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Michał BUGAŁA

HYDROGEN – RODOWISKO PROGRAMISTYCZNE DLA SYSTEMU
VIRTUAL BATTLESPACE
Streszczenie. W artykule przedstawiono moliwoci i rozwizania technologiczne rodowiska
programistycznego Hydrogen, powstałego w Biurze Symulatorów OBRUM sp. z o.o. i przeznaczonego dla
wirtualnego systemu pola walki Virtual Battlespace 3. Hydrogen jest uzupełnieniem narzdzi dostarczanych
przez producenta systemu VBS, firmy Bohemia Interactive, i w łatwy sposób umoliwia rozbudow systemu
o nowe funkcjonalnoci.
Słowa kluczowe: Virtual Battlespace, rodowisko programistyczne, programowanie, jzyk skryptowy,
edytor interfejsu graficznego.

1.

WPROWADZENIE

Wielu dowiadczonych programistów porównuje programowanie do sztuki i nie jest
przypadkiem, e kady z nich wyrónia si niezwykł estetyk zapisu własnych programów
komputerowych, potocznie zwanych kodem ródłowym. Tylko dobrze i czytelnie napisany
kod instruktaowy moe sta si natchnieniem do zagłbienia si w tematyk danego jzyka
programowania oraz twórcz inspiracj do rozwijania własnego kodu. Głównym
instrumentem, jakim posługuje si programista, jest rodowisko programistyczne, czyli
aplikacja, która umoliwia edycj kodu ródłowego oraz ułatwia sfinalizowanie procesu
twórczego (kompilacj, asemblacj itp.).
Artykuł prezentuje moliwoci oraz rozwizania technologiczne zastosowane
w aplikacji Hydrogen powstałej z myl o szybszym, sprawniejszym i bardziej eleganckim
przygotowywaniu skryptów i plików konfiguracyjnych w systemie Virtual Battlespace (VBS)
[1]. System VBS jest szeroko stosowanym rozwizaniem militarnym, wykorzystywanym
przez wikszo centrów symulacji pastw członkowskich NATO i słuy do przeprowadzania
rónych scenariuszy wirtualnego pola walki oraz szkole taktycznych [2]. Skrypty i pliki
konfiguracyjne słu rozbudowie systemu VBS o nowe funkcjonalnoci; umoliwiaj dodanie
pojazdów, broni czy statków powietrznych, które nie wystpuj w systemie.
Praktyczne wykorzystanie rodowiska programistycznego Hydrogen pozwoliło
wyeliminowa potrzeb uywania bardzo ograniczonego narzdzia dostarczanego
z dewelopersk wersj systemu VBS o nazwie Script Debugger Plugin (rys. 1) [3]. Script
Debugger Plugin systemu VBS posiada system podpowiedzi, jednak jest on ograniczony
jedynie do zdarze (z ang. events) jzyka skryptowego SQF, a moliwo debugowania 1 tylko do skryptów SQF uruchamianych w misji2.
1
2

Interpretacja kodu ródłowego w celu wykrycia błdów[4].
Oprócz skryptów SQF, system wymaga dodania szeregu plików konfiguracyjnych, które nie s debugowane
w programie Script Debugger Plugin. Debugowanie skryptów SQF po uruchomieniu misji (symulacji) wymaga
przeprowadzenia wielu dodatkowych czynnoci, które bardzo utrudniaj zasadnicze prace programistyczne.
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rodowisko programistyczne Hydrogen zostało wykonane przez autora artykułu
rodowisko
ycia sprawnego narz
narzdzia,
rozwi
na rynku i potrzeby uycia
w wyniku braku podobnych rozwiza
inynieryjnych przez
umoliwiajcego
cego przygotowanie systemu szkoleniowego dla wojsk in
in
Biuro Symulatorów OBRUM sp. z o.o., realizowanego na zlecenie Wojskowej Akademii
Technicznej.

rodowiska programistycznego systemu VBS [3]
Rys. 1. Ekran główny standardowego rodowiska

2.

IMPLEMENTACJA RODOWISKA HYDROGEN

Hydrogen został napisany w nowoczesnym
nowocz
dialekcie jzyka Pascal (kompilator Free
rodowiska programistycznego o nazwie Lazarus [6]. Kompilator

Pascal) [5] przy uyciu
rodowiska
rodowisko programistyczne Lazarus rozpowszechniane ss na zasadach wolnego
oraz rodowisko
inspiracj do napisania
oprogramowania (otwarty kod ródłowy), a ich architektura stała si inspiracj
funkcjonalnoci,
rodowiska programistycznego Hydrogen. Hydrogen posiada wszystkie funkcjonalno
rodowiska
ródłowego (pozycja kursora,
jakie powinien zawiera dobry edytor tekstu lub edytor kodu ródłowego
sta ostatnio otwartych plików itp.). Ponadto
tekcie, lista
informacje o zmianie w tek
ytkownika, rozbudowany system pomocy
zaimplementowano graficzny edytor interfejsu uuytkownika,
narzdzi
dania klas systemu VBS. Lista głównych cech opracowanych narz
oraz system przegldania
rodowiska Hydrogen została zamieszczona w Dodatku.
rodowiska
2.1. Kompilacja

Hydrogen nie jest kompilatorem. Kompilacja skryptów VBS, tj. programów
dziu VBS o nazwie Addon Packer [7].
zyku SQF, odbywa si
si w narzdziu
napisanych w jzyku
wicej,
najwikszym stopniu ułatwi prac ze skryptami VBS. Co wi
Hydrogen stara si w jak najwi
liwe jest uzyskanie
po odpowiednim przygotowaniu cieek programu Addon Packer moliwe
 ciu przycisku Start
błdach w kodzie ródłowym po wciniciu
ewentualnych informacji o bł
błdów - informacje
nastpuje pakowanie zasobów i wykrywanie bł
packing! (rys. 2), kiedy to nast
podawane s w konsoli programu.
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Rys. 2. Ekran główny aplikacji Addon Packer systemu VBS

ci przypadków pracy nad nowymi funkcjonalno
funkcjonalnociami systemu

ci
Niestety w wikszoci
VBS korzystamy z dodatkowych zasobów, np. modeli 3D utworzonych w pprogramie Oxygen
ci od stopnia skomplikowania modelu, kompilacja i pakowanie
 ci
[8] (rys. 3), i w zalenoci
zasobów moe trwa nawet kilka minut.

przykładow edycj obiektu 3D
Rys. 3. Ekran główny aplikacji Oxygen z przykładow
2.2. Interpretacja, leksykacja i tokenizacja

zyka SQF i plików konfiguracyjnych w celu
Autor podjł prób interpretacji kodu jjzyka
rodowiska Hydrogen, jednak stopie zawiłoci i brak
wykrywania błdów ju z poziomu rodowiska
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dostpu do jdra systemu VBS, skutecznie to uniemoliwił. System skryptów VBS jest
w cigłej fazie rozwoju, ma unikaln składni (to nie jest zaleta), a sam jzyk SQF nie jest
jzykiem obiektowym – posiada cechy jzyka strukturalnego. Wszystkie te cechy ograniczyły
funkcjonalno rodowiska Hydrogen do analizy leksykalnej 3 i tokenizacji skryptów SQF
i plików konfiguracyjnych. Dziki udostpnieniu przez firm Bohemia Interactive informacji
na temat kategorii (tokenów) jzyka SQF i skryptów konfiguracyjnych [9], przygotowano
odpowiednie struktury (tablica 1, 2, 3), które stały si głównym ródłem informacji dla
systemu kolorowania składni w rodowisku Hydrogen.
Tablica 1. Tokeny plików konfiguracyjnych i skryptów SQF
Token – reprezentowana kategoria

Opis lub przykładowe leksemy

Słowo kluczowe (keyvalue)

class

Identyfikator (identifier)

Nazwy zmiennych wprowadzone przez
programist

Liczba lub tekst (number or string)

Stałe liczbowe i tekstowe, np. 1, 20, 'tekst'

Komentarz (comment)

Wyraenia po // i pomidzy /* a */

Komenda preprocesora
(preprocesor command)

#define, #ifdef

Pole edycyjne1

Pola do uzupełnienia oznaczone trzema
kropkami

Tablica 2. Dodatkowe tokeny jzyka SQF
Przykładowe leksemy

Token – reprezentowana kategoria

Komenda sterujca (control command)

and, for, or, not

Komenda regularna (regular command)

setMarkerColor, setMass, sleep

Funkcja (function)

fn_vbs_absSpeed, fn_vbs_vectorAdd

Tablica 3. Dodatkowe tokeny plików konfiguracyjnych
Token – reprezentowana kategoria

Przykładowe leksemy

Właciwo konfiguracyjna
(config property)

additionalSound, advancedWeaponSelection

Prefiks właciwoci konfiguracyjnej
(config property prefix)

actionBegin, soundHit

Zdarzenie dialogowe (dialog event)

onChanged, onKeyDown

Właciwo zdarzenia dialogowego
(config dialog event)

colorText, animPeriod

Nazwa klasy (class)

Turrets, Grid, Sounds

3

Analiza leksykalna kodu ródłowego to grupowanie pojedynczych znaków w odpowiednie tokeny (kategorie)
[4].
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2.3. Edytor kodu ródłowego
Kolorowanie składni to niejedyna zaleta edytora kodu ródłowego rodowiska
cono systemowi podpowiedzi, który posiada pełn
pełn list
powicono
Hydrogen. Du uwag powi
ycia metod (rys. 4) i słuy do automatycznego uzupełniania tekstu (rys. 5 i 6).
moliwych do uycia

rodowisku Hydrogen z widoczn
widoczn list
Rys. 4. Ekran główny edytora kodu ródłowego w rodowisku
podpowiedzi (skrót klawiszowy: [ctrl+space])

uzupełnion składni
Rys. 5. Ekran główny edytora kodu ródłowego z automatycznie uzupełnion
wyrae:: if, ifelse, for, fori, foreach)
SQF ([shift+space] dla przykładowych wyra
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dowy widok kopiowania struktury klasy z wykorzystaniem algorytmu
Rys. 6. Pogldowy
[ctrl+D kopiuje
ci Damerau-Levenshteina [10] (skrót [ctrl+D]
obliczania odległoci
cej klas)
wicej
struktur klasy na podstawie jednej lub wi

darki HTML (rys. 7) mo
mona uzyska
przegldarki
Opis składni prezentowany w postaci przegl
cie skrótu [F1]. Informacje pobierane ss
wyraenia i wcinicie
poprzez zaznaczenie dowolnego wyra
ze strony https://resources.bisimulations.com [11] z wykorzystaniem protokołu SSL
(biblioteka OpenSSL) [12].

darki HTML (skrót [F1] po zaznaczeniu wyra
wyraenia
przegldarki
Rys. 7. Ekran główny przegl
w kodzie ródłowym)
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2.4. Szablony obiektów i wtyczki fusion

ogen powstawało w Biurze Symulatorów OBRUM
rodowisko programistyczne Hydr
Hydrogen
rodowisko
sp. z o.o. wraz z opracowywaniem dla Wojskowej Akademii Technicznej projektu, który
kilkudziesiciu min
obejmował wykonanie i dodanie do systemu VBS kilkunastu pojazdów, kilkudziesi
cznymi wykrywaczami min. W celu przyspieszenia prac nad
i ładunków IED wraz z rcznymi
rodowisko Hydrogen rozbudowano o szablony dla tych rodzajów obiektów.
projektem, rodowisko
Rysunek 8 przedstawia przykładowy projekt pojazdu, utworzony przez szablon pojazdu, na
orzystanie szablonów znacznie
 podstawowych plików. Wyk
Wykorzystanie
który składa si dziewi
ciło prac oraz narzuciło pewien estetyczny podział kodu ródłowego,
przyspieszyło i uprociło
dowiadczonych programistów.
który moe by zrozumiały dla mniej do

ródłowego z przykładowym plikiem
Rys. 8. Ekran główny edytora kodu ródłowego
konfiguracyjnym, utworzonym przez szablon pojazdu rodowiska Hydrogen
programist)
ne pola edycyjne wskazuj
wskazuj miejsca do uzupełnienia przez programist
(wyrane
pomoc skryptów
Nie kad funkcjonalno da si wprowadzi do systemu VBS za pomoc
mona
i plików konfiguracyjnych. Operacje na obiektach, zdefiniowanych w systemie VBS, mo
wykonywa równie za pomoc wtyczek Fusion4 [13]. Wtyczka Fusion, czyli biblioteka DLL,
trzne rozszerzenie systemu [14].
zewntrzne
jest tworzona w oparciu o zestaw klas C++ i stanowi zewn
rodowisku programistycznym
mona przeprowadzi w rodowisku
Kompilacj wtyczek Fusion mo
Microsoft Visual Studio [15].
Hydrogen umoliwia przygotowanie projektu wtyczki dla rodowiska Visual Studio
(rys. 9), który moe by natychmiast skompilowany do biblioteki DLL (rys. 10).

4

moliwe korzystanie
dobrze uzupełniaj swoje braki. Nie jest jednak mo
Skrypty SQF i wtyczki Fusion bardzo dobr
wymagajcych projektach.
tylko z jednej lub drugiej metody w bardziej wymagaj
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ce do generowania projektu wtyczki Fusion
słuce
Rys. 9. Okno edycyjne słu
w rodowisku Hydrogen

ródłowym wtyczki Fusion
Rys. 10. Ekran główny rodowiska Visual Studio z kodem ródłowym
przygotowanym w rodowisku Hydrogen
2.5. Przegldarka klas

ogromn baz obiektów (klas) opisanych za pomoc
pomoc skryptów
System VBS zawiera ogromn
(właciwoci
ci klas oraz ich parametry),
SQF i plików konfiguracyjnych. Informacje o klasach (w
liwiły opracowanie systemu
znajdujce si w pliku AllConfig.cpp i CfgVehicles.txt [16], umoliwiły
dania klas z wyszukiwark
wyszukiwark (rys. 11). Narzdzie
dzie zawiera ponadto drzewo dziedziczenia
przegldania
klas, które ułatwia znalezienie wszystkich parametrów danej klasy5.

5

funkcjonalnoci pomidzy
dzy klasami, np. klasa soldier (podklasa)
Dziedziczenie to mechanizm współdzielenia funkcjonalno
 wszystkie wła
właciwoci
ci po klasie człowiek (klasa bazowa). Aby znale
dziedziczy funkcjonalnoci
naley przeanalizowa klasy bazowe danej podklasy.
i parametry danej klasy w systemie VBS, nale

rodowisko programistyczne dla systemu Virtual Battlespace
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przegldarki i wyszukiwarki klas VBS w rodowisku Hydrogen
Rys. 11. Ekran główny przegl
uytkownika
2.6. Edytor interfejsu u

ytkownika za pomoc
pomoc plików
Projektowanie graficznego interfejsu uuytkownika
czasochłonny, skomplikowany
konfiguracyjnych (pliki tekstowe) systemu VBS to bardzo czasochłonny
cych edytorów interfejsu
istniejcych
i nienaturalny6 proces. Autor nie znalazł informacji na temat istniej
uytkownika dedykowanych systemowi VBS i sam system takiego nie posiada (lub nie jest
dostarczany).
Opracowanie i zaimplementowanie wizualnego edytora GUI (ang. Graphic User
ytkownika systemu VBS (rys. 12)
Interface) do przygotowywania graficznego interfejsu uytkownika
. Edytor pozwala na
nym czynnikiem przyspieszaj
przyspieszajcym i ułatwiajcym prac.
stało si wanym
7
manipulacj komponentami wizualnymi , takimi jak: RscButton,
swobodne dodawanie i manipulacj
RscBox, RscText, RscEdit, RscPicture, RscTitleBar, RscTrackBar, RscProgressBar,
RscToolBox, RscListBox, RscComboBox, RscMap oraz automatyczne generowanie plików
konfiguracyjnych (rys. 13).

6

Edytory typu WYSIWYG (ang. WhatYouSeeIsWhatYou Get) to w obecnych czasach standardowe systemy
podgld efektu kocowego w czasie projektowania.
edycji kontentu - pozwalaj na podgl
7
Komponenty wizualne opatrzono nazwami według konwencji systemu VBS.
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ytkownika w rodowisku
uytkownika
Rys. 12. Ekran główny wizualnego edytora interfejsu u
cym pole minowe
generujcym
Hydrogen z przykładowym interfejsem generuj

Rys. 13. Ekran główny edytora tekstu z automatycznie wygenerowanym plikiem
konfiguracyjnym

cowy, tzn. interfejs widoczny w symulacji VBS (rys. 14), prawie
Efekt kocowy,
rodowisku Hydrogen – rónice
całkowicie pokrywa si z interfejsem zaprojektowanym w rodowisku
mog dotyczy czcionki i braku dynamicznych elementów graficznych w edytorze
(w prezentowanym przykładzie jest to mapa GPS).
funkcjonalnoci edytora to moliwo zaznaczenia wielu komponentów
Dodatkowe funkcjonalno
du interfejsu w ró
rónych
moliwo podgldu
wizualnych (szeregowanie, wyrównywanie), mo
ciach, rysowanie linii pomocniczych, zmiana schematów kolorów.
rozdzielczociach,

rodowisko programistyczne dla systemu Virtual Battlespace
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Do implementacji komponentów wizualnych edytora interfejsu w rodowisku
bibliotek graficzn Graphics32 [17].
Hydrogen wykorzystano bibliotek

uytkownika w uruchomionej symulacji VBS
Rys. 14. Interfejs u

3.

PODSUMOWANIE

rodowiska programistycznego
W artykule opisano podstawowe cechy i właciwoci
wła
rodowiska
do
Hydrogen. Artykuł dedykowany jest programistom, którzy nie maj duego dowiadczenia
przystpny sposób zapozna si z nowym narzdziem.
narz
z systemem VBS i pozwala w przyst
ci, z jakimi nale
naleałoby si zmierzy pracujcc z systemem VBS przy braku
Pokazuje trudnoci,
rodowiska (np. projektowanie graficznego interfejsu uuytkownika
ytkownika za pomoc
pomoc
podobnego rodowiska
tekstowym)
ym) i w sposób poredni
po
sygnalizuje
skryptu konfiguracyjnego, który jest plikiem tekstow
mona uzyska przez wykorzystanie chocia
chociaby szablonów.
zwrot nakładu pracy i czasu, jaki mo
rodowisko programistyczne Hydrogen nie wyró
wyrónia si wród
ród nowoczesnych
rodowisko
rodowisk programistycznych, ale jest przykładem wykorzysta
wykorzystania
nia wiedzy i technologii
rodowisk
programistycznych w zakresie metod ich powstawania w celu wygodniejszego tworzenia
oprogramowania dla systemu symulacji Virtual Battlespace. Z punktu widzenia oferowanych
dzi dedykowanych systemowi symulacji VBS, Hydr
Hydrogen
ogen jest narzdziem
narz
na rynku narzdzi
zamknitych
tych czy komercyjnie licencjonowanych ródeł.
nowym i nie zawiera adnych zamkni
ci praktycznej rodowiska
rodowiska Hydrogen eliminuje konieczno
konieczno uywania
Stopie uytecznoci
rodowiska Script Debugger Plugin dostarczanego z dewelo
dewelopersk wersj
ograniczonego rodowiska
uporzdkowany
rodowisko zapewnia tworzenie skryptów w sposób szybki, uporz
VBS, a samo rodowisko
rodowiska Hydrogen w Biurze Symulatorów OBRUM sp. z o.o.
i estetyczny. Opracowanie rodowiska
ródłowy) przy regularnej ewolucji
zapewnia cigło rozwoju oprogramowania (pełny kod ródłowy)
systemu VBS.

rodowiska Hydrogen to zaawansowany edytor kodu
niejsze elementy rodowiska
Najwaniejsze
darka klas systemu VBS oraz edytor interfejsu
ródłowego i plików konfiguracyjnych, przegl
przegldarka
ródłowego
liwia projektowanie interfejsu z wykorzystaniem komponentów
liwia
graficznego, który umoliwia
wizualnych.

66
4.

Michał BUGAŁA

DODATEK. Narzdzia rodowiska Hydrogen - główne cechy

Cechy edytora tekstowego:
− edytor kodu ródłowego z kolorowaniem składni jzyka skryptowego SQF (format
*.sqf);
− edytor pików konfiguracyjnych z kolorowaniem składni plików w formacie *.cfg,
*.ext, *.hpp, *.config, *.cpp;
− wczytywanie i zapisywanie projektów z edycj listy plików wchodzcych w skład
projektu;
− moliwo tworzenia kopii zapasowych projektów (pakowanie plików do formatu
*.zip);
− uzupełnianie słów i składni SQF;
− lista słów kluczowych jzyka SQF i plików konfiguracyjnych;
− kopiowanie struktury klas;
− szablony obiektów;
− tworzenie szablonów dla wtyczek Fusion;
− systemy pomocy (wbudowana przegldarka HTML).
Cechy systemu przegldania klas:
− wyszukiwarka klas;
− drzewo hierarchii klas;
− kolorowanie składni w przegldarce i dołczony system pomocy.
Cechy edytora interfejsu graficznego:
− edytor typu WYSIWYG;
− kilkanacie komponentów wizualnych;
− kilkanacie schematów graficznych;
− swobodna edycja komponentów wizualnych;
− generowanie skryptów VBS na podstawie zaprojektowanego interfejsu;
− skalowalno – moliwo podgldu interfejsu w rónych rozdzielczociach ekranu
z zachowaniem proporcji lub bez (parametr stretch w systemie VBS).
5.
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HYDROGEN – A DEVELOPMENT ENVIRONMENT
FOR THE VIRTUAL BATTLESPACE SYSTEM

Abstract. The article presents the capabilities and technological solutions of the Hydrogen programming
environment devised at OBRUM’s Simulator Department and intended for the Virtual Battlefield 3 system.
Hydrogen is in addition to the tools provided by Bohemia Interactive, the VBS system manufacturer, and facilitates
expanding the system with new functionalities.
editor.
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