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1. Úvod
Táto kapitola obsahuje najprv popis hry 3D bludisko, do ktorej som sa rozhodol
naprogramovať umelú inteligenciu v podobe počítačových protivníkov hráča.
Zaoberá sa aj opisom jej historickej inšpirácie a jej prínosmi na poli tvorby hier.
Ďalej stručne popisujem problematiku umelých inteligencií v hrách podobného
typu. Na záver vytýčim ciele projektu a načrtnem štruktúru tejto práce.

1.1 Hry 3D bludisko a Descent
Počítačová hra 3D bludisko vznikla ako záverečná práca bakalárskeho štúdia
Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe [1]. Jej autor je môj
kolega Jozef Ružinský. Hlavnou inšpiráciou pri jej tvorbe bola klasická 3D
akčná strieľačka z roku 1995 – Descent [7]. Úlohou hráča v hre 3D bludisko je
nájsť a prežiť cestu z počiatočnej pozície do cieľa v prostredí trojrozmerného
bludiska tvoreného tunelmi, priestranstvami a slepými uličkami.

Obr. 1 Ukážka z hry 3D bludisko
Úlohou sťažovať postup hráča sú poverení počítačoví nepriatelia.
Pomáhať prežiť jednotlivé úrovne hry majú voľne sa vyskytujúce objekty, ktoré
dopĺňajú hodnotu zdravia (objekt Health) a počet nábojov (objekt Ammo) hráča.
Hráč má na svoju obranu k dispozícii (od začiatku hry) tri druhy zbrane:
– silná, pri zasiahnutí nepriateľa spôsobujúca veľké poškodenie avšak pomaly
letiaca
– slabá spôsobujúca takmer nebadateľný pokles zdravia nepriateľa avšak
letiaca mimoriadne rýchlo
– stredná, ktorá je vyvážením predchádzajúcich dvoch typov zbraní.
Hra Descent patrí k tzv. 3D FPS strieľačkám. Hry typu FPS (z anglického
„first person shooter“) simulujú život a strieľanie hráča z pohľadu prvej osoby.
Najznámejším predstaviteľom je hra Doom [8]. Hra Descent narozdiel od
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predošlých FPS hier ako základ pohybu priniesla využitie možnosti leteckých
simulátorov a zaviedla unikátny herný pohyb typu „six degrees of freedom"
Tento typ pohybu umožňuje pohyb do všetkých strán a rotáciu okolo troch osí
tak, že umožnuje plnohodnotné lietanie. Jedným z aspektov, prečo hra Descent
nikdy nedosiahla popularitu klasických FPS strieľačiek, bola väčšia náročnosť
plnohodnotného pohybu v 3D priestore. Hráč je nútený naraz kontrolovať
viaceré smery pohybu, aby letel po plánovanej krivke. Preto bolo pri ovládaní
tejto hry uprednostňované použitie joysticku, ktorý je využívaný najmä
v leteckých simulátoroch. Hra 3D bludisko však nemá podporu použitia
joysticku. Pri hraní hier Descent a 3D bludisko je takisto náročnejšia orientácia
a navigácia v miestami dosť rozsiahlych interiéroch. Preto je v hre Descent
vítanou pomôckou značenie prejdeného územia a „wireframe“ miniatúrna
mapa1.
Veľkým prínosom hry Descent bolo použitie novej metódy vytvárania
virtuálneho priestoru. Narozdiel od využitia známej metódy BSP2 stromov sa
tvorcovia rozhodli vytvárať rozsiahle interiérne priestory a tunely metódou
spájania kociek (Obr. 2).

Obr. 2 Metóda spájania kociek hry Descent a 3D bludisko (prebraté z [1])
To umožnilo veľmi efektívne počítanie viditeľnosti objektov a zobrazovanie iba
viditeľných objektov. Viedlo to k obľúbenosti hry v čase, keď ešte neboli medzi
užívateľmi dostupné 3D grafické akcelerátory, pretože táto metóda umožnila
zobrazovať prvé skutočné trojrozmerné prostredie.
Ďalším prínosným aspektom hry Descent boli počítačoví nepriatelia, ktorí
boli na ten čas skutočne dobrí. Väčšina z nich bola schopná uhýbať paľbe
ľudského protivníka, čo prispievalo k náročnosti bojov a strelných duelov hráča
s nepriateľmi. Boli použité špeciálne stratégie doplňujúce útočný štýl
jednotlivých botov (bot od anglického „robot“). Výnimkami neboli pravidelne
strieľajúci jedinci ani ostreľovači často agresívne prenasledujúci nepriateľa, ak
1 tzv. sieťovaná alebo drôtovaná mapa pripomínajúca štvorčekovaný papier
2 Binary space partitioning je metóda rekurzívneho delenia priestoru na konvexné časti nadrovinami
(podrobnejšie viď [9])
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takticky ustupoval. Vyskytovali sa tam aj rýchlo manévrujúci špecialisti na boj
zblízka (značne vyčerpávajúci hráča). Ďalšie indivíduá boli netradične
„prefíkané“ alebo „číhavé“ - sledovali hráča a útočili iba vtedy, ak to viedlo
k prekvapeniu nepriateľa.
Posledné dve úrovne hry sú považované za najnáročnejšie. Obe
obsahovali obrovských botov, ktorí strieľali zo silných zbraní a mali schopnosť
stať sa neviditeľnými a teleportovať sa do inej časti miestnosti. Bot poslednej
úrovne dokázal vyvolať existenciu iných botov vo svojej blízkosti.
Implementovať takýchto počítačových protivníkov však hra 3D bludisko
neumožňuje.

1.2 Umelá inteligencia v hrách
Myšlienka tvorby a pozorovania chovania simulácie ľudského nepriateľa
v podobe herného protihráča alebo spoluhráča ma zaujímala oddávna. To ma
priviedlo k myšlienke zostrojenia a preskúmania vlastného návrhu umelej
inteligencie do hry 3D bludisko.
Pojmom umelá inteligencia (AI, z anglického „artificial intelligence“)
v hrách sa súhrne označujú techniky použité v počítačových alebo video hrách,
ktoré majú za cieľ navodiť dojem inteligencie v chovaní počítačových herných
postáv. V tejto práci mám však pod týmto pojmom na mysli najmä hernú
inteligenciu hie r typu FPS. Pôvodne počítačoví boti slúžili iba ako náhrada
v čase neprítomnosti ľudského protivníka. Postupne sa však herná AI stala
rovnocenným protivníkom a nástrojom seriózneho výskumu a testovania na poli
vedného oboru umelej inteligencie.
Prístup k výkonu inteligencie a dobrého počítačového protivníka sa však
môže niekedy veľmi líšiť od tradičného prístupu k umelej inteligencii ako
vedného oboru. V snahe navodiť čo najrealistickejší dojem sú niekedy vývojári
herných inteligencií nútení podvádzať1 a následne znižovať schopnosti bota,
aby bola zachovaná rovnocenná pozícia hráča a bota. Toto je napríklad
využívané vo FPS hrách, kde dokonalý pohyb a mierenie je za hranicou
ľudských schopností.

1.3 Ciele práce
Cieľom práce je navrhnúť a implementovať model počítačom riadeného
nepriateľa do hry 3D bludisko. Návrh sa zameriava na riešenie rozhodovania
bota v „kľudovom stave“ a v „bojovom stave“ s dôrazom na realistickosť
v zmysle napodobovania spôsobu rozhodovania ľudí. V kľudovom stave je
cieľom efektívne hliadkovanie bota – systematické prechádzanie po predom
určených význačných bodoch bludiska. V prípade zaregistrovania nepriateľa (tj.
ľudského hráča) mám za cieľ prípravu na prechod do bojového stavu. Cieľom
rozhodovania v bojovom stave je príprava na boj, ktorá pozostáva z nájdenia
vhodnej vzdialenosti od protivníka a výberu vhodnej zbrane. Po tomto nastáva
zameranie nepriateľa, streľba a v prípade nízkeho stavu zdravia alebo počtu
1 používanie vnútorných informácií hry o prostredí alebo hráčovi, ktoré by bot ako „napodobenina“
ľudského hráča nemal mať k dispozícii
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nábojov taktický únik a efektívne hľadanie a dopĺňanie zdravia resp. nábojov
zberom príslušných objektov. Po úspešnom doplnení je potrebné
znovunájdenie nepriateľa. Vo svojom návrhu sa snažím aspekt podvádzania
znížiť na minimum. Súčasťou práce je takisto analýza rôzných prístupov
k návrhu počítačovej inteligencie do hier a zdôvodnenie zvolenej implementácie
pre tento typ hry.

1.4 Štruktúra práce
Druhá kapitola obsahuje prehľad techník umelej inteligencie používaných
v podobných počítačových hrách, ich výhody, nevýhody, náročnosť a dôvody
použitia jednotlivých metód. Analyzovaná je najmä technika konečných
stavových automatov, ďalej neurónových sietí, použitia fuzzy logiky, expertných
systémov a genetických algoritmov.
Obsahom tretej kapitoly je výber najprijateľnejšej varianty umelej
inteligencie pre tento typ hry. Detailne rozoberá jednotlivé časti návrhu 3D
bludisko bota. Štvrtá kapitola popisuje postup a spôsob implementácie
zvoleného návrhu a jednotlivých jej častí. Piata kapitola obsahuje užívateľskú
dokumentáciu hry 3D bludisko. Ďalej opisuje spôsob, ako sledovať činnosť
botov bez nutnosti boja.
Šiesta kapitola ponúka záverečné slovo tejto práce. Obsahuje
zhodnotenie naplnenia cieľov práce a výsledného produktu. Uvádza možné
vylepšenia a zmeny návrhu v medziach poskytnutých implementovanou verziou
programu 3D bludisko. Na záver sú uvedené zdroje a literatúra, z ktorej som
čerpal, a popis obsahu priloženého CD.
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2. Analýza prístupov
V súčasnosti sa už každá moderná hra snaží použiť v čo najväčšej miere všetky
techniky hernej AI a prispôsobiť ich potrebám svojho prostredia. Dokonalosť
hernej umelej inteligencie sa tak stáva jedným z hlavných cieľov hry a faktorom
svedčiacim o jej vysokej úrovni a prestíži. Vývoj návrhu botov zažíva
mimoriadne dynamické obdobie. Preto už neprekvapuje stále vyššia pokročilosť
úrovne hernej AI. Cieľom tejto kapitoly bude v krátkosti načrtnúť historický vývoj
herných AI a teoreticky popísať jednotlivé najpoužívanejšie techniky, poprípade
uviesť príklady použitia v hrách.
Perspektívnymi smermi, ktorým sa však v tejto práci nebudem venovať,
sú rôzne metódy inšpirované evolúciou a genetikou. Vhodnou publikáciou na
oboznámenie sa s týmito technikami môže byť [23].

2.1 Historický vývoj herných AI
Prvé hry s počítačovou umelou inteligenciou sa začali objavovať v 70-tych
rokoch1. Pohyb bol riešený na základe pevných pohybových vzorov.
S neskorším vývojom sa táto metóda postupne zdokonaľovala – pridávané boli
odlišné pohybové vzory a pohyby závislé na konaní hráča. Hry Pac-Man [24] a
Karate Champ [25] poprvýkrát použili túto zdokonalenú metódu spolu
s pridaním rôznych osobností každého bota v bludisku resp. v bojových hrách.
Hry
pridali botom rôzne osobnosti. Neskoršie (športové) hry dokonca
duplikovali herný štýl vybraných reálnych osobností a umožňovali hráčovi
upravovať premenné umelej inteligencie.
Vznik nových herných žánrov v 90-tych rokoch podnietil použitie
formálnych nástrojov umelej inteligencie ako napr. konečný stavový automat.
Real-time strategy (RTS) hry sú hry, kde má hráč za úlohu v reálnom čase
hromadiť zdroje, stavať budovy, vývíjať techniku a ovládať jednotlivcov a
skupiny jednotiek. Tento žáner priniesol do hernej AI okrem iného množstvo
objektov, nekompletnú informovanosť, problémy hľadania cesty („pathfinding“),
rozhodovanie a plánovanie v reálnom čase. Pokročilejšie hry (ako napr. Dune
II.) používali mnohé finty2.
Neskoršie hry začali používať nedeterministické metódy. Prvým použitím
techniky neurónových sietí (touto technikou sa podrobnejšie zaoberá
podkapitola 2.3) v hre sa mohla pýšiť videohra Battlecruiser 3000AD [10].
Objavilo sa i tzv. emergentné správanie – správanie s novými, neobvyklými
črtami vzniklé z procesu samoorganizácie v komplexných systémoch
(podrobnejšie v [11]). Výsledkom je niekedy až radikálne odlišné unikátne
chovanie bota. Ohodnocovanie hráčových akcií priniesli prelomové hry ako
Creatures [12] a Black & White [13].
V tomto období vznikla i hra, ktorej neskoršie pokračovanie prinieslo
veľmi pokročilého bota význačného vlastnou osobnosťou, ktorú vyjadroval i
textovými komentármi a hláškami – Quake III Arena [14]. Návrh bol značne
1 prvé takéto hry sú pravdepodobne textové hry Hunt the Wumpus a Star Trek z roku 1972 podľa [6]
2 napr. vyťaženie 1000 kreditov jednou ťažbou, schopnosť budovať nespojené budovy a budovať
štruktúry nad jednotkami, čo tie jednotky zničilo
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komplexný a využíval všetky hlavné techniky umelej inteligencie v hrách. Tento
bot bol však prekonaný botom hry Unreal Tournament [15], ktorý zaujal
nielen možnosťou prispôsobovať sa hráčovmu výkonu a zvládnutím mnohých
herných módov a zbraní, ale aj svojou širokou rozšíriteľnosťou a
škálovateľnosťou.
Ďalším prelomom na poli hernej AI bola FPS hra Far Cry [26].
Nepriatelia sa prispôsobovali hráčovmu štýlu hrania a snažili sa ho obkľúčiť.
Veľké otvorené priestranstvá džungle dovoľovali používať skutočné vojenské
taktiky. Boti dokázali jazdiť na vozidlách, opravovať zariadenia, orientovať sa
v obrovských exteriéroch, v kľudovom stave mohli dokonca napríklad humorne
komunikovať so spoluhráčmi alebo chytať ryby. Počítačoví protivníci
nepoužívali podvodné techniky v zmysle informovanosti o polohe hráča, ale
využívali iba jeho poslednú im známu polohu.

2.2 Konečné stavové automaty
Stavové automaty1 sú základom umelých inteligencií počítačových hier už viac
ako 25 rokov. Teória automatov pôvodne vznikla na popud logiky ako obor
snažiaci sa o konečný popis nekonečných objektov [2]. Je to najstaršia,
najspoľahlivejšia a najčastejšie používaná technika umelej inteligencie a
najpravdepodobnejšie to tak ešte nejaký čas zostane. Táto podkapitola sa bude
snažiť popísať tento spôsob prístupu s uvedením konkrétneho príkladu použitia
v hre Quake.

2.2.1 Definícia
Konečné stavové automaty (FSM, z anglického „Finite State Machines“)
modelujú správanie systému alebo komplexného objektu s konečným počtom
definovaných podmienok a stavov, kde prechody medzi stavmi nastávajú na
základe určených podmienok. Všeobecne konečným stavovým automatom
podľa [3] rozumieme päticu (Q, X, δ, q0, F), kde
Q – konečná neprázdna množina stavov (stavový priestor),
X – konečná neprázdna množina symbolov (vstupná abeceda),
δ – zobrazenie Q x X → Q (prechodová funkcia),
q0 ∈ Q (počiatočný stav),
F ⊆ Q (množina prijímacích stavov).
Po aplikácii tejto definície na problém návrhu bota je potrebných niekoľko
dodatkov a vysvetlení:

1 niekde nazývané i akceptory
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●

stavový priestor
– bot by sa mal v jednom okamihu nachádzať len v jednom
stave, ktorý určuje jeho chovanie

●

vstupná abeceda (konečná neprázdna množina symbolov)
– množina vstupných podmienok („spúšťačov“, resp.
triggerov) odpovedá jednému symbolu a môže byť
generovaná interne (akciami vzniklými vnútri stavu1) alebo
externe (vonkajšími udalosťami)

●

prechodová funkcia
– na základe predom definovaných podmienok táto funkcia
určuje prechod z jedného stavu do iného

●

počiatočný stav
– základný stav, v ktorom sa nachádza bot tesne po jeho
vzniku alebo v situácii, keď nie je potrebné vykonávanie
žiadnej činnosti
– aj v tomto stave bot bežne vykonáva nejakú činnosť
(napríklad hliadkuje)

●

množina koncových stavov
– stavy, v ktorých sa existencia bota končí, tj. napríklad
jeho zabitie alebo zabitie nepriateľa (hráča)

Ilustračné znázornenie príkladu stavového automatu je na Obr. 3.
Ak sú všetky podmienky (spúšťače) prechodu splnené, nastáva prechod.
Je možné, že je splnená sada podmienok, ktorá môže spustiť viacero
prechodov. Takáto sada prechodov sa nazýva konfliktná sada. Bot však
nemôže v jednom okamihu prejsť z aktuálneho stavu do viacerých ďalších
stavov. Potrebná je teda stratégia výberu prechodu z konfliktnej sady. To vedie
k dvom typom konečných stavových automatov:

1. deterministické FSM
– z daného aktuálneho stavu a vstupných podmienok je
nasledujúci stav úplne predikovateľný (odpovedá definícii
zo začiatku tejto podkapitoly)
– pre realistickosť bota v počítačových hrách je väčšinou
faktor predikcie nežiadúci

2. nedeterministické FSM
– definícia prechodovej funkcie je upravená do podoby
[2]:
δ – zobrazenie Q x X → P(Q),

1

napríklad vykonanie činnosti určenej stavom a tým splnenie istých podmienok
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kde P(Q) značí potenčnú množinu Q, tj. množinu všetkých podmnožín Q
– pre každý pár stavu a symbolu môže existovať viacero
možných ďalších stavov
Konečné stavové automaty sa znázorňujú pomocou stavových
diagramov, tabuliek, stromov alebo iných. V tejto práci budem používať
znázornenie pomocou stavových diagramov.

Obr. 3 Možná implementácia riadiaceho systému pomocou konečné stavového
automatu (prebraté z [4] a upravené)

2.2.2 Generovanie výstupu
Sú dve základné metódy, ako sa vysporiadať s generovaním výstupov
konečného stavového automatu. Sú pomenované po svojich autoroch:
Mooreov automat a Mealyho automat. Obe sú vzájomne prevoditeľné (bližšie
v kapitole 2.7 práce [2]).

I. Mooreov automat
Podľa [2] je narozdiel od klasického deterministického stavového automatu
tento automat šestica (Q, X, δ, q0, Y, β), kde
Q – konečná neprázdna množina stavov (stavový priestor)
X – konečná neprázdna množina symbolov (vstupná abeceda)
δ – zobrazenie Q x X → Q (prechodová funkcia)
q0 ∈ Q (počiatočný stav)
Y – výstupná abeceda
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β – zobrazenie Q → Y (výstupná funkcia).
Je to typ konečného stavového automatu, kde výstupy sú produktmi
stavov (nezávisia priamo na vstupe) určené funkciou β. Na Obr. 4 stavy určujú
vykonávanú činnosť (na obrázku je to prívod resp. neprívod energie do
svetelnej gule). Po vykonaní činnosti stavu (privedenie resp. zastavenie prívodu
energie) je okolitému svetu signalizované, že automat túto činnosť dokonal
(energia privedená resp. prívod zastavený).

Obr. 4 Príklad svetelného systému pomocou Mooreovho automatu (prebraté
z [4] a upravené)
Automat Mooreovho typu sa pri navrhovaní AI používa vtedy, ak je
potrebné, aby automat výstupom signalizoval okolitému svetu (napr. iným
stavovým automatom) situáciu, v ktorej sa nachádza. Okolitý svet tak nemusí
zisťovať vnútorný stav daného automatu.

II. Mealyho automat
Definícia Mealyho automatu je podľa [2] rovnaká ako pri Mooreovom automate,
až na
β – zobrazenie Q x X → Y (výstupná funkcia)
Narozdiel od Mooreovho automatu, sú výstupmi produkty prechodov medzi
stavmi.V príklade na Obr. 5 je svetlo zapálené procesom zmeny stavu.

Obr. 5 Príklad svetelného systému pomocou Mealyho automatu (prebraté z [4]
a upravené)
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Výber modelu závisí na druhu aplikácie a osobných preferenciách návrhára.
V praxi sú najčastejšie používané zmiešané modely. Mooreov model je však
jednoduchší na programovanie. Pri vytváraní automatu Mealyho typu sa môže
stať zdrojový kód postupne značne zložitým.

2.2.3 Výhody a nevýhody
I. Výhody
Hlavnými výhodami použitia práve tejto fundamentálnej techniky ako základ
umelej inteligencie v hre sú:
●

flexibilita
Konečný stavový automat je ľahko upravovateľný a
vylepšovateľný na dosiahnutie želaného výsledku. Rozšíriť
správanie bota je pomerne jednoduché skrz pridanie nových
stavov a úpravy prechodovej funkcie. Takisto ak sa návrhár
rozhodne rozšíriť implementáciu o iné techniky, FSM môže
tvoriť pevný základ, na ktorom sa stavia. Existuje mnoho
rôznych možností ako FSM implementovať len na základe
topologického návrhu.

●

intuitívnosť
Základnou ľudskou (resp. jazykovou) vlastnosťou je uvažovať
stavovo. Preto je prirodzené a jednoduché rozložiť správanie
sa bota do systému stavov a prechodov medzi nimi. Je to
takisto veľmi názorný systém, o ktorom sa dá ľahko diskutovať
i s laikmi (napr. producentmi hry).

●

jednoduchosť a rýchlosť programovania
Existuje mnoho možností implementácie FSM a takmer všetky
sú pomerne rýchle a jednoduché aj pre neskúsených
programátorov. Ušetrený čas a úsilie môže byť potom
venované rozšíreniu, vylepšeniu, doladeniu správania bota,
aby to čo najviac odpovedalo realite resp. podával čo najlepší
výkon.

●

predikovateľnosť (u deterministických FSM)
Zo známeho aktuálneho stavu, vstupných podmienok a
prechodovej funkcie je ľahko vyvoditeľná konkrétna zmena
stavu. To umožňuje rýchle testovanie, ladenie a riešenie
problémov. Programátor si pomocou stavového diagramu
dokáže ľahko zistiť dosažiteľnosť a cestu do hociakého stavu.

●

nízka réžia
Konečné stavové automaty sú ideálne tam, kde sa dá
vykonávanie inštrukcií rozložiť medzi viaceré výkonné
jednotky, pretože vykonávať sa musí iba kód pre jednotlivé
stavy a jednoduchá logika zisťujúca aktuálny stav.
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II. Nevýhody
Každá technika má svoje výhody aj nevýhody. Zápory sú niekedy spôsobené
v určitých prípadoch i jej kladmi. Je potom už len na architektovi zvážiť, ktorá
strana prevažuje. Hlavné nevýhody techniky FSM v bodoch sú:
●

predikovateľnosť
U počítačových botov nie je táto vlastnosť veľmi žiadúca. Dá
sa čiastočne obmedziť komplikovanosťou FSM alebo použitím
nederministického FSM.

●

problémy s rozsiahlymi systémami
Rozsiahle systémy sú pomocou techniky FSM obtiažne
zvládnuteľné a udržovateľné bez veľmi dobre premysleného
návrhu. Dochádza k väčším komplikáciam pri pokuse
predikovať (a využívať to), a to najmä kvôli tzv. „spaghetti–
faktoru“1.

●

využiteľnosť techniky FSM
Táto technika sa samozrejme nehodí na všetky oblasti. Je
vhodná iba tam, kde sa dá správanie bota vopred rozložiť na
samostatné stavy a pri dobre definovaných vstupných
podmienkach a prechodoch2. Hra typu FPS je však ideálna na
využitie techniky konečného stavového automatu.

●

nemennosť
Podmienky stavových prechodov sú fixné (dá sa to obísť
použitím fuzzy FSM – viď kapitolu 2.4).

2.2.4 Príklad použitia v hre Quake
Táto technika riadenia správania umelej inteligencie v hre sa najviac využíva
v hrách typu FPS. Jedným z najzákladnejších a najoverenejších príkladov
využitia FSM v tomto type hier je hra Quake. Jej herný kód bol vydaný pod
licenciou GPL3 a používaný ďalšími novšími produktmi, ktoré tvoria špičku
herného priemyslu. Tým je aspoň čiastočne zaručená kvalita návrhu. V tejto hre
je technika FSM využitá na implementáciu širokej rady entít od raketovej strely,
cez zbrane, až po samotných botov. Jednotlivé FSM sa navzájom ovplyvňujú a
môžu byť produktmi iných FSM.
Herný systém Quake III Arena bota je založený na systéme cieľov.
Najvyšší cieľ je vyhrať hru buď samostatne alebo vrámci skupiny. Tento cieľ je
rozložený na množstvo podcieľov v závislosti na type hry, v akej je nasadený.
Bot rozlišuje krátkodobé a dlhodobé ciele. Krátkodobé ciele sú realizované
vtedy, keď bot dosahuje nejaký dlhodobý cieľ4. Krátkodobé ciele môžu byť
vykonávané buď na dosiahnutie dlhodobého cieľa, alebo len popri plnení
1
2
3
4

prepletenosť ciest v stavovom diagrame môže sťažiť stopovanie línie vykonávaného kódu
to sa dá obísť použitím fuzzy FSM (FuSM, presnejšie v kapitole 2.4 tejto práce)
GNU General Public License, je široko využívaná licencia na voľné šírenie programov
napr. bot zoberie herný objekt (krátkodobý) počas prenasledovania nepriateľa (dlhodobý cieľ)
16

dlhodobého cieľa. Bot takisto neustále ohodnocuje stav vykonávania cieľa.
Ohodnotenie môže časom klesať, až môže byť neskôr od tohto cieľa upustené.
Centrálnym „mozgom“ bota je automat so stavmi pre rôzne situácie a
ciele (Obr. 6). Každej situácii odpovedá práve jeden najviac vyhovujúci stav.
Z tohto pohľadu je automat deterministický. Každý uzol siete automatu je
určený na špecifické ciele alebo podciele. Sieť je zostrojená tak, aby bolo
možné plniť krátkodobé ciele popri snahy o dosiahnutie dlhodobého cieľa.
Každý stav obsahuje sadu rozhodovacích pravidiel typu if-then-else. Pomocou
tejto sady sú implementované podmienené skoky do iných viac vyhovujúcich
stavov. Na Obr. 6 však nie sú zakreslené dva uzly – uzol pre pozorovateľskú
pozíciu (ak je bot mŕtvy, nemôže do hry zasiahnuť a čaká na svoje
znovuobjavenie sa) a uzol pre prerušenie hry (medzi skončenou a nasledujúcou
hrou). V oboch stavoch bot hru nehraje. Z každého iného stavu môže bot
skončiť v jednom z týchto dvoch a naspäť do hry sa
z nich bot vracia stavom „Stand“.
Zručnosť Quake III Arena bota je prezentovaná i jeho spoluprácou
vrámci skupiny. Spolupráca je centralizovaná – vodca rozdeľuje príkazy
prostredníctvom textových správ jednotlivým členom a je schopný rýchlo sa
prispôsobovať stavu hry. Členovia skupiny môžu ignorovať niektoré príkazy, ak

Obr. 6 Sieť stavového automatu Quake III Arena bota (prebraté z [5])
musia momentálne vykonávať iné akcie s vyššou prioritou a vrátiť sa k nim po
ich skončení.
Vrstva bota, v ktorej sa nachádza vyššie opísané FSM, beží na
virtuálnom stroji. Umožňuje ľahkú modifikáciu vývojármi, ktorí sa na hre
nepodieľali. Je tak dosiahnuté využitie výhod ponúkaných technikou FSM (viď
2.2.3/I.). Prax vzhľadom na množstvo alternatívnych botov vyvinutých do tejto
hry dokazuje, že táto technika je veľmi efektívna. Výhoda nízkej réžie zaručuje,
že nároky na CPU a pamäť sú v prijateľných medziach. Až pri veľmi veľkých
mapách môže hľadanie cesty spomaľovať priebeh hry. Nevýhoda nemennosti a
predikovateľnosti FSM je do istej miery narušená použitím fuzzy vzťahov (viď
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kapitolu 2.4), vďaka ktorým sú boti výnimočne všestranní a individuálne odlišní.

2.3 Neurónové siete
Spolu so zvyšujúcou sa snahou tvorcov herných AI o čo najreálnejšie chovanie
sa priam ponúka technika napodobenia samotného ľudského mozgu. Technika
neurónových sietí sa inšpirovala jeho vnútornou štruktúrou. Konečné stavové
automaty sú len akousi logickou nadstavbou alebo zjednodušením neurónových
sietí. Stav neurónovej siete môžeme považovať za stav FSM a zmenu stavu za
prechod do iného stavu FSM.
Biologická neurónová sieť je sieť fyzicky prepojených neurónov1. Neurón
je spojený s okolitými neurónmi prostredníctvom niekoľkých dendritov (vstupné
spojenia) a jedným axónom (výstupné spojenie). Dendrity sú spojené
synapsiami s ďalšími neurónmi. Takto dve spojené neuróny možno vidieť na
Obr. 7.

Obr. 7 Biologický model dvoch spojených neurónov
Ľudský mozog má enormné množstvo neurónov a synapsií: každý z 10 12
neurónov má priemerne 7000 synaptických spojení s inými neurónmi
(konkrétne hodnoty podľa [28]).

2.3.1 Definícia
Neurónová sieť (NN, z anglického „neural network“2) v umelej inteligencii je
tvorená spojenými formálnymi neurónmi. Podľa [16] sa formálny neurón
definuje (znázornený na Obr. 8):
Neurón s váhami w = (w1, …, wn) ∈ Rn, prahom v ∈ R a prenosovou
funkciou f: Rn+1 x Rn → R počíta pre ľubovoľný vstup z ∈ Rn svoj výstup y ∈ R
ako hodnotu prenosovej funkcie v z:
y = f[w,v](z).
V ďalšom texte budem pod pojmom neurónové siete myslieť neurónové siete
v umelej inteligencii. Tie môžu mať niektoré vlastnosti biologických neurónových
sietí. Neurónové siete sa používajú buď na bližšie porozumenie biologickým
neurónovým sieťam alebo na riešenie problémov umelej inteligencie.
1 elektricky vybuditeľná bunka nervového systému
2 niekde aj ANN, z anglického „artificial“ NN
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Obr. 8 Formálny neurón neurónovej siete
Hlavnou a najzaujímavejšou vlastnosťou neurónových sietí je ich učenie.
NN sa dajú použiť ako aproximačný mechanizmus pre ľubovoľnú funkciu, ktorý
sa učí z pozorovaných (predložených) dát. Obecne učenie zo skúseností E
vzhľadom na triedu problémov T a mieru hodnotenia P podľa [17] značí to, ak
výkon na triede T meraných mierou P stúpa skúsenosťami E. V závislosti na
druhu NN tak ide o nájdenie rôznych parametrov NN (bližšie viď referencie),
napr. o:
- nájdenie vstupných váh napr. u Feed Forward NN [18],
- nájdenie váh, centier a rozptylov u Radial Basis Function NN [19],
- nájdenie parametru intenzity učenia, rozptylu funkcie susednosti a váh
u Kohonenových máp [20].
Predkladanie vzorov, na základe ktorých sa sieť učí, sa nazýva trénovanie.

2.3.2 Výhody a nevýhody
Najväčšou výhodou NN je práve učenie. Všetky hlavné výhody priamo súvisia
s touto vlastnosťou. Hlavnými výhodami použitia tejto techniky pri návrhu
umelej inteligencie v hre sú:
●

riešenie komplexných úloh
NN vedia riešiť problémy, ktoré sú zvyčajne príliš komplexné pre
konvenčné techniky. Takisto riešia problémy, ktoré nemajú algoritmické
riešenie, alebo pre ktoré je algoritmické riešenie príliš komplexné na
zadefinovanie. Neurónové siete teda umožňujú vyhnúť sa programovaniu
príliš komplexných FSM bota. Obecne, NN sa veľmi dobre hodia na
riešenie problémov, na ktorých riešenie sú dobrí ľudia, ale je ťažké ich
riešiť naprogramovanými výpočtami. Správanie vo FPS hre je preto veľmi
vhodné na aplikáciu techniky NN. Návrhár môže použiť NN, aby sa
napríklad bot naučil pohyby od ľudského hráča a použiť ich proti nemu.

●

uchovávanie a nadobúdanie znalostí
Trénovanie NN môže byť značne výhodné pre bota na získavanie
potrebných znalostí. Neurónová sieť môže byť použitá na vyjadrenie, ako
veľmi chce vykonať alebo získať niečo. NN môže byť trénovaná pred
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vstupom do hry (počas hrania tak už len používa znalosti v sebe
uložené) alebo až počas jej hrania.
●

samoorganizácia
NN si môže vytvárať vlastnú reprezentáciu alebo organizáciu znalostí
získaných počas učenia. Odpadá tak úloha implementátora vytvárať
špeciálne, často zložité štruktúry na ukladanie znalostí a informácií bota.

●

operovanie v reálnom čase
Výpočty NN môžu prebiehať paralelne. Sú na to navrhnuté špeciálne
hardwarové zariadenia, ktoré využívajú túto výhodu. Neurónové siete sú
v skutočnosti priam stvorené pre paralelizovanie výpočtov, keďže aj
ľudský mozog pracuje masívne paralelne. I veľká NN preto môže
pracovať a vykonávať výpočty v reálnom čase.

●

samoobnoviteľnosť
V prípade straty alebo poškodenia časti siete síce nastáva odpovedajúci
pokles výkonu bota, vlastnosti siete však zostávajú zachované. Bot tak
môže procesom učenia a trénovania obnoviť stratené alebo poškodené
časti.

Táto technika však nemá len výhody keďže nejde o jednoduchú techniku.
Uvádzam prehľad najväčších nevýhod použitia NN:
●

čas na trénovanie
Trénovanie neurónovej siete trvá istý čas. Dá sa to odstrániť trénovaním
siete vopred, avšak sieť potom musí byť použitá na rovnakú znalostnú
doménu (napr. na nie radikálne odlišné mapy alebo prostredia).
V aplikáciach, ktoré pracujú v reálnom čase, ako hry, sú možnosti bota
vyučiť sa často limitované časom.

●

záhadnosť
Váhy naučené sieťou sú pre človeka ťažko interpretovateľné. Človek tak
musí vidieť správanie daného bota priamo v hre. Musí sa spoľahnúť na
to, že pomocou tejto techniky sa bot naozaj učí, aj keď to je pre vývojára
ťažké určiť priamo zo štruktúry siete. Na druhej strane to môže byť aj
výhodou. NN môže byť pre programátora akousi „čiernou skrinkou“,
ktorej predloží problém bez jeho podrobnej znalosti. Súvisí to však
s ďalšou vlastnosťou.

●

kalibrácia parametrov siete
Existuje značné množstvo druhov neurónových sietí. Každý druh používa
rôzne parametre ako napr. počet vrstiev neurónov v sieti, počet
neurónov, parameter intenzity učenia, množstvo trénovacích epoch,
množstvo trénovacích príkladov, technika a algoritmus učenia a iné.
Druh siete a každý z týchto parametrov musí väčšinou určiť
implementátor pracným experimentovaním, nehovoriac o množstve
kombinácií rôznych parametrov. To môže stáť vývojára pri návrhu
množstvo času, ktorý by sa dal pri zvolení „istej“ techniky stráviť
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vylepšovaním alebo vývojom iných súčastí bota alebo hry.
●

správne učenie
Vývojár pri vytváraní bota používajúceho NN musí dávať pozor, aby bot
nebol náchylný prispôsobiť sa až príliš trénovacej sade (tzv. overfitting).
Bot musí vedieť dostatočne dobre zovšeobecňovať správanie na základe
predloženej sady. Pri odstraňovaní tohto problému však na druhú stranu
treba dať pozor, aby sa bot učil dostatočne a nezovšeobecňoval až príliš
(underfitting). Problém sa dá regulovať zapracovaním kritéria pre
ukončenie učenia na základe testovania bota na nezávislých príkladoch.
Pri učení až priamo pri hraní FPS hry však takáto sada nie je k dispozícii.

●

veľká trénovacia sada
Trénovacia sada musí byť pomerne veľká, aby došlo k skutočnému a
správnemu učeniu. Existuje napr. „pravidlo palca“, ktoré hovorí, že
trénovacia sada by mala byť veľká aspoň 5-10 krát počet váh siete
(„pravidlo palca“ z práce [29]). Záleží teda priamo od návrhu siete a
oblasti použitia NN v hre, či je prijateľné a možné takto veľkú sadu
zostaviť a predložiť počítačovej bytosti.

2.3.3 Príklad použita v hre Colin McRae Rally
Typickým príkladom použitia tejto techniky v hre je práve táto hra [21]. Ide
o moju najobľúbenejšiu hru v žánri simulácie jazdenia automobilových závodov.
Jej hlavným lákadlom je jej realistickosť. Jazdí sa v nej reálnymi autami po
rôznych povrchoch v nádherných scenériách, v rôzne obdobia dňa s meniacim
sa počasím. Výnimkou nie je jazda po blate. Riadenie auta v takýchto rôznych
podmienkach (narozdiel od jazdy po asfaltovej ceste) sa stáva značne
komplexnou úlohou.
Na šmykľavých povrchoch musí auto zatáčať do zatáčky skôr a prejsť ju
šmykom. Autor sa najprv snažil na riadenie auta použiť sadu pravidiel, ale nebol
úspešný. Preto sa rozhodol použiť neurónovú sieť, ktorá by mu umožnila rýchlo
nájsť riešenie, ktoré používal on sám na riadenie auta. Nakoniec sa ukázalo, že
takýto prístup mu navrhovanie AI veľmi uľahčil. Autor použil štandardný model
Feed Forward NN, ktorej základnou jednotkou je perceptron [21]. Perceptron je
neurón, ktorého prenosová funkcia z definície (v kapitole 2.3.1) je
f[w,v](z) = Σi wi.zi + v.
Príklad 2-vrstvej takejto NN je vidieť na Obr. 9. Na obrázku je vidieť
vstupnú vrstvu (so vstupmi x,y, nie je považovaná za skutočnú vrstvu siete),
skrytú vrstvu (s perceptronmi, ktorých prahy sú postupne 1, 2, 1) a výstupnú
vrstvu (výstup z). Váhy sú čísla pri šípkach medzi uzlami siete.
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Obr. 9 Dvoj-vrstvá sieť perceptronu na výpočet XOR (prebraté z [6])
Autor na učenie siete (udržať auto v línii cesty) použil algoritmus RPROP1
(presnejšie pozri [22]), ktorý sa ukázal byť veľmi rýchly. Takto vytrénovaní
jazdci boli schopní jazdiť i nové cesty bez nového učenia. Avšak, i najlepší
počítačoví jazdci prešli závodnú cestu o niekoľko sekúnd pomalšie ako samotný
autor. Aj tak je to však dobrý výsledok vzhľadom na zložitosť problému. Tvorca
však chce naďalej hľadať, čo bráni počítačovému protivníkovi dosahovať časy
najlepších ľudských hráčov.

2.4 Fuzzy techniky
Teória fuzzy logiky bola pôvodne vypracovaná, aby poskytovala matematický
nástroj popisu čiastočnej pravdy. Narozdiel od klasickej logiky mala rátať
s hodnotami medzi „úplná pravda“ a „úplná nepravda“. Takto je napríklad
možné popisovať nejasné pojmy ako „nemalý“ alebo „skoro plochý“, ako je to
bežné v ľudskom svete. Fuzzy logika je nadstavba klasickej (Boolean) logiky.
V súčasnosti sa však použitie fuzzy logiky nepovažuje za jedinú teóriu. Skôr sa
hovorí o procese fuzzyfikácie ako o metóde generalizovania akejkoľvek teórie
z diskrétnej na spojitú (fuzzy) formu. Takto dostávame napríklad techniku fuzzy
FSM2 (FuSM) alebo neuro-fuzzy (použitie fuzzy logiky na NN).
Príkladom fuzzyfikácie je jej použitie na teóriu podmnožín:
V klasickej teórii podmnožín je podmnožina U množiny S definovaná ako
zobrazenie prvkov S na prvky množiny {0, 1}, formálne U: S → {0, 1}. Vznikne
tak množina usporiadaných dvojíc každého prvku S a prvku množiny {0, 1}, kde
1 značí, že prvok patrí do podmnožiny U, a 0, že nepatrí. Pravdivosť výroku „x
je v U“ môže byť jednoznačne určená nájdením druhého prvku dvojice, kde
prvým prvkom je x.
Vo fuzzy teórii podmnožín je spomenuté zobrazenie upravené na
U: S → [0, 1]. 0 tu značí, že prvok vôbec nepatrí, a 1, že prvok úplne patrí do
1 resilient backpropagation je algoritmus, ktorý upravuje váhy na základe porovnania aktuálneho a
želaného výstupu siete postupne smerom od výstupnej k vstupnej vrstve siete v každej epoche učenia
2 FSM, ktorého prechody prešli procesom fuzzyfikácie, pre fuzzyfikáciu pozri ďalší odstavec
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podmnožiny. Hodnoty medzi 0 a 1 značia čiastočné stupne členstva. Stupeň
pravdivosti výroku „x je v U“ je potom druhý člen spomínanej príslušnej dvojice.
Pre prostredie počítačových hier sú dôležité tzv. fuzzy vzťahy. Fuzzy
vzťah je podľa [5] zobrazenie priradzujúce hodnotu z intervalu [0, 1] kombinácii
kritérií. Kritéria nemusia byť členom rovnakej množiny, ani nemusia byť členom
žiadnej množiny. Kritériom môžu byť v princípe ľubovoľné premenné bota.
Fuzzy vzťahy môžu byť použité na vyjadrenie ako veľmi chce bot niečo vykonať
alebo vlastniť. Napríklad ako veľmi chce bot vlastniť nejakú zbraň. Čím viac
chce bot vlastniť zbraň, tým vyššia je fuzzy hodnota. Fuzzy vzťah je potom
použitý na vyjadrenie vzťahu medzi momentálnym stavom bota (napríklad stav
munície pre túto zbraň – Obr. 10, akú zbraň práve vlastní, apod.) vzťahom bota
a stupňom, ako veľmi chce bot vlastniť istú zbraň.
Týmto prístupom návrh smeruje hlavne k realistickosti bota. Pri použití
rôznych fuzzy hodnôt pre rôznych jedincov tak vytvára dojem reálnych
osobností botov s preferenciami pre rôzne zbrane, situácie, pohyby, apod.
Nevýhodou však môže byť, že so zložitosťou vyjadrovaných vzťahov bota rastie
nečitateľnosť jeho uvažovania pre vývojára.
Príklad použitia fuzzy vzťahov v hre je prehľadne opísaný v [5].

Obr. 10 Fuzzy váhy (os weight) zbrane „Lightning gun“ hry [14] v závislosti na
počte nábojov (os ammunition), obrázok prebratý z [5]
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3. 3D bludisko bot
3.1 Výber techniky
V prípade umelej inteligencie do hry 3D Bludisko nad nevýhodami použitia FSM
prevážili najmä výhody (spomenuté v 2.2.3) vyplývajúce z intuitívnosti a
predikovateľnosti návrhu. Pri uvažovaní nad perspektívou návrhu zvíťazila
flexibilita a rozšíriteľnosť FSM. Technika FSM je typicky používanou základnou
technikou umelej inteligencie vo FPS hrách. Nevýhodu predikovateľnosti a
nemennosti správania botov som sa snažil znížiť vložením kvázi-náhodných
činiteľov do návrhu (bližšie v kapitole 3.3). Hra 3D bludisko je pomerne
jednoduchou simuláciou života a bojov botov. Preto som nemal obavu
z prejavenia problémov, ku ktorým dochádza pri použití FSM v rozsiahlych
systémoch. Nemalým faktorom, ktorý viedol k môjmu presvedčeniu, že táto
technika bude najvhodnejšou, bol úspech jej použitia v hre Quake (kapitola
2.2.4).
Keďže je stavový automat akousi logickou nadstavbou neurónovej siete,
rozhodol som sa práve na ňom postaviť svoj návrh. Hra však neposkytuje až
taký veľký priestor, aby dochádzalo k problémom s riešením príliš komplexných
úloh. Nebolo teda nutné nasadenie neurónovej siete. Takisto znalostná
doména, v ktorej sa bot pohybuje, neviedla k tvoreniu zložitých štruktúr na jej
reprezentáciu. Keďže hra nepodporuje možnosť paralelizovania výpočtov, túto
výhodu NN (kapitola 2.3.2) by som nemohol využiť. Po mojich predchádzajúcich
skúsenostiach s NN ma od ich použitia odradila hlavne nevýhoda pracnej
kalibrácie parametrov siete. To ma takisto odradilo pri zvažovaní použitia NN pri
získavaní znalostí bota o bludisku, na základe ktorých by mohol efektívne
pohybom hliadkovať. Rozhodol som sa radšej použiť systém waypointov
(o waypointoch viac v kapitole 3.2.1). Avšak technika NN by bola vítanou
súčasťou niektorých čiastkových činností bota vykonávaných v stavoch.
Takýmito činnosťami sú napríklad hliadkovanie bez pohybu a predikcia pohybu
hráča.
V hre 3D bludisko existujú len tri druhy zbrane, ktoré má bot i hráč
k dispozícii od začiatku hry. Bot si počas hry zberom predmetov dopĺňa iba
počet nábojov, poprípade zdravie. Možnosti fuzzy vzťahov stavu bota boli tak
narozdiel od klasických FPS značne zredukované. Tieto vzťahy by sa však dali
použiť na parametre bota, ktoré patria k spúšťačom stavových prechodov. Pre
čitateľnosť návrhu a vačšiu nepredikovateľnosť bota som sa rozhodol použiť
radšej kvázi-náhodné činitele.

3.2 Návrh architektúry
Môj návrh architektúry 3D bludisko bota stavia na deterministickom konečnom
stavovom automate. V mojej implementácii prechody nastávajú po skončení
činnosti vykonávanej stavom. Je to, podľa mňa, názorné a intuitívne riešenie.
V celom návrhu sa snažím znížiť aspekt podvádzania na minimum.
V tomto ohľade som však ustúpil požiadavke efektívnosti hliadkovania.
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Používam totiž presun po tzv. waypointoch. Waypointy sú význačné body
charakteristické pre každé bludisko. Ich spájaním sa vytvára cesta zo začiatku
bludiska do jeho cieľa. Hliadkovanie po nich teda zaručuje prejdenie hlavných
častí celého bludiska a najvyššiu šancu zbadania hráča. Ak by bot informácie o
waypointoch nemal vopred, musel by od začiatku prehľadávať bludisko, čo by
viedlo k spomaleniu, blúdeniu bludiskom alebo prechádzaniu po slepých
uličkách.
V mojom návrhu som sa inšpiroval FSM, ktorý riadi správanie príšery
z hry Quake nazývanej Shambler (Obr. 11). Jej účelom je zničiť nepriateľa
akonáhle ho zbadá.

Obr. 11 FSM-reprezentácia príšery Shambler z hry Quake
Na Obr. 11 sú tieto stavy: Spawn State (bot sa „znovuzrodil“ v hre), Idle State
(stav nečinnosti), Die State (bot je mŕtvy), Attack State (útočný stav) a tieto
prechody medzi nimi: Finish Spawning („znovuzrodenie“ dokončené), Zero
health (nulové zdravie), Located goal (cieľ lokalizovaný), Lost goal (cieľ
stratený). Začiatočným stavom je Spawn State a koncovým Die State. Ďalšou
základnou črtou tohto návrhu je rozdelenie správania bota na časť nečinnosti
(Idle State) a útočnú časť (Attack State). Z obidvoch častí existuje prechod do
Die State za predpokladu splnenia vstupnej podmienky nulového zdravia (Zero
health). Flexibilitu FSM demonštrujú prechody medzi oboma časťami. Sú
realizované pomocou systému cieľov (goals), v tomto prípade vytýčenie
(Located goal) a stratenie (Lost goal) cieľa.
Návrh príšery Shambler je dobrým príkladom hierarchického
(vrstevného) využitia podstavov (Melee Attack, Missile Attack a ich podstavy).
Tieto podstavy sú u príšery Shambler považované za akcie vrámci jedného
stavu. Ja som v mojej implementácii navrhol, aby boli podstavy skutočne
samostatnými stavmi s prechodmi. Hierarchická vlastnosť návrhu je veľmi
užitočná, pretože čiastočne eliminuje problémy s implementáciou rozsiahlejšich
systémov (viď 2.2.3/II.). Sprehľadňuje návrh a vďaka nej môže byť množstvo
kódu vysoko štruktúrovateľné a abstraktizovateľné. To umožňuje návrh omnoho
zložitejších entít.
Tento pomerne efektívny a výkonný návrh tvorí základ môjho bota hry 3D
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Bludisko. 3D Bludisko bot však má k dispozícii iba útok diaľkovou strelou, teda
stav Melee Attack nepripadá do úvahy. Pre obsiahlosť a množstvo stavov
v mojom návrhu FSM som sa rozhodol vytvoriť pre účely znázornenia automatu
v tejto práci logickú nadstavbu podobnú návrhu príšery Shambler (Obr. 12).
Táto nadstavba sa skladá z týchto častí:
●

kľudová časť

●

bojová časť

●

časť univerzálnych prechodov

Obr. 12 Logická nadstavba stavového automatu 3D bludisko bota

3.2.1 Kľudová časť
V kľudovej časti návrhu (Obr. 13) bot vykonáva hliadkovaciu činnosť po predom
vytýčených miestach, waypointoch, zbiera blízke predmety alebo hľadá hráča.
Ak sa bot presúva od jedného waypointu k druhému, je v stave Go to
Waypoint. Hliadkovanie na waypointe bez pohybu do strán je vykonávané
v stave Wait at Waypoint. Tento stav je počiatočným stavom automatu 3D
bludisko bota. Prechody medzi oboma stavmi sú realizované pomocou
prechodových symbolov vstupnej abecedy FSM At Waypoint a Wait
Timeout. Hľadanie hráča prebieha v stave Look for Enemy. Popri striedaní
hliadok na jednotlivých waypointoch ak bot zazrie nejaký objekt a jeho stav
zdravia resp. nábojov je pod istou hranicou, prechádza do stavu Go to Health
resp. Go to Ammo. Počas hľadania hráča sú to stavy Refresh Health resp.
Refresh Ammo. Do kľudovej časti sa bot dostáva buď pomocou univerzálnych
prechodov, alebo z bojovej časti cez stav Look for Enemy.
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Obr. 13 Kľudová časť stavového automatu 3D bludisko bota

3.2.2 Bojová časť
Do bojovej časti FSM (Obr. 14) sa bot môže dostať buď jedným z univerzálnych
prechodov (čo je najčastejší spôsob), alebo prechodom z kľudovej časti stavom
Enemy Seen, v ktorom bot reaguje na zbadanie nepriateľa alebo na
informovanie o jeho polohe. Naopak z bojovej časti je vysoká tendencia dostať
sa do kľudovej časti prostredníctvom stavu Look for Enemy.
Reakciou na úbytok zdravia alebo nábojov pod istú kritickú hranicu sú
stavy Escape-Health a Escape-Ammo. Po úspešnom uniknutí bot hľadá
príslušné predmety (stav Look for Health resp. Look for Ammo), pokiaľ nie
je úroveň zdravia resp. nábojov prijateľná, tj. nad istú medzu.
Stav s najväčšou dôležitosťou je stav Dodge, ktorý zabezpečuje
uhýbanie pred nebezpečnou strelou vrámci momentálnych časových a
priestorových obmedzení. O finálny útok – streľbu sa stará stav Fire. Reakciu
na zbadanú strelu obsluhuje stav Fire Seen.
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Obr. 14 Bojová časť stavového automatu 3D bludisko bota
Analogické rozdelenie (s návrhom FSM príšery Shambler) útočnej časti
automatu u môjho bota sa dá vidieť v rozdelení útoku na nepriateľa (hráča) na
útok zpredu (stav Approach Full Face) a útok zozadu (stav Approach
From Behind). Čím je bot bližšie pri hráčovi pri vystrelení strely, tým menej
času na reakciu zostáva hráčovi a tým je väčšia šanca na botom želané
zasiahnutie cieľa. Pri útoku zozadu nepriateľ bota nevidí, a preto si môže bot
dovoliť priblížiť sa na oveľa menšiu vzdialenosť.
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3.2.3 Časť univerzálnych prechodov

Obr. 15 Časť univerzálnych prechodov stavového automatu 3D bludisko bota
V mojej implementácii navyše existujú tzv. univerzálne prechody. Tieto
prechody sa v návrhu príšery Shambler nevyskytovali. Sú to prechody
z akéhokoľvek stavu za predpokladu splnenia istých mimoriadnych okolností do
vybraných stavov, ktorých činnosť má na tieto okolnosti reagovať. Je však
možné, že bot je už v nejakom stave, ktorý sa snaží riešiť tieto mimoriadne
okolnosti, alebo sa nachádza v stave s vyššou prioritou. Preto musí byť každý
univerzálny prechod obmedzený len na určitú vstupnú množinu stavov. Do tejto
množiny treba zaradiť minimálne samotný stav, aby tak bola zaručená ochrana
pred zacyklením automatu prechodom zo stavu do toho istého stavu. Pri
každom prechode preto uvádzam i množinu stavov, z ktorých tento prechod už
nenastáva. Ako je vidieť na Obr. 15, k univerzálnemu prechodu dochádza za
splnenia jednej z piatich okolností (v prípadných zátvorkách u množiny stavov,
z ktorých prechod nenastáva, je vysvetlenie prečo nenastáva):
i.

nebezpečenstvo zasiahnutia strelou
V prípade, že bot nejakým spôsobom zistí, že jeho zdravie ohrozuje
letiaca strela (buď ju zbadá sám alebo ho o tom informuje iný blízky
bot), je potrebné uhnúť sa jej. Vtedy nastáva prechod do stavu Dodge
pomocou symbolu Danger Fire. Tento prechod má najvyššiu prioritu,
keďže ochraňuje samotnú existenciu bota a jeho prijateľnú hodnotu
zdravia. Preto jediným stavom, z ktorého nenastáva prechod, je
samotný stav Dodge.

ii. zbadanie nepriateľa
Ak sa bot nejakým spôsobom dozvie o polohe nepriateľa (zistí ju
zazretím alebo informáciou od iného bota), zareaguje na to prechodom
do stavu Enemy Seen použitím symbolu tEnemy Seen.
Množina stavov (okrem samotného Enemy Seen), ktoré majú vyššiu
prioritu a teda z nich prechod nenastáva, je táto:
- Escape-Health (v tomto stave už o nepriateľovi bot vie a uniká
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pred ním),
- Escape-Ammo (podobne),
- Dodge (úhybný manéver pred nebezpečnou strelou má vždy
najvyššiu prioritu),
- Fire (v tomto stave bot už hráča vidí),
- Approach Full Face (takisto),
- Approach From Behind (podobne, bot hráča vidí).
K prechodu do stavu Enemy Seen dochádza i za podmienky, ak je
bot v stave Approach Full Face resp. Approach From Behind a
otočenie hráča (smerom k alebo od bota) sa zmení tak, že tento stav
už nie je aktuálny.
iii. zbadanie objektu
Popri vykonávaní iného cieľa môže bot zazrieť nejaký objekt (Health
alebo Ammo). Ak je vtedy hodnota zdravia resp. počtu nábojov bota
pod určitou hranicou, nastáva prechod do stavu Go to Health resp.
Go to Ammo užitím symbolu Health Seen resp. Ammo Seen.
Množina stavov, z ktorých nenastáva prechod je:
- samotný Go to Health a ďalej Look for Ammo (pre situáciu
zbadania objektu v tomto stave sú samostatné stavy Refresh
Health a Refresh Ammo)
- resp. analogicky Go to Ammo, Look for Health a Go to
Health.
Je vidieť, že v situácii, keď bot vidí i objekt Health i objekt Ammo,
uprednostní doplnenie zdravia a zobratie predmetu Health.
O predmete Ammo však zostane informovaný.
iv. zbadanie strely
Mimoriadnou okolnosťou je zbadanie strely. Vtedy bot prechádza do
stavu Fire Seen pomocou symbolu tFire Seen. Aj keď však bot do
tohto stavu neprejde, stále registruje zbadanú strelu.
Množina stavov, pre ktorú prechod neplatí:
- Fire Seen (ten istý stav, došlo by k zacykleniu),
- Fire (streľba na hráča má vyššiu prioritu, pokiaľ to nie je
nebezpečná strela – v tom prípade by prešiel univerzálne do stavu
Dodge),
- Dodge (uhýbanie má vždy vyššiu prioritu)
- Escape-Health (prioritou je v tomto stave ujsť, pretože bot má
až príliš málo zdravia),
- Escape-Ammo (podobne),
- Look for Health (podobne ako u predošlých dvoch výnimiek
v tomto stave má bot príliš málo zdravia, aby mohol pátrať po
pôvode strely a riskovať tak stret s hráčom),
- Look for Ammo.
Medzi strelami, na ktoré bot reaguje, má najvyššiu prioritu strela hráča.

30

v. nízka hodnota zdravia alebo nábojov
Nízka hodnota zdravia nastáva počas bojov, ak sa bot nestihol uhnúť
alebo po zasiahnutí nezbadanou strelou hráča. Nízka hodnota nábojov
nastáva výlučne počas bojov s hráčom. V takejto situácii musí bot
urýchlene uniknúť, tj. prejsť do stavu Escape-Health resp.
Escape-Ammo (na to slúžia symboly Health Low resp. Ammo
Low). Prechod nenastáva, ak je bot v jednom z týchto stavov:
- Escape-Health,
- Go to Health (bot už vie, že má málo zdravia),
- Look for Health (takisto, bot sa to snaží zmeniť pátraním po
objekte Health),
- Dodge,
- resp. analogicky Escape-Ammo, Go to Ammo, Look for
Ammo a Dodge.

3.3 Jedinečnosť botov
Inšpirujúc sa návrhom Quake III Arena bota, rozhodol som sa pridať do svojho
návrhu náhodné prvky, ktoré sa snažia sťažiť predikciu správania hráčom a to
najmä v podstavoch útočnej časti. Navrhol som použiť kvázi-náhodné hodnoty
pre kritické hranice ovplyvňujúce uvažovanie bota. Kvázi-náhodnosť tu značí,
že náhodné hodnoty sú generované len z istého uzavretého intervalu
spoločného pre všetkých botov.
Prekročenia týchto kritických hraníc patria k spúšťačom prechodov medzi
stavmi. Kvázi-náhodnosťou som tak docielil, že za rovnakých podmienok
u jedného bota k prechodu dôjde a u druhého nie. Dosiahol som tak jedinečnú
osobnosť každého bota.
Príklad:
Na počiatku hry bola pre každého bota náhodne vygenerovaná kritická hodnota,
po prekročení ktorej bot prejde do stavu Escape-Health. Interval na
generovanie bol <10,50>.
Botovi č.1 bola vygenerovaná hodnota critical_healthbot1 = 40 a botovi č. 2
hodnota critical_healthbot2 = 20.
Bot č.1 i bot č.2 majú rovnaký momentálny stav zdravia:
actual_healthbot1 = actual_healthbot2 = 50.
Oboch botov zasiahne strela, ktorá im zoberie 20 jednotiek zdravia.
Obaja boti majú po zásahu stav zdravia
actual_healthbot1 = actual_healthbot2 = 30.
Bot č.1: prechod do stavu Escape-Health nastáva, pretože
actual_healthbot1 < critical_healthbot1.
Bot č.2: prechod do stavu Escape-Health NEnastáva, pretože
actual_healthbot2 > critical_healthbot2.
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V návrhu sa jedná o tieto hraničné hodnoty:


optimálne vzdialenosti počas útoku na hráča zpredu a zozadu
Výsledkom kvázi-náhodnosti môžu byť jedinci, ktorí strieľajú z veľkej
vzdialenosti rýchlymi strelami a na druhej strane jedinci-špecialisti na boj
zblízka používajúci najsilnejšiu zbraň.



kritické hranice hodnoty zdravia a nábojov pri boji
Interval náhodnosti pri týchto hodnotách bolo treba kalibrovať opatrne, aby
sa nestalo, že bot bojuje do poslednej chvíle a nestihne ujsť ak sa hodnota
jeho zdravia alebo nábojov dostane pod kritickú hranicu, alebo aby
nevznikali boti až príliš opatrní.



hranice hodnoty zdravia a nábojov pri prechádzaní okolo zbadaného
objektu v stave hľadania hráča
Výslední jedinci môžu byť napr. takí, ktorí sa viac či menej naplno venujú
naplneniu cieľa nájdenia hráča. Odlišnými sú jedinci, ktorí okrem hľadania
považujú za nutné dopĺňať si popritom svoje zdravie a stav nábojov. Nájdu
tak hráča oveľa silnejší, ako keď ho stratili.



hranice hodnoty zdravia a nábojov pri prechádzaní okolo zbadaného
objektu v ostatných stavoch
Podobne ako v predchádzajúcom bode, jedná sa buď o botov najmä
hliadkujúcich po vytýčených trasách, botov značne sa posilňujúcich popri
hliadkovaní a botov, ktorí sú v tomto smere vyvážením medzi oboma
alternatívami.



hraničná vzdialenosť pri prechádzaní okolo predmetu
Jedná sa o vzdialenosť od zaregistrovaného predmetu, po prekročení ktorej
bot považuje tento predmet za blízky a rozhoduje sa, či ho zoberie alebo nie
(ovplyvňuje to vlastnosti botov popísané v predchádzajúcich dvoch bodoch).



vzdialenosť na považovanie iného bota za blízkeho
Ide o vzdialenosť medzi botmi, po prekročení ktorej dochádza k spolupráci
medzi botmi na úrovni výmeny informácie o aktuálnej resp. domnelej polohe
hráča. Náhodnosť tohto faktoru určuje stupeň aktivity bota vrámci
spoločenstva.



vzdialenosti na použitie rôznych zbraní
Keďže každá zbraň má inú rýchlosť strely, tieto hodnoty museli byť
kalibrované tiež opatrne. Výsledkom sú boti, ktorí v rôznych vzdialenostiach
od cieľa (hráča) preferujú rôzne typy zbraní, tj. boti istejší, ktorí strieľajú
radšej rýchlejšou strelou s istejším zásahom, boti, ktorí sú viac náchylní na
riskantnú streľbu silnou ale pomalou strelou a boti medzi nimi. V konečnom
dôsledku v kombinácii s náhodnými optimálnymi vzdialenosťami pre útok
môžu vzniknúť veľmi rôznorodí jedinci.



maximálna vzdialenosť prejdená vrámci hľadania objektu alebo nepriateľa
Určuje ako dlho je indivíduum ochotné hľadať objekt alebo nepriateľa.
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Hodnota je závislá na veľkosti bludiska. Tu kvázi-náhodnosť vedie k vzniku
viac a menej hliadkujúcich a viac a menej jedincov hľadajúcich.

3.4 Spolupráca botov
Ak mojou snahou bol čo najvernejší návrh umelej inteligencie1, v tomto prípade
som si pomohol týmto predpokladom: Ak by mali hru hrať spoločne viacerí
ľudskí hráči, našli by spôsob ako spolu komunikovať, radiť sa a spolupracovať
v boji proti svojim nepriateľom. Ak by užívatelia neboli spolu v jednej miestnosti
dialo by sa to napríklad pomocou externého programu na hlasovú komunikáciu.
Je to bežná prax pri spoločnom hraní počítačových hier. Preto som vyvodil, že
šancu na komunikáciu musia dostať aj počítačoví protivníci. Najlepšie by však
bolo, ak by komunikácia hráčov bola zabudovaná priamo v hre 3D bludisko.
Otváralo by to možnosti komunikácie botov podobne ako v hre Quake (viď
2.2.4).
Vo svojej práci som sa snažil sústrediť na botov ako jedincov, navyše
odlišných. Spolupráca botov teda nepatrila medzi moje prioritné ciele. Preto boti
nemajú spoločnú taktiku a v ich správaní sa nepremieta rátanie s pomocou
iných botov alebo spoluprácou s nimi. Spolupráca prebieha iba na nízkej úrovni.
Ak bot zistí polohu hráča (tak, že ho zbadá), oznámi ju všetkým botom, ktorých
považuje za vzdialenostne blízkych. Oznam však nie je zasielaný botom, ktorý
o hráčovej polohe už vedia. Ďalej ak bot vidí strelu, ktorá letí tak, že ohrozuje
iného bota, ihneď mu to oznámi. Zodpovedá to reálnej situácii, keď hráč
upozorňuje svojich spoluhráčov, kde sa nachádza ich nepriateľ resp. snaží sa
udržať hodnotu zdravia spolupracovníkov na čo najvyššej úrovni
upozornovaním o nebezpečných strelách.

1 najvernejší vzhľadom k uvažovaniu a podmienkam, aké má na hranie tejto hry ľudský hráč
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4. Implementácia
Autor hru 3D bludisko naprogramoval v jazyku C++. Pôvodne hra už
obsahovala počítačových nepriateľov. Autor sa rozhodol nevyužiť žiaden z už
hotových známych algoritmov a vymyslieť vlastný, ktorý by bol jednoduchý a
pôsobil na pomery hry aspoň čiastočne inteligentne. Návrh umelej inteligencie
však nepatril k prioritám vývoja hry. Autor sa napriek tomu popasoval
s problémom relatívne dobre a pôvodní boti sú pre hráča nepríjemní a
nebezpeční. Bolo to však dosiahnuté „podvodnou“ technikou zisťovania polohy
hráča priamo z vnútorných informácií programu (podrobnejšie viď kapitoly 2.5.2
a 3.3 práce [1]). Ja som sa naopak snažil o čo najvyššiu realistickosť
rozhodovania počítačových protivníkov a nepoužívať „podvodné“ techniky.
Pôvodní boti hry boli riešení samostatnou knižnicou programu. Ja som sa po
zvážení iných možností rozhodol na tejto skutočnosti nič nemeniť a túto
knižnicu odznova napísať podľa mojich predstáv.

4.1 Systém tried
Pôvodný návrh rátal s AI ako s jednou samostatnou triedou, na ktorú bol odkaz
v triede Player (Obr. 16). V tomto návrhu bol pohyb AI riešený podobne ako
pohyb iných entít, tj. hráča a striel. Išlo o úpravu polohy bota vzhľadom na
rýchlosti, jeho spomalenie na dosiahnutie efektu odporu prostredia počas letu a
detekciu zrážky so stenou alebo strelou v každom behu cyklu hlavnej slučky
správ programu. Spolu s týmto prebiehalo v každom behu rozhodovanie AI
o ďalšej činnosti.
Implementovať rozhodovanie podľa môjho návrhu bolo mojou úlohou.
Rozhodol som sa pre klasické riešenie implementácie botov, a to pre vláknovú
implementáciu. Odkaz z triedy Player som teda zmenil na odkaz na triedu
vlákna bota. Zvyšné triedy AI a hlavne trieda stavového automatu sú
odkazované a riadené z tejto triedy. Každý bot sa tak stal v prvom rade
samostatným vláknom. Celý tento systém je možné vidieť na Obr. 17.
Ďalšou
zmenou
je
prítomnosť
triedy
kontrolného
vlákna
cControlThread. Kontrolný mechanizmus je bežnou súčasťou návrhov AI,
ktoré využívajú techniku FSM. V týchto návrhoch sa stará o prechody automatu
do iných stavov na základe podmienok hry. V mojej implementácii sa však o to
starajú jednotlivé inštancie triedy vlákna bota (tj. inštancie triedy cAIThread) a
ich stavové funkcie1. Kontrolný mechanizmus predstavuje jedno vlákno pre
všetkých jedincov a má tak z hľadiska činnosti bota vyššie úlohy – zabezpečuje
univerzálne prechody (kapitola 3.2.3), komunikáciu botov vrámci spolupráce a
kontrolu, či bot alebo hráč v hre nezahynul.
Je potrebné poznamenať, že návrh Quake bota, ktorým som sa
inšpiroval, uvažoval so stavom pre nečinnosť hry a stavom pre pozorovateľský
mód. V hre 3D bludisko
nie
je pozorovateľský mód hry Quake
implementovaný. Pri prechode z jednej hry do nasledujúcej je vlákno ovládajúce
bota zastavené, zrušené a pri štarte nasledujúcej úrovne hry je odznovu
1 funkcia vykonávajúca činnosť bota v konkrétnom stave; každý stav má vlastnú takúto funkciu
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naštartované nové vlákno. Počas prerušenia hry je vlákno pozastavené
(suspend) a po skončení prerušenia sa opäť pokračuje v behu vlákna (resume).

Obr. 16 Graf tried hry 3D bludisko s pôvodnou AI (prebraté z [1])

4.2 Triedy a funkcie
Nasleduje prehľad hlavných tried môjho návrhu:


Gpoint_3d – trojrozmerný bod s ohodnotením a vzdialenosťou
používaný pri algoritmoch hľadania cesty alebo na reprezentáciu bodu
v bludisku



cW ay – predstavuje cestu v bludisku, teda objektovú nadstavbu poľa
tried Gpoint_3d



cLock – trieda zámku používaná na uzamykanie kľúčových činností hry
a činností vlákien, aby nedošlo k známym konfliktom pri prístupe
viacerých vlákien k spoločným dátam
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cAIFSMState – Čisto virtuálna trieda, ktorá je rodičom1 jednotlivých
stavov. Jej hlavnou funkciou je stavová funkcia.

Obr. 17 Graf tried 3D bludisko bota


cG2W aypoint – trieda stavu Go to Waypoint zabezpečuje nájdenie
najbližšieho waypointu, rotáciu waypointov a prechod k nasledujúcemu
waypointu



cW AWaypoint – trieda stavu
hliadkovanie na waypointoch



cG2Health – trieda stavu Go to Health má na starosti prechod k a
zobratie predmetu Health, ku ktorému sa bot rozhodol ísť

Wait

at

Waypoint

zabezpečuje

1 triedy stavov sú jej potomkami použitím verejnej dedičnosti
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cG2Ammo – trieda stavu
k predchádzajúcej triede

Go

to

Ammo;

analogická

činnosť



cEnemySeen – trieda stavu Enemy Seen zabezpečuje reakciu na
zistenie polohy hráča, analyzuje, z akej strany je bot voči hráčovi
obrátený a podľa toho prenecháva činnosť iným stavom



cFireSeen – trieda stavu Fire Seen je reakciou na zbadanie strely,
ktorá nie je pre bota nebezpečná. Podľa polohy a rýchlosti strely zisťuje,
kde je jej zdroj opticky i pohybom.



cDodge – trieda stavu Dodge tvorí rýchly úskok pred zistenou
nebezpečnou strelou a činnosť prenecháva ďalším stavom



cApproachFF – trieda stavu Approach Full Face zabezpečuje
približovanie sa k hráčovi na potrebnú vzdialenosť zpredu a kontroluje, či
sa náhodou nestratil z výhľadu bota (ak áno, reaguje)



cApproachFB – trieda stavu Approach From Behind je analogická
k predchádzajúcej triede



cEscapeH – trieda stavu Escape-Health zabezpečuje reakciu na pokles
hodnoty zdravia pod istú hranicu. Nájde najbližšie bezpečné miesto
mimo výhľadu hráča, na ktoré sa bot rýchlo presunie. Uloží si miesta,
ktoré hráč videl z poslednej zaznamenanej polohy. Po týchto miestach je
nebezpečné pohybovať sa pri hľadaní predmetov na doplnenie zdravia.
Ak bot nemal pri poklese zdravia žiadnu informáciu o polohe hráča,
predpokladá, že hráč sa nachádzal za ním.



cEscapeA – trieda stavu Escape-Ammo je analogická
k predchádzajúcej triede



cL4Health – trieda stavu Look for Health zabezpečuje nájdenie
predmetu Health – najprv prehľadá miesta, kde už bot predtým videl
predmety typu Health, ak tam tieto predmety nie sú, vydáva sa na
prehľadávanie nenavštívených častí bludiska



cL4Ammo – trieda stavu Look for Ammo vykonáva činnosť analogickú
k činnosti predchádzajúcej triedy



cFire – trieda stavu Fire sa stará o finálny útok – zamierenie hráča,
výber najvhodnejšej zbrane a streľbu, poprípade pokyn k priblíženiu sa
k hráčovi alebo jeho hľadanie, ak sa medzitým stratil z dohľadu



cL4Enemy – trieda stavu Look for Enemy sa stará o nájdenie hráča
optickým prezretím okolitého priestoru, presunom k jeho poslednej
známej alebo predpokladanej polohe, prezretím tohto priestoru a
prípadným pátraním v nenavštívených častiach bludiska
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cRefreshH – trieda stavu Refresh Health, v ktorom si bot počas
pátrania po hráčovi dopĺňa zdravie



cRefreshA –
trieda
stavu
k predchádzajúcemu stavu



cAIFSM – trieda konečného stavového automatu bota zabezpečuje
hlavne zmenu stavu FSM pomocou prechodovej funkcie Transit



Thread – čisto virtuálna trieda vlákna je rodičom všetkých ostatných
tried vláken. Stará sa o štart, beh, uspanie, prerušenie, obnovenie a
zastavenie činnosti vlákna a nastavenie jeho priority.



cAIThread – trieda vlákna bota počas svojho behu zabezpečuje
prechádzanie automatu do iných stavov a zastavenie stavovej činnosti
predchádzajúceho stavu



cControlThread – trieda kontrolného systému, ktorý je popísaný
v treťom odstavci kapitoly 4.1



cAI – hlavná trieda 3D bludisko bota, ktorá obsahuje odkaz na FSM bota
a v ktorej sa nachádzajú funkcie používané stavovými funkciami. Sú to
hlavne:
- pohybová funkcia MoveTo - Nájde cestu k miestu určenia vrámci
známych, tj. navštívených kociek bludiska funkciou FindWayTo a
pohybuje sa po nej funkciou GoWay. Ak nedojde až do cieľa,
prehľadáva ďalej bludisko smerom k cieľu funkciou SearchForSt.

Refresh

Ammo

analogického

- ďalšie pohybové funkcie – MoveToVisible, GoWay,
- hliadkovanie – Patrol,
- hľadanie cesty – FindW ayTo, ktorá používa algoritmus
prehľadávanie bludiska do šírky (algoritmus A*, pre popis algoritmu
pozri bližšie v [27]) s heuristikou priamej vzdialenosti od cieľa
(implicitne nehľadá medzi nenavštívenými miestami a nebezpečnými
miestami, kde je možné naraziť na hráča),
- prehľadávanie nenavštívených častí
bludiska
funkciou
SearchForSt:
– pri hľadaní cesty k vytýčenému miestu hľadá
algoritmom A* s heuristikou priamej vzdialenosti od
cieľa (najprv vynecháva nebezpečné a navštívené
miesta a ak takto neuspeje, nevynecháva ich)
– pri hľadaní hráča alebo predmetu volí v každej kocke
náhodný dostupný smer (s vynechávaním to je rovnako)
- nájdenie najbližšieho bezpečného miesta funkciou FindSafePlace:
– využíva sa v stave Escape-Health a Escape-Ammo
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– najprv ohodnotí všetky najbližšie miesta, ktoré hráč
nevidí, funkciou BorisFunction: dostane sa najlepšie
riešenie (bezpečné miesta za botom smerom od hráča),
dobrých kandidátov (miesta medzi hráčom a botom) a zlých
kandidátov (miesta za hráčom smerom od bota)
– ak nie je nájdené najlepšie riešenie, vyberá sa najprv
z dobrých a potom zo zlých kandidátov kandidát, ktorý je
najbližšie k naposledy videnému predmetu, o ktorý má bot
záujem (ak takýto záujem a predmet je)
– všetko je prehľadne znázornené na Obr. 19 a
ohodnotenie kandidátov vzhľadom na BorisFunction a
vzdialenosť od Health je takéto (od najvyššieho po
najnižšie): kandidát č.1 resp. kandidát č.2, kandidát č.4,
kandidát č.3, kandidát č.6, kandidát č.5.
Nasleduje prehľad najdôležitejších pomocných globálnych funkcií:


BorisFunction – vráti ohodnotenie vhodnosti kandidáta na bezpečné
miesto, na ktoré už hráč nevidí, vzhľadom na polohu hráča a bota



ObjectSeen – vráti informáciu o viditeľnosti objektu iným objektom.
Výpočet viditeľnosti vrámci zorného uhlu používa metódu “line of sight”.
Metóda prepočítava priesečníky priamky (vychádzajúcej z bota pod
uhlom jeho natočenia) a kociek pred ním, až pokiaľ v danej kocke nie je
cieľ, alebo sa nenarazí na stenu (názorne na Obr. 18). Funkcia navyše
predpokladá, že ak sú objekty v jednej kocke, vidia sa (resp. “počujú
zvuk motorov”).



CubesSeen – vráti viditeľné kocky, ktoré sú vo výhľade objektu



IsStrelaDanger – vráti pole čísel botov, ktorí môžu byť danou strelou
zasiahnutí
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Obr. 18 Fiktívna „line of sight“ končiaca v stene druhej kocky

Obr. 19 Hľadanie bezpečného miesta pred hráčom
40

5. Užívateľská príručka
V tejto kapitole sa nachádza užívateľská dokumentácia hry 3D bludisko celá
prebratá z práce [1]. Ďalej sa užívateľ oboznámi so spôsobom sledovania
umelej inteligencie hry bez nutnosti bojov alebo hľadania botov, ktorý som
naprogramoval ja.

5.1 Užívateľská dokumentácia hry 3D bludisko
Táto kapitola by mala slúžiť ako užívateľská dokumentácia. Čitateľ sa zoznámi
s postupom inštalácie a ovládaním hry.

5.1.1 Inštalácia
Hra nemá vlastný inštalátor. Jej inštalácia spočíva v skopírovaní celého
adresára „Game/Release/“ z inštalačného média na pevný disk. Toto médium je
súčasťou práce. Je to potrebné z dôvodu ukladaniu nastavení. Po skopírovaní
je hra okamžite pripravená k spusteniu.

5.1.2 Úvodné menu
Po spustení má hráč k dispozícii úvodné menu. To obsahuje možnosť
spustenia novej hry, zmeny nastavení a ukončenie. Toto menu je prístupné
kedykoľvek v hre a vyvoláva sa stlačením klávesy „ESC“.
V prípade, že nejde o prvé spustenie hry, má hráč k dispozícii ešte možnosť
pokračovať v hre od úrovne, na ktorú sa dostal v poslednej hre.

5.1.3 Nastavenia
Hra ponúka možnosť zmeny niektorých svojich vlastností. Konkrétne sa jedná
o zmenu grafického rozlíšenia, zmenu farebnej hĺbky, možnosť prepnúť do
celoobrazovkového režimu a možnosť zapínať a vypínať zvuky a hudbu.
Tieto nastavenia sú ukládané do konfiguračného súboru „config.cfg“, ktorý sa
nachádza v podadresári „Data“ v adresári hry.

5.1.4 Ovládanie hry
Ovládanie hry je podobné ako u všetkých 3D hier dnešnej doby. Na ovládanie
pohybu lode slúži klávesnica a myš.
Detailný popis ovládacích kláves:
•

W – pohyb dopredu vzhľadom na aktuálny smer pohľadu

•

S – pohyb dozadu vzhľadom na aktuálny smer pohľadu
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•

A – posun doľava vzhľadom na aktuálny smer pohľadu

•

D – posun doprava vzhľadom na aktuálny smer pohľadu

•

Medzera alebo lbtn ( ľavé tlačítko myši) – streľba

•

LShift – pohyb smerom hore v bludisku nezávisle na uhle pohľadu

•

LControl – pohyb smerom dole v bludisku nezávisle na uhle pohľadu

•

ESC – zapne alebo vypne menu

•

~ – zapne alebo vypne konzolu

Úlohou hráča je dostať sa zo štartu do cieľa. V dosiahnutí cieľa mu bránia
počítačom ovládaní nepriatelia (Obr. 20), ktorí rovnako ako hráč, majú
k dispozícii zbrane a obmedzený život. Hráč môže týchto nepriateľov ničiť alebo
sa im snaží utiecť, čo je v prípade nedostatku nábojov nutnosťou.

Obr. 20 (vľavo): Súboj s nepriateľom
Obr. 21 (vpravo): Ukážka značenia časti bludiska, ktorú už hráč prešiel (modré
steny)
Počas cesty bludiskom sa prejdená časť označí (Obr. 21), aby hráč videl, kde
už bol a kde ešte nie. Steny bludiska v prejdenej časti získavajú jemne modrý
nádych, čo hráčovi uľahčuje rozhodovanie, ktorým smerom sa má vydať.
Pre uľahčenie navigácie hráča spleťou tunelov sú označované aj checkpointy
(Obr. 22). Tie sa značia až pri hráčovom prechode, takže nieje možné ich
vyhľadávať na diaľku a smerovať priamo k nim. S ich pomocou hráč vie, či ide
správnou cestou alebo zablúdil do slepej uličky.
Cieľ (Obr. 23) je narozdiel od checkpointov označený už pred tým, ako k nemu
hráč príde. Je to nutné, pretože väčšinou sa nachádza na konci slepej uličky.
Ak by nebol označený, hráč by sa mohol otočiť už pred vojdením do takejto
slepej cesty, a teda by cieľ nenašiel.
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Obr. 22 (vľavo): Pohľad na checkpoint v hre
Obr. 23 (vpravo): Pohľad na cieľ

5.1.5 Prehľad obrazovky
V priebehu hrania má hráč k dispozícii stále aktuálne základné informácie
o stave vlastnej lode a stave hry (Obr. 24).
Ich prehľad nájdete na nasledujúcich riadkoch:
•

Úroveň – Zobrazuje úroveň, na ktorej sa hráč nachádza a zároveň
percentuálne vyjadrenie akú časť bludiska už hráč preskúmal.

•

Život – Predstavuje život hráča. Maximum je 100.

•

Náboje – Zobrazuje počet zvyšných nábojov, ktoré môže hráč vystreliť.
Maximum je 100. Pri dosiahnutí nulového zostatku hráč nemôže strieľať.

•

Súradnice – Zobrazuje aktuálne súradnice hráča v bludisku.

5.2 Užívateľská dokumentácia 3D bludisko
bota
Táto podkapitola obsahuje užívateľskú dokumentáciu 3D bludisko bota a popis
funkcií hry určených na sledovanie činnosti umelej inteligencie. Opisované
funkcie som do hry 3D bludisko naprogramoval ja, aby som mohol lepšie
sledovať činnosť botov.

5.2.1 Inštalácia
3D bludisko bot nemá vlastný inštalátor. Jedná sa iba o knižnicu zdrojového
kódu, ktorá už je spolu s hrou skompilovaná v spúšťateľnom súbore v adresári
„Game/Release/“ inštalačného média. Inštalácia teda spočíva v prekopírovaní
tohto adresára na pevný disk.
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Obr. 24 Prehľad hernej obrazovky

5.2.2 Sledovanie činnosti botov
Nasleduje zoznam kláves, ktoré slúžia na sledovanie bota. Sledovanie bolo
vyvinuté mnou na testovacie účely počas vývoja:
'T' – Po stlačení je hráč transportovaný na miesto prvého bota.
Opakovaným stlačením dochádza k transportu k ďalšiemu botovi v poradí. Po
stlačení sa takisto vypne možnosť streľby botov, aby nebol po transporte hráč
ihneď atakovaný.
'E' – Stlačením sa pridá do hry ďalší bot na niektorý z waypointov. Bot sa
nepridá, ak už je botov maximálny možný počet.
'P' – Stlačenie vyvolá alebo zruší tzv. spectator mód. Ide o neviditeľnosť
hráča z pohľadu botov. Zapnutie alebo vypnutie oznamuje aj konzola. Ak má
hráč v tomto móde vo výhľade bota, zobrazí sa mu po ľavej strane kurzoru
informačný panel bota (viď nižšie a Obr. 26).
'H' – Vyvolá zapnutie tzv. hang-on módu. Značí to, že hráč je
transportovaný na miesto bota a automaticky putuje spolu s ním po bludisku.
Hráčovi je znemožnené sa samostatne pohybovať. Opakovaným stlačením
dochádza k „zaveseniu“ na ďalších botov po poradí. Ak hráč stlačí 'H' pri
zavesení na posledného bota, vypne sa z hang-on módu. Počas zapnutia módu
je na ľavej strane zobrazený informačný panel aktuálneho bota.
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'I' – Stlačením sa zobrazí informačný panel bota. Opakovaným stlačením
dochádza k rotácii botov.
'O' – Slúži na zákaz a povolenie streľby botov. K zákazu automaticky
dôjde po transportovaní sa (tj. stlačením klávesy 'T').
'Y' – Vypína alebo zapína zobrazovanie rôznych informácií o hre v hernej
obrazovke (Obr. 25). Tieto výpisy boli naprogramované autorom hry 3D
bludisko. Jeho zapínanie som naprogramoval ja. Okrem štandardným informácií
(popísané na Obr. 24) obsahuje tieto informácie zľava hore proti smeru
hodinových ručičiek z Obr. 25:
➔

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Frame interval: 0.0137

- riadok značí časový interval medzi
zobrazením dvoch po sebe nasledujúcich
obrázkov hry,
FPS : 63.97
- resp. „frames per second“, priemerný počet
zobrazení obrázkov hry za sekundu,
FPS2
- aktuálny počet zobrazení obrázkov hry za
sekundu,
Refresh Rate : 60
- obnovovacia frekvencia obrazovky,
X: 0.00
- x-pozícia hráča,
Y: 0.00
- y-pozícia hráča,
Z: 0.00
- z-pozícia hráča,
na ďalšom riadku môže byť nápis CRASH, ak práve došlo k nárazu
hráča na stenu,
v ľavom dolnom rohu je informácia o priechodnosti bludiska vo všetkých
smeroch okolo hráča (Z-smer nepriechodný, O-smer priechodný),
[1:1:2]
- pozícia kocky, na ktorú sa hráč pozerá,
hrac.Speedy : +00.000
- rýchlosť hráča v smere osi y,
hrac.Speedx : +00.000
- rýchlosť hráča v smere osi x,
hrac.Speedz : +00.000
- rýchlosť hráča v smere osi z,
U/D : +000.0
- otočenie vo zvislej osi („lookupdown“),
L/R : +000.0
- otočenie vo vodorovnej osi („heading“),
MS: 0
- informácia, či je podporovaný ARB
Multisampling.

Informačný panel
Ako je možné vidieť na Obr. 26, informačný panel obsahuje tieto údaje (zhora
dole):
➔

Looking at Bot nr. 0:

➔

life: 100

- značí, že hráč sa pozerá na bota č.0
(počas spectator módu), namiesto
„Looking at“ tam môže byť „Hanging
on“ [názov bota], ak je hráč v hang-on
móde alebo „Info of“ [názov bota], ak
hráč stlačil klávesu 'I',
- hodnota zdravia,
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Obr. 25 Informácie zobrazené po stlačení klávesy 'Y'

Obr. 26 Informačný panel 3D bludisko bota (vľavo od kurzora)
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➔
➔

ammo: 25
current weapon: nr. 1

➔

position: [3.81,3.00,-0.89]
speed: [-0.32,0.00,-0.45]
heading: 115
lookupdown: 0
FSM state: G2WAYPOINT
life limit: 31

➔

ammo limit: 4

➔

opt. attack dist.: [3.55,3.87]

➔

coop.bot dist.: 2.56

➔

look-for Timeout: 22

➔

hrac seen: no

➔
➔
➔
➔
➔

- hodnota počtu nábojov bota,
- číslo zbrane, ktorú bot momentálne
používa,
- x,y,z-pozícia,
- x,y,z-rýchlosť bota,
- otočenie vo vodorovnej osi,
- otočenie vo zvislej osi,
- aktuálny stav FSM bota,
- limit zdravia na prechod do stavu
Escape-Health,
- limit nábojov na prechod do stavu
Escape-Ammo,
- optimálne vzdialenosti na útok spredu
a zozadu
- „kooperatívna vzdialenosť“, vrámci
ktorej bot považuje iného bota za
blízkeho a spolupracuje s ním, bližšie
o spolupráci botov viď kapitolu 3.4),
- maximálny časový interval hľadania
hráča,
- informácia, či bot momentálne o
polohe hráča vie („yes“), nevie („no“),
alebo polohu predpokladá(„assumed“).
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6. Záver
V tejto kapitole načrtnem, čo bolo cieľmi tejto práce. Pokúsim sa zhodnotiť, ako
sa mi ich podarilo naplniť. Na záver uvádzam, v čom by sa návrh 3D bludisko
bota dal vylepšiť. Uvediem aj možnosti širšieho vývoja.

6.1 Splnenie cieľov
Hlavným cieľom práce bolo navrhnúť a implementovať 3D bludisko bota. Bot
mal efektívne hliadkovať po bludisku počas jeho kľudového stavu. Po zbadaní
nepriateľa bolo jeho úlohou pripraviť sa na boj a bojovať s hráčom. Ak by počas
súboja došlo ku kritickej situácii, cieľom je únik a doplnenie zdravia resp.
nábojov. Ďalším cieľom bolo hľadanie hráča a predmetov v bludisku. Stanovil
som si cieľ realizovať rozhodovanie bota s čo najnižšou mierou podvádzania.
Cieľom práce bola aj analýza a zhodnotenie rôznych prístupov k vytváraniu
umelej inteligencie v hrách.
V celom svojom návrhu som sa snažil napodobiť uvažovanie a
rozhodovanie človeka. Aspekt podvádzania som znížil nepoužívaním
vnútorných informácií hry o prostredí a hráčovi. Tento cieľ sa mi podarilo naplniť
v celom návrhu s výnimkou využitia informácií o waypointoch. V tomto ohľade
som však ustúpil požiadavke efektívnosti hliadkovania.
Zaregistrovanie nepriateľa som vyriešil realisticky. Použitá je metóda
výpočtu viditeľnosti, ktorá simuluje ľudský zrak („line of sight“). Na vyriešenie
rýchleho prechodu do bojového stavu som navrhol neustále kontrolovanie
podmienok, v ktorých bot existuje. To umožnilo veľmi rýchlu reakciu na
mimoriadne okolnosti, prípravu na boj a samotný útok. Takýto návrh mi takisto
umožnil rýchle uhýbanie pred nebezpečnými strelami hráča1.
V konečnom dôsledku sa mi podarilo čiastočne zefektívniť hľadanie a
zber v bludisku. Bot tak najprv navštevuje časti bludiska, kde už predtým
zaregistroval predmety alebo hráča (podľa toho, čo hľadá). Ďalej, ak môže,
nenavštevuje časti, kde môže natrafiť na hráča (ak pred ním uniká) a časti,
ktoré už prehľadal.
V práci som sa ďalej venoval popisu a analýze rôznych prístupov
k návrhu umelej inteligencie. Rozobral som výhody a nevýhody konečných
stavových automatov, neurónových sietí a použitia fuzzy logiky. Ku každej
technike som uviedol konkrétny príklad v hre. Nakoniec som sa rozhodol stavať
na najosvedčenejšej technike - technike konečných stavových automatov.
Nemalú váhu pri mojom rozhodovaní mal dopad tejto techniky na účinnosť bota
hry Quake, ktorého návrhom som sa čiastočne inšpiroval. S týmto návrhom
som nakoniec spokojný, keďže sa mi ním podarilo splniť prvotné ciele práce.
I keď cieľmi práce nebola spolupráca ani vytvorenie rôznych osobností
botov, rozhodol som sa tieto vylepšenia zapracovať do môjho návrhu. Kvázináhodnosťou generovania rôznych medzí bota som dosiahol odlišné vlastnosti
u jednotlivých botov. Spoluprácu botov som navrhol iba na nízkej úrovni.
1 streľbou zo zbrane s pomalou strelou z väčšej vzdialenosti pri plnej pripravenosti bota tak hráč
prakticky nemá šancu zasiahnuť bota.
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6.2 Možnosti ďalšieho vývoja
Návrhom 3D bludisko bota som vytvoril dobrý základ na jeho ďalší rozvoj.
V samotnej štruktúre stavového automatu sa, podľa môjho názoru, dá už len
málo vylepšovať. Pracovať sa však dá na prechodoch a činnostiach
vykonávaných jednotlivými stavmi.
V prvom rade by som sa však pokúsil o čo najdôslednejšiu kalibráciu
intervalov generovania kritických medzí, ktoré patria medzi spúšťače
prechodov. Takisto by sa dali zapracovať isté náhodné faktory do väčšiny
prechodov medzi stavmi. Bola by tak sťažená predikcia konania bota hráčom i
po dôslednejšom pozorovaní. Dosiahol by som tým ešte väčšmi jedinečnosť
každého bota. Musel by som si však dávať pozor, aby som tým veľmi nenarušil
funkcionalitu
hlavných
procesov
bota
(ako
úhyby,
streľba
z vhodnej pozície, únik pri nízkom zdraví a i. vtedy, keď je to naozaj potrebné).
Spomedzi stavových činností by sa dal vylepšiť najmä pohyb bota.
V súčasnej verzii sa pohybuje po priamkach vzrastajúcou alebo konštantnou
rýchlosťou. Na konci priamok sa bot otáča v smere ďalšieho pohybu. Toto by sa
dalo zmeniť na pohyb po nejakých krivkách (napr. čiastočne náhodných, ale
vrámci vytýčeného smeru) stále sa meniacou rýchlosťou s prípadným
narážaním do stien pri brzdení. Počas tohto pohybu by bot mohol hliadkovať po
okolitých priestranstvách. Z bojovej časti by sa dalo vylepšovať mierenie a
streľba do pohybu hráča. Na tieto účely by sa mohla hodiť neurónová sieť.
Hlavné dve oblasti, na ktorých by som chcel pri vylepšovaní pracovať, sú
však spolupráca a jedinečnosť botov. Chcel by som navrhnúť bojové taktiky, na
ktorých by sa zúčastňovali viacerí boti. Napríklad by boti mohli hráča
koordinovane obkľúčiť, alebo vylákať vidinou ľahkej koristi do predom
pripravenej pasce. Dalo by sa vymýšľat a na ľuďoch alebo botoch testovať
množstvo taktík a študovať ich úspešnosť. Priestor by mali taktiky s vodcom
skupiny, ale aj taktiky, kde by boti postupovali bez vodcu.
Vylepšovať by sa dal takisto systém testovania a sledovania činnosti
botov. Napríklad by boti mohli medzi sebou bojovať, aby tak hráč mohol
sledovať súboje ako nezainteresovaný účastník. Z extrémnejších plánov
vylepšenia možno skúsiť použitie techniky evolučného programovania na
automat bota. Poprípade by sa dali technikou evolučných stratégií hľadať
najvhodnejšie hodnoty kritických medzí.
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