acció. Per tant tenim 

dues variants: si el problema te costos o si el problema no te costos. 

En el cas que el problema té costos primer de tot defineix les heurístiques a seguir, primer 

una anomenada hlm, basada en landmarks i la segona, hff, creada pel planificador FF. 

Llavors primer utilitza l’algoritme de cerca greedy que consisteix en que en cada iteració 

obrim el node que ens aporti millors resultats en aquell moment, sense mirar iteracions 

futures. Després executa l’algoritme de cerca weight A*, el qual utilitza la funció 𝑓(𝑛) =

𝑔(𝑛) + 𝑤 · ℎ(𝑛) per avaluar el cost de cada acció, on f(n) és el cost, g(n), és el cost per 

arribar en aquest moment, és a dir la suma dels costos dels moviments anteriors, h(n) és 

el cost heurístic estimat des de n fins la meta  i w és un valor per augmentar el pes del cost 

enfront del pes per arribar. En cada iteració s’obre el node amb un valor f(n) més baix. 

L’execució de l’algoritme weight A* es fa quatre vegades amb diferents valors de w, els 

quals son: 5, 3, 2 i 1. Sent l’últim una execució de l’algoritme A*, el qual no li dona un 

augment de pes a h(n). 

En cas que el problema no tingui costos el cost per acció i moviment es 1. Llavors executa 

l’algoritme greedy amb la primera heurística, després amb la segona i finalment, com en 

l’altre cas, executa l’algoritme weight A* amb la segona heurística i els mateixos valor 

per w és a dir, 5 ,3 ,2 i 1. 

En ambdues execucions, al executar qualsevol dels algoritmes va obrint nodes de cada 

heurística, hlm i hff alternativament. 
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3.3. Entorn Integrat de Desenvolupament 

Un entorn integrat de desenvolupament, IDE per les seves sigles en anglès Integrated 

Development Environment és un software que facilita el desenvolupament d’aplicacions 

i programari, en el nostre cas, en el desenvolupament del traductor de VGDL a PDDL.  

Els IDE estan dissenyats per maximitzar la productivitat i eficiència dels programadors 

oferint totes les eines de desenvolupament en un sol programa. Algunes d’aquestes eines 

solen ser eines per modificar, compilar, desplegar i debuggar el software que s’està creant. 

Un altre eina molt important són els controladors d’errors, els quals avisen al programador 

de possibles errors en el codi abans de la seva compilació i execució, d’aquesta manera 

s’estalvia temps en la compilació i execució del codi, que en grans softwares poden 

requerir una gran quantitat de temps, i pot corregir l’error ràpidament i seguir avançant 

en el seu desenvolupament. 

Gràcies a l’automatització i control d’errors podem desenvolupar el nostre traductor 

d’una forma molt més senzilla, ràpida i eficient. 

 

3.3.1. Eclipse 

Eclipse és un IDE amb un espai de treball extensible mitjançant plugins per augmentar 

les capacitats d’ajuda al programador. Utilitzat sovint per treballar en Java, llenguatge 

que utilitzarem per desenvolupar el traductor. 

Ens ajudarà autocompletant part del codi, com ara tancament de parèntesis ( ), les claus { 

} i les cometes, tant simples ‘ ’ com dobles “ “, recomanant les funcions que conté un 

objecte que utilitzem o amb una compilació i execució senzilla només clicant un botó o 

una tecla del teclat. 



15 

 

4. DESENVOLUPAMENT 

Dintre els videojocs podem classificar-los en moltes categories, una es entre jocs estàtics 

i jocs dinàmics. Els jocs estàtics són aquells jocs on només les accions del jugador afecten 

al entorn del joc, per exemple Sokoban, en canvi els jocs dinàmics tenen altres entitats 

que provoquen canvis al entorn o elles mateixes es mouen, com per exemple Pac-Man.  

En aquest projecte ens hem enfocat en jocs estàtics ja que per començar a veure com s’han 

de traduir els jocs és més senzill veure l’execució correcta del pla ja que no tenim altres 

entitats que ens puguin obstaculitzar. 

El nostre projecte es separa en dues parts, primera, el traductor,  que tradueix els fitxers 

del joc en VGDL a fitxers en PDDL, els envia al planificador i obté el fitxer del pla i, 

segon, el controlador, que connectat al joc, va llegint el pla i l’executa al joc. 

A la [Fig.  13] podem observar el diagrama d’ús del software. On la seva execució és la 

següent. 

1- S’executa el framework del GVG-AI i li envia els fitxers del joc al traductor 

anomenat PDDLTranslator. 

2- El traductor tradueix els fitxers rebuts a PDDL i els envia al planificador Fast 

Downward. 

3- El planificador crea el pla i el desa perquè el controlador, conegut com agent, 

pugui accedir-hi. 

4- El framework del GVG-AI comença l’execució del joc i envia l’estat actual al 

controlador. 

5- El controlador mitjançant el pla envia l’acció corresponent al framework del 

GVG-AI. 

6- S’executen els punts 4 i 5 fins a finalitzar el joc. 
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Fig.  13. Diagrama d'ús dels components utilitzats 

4.1. Traductor 

El traductor donat un joc i un nivell en VGDL s’encarrega de traduir-lo a PDDL, crea un 

arxiu de domini i un altre de problema els quals envia al planificador Fast Downward que 

crea el pla necessari per resoldre aquell nivell del joc. 

Per crear el domini utilitzem el SpriteSet per saber les accions de l’Avatar i els diferents 

objectes que hi haurà per fer els predicats, i utilitzem l’InteractionSet per definir els 

diferents casos que tenim al realitzar una acció.  

Per crear el problema utilitzem el fitxer de nivell i el LevelMdappig per crear l’estat inicial 

i els objectes, i el TerminationSet per definir les metes. 

Cada estat del joc està determinat per les dimensions del nivell, els objectes que hi ha i 

les seves posicions sent l’estat inicial el descrit al fitxer del nivell i el final aquell que 

compleixi les metes. 

Les accions que es poden fer estan definides al tipus d’Avatar del joc, en el cas dels tres 

jocs sempre es tracta de MovingAvatar i les seves accions són: (dreta, esquerra, amunt i 

avall), així doncs seguin la definició en Strips el problema es defineix de la següent 

manera: 

 A: predicats obtinguts gràcies al SpriteSet i InteractionSet. 

 O: moviments de l’Avatar (Right, Left, Up, Down). 

 I: conjunt de predicats que conformen l’estat inicial definit al fitxer de nivell. 

 G: conjunt de predicats que conformen l’estat final obtingut mitjançant el 

TerminationSet. 
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4.1.1. Classes 

El traductor consta de sis parts diferents, cadascuna implementada a la seva pròpia classe, 

podem veure el diagrama de classes a [Fig.  17]. Cinc de les classes són els elements 

necessaris d’estructurar les dades per poder realitzar la traducció, i la última és la lògica 

del traductor. Primer parlarem de les classes que emmagatzemen dades i finalment 

parlarem de com fem la traducció. 

a) Condition 

La classe ‘Condition’ és la implementació dels predicats de precondició i efecte que ens 

trobem a les accions. Tenim tres tipus de condicions, els predicats simples que son un 

seguit de predicats, els predicats conjunció els quals s’han de complir tots, són un seguit 

de predicats simples dins d’una conjunció ‘and’ i els predicats condicionals que donats 

un conjunt de predicats de precondició crea un efecte, són predicats amb dos parts, la 

precondució i l’efecte, els quals solen ser predicats conjunció i estan dintre d’un 

condicional ‘when’. 

Aquesta classe és recursiva, és a dir els predicats que formen part de ‘Condition’ són 

alhora ‘Condition’, d’aquesta forma podem crear combinacions que podem veure a      

[Fig.  14]. 

 

Fig.  14. Tipus de predicats a la classe Condition 

 

b) Action 

La classe ‘Action’ és la implementació de les accions del PDDL, per tant té els mateixos 

paràmetres, un nom, un seguit de variables anomenats paràmetres, les precondicions 

perquè es dugui a terme l’acció i l’efecte de l’acció. Tant les precondicions com els 
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efectes són de la classe ‘Condition’, d’aquesta manera resulta més fàcil treballar amb les 

precondicions de les accions i el que és més important, amb els efectes d’aquestes ja que 

el nombre de precondicions i sobretot els efectes d’una acció augmenten amb el nombre 

d’interaccions que hi ha entre objectes, augmentant la complexitat de les accions sobretot 

en el cas d’interaccions en cadena. 

 

c) Predicate 

La classe ‘Predicate’ és la implementació d’un predicat de PDDL. És una classe que 

podrien utilitzar a Condition per mostrar els predicats, però ens resulta més fàcil de tractar 

amb simples cadenes de paraules en aquell nivell ja que només s’emmagatzema. En canvi 

en altres moments necessitem més informació del predicat, per això vam crear aquesta 

classe. Els seus atributs són els que utilitzem als predicats, nom, valor, si es positiu o 

negatiu, o si és del tipus de posició d’un objecte. Per tant els diferents tipus de ‘Predicate’ 

possibles els podem veure a [Taula 1]. 

 Posició NO Posició 

Positiu (box ?x ?y3) (num_box ?v3) 

Negatiu (not (box ?x ?y3)) (not (num_box ?v3)) 

Taula 1. Tipus de predicats a la classe Predicate 

 

d) Reaction 

La classe ‘Reaction’ és una classe auxiliar per omplir els diferents efectes de les accions. 

Degut a que en PDDL s’ha d’especificar cada acció i els seus efectes quan tenim efectes 

en cadena no sempre és la successió d’accions, per exemple, en el cas del Sokoban un 

dels efectes és moure un bloc i un altre es moure un bloc a un forat i que desaparegui, 

podem veure les diferencies dels efectes a [Fig.  15]. Així doncs, pels efectes que es 

mantenen en efectes en cadena ens guardem a ‘effectHeredate’, mentre que aquells que 

són exclusius d’aquest cas estaran a ‘effect’ i les precondicions de l’efecte en concret les 

trobarem a ‘precondition’, tots tres atributs són de la classe ‘Predicate’, així amb un sol 

‘Reaction’ podem crear les quatre accions principals, amunt, avall, dreta i esquerra. 
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Fig.  15. Exemple de diferencies d'un mateix moviment segons l'entorn, (a dalt) cas amb caixa, (a baix) cas amb caixa 

i forat a continuació 

 

e) Sprite 

A la classe ‘Sprite’ emmagatzemem tota la informació dels objectes en VGDL, que són 

el nom de l’objecte, el caràcter que utilitza el fitxer de nivell per mostrar-lo al mapa, 

l’identificador que utilitzem per identificar l’objecte durant l’execució del joc, el tipus 

d’objecte que és, quantes vegades apareix i si el nostre avatar pot estar a la mateixa 

posició. 

 

f) PDDLParser 

En aquesta classe tenim tota la lògica de la traducció. Primer de tot li enviem els fitxers 

de joc i nivell en VGDL i després comencem la traducció. 

En el procés de traducció primer emmagatzemem les dades del fitxer del joc, ràpidament 

podem escriure el principi del domini en PDDL, que són les parts prèvies a les accions és 

a dir els tipus de variables que utilitzarem i els predicats del joc. 

Seguidament traduïm els moviments, aquests venen definits en els tipus d’objectes que 

tenim al joc i les interaccions entre ell, els diferents moviments que podrà fer el 

controlador depenen del tipus d’Avatar en el joc, mentre que els diferents efectes de cada 

moviment depenen de les interaccions, les quals són les accions que hi ha quan dos 
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objectes col·lisionen en un punt. Per entendre millor les interaccions i ser capaços de crear 

els moviments encadenats, és a dir aquells moviments que al dur-se a terme creen nous 

moviments com per exemple moure’ns, moure una caixa pel nostre moviment i aquesta 

desaparèixer al caure a un forat, podem veure les interaccions en un graf d’interaccions 

[Fig.  16]. Així veiem que no totes les interaccions parteixen del nostre avatar, per tant no 

caldrà tenir-les totes en compte, com poden ser undoAll o stepBack, dos accions que 

reverteixen l’últim moviment, en canvi si que és important veure que podem tenir 

moviments recursius o cadenes de moviments força llargues i pràcticament infinites, per 

tant hem de tallar en algun moment el nombre de “salts” que podem fer, és a dir el nombre 

màxim d’interaccions en cadena que farem. 

A la [Fig.  16] podem veure els diferents objectes (Avatar, Box, Wall i Hole) del quals 

surten les interacciones cap a un objecte, com és bounceForward (moure endavant) en el 

cas d’Avatar i Box, és a dir si coincideixen un Avatar i un Box, el Box es mourà en la 

mateixa direcció que s’havia mogut l’Avatar. El sentit dels arcs és important ja que les 

interaccions poden ser diferents depenent del sentit, per exemple la interacció entre Box i 

Hole és killSprite, és a dir s’elimina un dels objectes, per decidir quin objecte eliminar cal 

una direccionalitat en les interaccions, en aquest cas Box, i si la direcció fos inversa 

s’eliminaria Hole. 

 

Fig.  16. Graf de les interaccions entre objectes a Sokoban 

Gràcies a una matriu creada simbolitzant el graf esmentat, podem recórrer les interaccions 

i crear les diferents accions que el joc necessita, començant sempre pel tipus d’avatar que 

tindrem i les seves interaccions amb els objectes. 

Un cop hem acabat de traduir les accions traduïm la meta, comencem amb el nivell. 
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Finalment llegim el fitxer del nivell en VGDL i el traduïm a PDDL. Primer escrivim les 

variables que tenim, les quals depenen del nombre màxim d’objectes i de posicions. 

Després obtenim escrivim l’estat inicial, el qual depèn dels objectes que hi ha al nivell i 

quins predicats té cadascun, afegint els predicats per canviar les variables de moviment i 

de nombre d’objecte. Finalment escrivim els predicats necessaris per acabar el nivell. 

Un cop acabada la traducció executem el Fast Downward amb els fitxers PDDL acabats 

de crear i obtenim el pla que utilitzarà després el controlador. 
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Fig.  17. Diagrama de classes del traductor
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4.1.2. Predicats 

Per poder entendre com hem fet les traduccions del joc primer cal saber quins predicats 

hem utilitzat i quin significat tenen. Tenim quatre tipus de predicats que són: 

 Predicats de posició: Aquests predicats determinen la posició d’un objecte dins 

del joc, la seva forma es (O x y) on O és el nom de l’objecte, i x i y són la posició 

corresponent segons l’eix de coordenades. Per exemple si l’avatar es troba a la 

posició (3, 5) el seu predicat de posició seria (avatar l3 l5). 

Per cada objecte del joc utilitzem un predicat de posició per ubicar-lo al mapa, a 

més a més hem creat “l’objecte clear”, que ens serveix per saber si aquella posició 

pot tenir altres objectes damunt, és utilitzat en els espais buits i en objectes com 

per exemple els hole perquè l’avatar pugui passar-hi per damunt. 

 

 Predicats comptabilitzadors: Aquests predicats determinen el nombre d’objectes 

que tenim d’un cert tipus, la seva forma es (num_O v) on num_O és el nom de 

l’objecte precedit per ‘num_’ i v es el nombre d’objectes. Per exemple si tenim 

tres box el seu predicat comptabilitzador seria (num_box v3). 

Per cada tipus d’objecte podem crear predicats comptabilitzadors, però només 

utilitzarem aquells que siguin necessaris pel joc, per exemple en el Sokoban, 

només utilitzarem el de les caixes, ja que la meta es no tenir caixes. 

 

 Predicats de variable: Aquests predicats són els necessaris per poder fer canvis de 

variables a les posicions i als comptabilitzadors, per tant en tenim dos tipus, un 

per variable.  

 

 Per poder fer els canvis de variables són necessaris predicats extra, com hem 

anomenat, predicats de variable, tenim dues variables, la posició i el nombre 

d’objectes, així doncs en tenim dos. Per canviar la posició utilitzem el predicat 

“next” i la seva forma és (next l1 l2) on l1 és una posició i l2 la següent posició, 

per exemple si volem moure l’avatar de la posició (3, 5) a la posició (3, 6) 

utilitzarem el predicat (next l5, l6). Per canviar el nombre d’objectes utilitzem el 

predicat “consecutive” i el seu format és (consecutive v0 v1) on v0 és un nombre 

d’objectes i v1 és el següent, per exemple si eliminem una caixa del Sokoban i en 

teníem quatre, utilitzarem el predicat (consecutive v3 v4). 
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 Predicats derivats: Aquest predicats existeixen quan es donen unes certes 

condicions i no depenen directament dels moviments del avatar. 

Aquests predicats no són gaire utilitzats ja que endarrereixen molt la planificació, 

només l’hem utilitzat en el Zen puzle per detectar que l’avatar no està damunt de 

cap pedra, en aquest cas el predicat creat es (avatar-notisincenter). 

 

4.1.3. Sokoban 

En aquest joc hem d’empènyer un seguit de caixes i llençar-les a uns forats. La dificultat 

d’aquest joc és que només podem empènyer les caixes cap endavant, és a dir no es poden 

estirar. Podem veure un nivell a [Fig.  2] i la seva descripció en VGDL a [Fig.  10]. 

A la [Fig.  9] podem veure com és el fitxer de definició del joc del Sokoban mentre que a 

[Fig.  18] podem veure la traducció del Sokoban que hem fet en PDDL, en aquesta imatge 

hem extret parts repetitives ja que totes les accions tenen els mateixos predicats però 

canviant les variables pel seu moviment. Amb la definició de les interaccions obtenim el 

graf d’interaccions que podem veure a [Fig.  16]. 

Comencem la traducció definint les accions possibles, aquestes venen definides pel tipus 

d’avatar, en aquest cas és MovingAvatar, per tant tindrem quatre accions (dreta, esquerra, 

amunt i avall). 

En el procés de traducció em definit un màxim de dos salts en el graf d’interaccions, i si 

no tenim en compte els moviments stepBack i undoAll veiem que tenim tres casos en cada 

acció diferent: 

 Cas base: l’avatar no té cap obstacle davant i es mou. 

 Cas box: l’avatar té una box davant i la empeny (bounceForward). 

 Cas box + hole: l’avatar té una box davant i un hole a continuació, empeny la box 

i aquesta cau pel hole desapareixent (killSprite). 

Al fitxer de nivell en PDDL [Fig.  12] primer de tot veiem el mapejat del nivell descrit al 

fitxer del nivell en VGDL,  després les variables que utilitzarem, posicions i nombre de 

caixes, seguidament els predicats de l’estat inicial i finalment la meta (goal) que és que 

el nombre de caixes sigui zero tal com es defineix al joc en VGDL. 
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Fig.  18. Domini Sokoban en PDDL 

 

4.1.4. Real sokoban 

Aquest joc és com el Sokoban però més fidel al original, la única diferència és que en 

comptes de llençar les caixes per uns forats, les hem de col·locar damunt d’un terra 

especial. La dificultat d’aquest joc és la mateixa que la del Sokoban afegint el fet que has 

de col·locar totes les caixes damunt dels punts i aquestes no desapareixent en cap moment. 

Al no desaparèixer les caixes tenim més restriccions de moviments, el que complica el 

problema respecte el Sokoban que sí que desapareixen.
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Fig.  19. Fitxer del joc Real Sokoban en VGDL 

 

Fig.  20. Fitxer de nivell de Real Sokoban en VGDL 

A [Fig.  19] podem veure el fitxer del joc en VDGL i a [Fig.  22] veiem la traducció a 

PDDL. Seguint les interaccions descrites en VGDL obtenim el graf d’interaccions que 

podem veure a [Fig.  21]. 

 

Fig.  21. Graf d'interaccions del joc Real Sokoban 

El tipus d’avatar d’aquest joc és MovingAvatar, per tant tindrem quatre accions diferents 

(dreta, esquerra, amunt i avall). Els diferents casos de cada acció els trobem amb el graf 
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d’interaccions, amb un màxim de dos salts a partir d’Avatar i sense tenir en compte els 

camins de undAll i wallStop. Els casos que obtenim són: 

 Cas base: l’avatar no té cap obstacle davant i es mou. 

 Cas box: l’avatar té una box davant i la empeny (bounceForward). 

 Cas box + hole: l’avatar té una box davant i un hole a continuació, empeny la box 

i aquesta es transforma a boxin (transformTo Boxin). 

 Cas boxin:  l’avatar té una boxin davant i la empeny (bounceForward). 

 Cas boxin + ground: l’avatar té una boxin davant i un ground a continuació, 

empeny la boxin i aquesta es transforma a box (transformTo Box). 

 

 

Fig.  22. Domini del joc Real Sokoban en PDDL 

Al fitxer de nivell en PDDL [Fig.  23] podem veure que l’estat inicial és molt semblant al 

del Sokoban, la diferència és que en aquest s’afegeixen els predicats de “ground”. 
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Fig.  23. Nivell de joc Real Sokoban en PDDL 

 

4.1.5. Zen Puzzle 

En aquest joc hem de passar per damunt de totes les parts del jardí sense tornar a passar 

per damunt dels que ja has passat i finalment sortir de la zona. La dificultat d’aquest joc 

està en no poder tornar a passar per on ja has passat. 

 

Fig.  24. Fitxer del joc Zen Puzzle en VGDL 

 

Fig.  25. Nivell del joc Zen Puzzle en VGDL 

Podem veure la definició del joc en VGDL a [Fig.  24] i la traducció en PDDL a [Fig.  

27], com en els altres jocs, utilitzant les interaccions descrites al joc en VGDL obtenim 

el graf d’interaccions [Fig.  26]. 
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Fig.  26. Graf d'interaccions del joc Zen Puzzle 

L’avatar torna a ser del tipus MovingAvatar, per tant les acciones seran (dreta, esquerra, 

amunt i avall). Mirant el graf d’interaccions veiem que només tenim dos camins que no 

siguin stepBack, spawnIfHasMore no és un efecte de cap acció sinó que és un efecte 

derivat, així doncs tenim dos casos en les accions i un efecte derivat, els casos són: 

 Cas base: l’avatar no té cap obstacle davant i es mou. 

 Cas ground: l’avatar té davant un ground, es mou damunt del ground i el 

tranforma a walked (tranformTo walked). 

L’efecte derivat es crea perquè el final del joc es decideix quan no queden ground i 

l’avatar no està damunt de cap walked,. Per tant si l’avatar no està damunt de ningun 

walked creem el predicat (avatar-notisincenter). 

Per saber que no està damunt de cap walked hem creat un nou predicat anomenat “isout”, 

aquest està en totes aquelles caselles tipus clear que no siguin ground en un principi, així 

doncs si l’avatar està damunt d’un isout sabem que no està damunt de ningun walked i 

podem crear el predicat (avatar-noitisincenter). 

Al fitxer de nivell en PDDL [Fig.  28] podem veure la traducció del nivell en VGDL [Fig.  

25], es pot observar com almenys algunes de les posicions clear, també ho són isout i la 

meta és no tenir cap ground i si el predicat derivat tal com hem comentat. 
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Fig.  27. Domini del joc Zen Puzzle en PDDL 

 

 

Fig.  28. Nivell del joc Zen Puzzle en PDDL 
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4.2. Controlador 

El controlador s’encarrega de llegir el pla que ha creat el planificador mitjançant els 

fitxers de domini i problema creats pel traductor i enviar les accions pertinents al 

framework GVG. És molt semblant al controlador Replayer però aquest emmagatzema 

les accions mentre que el nostre les llegeix del pla a cada moviment. 

El framework del joc va demanant iterativament una acció al controlador, aquest llegeix 

la línia del pla, observa quina acció és, espera un cert temps per poder visualitzar el 

moviment anterior i envia el moviment actual. 

El controlador, a diferència de la resta del projecte pertany directament al framework 

GVG, és a dir que està separat de la resta del nostre codi ja que està amb el codi dels 

controlador del framework GVG. 

 

4.3. GESTIÓ DEL PROJECTE 

Hem utilitzat metodologies àgils pel desenvolupament de les diferents fases del projecte, 

per això cada dues setmanes ens reuníem amb el director del treball per revisar els 

avançaments fets i definir els objectius a fer durant les següents dues setmanes. 

Hem dividit el projecte en tres parts diferents, en la primera hem fet un estudi del 

framework GVG-AI i del seu llenguatge per tal de poder crear una primera traducció del 

Sokoban manualment, en la segona part vam fer la implementació del projecte i en la 

tercera i última part vam estudiar els resultats obtinguts i vam escriure la memòria.  

El calendari que hem seguit es pot definir de la següent manera: 

 Primera part: Estudi del framework (octubre – desembre 2014): 

o Estudi del llenguatge VGDL. 

o Estudi del framework GVG-AI. 

o Prototip de traducció manualment del joc Sokoban. 

 Segona part: Implementació (gener – abril 2015) 

o Implementació del traductor. 

 Sokoban 

 Real Sokoban 

 Zen Puzzle 

o Implementació del controlador. 
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 Tercera part: Finalització (maig – juny 2015) 

o Estudi de resultats. 

o Escriptura de la memòria. 

Al Diagrama de Gantt [Fig.  29] podem observar el desenvolupament temporal de les 

diferents fases del projecte. 

 

Fig.  29. Diagrama de Gantt 
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5. RESULTATS 

Per saber si el procés de traducció i la traducció de VGDL a PDDL és correcte ens 

basarem en els següents aspectes: 

 Resolució de nivells: si ha sigut capaç de resoldre el nivell o no. 

 Temps de planificació: el temps que ha trigat el planificador en crear el pla. 

 Nombre de moviments: el nombre de moviments que hi ha al pla per solucionar 

el nivell. Degut a que un mateix domini i problema retorna el mateix pla, en totes 

les iteracions d’un mateix nivell és sempre el mateix nombre. 

 Nombre d’objectes a eliminar: el nombre d’objectes que el personatge ha 

d’eliminar per acabar el joc. 

Un aspecte que també és molt important és el temps de traducció, però aquest és tant 

ínfim que hem decidit no tenir-lo en compte. 

Per a la execució de les proves utilitzarem sempre el mateix ordinador i en les mateixes 

condicions en aquest. Màquina virtual Ubuntu amb 1024Mb de RAM i 4 processadors 

executada a un portàtil de 8GB de RAM i processador Inter® Core(TM) i7-4500 i CPU 

a 1.80GHz amb Windows 8. 

Hem provat cinc nivells de cadascun dels tres jocs cinc vegades i calculat la mitjana de 

cadascun dels paràmetres. Es poden trobar els resultats de cada iteració a 9.1. Taules de 

Resultats esteses [pag. 49]. 
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5.1. Sokoban 

A continuació veurem els diferents nivells del joc en el seu estat inicial i una taula [Taula 

2] amb els resultats obtinguts.

 

Fig.  30. Sokoban Nivell 0 

 

Fig.  31. Sokoban Nivell 1 

 

 

Fig.  32. Sokoban Nivell 2 

 

Fig.  33. Sokoban Nivell 3 

 

Fig.  34. Sokoban Nivell 4 
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 Nivell 0 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

Solucionat Si Si Si Si Si 

Temps 

(segons) 

4.54 1.55 0.05 0.02 0.02 

Nº 

moviments 

99 34 26 39 8 

Nº objectes 4 3 3 3 2 

Taula 2. Resultats Sokoban  

 

En el Sokoban hem d’empènyer les diferents caixes (box) als forats (hole) que hi ha en el 

nivell. A simple vista es pot arribar a la conclusió que com més moviments calguin més 

trigarà el planificador, però veiem que això no es compleix entre els nivells 2 i 3. La 

dificultat, i per tant el temps de planificació depèn del nombre de box, de la distància entre 

box i hole i també de l’espai de moviment que tinguem, com més espai hi ha, més 

possibilitats d’acció en un estat tenim i més difícil es fa planificar. 

 

5.2 Real sokoban 

A continuació veurem els diferents nivells del joc en el seu estat inicial i una taula[Taula 

3] amb els resultats obtinguts. 

 

Fig.  35. Real Sokoban Nivell 0 

 

Fig.  36. Real Sooban Nivell 1 
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Fig.  37. Real Sooban Nivell  2 
 

Fig.  38. Real Sooban Nivell 3 

 

Fig.  39. Real Sooban Nivell 4 

 

 Nivell 0 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

Solucionat Si Si Si Si Si 

Temps 

(segons) 

4.38 5.7 6.96 0.94 0.04 

Nº 

moviments 

39 107 58 97 30 

Nº objectes 4 3 6 2 2 

Taula 3. Resultats Real Sokoban 

 

En el Real Sokoban hem d’empènyer les diferents caixes (box) damunt dels forats (hole) 

que hi ha al nivell. Com passava amb el Sokoban pot semblar que el nombre de 

moviments del pla sigui el motiu principal, però observant els nivells 1 i 2 veiem que el 

nivell 2 triga més d’un segon més que el nivell 1 i aquest té gairebé el doble de 

moviments. La dificultat està en el nombre de box i la llibertat de moviment. 
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5.3 Zen Puzzle 

A continuació veurem els diferents nivells del joc en el seu estat inicial i una taula [Taula 

4] amb els resultats obtinguts. 

 

Fig.  40. Zen Puzzle Nivell  0 

 

Fig.  41. Zen Puzzle Nivell 1 

 

 

Fig.  42. Zen Puzzle Nivell 2 

 

Fig.  43. Zen Puzzle Nivell 3 
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Fig.  44. Zen Puzzle Nivell 4 

 

 Nivell 0 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

Solucionat Si Si Si Si Si 

Temps 

(segons) 

1.87 5.41 608.56 0.66 2.71 

Nº 

moviments 

41 44 47 41 41 

Nº objectes 34 34 33 20 27 

Taula 4. Resultats Zen Puzzle 

 

En el Zen Puzzle hem de trepitjar totes les zones de color vermell (ground) i sortir de la 

zona sense tornar a trepitjar zones ja trepitjades (walked). Com en els altres jocs 

comprovem que ni el nombre de moviments ni el d’objectes són decisius a la hora de 

calcular el temps de planificació. La dificultat està en trobar el camí per on trepitjar-los 

tots i no quedar-te tancat entre zones de walked, així doncs els nivells amb obstacles que 

creen camins o els que son més oberts són els més fàcils, mentre que aquells amb 

obstacles a una certa distància sense un camí visible són els més complicats. 
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6. CONCLUSIONS 

6.1. Resultats 

Com podem comprovar als resultats els jocs Sokoban i Real Sokoban els soluciona tots i 

amb una certa rapidesa, en canvi el Zen Puzzle és un joc molt més obert, és a dir que té 

un nombre major d’accions aplicables en cada estat, el que suposa un major factor de 

ramificació i per tant obtenir el pla correcte és molt més difícil. 

El planificador sempre crea el mateix pla donat un domini de joc i un nivell en PDDL. 

Però canviant la traducció, amb petits detalls que no modifiquen alguns jocs però si 

d’altres, hem comprovat que es creen diferents plans i requereix d’un temps diferent per 

resoldre el mateix nivell d’un joc, per tant la representació del problema afecta 

directament als resultats obtinguts. 

 

6.2. Problemes durant el desenvolupament 

Durant el desenvolupament ens hem trobat amb un seguit de problemes que per sort hem 

pogut solucionar en gran majoria. 

El primer problema que vam tenir era que l’avatar no podia passar per damunt dels hole 

ja que les posicions on hi havia hole no eren de cap tipus que permetés al avatar passar, 

és a dir clear, primer de tot vam pensar en fer un predicat igual que clear, anomenat 

“isClear”, per poder diferenciar els clear referents a espais buits i a objectes per on poder 

passar, però no va funcionar tant bé com pensàvem. Així doncs vam fer que tots els 

objectes que fossin del mateix tipus que hole, és a dir Inmovable, també fossin clear, 

simplificant d’aquesta manera el joc en PDDL i solucionant el problema. 

El següent gran problema que vam tenir era l’execució de dos casos diferents en una 

mateixa acció, exactament quan movíem un box i després teníem un hole. Executava els 

casos de box amb i sense hole darrere, per tant el planificador reduïa el comptador de box 

i la movia. El problema era que en les accions condicionals descrites podia executar dos 

casos diferents i per tant executava els dos alhora, encara que nosaltres volíem que fossin 

exclusius, o un o l’altre però no ambdós. Vam solucionar aquest problema fent els casos 

més exclusius, en aquell moment només es tenia en compte el que volíem tenir per 

executar aquell cas concret, a partir de llavors teníem en compte el que volíem tenir i el 

que no volíem i així només es podia executar el cas correcte. En l’exemple donat, teníem 
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que en el cas de tenir una box davant la mogués, i en el cas de tenir un box davant i hole 

darrere, eliminés la box, amb la solució va passar a, en el cas de tenir una box davant i no 

tenir un hole al següent, moure la box, mentre que l’altre cas va quedar igual. 

Un greu problema que teníem era que en el Real Sokoban i Zen Puzzle el planificador 

requeria de molt temps per planificar qualsevol nivell. Vam revisar els PDDL creats i 

vam trobar predicats que al fer la traducció automàtica es col·locaven per si calien en les 

accions. La decisió d’eliminar predicats inutilitzats i moure algunes precondicions dels 

casos de cada acció a les precondicions de la acció van agilitzar el procés de planificació 

fins als temps esperats. 

Un cop feta la traducció del Sokoban i Real Sokoban, dos jocs molt semblants vam 

començar el del Zen Puzzle, un joc completament diferent en tota l’estructura del joc i 

van ser aquestes diferències que ens va donar molts problemes a la lògica del traductor, 

les quals vam anar resolent poc a poc. 

El joc del Zen Puzzle requereix que no quedi  cap objecte tipus ground i que el personatge 

no estigui damunt de cap walked. Tot i no ser una premissa difícil sí que ho va ser passar-

la a PDDL ja que la primer idea va ser crear un nou predicat quan creéssim un walked, 

però no donava resultat. Finalment vam decidir fer el procés invers, que hauria d’estar en 

una posició buida per no estar damunt de cap walked i tot i fer més complex el nivell, 

vam aconseguir resoldre el joc. 

 

El controlador en algunes ocasions ha trigat massa temps en retornar l’acció i el 

framework ha executat la acció NIL, que és la acció de no fer cap acció. Degut a això el 

moviment del pla enviat en aquell moment no s’ha executat fent que el controlador no 

sigui capaç de resoldre el nivell tot i tenir un pla que el resolia. Per ser capaços de veure 

els moviments del controlador vam col·locar un temporitzador i, el més probable sigui 

que al fer les proves en una màquina virtual aquesta endarrereixi alguns processos fent 

que en algunes ocasions trigui massa en enviar l’acció a executar.
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7. FUTUR TREBALL 

El projecte ha sigut capaç de resoldre tres jocs diferents, dos d’ells amb resultats que 

permeten joc en temps real i ha assentat una base per la resolució d’altres jocs ja que 

sempre s’ha tingut en compte la traducció automàtica dels diferents paràmetres i la 

necessitat d’expansió que caldria al implementar nous jocs traduïts.  Així doncs ara 

comentarem alguns aspectes a fer en un futur d’aquest projecte. 

 

7.1. Zen puzzle 

Com em pogut veure als resultats, la planificació d’aquest joc no és gaire eficient, sobretot 

tenint en compte el nivell dos, que triga més de 5 minuts. Per tant un punt important sobre 

el futur és la millora de la traducció d’aquest joc. L’efecte derivat podria ser el causant de 

la mala eficiència, consultar altres tipus de predicats per resoldre el problema de l’efecte 

derivat podria resoldre els problemes d’eficiència d’aquest joc. 

 

7.2. Més jocs estàtics 

Hem traduït tres jocs estàtics però encara queden molts tipus d’objecte i interaccions per 

traduir. Seguir traduint més jocs estàtics que són més fàcils de planejar que els dinàmics 

podrem arribar més fàcilment a obtenir un controlador automàtic per qualsevol joc del 

framework GVG. 

Un bon joc per començar seria el Bait, on el jugador ha d’obtenir una clau per poder obrir 

la porta al següent nivell, però pel camí es trobarà una sèrie de forats que ha d’eliminar 

tirant caixes al damunt, és a dir conté la lògica de les caixes i els forats del Sokoban i 

afegeix noves com són que hi hagi dos tipus d’avatar, amb clau i sense. Podem veure un 

nivell a [Fig.  45]. 
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Fig.  45. Exemple de nivell de Bait 

 

7.3. Jocs dinàmics 

La majoria de jocs són dinàmics, és a dir hi ha altres agents al joc que intervenen en el 

canvi d’estat, jocs com per exemple el Pac-man, on hi ha uns fantasmes que poden 

eliminar el jugador. 

Per aquest tipus de jocs caldrà fer bastantes millores ja que a diferència dels estàtics, en 

els dinàmics s’ha de fer un nou pla en cada moviment degut a que quan nosaltres executem 

una acció, els altres agents també han executat una acció, per tant el pla utilitzat en la 

última acció podria no ser el més adequat. 

Degut a la replanificació en cada moviment, el procés de traducció de l’estat i planificació 

haurà de ser molt ràpid, no caldrà tornar a traduir la definició del joc ja que no varia, en 

canvi el problema serà el nou estat que ens dóna el framework GVG-AI, per agilitzar una 

mica el procés de replanificació s’hauran d’aplicar mètodes de partició de metes, és a dir, 

si l’estat final que volem aconseguir es eliminar totes les caixes i tenim tres caixes, la 

primera meta a aconseguir és tenir dues caixes. D’aquesta manera el pla no s’encarregarà 

d’arribar al final del joc que volem sinó poc a poc encaminar-lo fins a arribar. 

També caldrà crear un nou controlador que creï un nou fitxer de nivell en VGDL i l’enviï 

al planificador que crearà el problema en PDDL corresponent i enviarà el domini del joc 

creat anteriorment i el nou problema al planificador creant el nou pla. Un cop tenim el pla 

el controlador llegirà la primera acció i l’executarà. Per tant executarem només la primera 

acció de cada pla i crearem un pla per cada acció. 
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Un joc per on es podria començar podria ser el Butterflies, en el qual hi ha una sèrie de 

papallones repartides pel nivell i un seguit de capolls, cada cop que una papallona toca 

un capoll neix una nova papallona i l’objectiu del joc és eliminar totes les papallones 

abans que desapareguin tots els capolls. Podem veure un exemple del joc a [Fig.  46]. 

 

Fig.  46. Exemple de nivell de Butterflies 

 

7.4. Millora del traductor 

La classe PDDLParser del traductor té tota la càrrega algorítmica del traductor i pot ser 

una mica complex de seguir, s’ajuda de les altres classes creades per dur a terme la 

traducció, en un futur es pot organitzar el codi d’una manera semblant a com fan al 

framework GVG-AI, és a dir la ontologia, classificant així els codis de traducció d’accions 

dels diferents tipus d’avatar, les diferents interaccions entre objectes, o les extensions 

d’objectes, com per exemple afegir predicats clear als objectes Immovable i incloure les 

físiques en els jocs que calgui. 
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9. APÈNDIX 

9.1. Taules de Resultats esteses 

9.1.1. Sokoban 

Nivell 0 

 Iteració 1 Iteració 2 Iteració 3 Iteració 4 Iteració 5 Mitjana 

Solucionat Si Si Si Si Si Si 

Temps 

(segons) 

4.52 4.56 4.54 4.5 4.56 4.54 

Nº 

moviments 

99 99 99 99 99 99 

Nº objectes 4 4 4 4 4 4 

Taula 5. Resultats Sokoban nivell 0 

 

Nivell 1 

 Iteració 1 Iteració 2 Iteració 3 Iteració 4 Iteració 5 Mitjana 

Solucionat Si Si Si Si Si Si 

Temps 

(segons) 

1.54 1.54 1.56 1.56 1.56 1.55 

Nº 

moviments 

34 34 34 34 34 34 

Nº objectes 3 3 3 3 3 3 

Taula 6. Resultats Sokoban nivell 1 

 

Nivell 2 

 Iteració 1 Iteració 2 Iteració 3 Iteració 4 Iteració 5 Mitjana 

Solucionat Si Si Si Si Si Si 

Temps 

(segons) 

0.04 0.04 0.08 0.04 0.04 0.05 

Nº 

moviments 

26 26 26 26 26 26 

Nº objectes 3 3 3 3 3 3 

Taula 7. Resultats Sokoban nivell  2 
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Nivell 3 

 Iteració 1 Iteració 2 Iteració 3 Iteració 4 Iteració 5 Mitjana 

Solucionat Si Si Si Si Si Si 

Temps 

(segons) 

0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 

Nº 

moviments 

39 39 39 39 39 39 

Nº objectes 3 3 3 3 3 3 

Taula 8. Resultats Sokoban nivell 3 

 

Nivell 4 

 Iteració 1 Iteració 2 Iteració 3 Iteració 4 Iteració 5 Mitjana 

Solucionat Si Si Si Si Si Si 

Temps 

(segons) 

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Nº 

moviments 

8 8 8 8 8 8 

Nº objectes 2 2 2 2 2 2 

Taula 9. Resultats Sokoban nivell 4 

 

9.1.2. Real sokoban 

Nivell 0 

 Iteració 1 Iteració 2 Iteració 3 Iteració 4 Iteració 5 Mitjana 

Solucionat Si Si Si Si Si Si 

Temps 

(segons) 

4.34 4.52 4.34 4.36 4.34 4.38 

Nº 

moviments 

39 39 39 39 39 39 

Nº objectes 4 4 4 4 4 4 

Taula 10. Resultats Real Sokoban nivell 0 
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Nivell 1 

 Iteració 1 Iteració 2 Iteració 3 Iteració 4 Iteració 5 Mitjana 

Solucionat Si Si Si Si Si Si 

Temps 

(segons) 

5.7  5.68 5.68 5.72 5.7 5.7 

Nº 

moviments 

107 107 107 107 107 107 

Nº objectes 3 3 3 3 3 3 

Taula 11. Resultats Real Sokoban nivell 1 

 

Nivell 2 

 Iteració 1 Iteració 2 Iteració 3 Iteració 4 Iteració 5 Mitjana 

Solucionat Si Si Si Si Si Si 

Temps 

(segons) 

6.94 6.88 6.92 6.88 7.18 6.96 

Nº 

moviments 

58 58 58 58 58 58 

Nº objectes 6 6 6 6 6 6 

Taula 12. Resultats Real Sokoban nivell 2 

 

Nivell 3 

 Iteració 1 Iteració 2 Iteració 3 Iteració 4 Iteració 5 Mitjana 

Solucionat Si Si Si Si Si Si 

Temps 

(segons) 

0.98 1.02 0.92 0.9 0.9 0.94 

Nº 

moviments 

97 97 97 97 97 97 

Nº objectes 2 2 2 2 2 2 

Taula 13. Resultats Real Sokoban nivell 3 
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Nivell 4 

 Iteració 1 Iteració 2 Iteració 3 Iteració 4 Iteració 5 Mitjana 

Solucionat Si Si Si Si Si Si 

Temps 

(segons) 

0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 

Nº 

moviments 

30 30 30 30 30 30 

Nº objectes 2 2 2 2 2 2 

Taula 14. Resultats Real Sokoban nivell 4 

 

9.1.3. Zen puzzle 

Nivell 0 

 Iteració 1 Iteració 2 Iteració 3 Iteració 4 Iteració 5 Mitjana 

Solucionat Si Si Si Si Si Si 

Temps 

(segons) 

1.82 1.82 1.82 1.94 1.94 1.87 

Nº 

moviments 

41 41 41 41 41 41 

Nº objectes 34 34 34 34 34 34 

Taula 15. Resultats Zen Puzzle nivell 0 

 

Nivell 1 

 Iteració 1 Iteració 2 Iteració 3 Iteració 4 Iteració 5 Mitjana 

Solucionat Si Si Si Si Si Si 

Temps 

(segons) 

5.36 5.68 5.34 5.32 5.34 5.41 

Nº 

moviments 

44 44 44 44 44 44 

Nº objectes 34 34 34 34 34 34 

Taula 16. Resultats Zen Puzzle nivell 1 
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Nivell 2 

 Iteració 1 Iteració 2 Iteració 3 Iteració 4 Iteració 5 Mitjana 

Solucionat Si Si Si Si Si Si 

Temps 

(segons) 

612.62 604.9 631.58 606.36 587.34 608.56 

Nº 

moviments 

47 47 47 47 47 47 

Nº objectes 33 33 33 33 33 33 

Taula 17. Resultats Zen Puzzle nivell 2 

 

Nivell 3 

 Iteració 1 Iteració 2 Iteració 3 Iteració 4 Iteració 5 Mitjana 

Solucionat Si Si Si Si Si Si 

Temps 

(segons) 

0.62 0.62 0.62 0.82 0.64 0.66 

Nº 

moviments 

41 41 41 41 41 41 

Nº objectes 20 20 20 20 20 20 

Taula 18. Resultats Zen Puzzle nivell 3 

 

Nivell 4 

 Iteració 1 Iteració 2 Iteració 3 Iteració 4 Iteració 5 Mitjana 

Solucionat Si Si Si Si Si Si 

Temps 

(segons) 

2.14 2.14 2.98 3.34 2.96 2.71 

Nº 

moviments 

41 41 41 41 41 41 

Nº objectes 27 27 27 27 27 27 

Taula 19. Resultats Zen Puzzle nivell 4 
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