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1. Úvod
Cílem této práce je vytvoření realtime strategické hry. Realtime strategické hry

(nebo taky realtime strategie, dále jen RTS) se typicky odehrávají na dvourozměrné
mapě. Hráč v průběhu hry získává zdroje, buduje infrastrukturu a armádu a snaží
se při tom sabotovat pokrok nepřítele. Podmínkou vítězství těchto her je typicky
eliminace nepřítelovy infrastruktury. Hra se odehrává v reálném čase, a proto je
na hráče kladen nárok se během hry rozhodovat rychleji než je tomu u tahových
strategických her.

RTS mohou umožňovat hru proti počítači (singleplayer) nebo hru proti jinému
člověku (multiplayer). Mnoho RTS používá oba přístupy zároveň (obsahují různé
herní módy pro hru proti počítači a proti člověku), tedy hráčem může být reálný
člověk nebo počítač (takto chápejme slovo hráč po zbytek tohoto textu). My se
omezíme na vytváření singleplayer RTS s eliminací nepřítelovy infrastruktury jako
podmínkou vítězství.

Text je členěn do čtyř kapitol. V této kapitole jsou rozebrány některé koncepty
typické pro RTS a popsány implementace některých z těchto konceptů. Na základě
toho je vytvořen seznam požadavků, který by měla Námi vytvářená hra Sanguine
Genesis splňovat. Sanguine Genesis by měla být originální, proto by měla některé
z těchto konceptů i pozměnit nebo rozšířit, nejen je pouze převzít.

V kapitole Analýza návrhu jsou rozebrány různé možnosti implementace.
Kapitola Programátorská dokumentace slouží jako dokumentace k vytvořenému
programu. V Závěru se nachází zhodnocení programu. Uživatelská dokumentace
se nachází v přílohách, obsahuje popis jak program používat.

1.1 Základní myšlenka
Zajímavý koncept vyskytující se v RTS je oblast vlivu na mapě. Každý hráč

vlastní část mapy, která je pod jeho vlivem. Vlastnictví je jednoznačné — každá
část území může mít nejvýše jednoho vlastníka. V průběhu hry hráči svůj vliv
rozšiřují, ale i ztrácí. Větší vliv přináší svému vlastníkovi výhody jako jsou třeba
rychlejší produkce armádních jednotek a ovládání strategicky významných bodů
mapy. Většina strategických rozhodnutí, které hráč učinní je pak motivována
snahou získat větší vliv, nebo snížit vliv protihráče.

Vliv na mapě je ve většině existujících RTS implementován formou vlastnictví
budov. Budovy jsou nepohyblivé objekty na mapě, sloužící k produkci armády,
zdrojů a technologických vylepšení. Hráč většinou může stavět i nové budovy,
nejen přebírat kontrolu budov už existujících. Tuto formu vlastnictví je možné
ještě doplnit o vlastnictví samotného území mapy. Stavba budov na mapě pak
může být podmíněna vlastnictvím oblasti zvolené pro stavbu. Ovládané území
může také poskytovat výhody hráčově armádě. Hráčem ovládané území může být
na mapě nějak vyznačeno, například barvou odlišnou od běžného terénu. Tímto
způsobem implementuje tento koncept frakce Zergů ze hry Starcraft II, viz obrázek
1.1. V další kapitole se zamyslíme nad dalším důvodem, proč by měl hráč chtít
vlastnit území.
Požadavek (1) Hráči vlastní území mapy. Na mapě je toto vlastnictví nějak

zvýrazněno. Vlastněné území poskytuje hráči výhodu.
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Obrázek 1.1: Obrázek ze hry Starcraft II. Území ovládané Zergy (Creep) je na
zemi vyznačeno šedou barvou. Creep zvyšuje rychlost jednotkám Zergů.

1.2 Zdroje – zvětšování vlivu
Důležitou součástí RTS je získávání a správa zdrojů. Za zdroje je možné

nakupovat armádní jednotky, stavět budovy, případně je vylepšovat. Zdroje jsou,
kromě tlaku ze strany protihráče, nejvíce omezujícím faktorem při rozšiřování
hráčova vlivu. Jeden z nejdůležitějších úkolů hráče je rozhodování jak se získanými
zdroji naložit.

1.2.1 Aktivní a pasivní zdroje
Zdroje můžeme rozdělit na aktivní a pasivní. Pasivní zdroje se nachází volně na

mapě a čekají, než si je hráč nějakým způsobem přivlastní. Příkladem pasivních
zdrojů jsou shluky minerálů ve hře Starcraft II nebo stromy a zlaté doly z her
Age of Mythology a Warcraft III. Aktivní zdroje patří hráči a vzniknou z těch
pasivních během jejich získání. Aktivním zdrojem jsou například minerály, dřevo
nebo zlaté mince, které už vlastní konkrétní hráč. Pasivní zdroje jsou přeměňovány
na aktivní pomocí budovy, nebo jednotky, která je schopna pasivní zdroje těžit.
Aktivní zdroje může hráč přímo používat k nákupu a stavbě. Aktivní zdroje jsou
typicky použitelné globálně — hráč je může použít v libovolné části mapy. Příklad
aktivních a pasivních zdrojů je vyobrazen na obrázku 1.2.

Myslíme, že by bylo zajímavé přidat omezení umožňující pouze lokální po-
užívání aktivních zdrojů. Každá budova, která může používat zdroje si může
pamatovat kolik jich má k dispozici. Při používání zdrojů budou použity lokálně
zdroje vlastněné používanou budovou. Nyní je potřeba vyřešit otázku, jak jednot-
livé budovy budou aktivní zdroje získávat. S tím souvisí otázka jakým způsobem
by měly být na mapě rozmístěny pasivní zdroje.
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Obrázek 1.2: Obrázek ze hry Starcraft II. Modré krystaly v spodní části mapy
jsou pasivní zdroje. Ikona krystalu v pravém horním rohu reprezentuje aktivní
zdroj. Číslo vedle ikony udává kolik minerálů hráč vlastní.

1.2.2 Implementace zdrojů
Pasivní zdroje by mohly být přímo objekty na mapě. Existují dva typicky

používané způsoby jak takovéto pasivní zdroje měnit na aktivní.
Zdroje by mohly být těženy jednotkami a poté přenášeny do zvolených budov.

Tento přístup používá např. Starcraft II pro těžbu minerálů (na obrázku 1.2 jsou
těženy jednotkami mezi modrými krystaly a budovou uprostřed obrázku) nebo
Age of Empires III pro těžbu dřeva a mincí. Tento přístup je vhodný pro hry, kde
zdroje je možné příjmat pouze jednou specializovanou budovou. Pokud by každý
objekt měl mít vlastní skupinu zásobovacích jednotek, cesty jednotlivých jednotek
by se často křížily, a jednotky by si tak vzájemně blokovaly cestu. Hráč by se
musel více soustředit na logistiku transportu zdrojů, což by soupeřilo s časem
na důležitá strategická rozhodnutí a interakci s protivníkem. Proto myslíme, že
takový přístup je pro Sanguine Genesis nevhodný.

Další možností je postavení budovy přímo na objektu s pasivními zdroji. Tuto
možnost používá např. Warcraft III pro těžbu dřeva a zlata (frakce Night Elves
jednotkou Wisp) nebo Starcraft II pro těžbu suroviny „vespene gas“ (na obrázku
1.2 je těžena budovou v pravém dolním rohu, tato budova je součástí vylepšení
Automated Refinery pro frakci Terranů, jako součást kampaně Wings of Liberty).
Výhodou tohoto přístupu je, že těžba od hráče nevyžaduje příliš pozornosti, kterou
může směřovat třeba na obranu této budovy. Tento přístup ale nedovoluje hráči
stavět budovy volně po mapě — musí stavět na předem definovaných pozicích
objektů s pasivními zdroji.

Tento problém je možné napravit tím, že pasivní zdroje nebudou objekty na
mapě, ale že budou spojitě rozložené přímo na území mapy. Tato myšlenka hezky
navazuje na koncept ovládání území z předchozí kapitoly, získané území bude
hráči umožňovat získávat z něj aktivní zdroje.

Výskyt pasivních zdrojů rozmístěných souvisle po mapě lze přímočaře repre-
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zentovat pomocí čtvercové mřížky, udávající v každém čtverečku kolik pasivních
zdrojů se v něm nachází. Budova pak může čerpat aktivní zdroje z pasivních zdrojů
okolních čtverečků. Rozšiřování území můžeme realizovat podobným způsobem —
některé budovy budou zajišťovat vlastnictví okolních čtverečků (tímto způsobem
je vlastnictví území vyřešeno u Zergů ze hry Starcraft II).
Požadavek (2) Sanguine Genesis bude mít pasivní zdroje reprezentovány

čtvercovou mřížkou. Aktivní zdroje budou budovy získávat pouze lokálně, z území
které hráč vlastní.

1.3 Jednotky – zmenšování vlivu
Popsali jsme si koncept zvětšování hráčova vlivu na mapě pomocí stavby

nových budov a rozšiřování území. Zatím jsme se ale nezabývali mechanismem,
pomocí kterého lze vliv naopak zmenšovat. Tento mechanismus je ve většině RTS
implementován formou jednotek.

Jednotka je pohyblivý objekt na mapě ovládaný hráčem. Od budovy se kromě
své pohyblivosti liší také tím, že slouží převážně k interakci s nepřítelem (budovy
mohou někdy také interagovat s nepřítelem, většinou však pouze formou obrany
před útokem nepřátelských jednotek). Primárním úkolem jednotek je poškozování
nepřítelových budov. Pokud budova utrpí příliš velké poškození, je z mapy ode-
brána, bez náhrady zdrojů vynaložených k jejímu vybudování. Dalším úkolem
jednotek je obrana získaného území před nepřítelovými jednotkami. Obrana může
probíhat formou útoku na nepřátelské jednotky, nebo mohou jednotky blokovat
svými těly cestu k bráněné budově.

Většina her obsahuje více než jeden typ jednotek. Různé jednotky se od sebe
liší svými vlastnostmi (velikostí, rychlostí, kolik poškození vydrží, v jakém terénu
na mapě se mohou pohybovat atd.) a svými schopnostmi. Schopnosti jsou akce,
kterými mohou jednotky modifikovat stav sebe, nebo svého okolí. Jednotka může
pomocí schopnosti například dočasně zvýšit svou rychlost, teleportovat se, nebo
dočasně deaktivovat jinou jednotku. Schopnosti mívají definován typ cíle, na
který je možné je použít, např. zvýšení rychlosti můžem mít za cíl jednotku,
které se má zvýšit rychlost, teleport může mít za cíl bod na mapě, kam se má
jednotka teleportovat. Používání schopností bývá často něčím omezeno, jednotka
vlastní energii a každé použití schopnosti stojí nějaké množství energie, nebo je
mezi dvěma použitími stejné schopnosti třeba nějakou dobu počkat. Požadavky
k použití schopnosti jsou jednotkám zadávány přímo hráčem. Čím větší množství
různých typů jednotek hra obsahuje, tím více existuje různých herních strategií,
které může hráč použít, a hra je tak zajímavější.

Podobně jako u jednotek jsou i budovy určeny svými vlastnostmi a schopnostmi.
Schopnosti budov jsou méně orientované na použití v boji. Mezi typickou schopnost
budovy patří vytvoření jednotky konkrétního typu.

Schopnosti a vlastnosti jednotek a budov jsou velmi podstatnou součástí hry,
myslíme proto, že pro Sanguine Genesis bychom měli umožnit jejich snadné
vytváření a modifikaci.
Požadavek (3) Sanguine Genesis bude obsahovat jednotky se zajímavými

vlastnostmi a schopnostmi. Hru bude možné snadno rozšířit o nové jednotky,
vlastnosti a schopnosti.
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1.4 Zasazení

Zatím jsme se zabývali pouze abstraktními koncepty, které bude hra obsahovat.
Nyní najděme nějakou jejich konkrétní implementaci, tedy nějaké prostředí, ve
kterém se Naše hra bude odehrávat.

Nejprve zvolme něco, co by mohlo reprezentovat zdroje, vyhovující požadavkům
z předchozích kapitol, tedy že budovy čerpají zdroje ze svého okolí a že zdroje
jsou spojitě rozprostřeny po mapě. Těmto požadavkům hezky vyhovují rostliny
jako budovy a živiny jako zdroje ukryté v půdě. Rostliny příjmají živiny pouze
ze svého okolí. Přijaté živiny rostlinám napomáhají k růstu. Živiny jsou v půdě
rozloženy spojitě.

Hráčovo území může být určeno čtverečky mapy v okolí jeho rostlin. Aby se
dala území jednotlivých hráčů snadno odlišit, bylo by vhodné, aby měly čtveřečky
různých hráčů různý vzhled. Toho by se dalo docílit třeba pomocí umělého
podbarvení čtverečků různých hráčů různými barvami. V této konkrétní situaci
se nabízí elegantnější řešení — různí hráči mohou hrát za různé přírodní biomy.
Stačí pokud se budou biomy lišit vzhledem půdy, která se v nich nachází.

Na volbu biomů položme ještě jeden požadavek, který vyplývá z toho, jakým
způsobem budeme ve hře reprezentovat jednotky. Přirozené je jednotky repre-
zentovat zvířaty vyskytující se ve zvolených biomech. Zvolené biomy by měly
mít dostatečné množství zvířat s různorodými vlastnostmi a schopnostmi. Těmto
požadavkům vyhovuje savana a tropický deštný les, které se liší vzhledem půdy —
savana s vyprahlou méně úrodnou půdou a deštný les s vlhkou půdou bohatou na
živiny — a také v obou z nich žijí zajímavá zvířata.

Biomy v Naší hře tedy představují různé frakce, za které může hráč hrát. Dva
různí hráči by neměli hrát za stejný biom, hru mohou hrát tedy nejvýše dva
hráči. Tato podmínka není nijak omezující, naopak eliminuje některé nepříjemné
situace, které mohou během hry nastat. Tyto situaci vychází z nekoordinovanosti
hráčů — alespoň dva hráči mohou současně útočit na jednoho hráče, tento hráč
je v nevýhodě, do které se nedostal svými herními rozhodnutími.
Požadavek (4) Sanguine Genesis bude obsahovat dvě frakce reprezentovány

biomy savanou a deštným lesem. Obě frakce budou mít různé jednotky i budovy.

1.5 Vizualizace

RTS hry mívají grafickou vizualizaci mapy a objektů na mapě. K vizualizaci
může být použita 2D nebo 3D grafika. V 2D grafice jsou objekty ve hře vykreslovány
pomocí obrázků. V 3D grafice se obraz hry skládá z 3D modelů pro jednotlivé
objekty. Výsledný obraz je promítnutí modelů na obrazovku. 3D grafika vypadá
více realisticky, 2D grafika vypadá více kresleněji. Hráč se na mapu dívá shora,
rozdíl mezi 2D a 3D grafikou proto není pro hru příliš podstatný. My pro Sanguine
Genesis zvolme 2D grafiku.
Požadavek (5) Sanguine Genesis bude mít 2D grafickou vizualizaci.
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1.6 RTS prvky

RTS mají zaběhlý způsob ovládání — hráč pomocí kurzoru myši zvolí část
mapy, jednotky a budovy z této oblasti se označí. Takto označeným objektům
může hráč zadávat příkazy pomocí nějakého uživatelského rozhraní. To se skládá
z tlačítek, pomocí kterých hráč vybírá schopnost, kterou mají objekty použít.
Uživatelské rozhraní také zobrazuje informace o aktuálně zvolených objektech.

Během hry je na hráče kladeno mnoho nároků. Hráč musí spravovat a rozšiřovat
své území, řídit produkci jednotek a zadávat příkazy armádě. Hra se navíc odehrává
v reálném čase, je tedy důležité, aby se uživatelské rozhraní ovládalo snadno
a efektivně. Uživatelské rozhraní RTS tak často bývá doplněno o pokročilé možnosti
ovládání. Jednou z nich je možnost použití klávesových zkratek, díky kterým může
hráč používat myš k pouze k interakci s herní mapou. Dalším vylepšením je
možnost zadávat jednotkám více příkazů najednou, první příkaz se začne hned
provádět, další se zařadí do fronty a provedou se po dokončení předchozích příkazů.
Užitečnou funkcionalitou je také možnost uložit si skupinu jednotek a tu po
nějakém čase opět načíst. To se může hodit třeba pro zadávání příkazů k produkci
jednotek, které hráč často zadává periodicky během hry.
Požadavek (6) Sanguine Genesis bude obsahovat uživatelské rozhraní umožňu-

jící snadné ovládání.
Ovládání hry je dále usnadněno pomocí automatické navigace jednotek na

mapě. Hráč zadá jednotkám pozici, na kterou mají dojít, jednotky samy najdou
cestu na tuto pozici.
Požadavek (7) Sanguine Genesis bude obsahovat automatickou navigaci jedno-

tek na mapě.
V RTS má často hráč pouze částečnou informaci o svém nepříteli. Hráč vidí

pouze část mapy okolo svých objektů, zbytek mapy je hráči skryt (tomuto konceptu
se říká fog of war). Hráč potřebuje vědět jaké budovy a jednotky jeho protivník
staví, aby mohl vhodně zvolit svou strategii. Tyto informace může hráč získat
vysláním svých jednotek na nepřítelovo území. Neúplná informace o protihráči
tedy motivuje hráče k interakci s nepřítelem, oproti pouhé obraně svého území.
Požadavek (8) Sanguine Genesis bude obsahovat omezenou viditelnost mapy

pomocí fog of war.

1.7 Umělá inteligence

Sanguine Genesis hrají dva hráči proti sobě. Jedním z hráčů je reálný člověk,
druhý hráč je počítač. Pro člověka i pro počítač platí stejná pravidla, počítač by
tedy měl mít umělou inteligenci umožňující simulovat ovládání hry člověkem. My
se omezme pouze na umělou inteligenci sloužící k testování interakce s nepřítelem.
Složitější umělou inteligenci bude možné do hry programátorsky dopsat.
Požadavek (9) Sanguine Genesis bude obsahovat jednoduchou umělou inteli-

genci pro počítačem ovládaného hráče, lepší umělou inteligenci bude možné do
hry programátorsky dopsat.
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1.8 Cíle práce
Cílem této práce je vytvořit realtime strategickou hru pro jednoho hráče, která

bude splňovat požadavky (1)–(9).

9



10



2. Analýza návrhu
V této kapitole rozebereme možnosti, jak Sanguine Genesis implementovat.

Sanguine Genesis začala vznikat jako zápočtový program do předmětu Pokročilé
programování pro .NET I, je tedy psána v jazyce C#.

2.1 Architektura programu
Většina požadavků na Sanguine Genesis se zabývá herní logikou, myslíme

proto, že by bylo nejprve vhodné určit, jak logiku implementovat. Kromě herní
logiky bude program obsahovat také vykreslování a ovládání. Otázkou je, jak by
spolu tyto komponenty měly souviset.

Jednou z možností je propojit logiku, vykreslování a ovládání do jednoho celku.
Každý objekt ve hře tak bude přímo definovat jak se má chovat, jak vypadá a jaké
akce s ním může hráč provádět. Tento přístup je příjemný, protože můžeme na
objekty ve hře i při psaní programu nahlížet jako na objekty v reálném světě,
hodí se ale spíše pro hry, ve kterých hráč interaguje s objekty jednotlivě. V RTS
hráč často operuje s větším množstvím objektů najednou, což by se interakcí se
samotnými objekty nepopisovalo příliš dobře.

Alternativou tohoto přístupu je logiku a ovládání oddělit. Část programu
popisující ovládání by potom byla abstrakcí nad interakcí s jednotlivými objekty,
která by získávala příkazy od hráče a tlumočila je herní logice. Logika musí
poskytovat rozhraní, přes které může ovládání měnit její stav. Toho můžeme využít
při tvorbě umělé inteligence. Další výhodou tohoto přístupu je větší přehlednost
logiky i ovládání. Podobně můžeme postupovat i při vykreslování, můžeme vytvořit
vykreslovací vrstvu, která od logiky pouze přebírá data. Logiku, vykreslování
a ovládání můžeme měnit nezávisle na sobě, pokud zvolíme vhodné rozhraní pro
vzájemnou komunikaci. Tento přístup je znázorněn na obrázku 2.1.

Vykreslování

Logika

Ovládání

API Logiky

Uživatel

Obrázek 2.1: Architektura hry s oddělenou logikou, ovládáním a vykreslováním.
Šipky značí tok dat.

Myslíme, že druhý přístup je pro tvorbu RTS vhodnější, kvůli komplexnosti
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uživatelského rozhraní. Navíc díky oddělení logiky, vykreslování a ovládání bude
herní logika přehlednější.

2.2 Reprezentace objektů ve hře
Abychom mohli implementovat herní logiku, musíme se nejprve rozhodnou,

jak budeme reprezentovat objekty ve hře. Sanguine Genesis obsahuje mapu rozdě-
lenou na čtverečky, každý čtvereček obsahuje informaci o živinách a vlastníkovi.
Dále obsahuje jednotky a budovy s vlastnostmi, schopnostmi a frontami příkazů.
Jednotky, budovy a čtverečky tvoří základ herní logiky, dává tedy smysl se na ně
dívat jako na objekty jazyka C#. Dále je třeba určit, jak popsat data a logiku
herních objektů. Podívejme se na některé způsoby, jak tento problém vyřešit.

2.2.1 Typy
Jednou z možností je herní objekty reprezentovat pomocí typů jazyka C#.

Každý typ obsahuje vlastní data i logiku. Vztahy mezi typy lze popsat pomocí
dědičnosti. Dědičnost umožňuje implementovat stejnou logiku ve více různých
typech. Jednotka, které se umí pohybovat ve vodě a na souši může dědit od
jednotky, které se umí pohybovat pouze na souši. Je také možné vytvořit abstraktní
typ, který obsahuje logiku pouze pro zdědění, ale neodpovídá mu žádný objekt ve
hře. Jednotka pohybující se na souši by tak mohla dědit od abstraktního typu
umožňujícího pohyb na souši.

C# nedovoluje vícenásobnou dědičnost, některé situace tedy nejdou pomocí
dědičnosti popsat (např. jednotka se nemůže pohybovat ve vodě i na souši, protože
nemůže dědit od dvou typů zároveň). Tento problém by se dal obejít pomocí
rozhraní, kterých může každý typ implementovat více. Výhodou tohoto přístupu
je, že už za překladu jsou jednotlivé objekty rozlišeny svými typy, eliminují se tak
některé chyby nebo nekonzistence chování objektů během hry.

2.2.2 Komponenty
Logiku objektu můžeme rozdělit do menších celků, každý s vlastními daty,

implementující pouze část logiky. Tyto celky můžeme přidávat jako komponenty
k herním objektům. Komponentou může být například pozice jednotky na mapě
nebo schopnost jednotky pohybovat se po mapě. Na herní objekty se tak můžeme
dívat jako na soubory komponent. Tento způsob přidávání logiky používá herní
engine Unity [1].

Výhodou tohoto přístupu je, že komponenty můžeme přidávat nezávisle na sobě,
každý objekt tak implementuje pouze svou vlastní logiku. Nezávislost přidávání
komponent může být i nevýhodou, do hry je možné přidat nesmyslně vytvořené
objekty (např. pokud bychom reprezentovali pozici jednotky pomocí komponenty,
mohli bychom jedné jednotce přidat tuto komponentu dvakrát). Další nevýhodou
je, že se objekty liší pouze svými komponentami, které jsou objektům přidány až
po spuštění programu, ve hře tak mohou vzniknout chyby, které by s dodatečnou
informací o objektech za překladu vzniknout nemohly.
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2.2.3 Kombinace předchozích přístupů
Oba popsané přístupy se hodí na různé věci. Zkusme využít obou předchozích

přístupů při vytváření reprezentace herních dat.

Budovy a jednotky

Budovy a jednotky mají mnoho společného — mají jednoznačně určenou
pozici na mapě, mají zdraví, které když klesne na méně než 0, jsou z mapy
odebrány, mají schopnosti a mohou jim být zadávány příkazy — můžeme jim
tedy přidat předka, abstraktní entitu, reprezentující objekt na mapě, která tuto
logiku implementuje. Entita může všechny tyto funkcionality přímo implementovat,
každý její potomek je bude všechny používat. Pozici budov na mapě budeme
chtít vázat na čtvercovou mřížku, zatímco jednotky se mohou nacházet kdekoliv,
dědičnost nám umožňuje nahradit implementaci pozice entity vlastní implementací
různou pro budovu a jednotku. Nevytvářejme typ pro každou konkrétní budovu
a jednotku, vytvářejme pouze typy pro třídy objektů výrazně se lišící svými
vlastnostmi, další méně významnou logiku lze implementovat pomocí komponent.
Budovy můžeme dále rozdělit na živé budovy, rostliny, a neživé budovy, struktury.

Schopnosti

Entity interagují s okolím pomocí schopností. Každá schopnost má nějaké
požadavky na svůj cíl (např. cíl pohybu je místo na mapě), může mít také
požadavky na entitu, která ji používá (např. pohybovat se může pouze jednotka).
Schopnost není vázána na konkrétní entitu, více různých entit může mít stejnou
schopnost. Když entita použije schopnost na správný cíl, do fronty příkazů entity
zařadíme nový příkaz vytvořený pomocí této schopnosti. Vytvořený příkaz bude
mít konkrétní užívající jednotku a cíl, jejichž typy budou určeny schopností. Vztah
schopnosti a příkazu je znázorněn na obrázku 2.2.

Aby se schopnosti chovaly jako komponenty, tedy aby mohla entita vlastnit
různé schopnosti nezávisle na sobě, musí vlastnit nějaký seznam, do kterého lze
schopnosti přidávat. Toho můžeme docílit tak, že každá schopnost bude dědit od
jedné abstraktní schopnosti, seznam bude obsahovat objekty tohoto typu. Tato
abstraktní schopnost bude definovat rozhraní, pomocí kterého se budou schopnosti
používat. U konkrétních schopností je důležité, že je používá entita správného
typu se správným typem cíle, můžeme tedy schopnosti dát typ používající entity
a cíle jako generické parametry. Díky tomu může být schopnost použita pouze se
správnými parametry. Nemůže se tak stát například, že by budova mohla použít
schopnost pohybu po mapě.

Implementace celé dědičnostní struktury je ještě trochu složitější, protože
chceme, aby všechny různé konkrétní schopnosti měly stejnou generickou metodu,
která bude zadávat entitám příkazy. Tato metoda bude sloužit jako hráčovo roz-
hraní pro ovládání herní logiky. Mezi negenerickou abstraktní schopnost a generické
konkrétní schopnosti musíme vložit ještě jeden typ, se stejnými generickými para-
metry jako má konkrétní schopnost. Konkrétní schopnost už generické parametry
nepotřebuje, protože jsou určeny typem, od kterého dědí.

Silnou typovanost schopností můžeme ještě vylepšit přidáním rozhraní. Po-
mocí rozhraní označíme typy, které je splňují. Tyto typy potom můžeme předat
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Schopnost
Typ užívající 

entity
Typ cíle

PříkazEntita Cíl

Použití schopnosti
na správný cíl

Obrázek 2.2: Vytvoření příkazu ze schopnosti. Šipky s plnou čárou označují
vlastnictví, čárkované šipky označují příslušnost k typu.

rozhraním genericky jako cíl schopnosti. Zvířata mohou mít schopnost umožňující
jíst různou potravu. Pokud je zvíře býložravé, může jíst rostliny i trávu (vlastnost
čtverečku mapy), můžeme tak rostlinu i čtvereček mapy označit rozhraním a ten
použít jako cíl schopnosti ke konzumaci potravy býložravce. Problém je, že čtvere-
ček nemusí být vždy pokryt trávou, tento problém ale můžeme vyřešit dalšími
kontrolami při zadávání příkazu.

Příkazy

Příkazy můžeme implementovat stejným způsobem — abstraktní typ určující
rozhraní, generické abstraktní typy a pro každou schopnost příkaz dědící od
abstraktního generického příkazu generického v používající entitě a cíli. Správnost
generických parametrů lze zajistit přidáním generického parametru odpovídajícího
schopnosti. Díky tomu může mít příkaz odkazy správných typů na entitu, která
ho používá, cíl a odpovídající schopnost. Navíc kvůli odkazu na schopnost může
příkaz přímo používat parametry schopnosti, které si nemusí kopírovat.

Struktura fronty příkazů a seznamu schopností entity je na obrázku 2.3. Každý
příkaz má odkaz na schopnost, kterou byl vytvořen, a na svůj cíl. Cíl má stejný
typ jako typ cíle schopnosti.
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Entita

Schopnost 0

Příkaz 1 Příkaz 0

Typ cíle

Schopnost 1 Schopnost 2

Typ cíle Typ cíle

Cíl 0Cíl 1

Fronta příkazů

Schopnosti

Obrázek 2.3: Propojení fronty příkazů a seznamu schopností entity.

Statusy

Entity mohou mít navíc další vlastnosti, reprezentující jejich současný stav,
který má nějakou dodatečnou logiku. Například zvíře může být po nějakou dobu
otráveno, díky tomu dostává periodické poškození. Tyto stavy můžeme také
reprezentovat pomocí komponent, které jsou generické ve svém vlastníkovi. Imple-
mentace bude podobná jako u schopností.

Mapa

Mapu můžeme reprezentovat jako dvourozměrné pole čtverečků. Jednotlivé
čtverečky se od sebe liší typem terénu (země, voda), vlastníkem, tedy jeho biomem
(savana, deštný les, neutrální biom), a množstvím živin (určujících kvalitu půdy
tohoto čtverečku). Každý čtvereček má každou z těchto vlastností právě jednou
a všechny vlastnosti jsou stejně významné, nedává tak smysl používat dědičnost
nebo dělení do komponent. Čtvereček tak bude pouze jeden typ a jeho vlastnosti
budou jeho datové položky.

2.3 Vlastnictví entit
Každá entita patří některému hráči. Pro hráče můžeme vytvořit samostatnou

třídu. Entita se bude odkazovat na instanci této třídy, odpovídající jejímu hráči.
Otázkou je, jestli by měl hráč mít seznam entit, které vlastní, nebo by všechny
entity měly být uložené pohromadě. S tím souvisí otázka, jestli by měly být entity
různých typů uloženy dohromady v jednom seznamu, nebo odděleně.

Během hry budou prováděny aktualizace entit obou hráčů zároveň. Často
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bude také třeba přistupovat k entitám pouze jednoho z hráčů (např. při počítání
celkového počtu entit hráče). Seznam entit můžeme uložit u hráče. Pokud budeme
potřebovat iterovat přes všechny entity, můžeme sloučit průchod obou seznamů
do jednoho iteračního objektu (IEnumerable<T>). Pokud by všechny entity byly
uloženy v jednom seznamu, iterování přes entity jednoho hráče by muselo procházet
všechny entity.

Někdy bude potřeba iterovat přes entity pouze jednoho konkrétního typu (např.
přes rostliny při získávání živin). Podle stejné úvahy jako v předchozím odstavci
můžeme pro každý typ vytvořit vlastní seznam, pokud budeme potřebovat iterovat
přes sloučení některých typů, opět můžeme použít sloučení více IEnumerable<T>
do jednoho.

Třídu hráče můžeme spojit s umělou inteligencí, která bude ovládat počítačem
řízeného hráče.

2.4 Vizualizace
Nyní by bylo vhodné se rozhodnout, jakým způsobem budeme Sanguine Genesis

vizualizovat. Vizualizace se skládá z vykreslování mapy a uživatelského rozhraní.
Volba způsobu vizualizace může ovlivnit jakým způsobem budeme implementovat
další části programu, jako je herní fyzika nebo vyhledávání cest, některé herní
enginy totiž tyto funkcionality implementují samy.

2.4.1 Unity
Jednou z možností je použí Unity. Unity je herní engine pro tvorbu 2D a 3D

her. Jednotlivé úrovně hry jsou reprezentovány pomocí scén. Scéna se skládá z ob-
jektů. Objekt sám o sobě má pouze souřadnice určující jeho pozici ve scéně. Další
vlastnosti se objektu přidávají pomocí komponent, tak jak jsme je popsali v kapi-
tole Komponenty 2.2.2. Komponenty mohou objektu určovat jeho tvar, texturu,
fyzikální vlastnosti, jestli je zdrojem světla atd. Zvláštním typem komponenty
jsou skripty, které mohou obsahovat vlastní logiku popsanou uživatelem.

Unity řeší vykreslování, fyzickou interakci i navigaci jednotek na mapě. Další
výhodou je, že hry vytvořené v Unity jsou snadno přenositelné na různé platformy.
Unity také umožňuje tvorbu uživatelského rozhraní.

2.4.2 Okenní knihovna
Další možností je nepoužít herní engine, ale okenní knihovnu. Okenní knihovny

umožňují vytvořit okno a přidávat do něj ovládací prvky. Okenní knihovna se tedy
stará pouze o uživatelské rozhraní a vykreslování, neposkytuje další funkcionality
ovlivňující herní logiku jako herní enginy. Celou herní logiku bychom tak museli
psát sami. Herní logika by tak nebyla závislá na jednom konkrétním enginu jako
je Unity. Herní logika by tak mohl být samostatný program, pro který by bylo
možné psát různé implementace ovládání a vykreslování.

Fyzika a navigace jednotek jsou součástí herní logiky, může dávat smysl si
napsat vlastní implementaci. Vlastní implementace umožňuje mít herní logiku více
pod kontrolou. Sanguine Genesis obsahuje 2D grafiku, jejíž vykreslování není příliš
komplikované. Dává tedy smysl si potřebné funkcionality poskytované herním

16



enginem napsat sami. Nevýhodou je, že vlastní implementace bude pomalejší
oproti optimalizované implementaci herního enginu.

Pokud bychom použili Unity, mohly bychom všechny zmíněné funkcionality
také implementovat sami, použití Unity by potom ale nepřinášelo mnoho výhod
oproti použití okenní knihovny. Sanguine Genesis tedy bude používat okenní
knihovnu.

Volba okenní knihovny

Hlavním cílem okenní knihovny je tvorba uživatelského rozhraní. Nejprve si
rozmysleme, jak má toto rozhraní fungovat.

Fungování rozhraní Uživatelské rozhraní v RTS slouží k zobrazování informací
o objektech ve hře a k jejich ovládání. Vizualizace RTS kromě uživatelského roz-
hraní obsahuje ještě vykreslování mapy. Uživatelské rozhraní je typicky realizováno
panelem ve spodní části obrazovky, který zobrazuje zvolené objekty a informace
o nich. Pomocí tohoto panelu lze objektům zadávat příkazy.

Většinu interakce s herními objekty provádí hráč přímo na mapě, logika ovlá-
dání tedy není zcela závislá na uživatelském rozhraní. Můžeme vytvořit třídu,
která bude určovat stav ovládání (např. aktuálně zvolené jednotky, schopnost
k použití, polohu kamery na mapě atd.). Z uživatelského rozhraní budou pouze
volány metody této třídy. V uživatelském rozhraní se tak nebudeme muset zabý-
vat konkrétním způsobem ovládání. Díky tomuto oddělení bude logika ovládání
přehlednější.

Zhodnocení knihoven V .NETu existují různé okenní knihovny: Windows
Forms (WinForms), Windows Presentation Foundation (WPF), WinUI.

WPF a WinUI umožňují prvku rozhraní navázat data, která v něm mají
být zobrazována, pomocí data bindingu. Při změně těchto dat dojde ke změně
v jejich zobrazení, při změně v zobrazení dojde ke změně dat. Data, která budeme
v Sanguine Genesis zobrazovat budeme chtít měnit pouze operacemi pomocí třídy
určené k ovládání hry, uživatel tedy nebude schopen měnit data změnou jejich
zobrazování. Data můžeme navázat pouze směrem od dat k zobrazování, využití
data bindingu nepřináší mnoho výhod oproti aktualizaci zobrazených dat voláním
metody, jak je tomu u WinForms.

Dalšími výhodami WPF a WinUI oproti WinForms je větší kontrola nad prvky
okna — prvky mohou být do sebe vzájemně vnořovány, jejich vzhled lze upravit
pomocí stylů. Naše uživatelské rozhraní (panel pro ovládání hry) se bude skládat
z tlačítek a textových polí, zanořování prvků nebude potřeba použít. Styly bychom
mohli použít k předefinování vzhledu prvků panelu. Panel bude obsahovat větší
množství prvků, dává tedy smysl je nevytvářet ručně, ale pomocí kódu. Vzhled
prvku můžeme nastavit při jeho vytvoření bez použití stylů.

Uživatelské rozhraní Sanguine Genesis není natolik komplexní, aby bylo třeba
použít knihovnu WPF nebo WinUI. Použijme tedy knihovnu WinForms.

2.5 Vykreslování
Nyní rozeberme, jakým způsobem můžeme hru vykreslovat.
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2.5.1 Do ovládacího prvku
Obrázky, ze kterých se skládá hra, (sprity) bychom mohli vykreslovat přímo do

některého ovládacího prvku okna. V C# existuje knihovna System.Drawing.dll
obsahující třídu Graphics. Ta umožňuje mimo jiné také vykreslovat sprity do
nějakého kontextu, např. bitmapy nebo přímo do ovládacího prvku okna. Graphics
umožňuje nastavit parametry vykreslování jako je typ interpolace pixelů nebo
velikost vykreslovaného spritu.

Chceme vykreslovat viditelnou část mapy složenou z malých čtverečků a vi-
ditelné entity, kterých může být v jeden moment na mapě mnoho. Problém je,
že vykreslování většího množství objektů trvá dlouho, společně s výpočty logiky
by tak program běžel pomalu. Tento problém bychom mohli odstranit výpočtem
herní logiky ve vedlejším vlákně paralelně s vykreslováním objektů. Obě vlákna
bychom museli bychom synchronizovat, aby se data nedostala do nekonzistentního
stavu. Synchronizace by znepřehlednila herní logiku a zrychlení by nebylo příliš
velké, protože obě vlákna by pracovala se stejnými daty.

Další možností by mohlo být rozdělit vykreslování samotné do více vláken,
a zaručit, že se nikdy nepracuje se stejným pixel najednou v různých vláknech
(např. pomocí paralelního vykreslování spritů, které se nepřekrývají, se stejnou
hloubkou ve scéně). WinForms bohužel dovolují měnit své ovládací prvky pouze
z vlastního vlákna, paralelně tak do okna kreslit nemůžeme. Tomuto problému
bychom se mohli vyhnout vykreslováním do pomocné bitmapy, kterou bychom po
vykreslení nastavili jako pozadí komponenty určené k zobrazování. Tento přístup
by šel použít pouze na mapu, u entit by se nedalo snadno určit jestli jsou už
vykresleny všechny ostatní entity, které zakrývá.

Další možností jak můžeme vykreslování spritů paralelizovat je použití GPU.
GPU funguje podobně jako procesor, obsahuje ale velké množství výpočetních
jader umožňujících jeden konkrétní program počítat na různých datech zároveň.

2.5.2 Volba grafického rozhraní
Existuje řada různých moderních grafických API pro komunikaci s GPU.

Mezi tyto API patří DirectX 12, DirectX 11, Vulkan, OpenGL 4. Porovnání
těchto API je popsáno na stránce RasterTek [2]. DirectX 12 a Vulkan umožňují
efektivnější využití GPU, ale jejich používání je komplikovanější než u DirectX
11 a OpenGL 4. S žádným z těchto API nemáme zatím žádné zkušenosti, volme
tedy mezi DirectX 11 a OpenGL 4. Funkcionalitou jsou DirectX 11 a OpenGL
4 ekvivalentní, liší se pouze podporovanými platformami (DirectX je pouze pro
Windows, OpenGL je cross platformní). Mezi oběma API pro nás není žádný
rozdíl, použijme tedy pro Sanguine Genesis OpenGL 4. V C# můžeme použít
knihovnu, která zprostředkovává volání tohoto API.

2.5.3 OpenGL
OpenGL je API pro vykreslování grafiky na GPU. Funguje jako stavový auto-

mat — uživatel mu předává parametry, na základě těchto parametrů je vykreslo-
váno. Předávané parametry mohou být například geometrie vykreslované scény,
barvy a textury objektů ve scéně nebo programy, umožňující scénu zpracovávat.
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Základní primitiva, která OpenGL používá jsou vrcholy. Každý vrchol může
mít kromě svých souřadnic také atributy určující např. barvu nebo mapování
textury. Vrcholy i atributy jsou uloženy v souvislých úsecích za sebou ve vertex
buffer objectu (VBO). Více polí atributů určených pomocí VBO můžeme sesku-
pit dohromady do vertex array objectu (VAO). Na obrázku 2.4 jsou vidět VAO
a VBO potřebné k vykreslení žlutého trojúhelníku. Zelený VBO uchovává souřad-
nice vrcholů, červený VBO uchovává jejich barvu. Žlutý VBO spojuje informace
o souřadnicích a barvě do jednoho objektu.

v0
[x0,y0,z0]
[1,1,0]

v1
[x1,y1,z1]
[1,1,0]

[x2,y2,z2]
[1,1,0]
v2

x0 y0 z0 x1 y1 z1 x2 y2 z2

1 1 0 1 1 0 1 1 0

VBO

VBO

VAO

Obrázek 2.4: Příklad VAO a VBO.

VBO, nebo VAO lze navázat do aktuálního stavu OpenGL kontextu, operace
jako je změna části dat nebo vykreslování se provádí s aktuálně vázaným objektem.
Geometrie, která je vrcholy určena, se zadává pomocí volání vykreslovací funkce,
která sloučí po sobě jdoucí (nebo nějak indexované) vrcholy do konkrétního
tvaru. Tímto tvarem může být například trojúhelník, čtyřúhelník nebo obecný
mnohoúhelník. Atributy vrcholů se zpracovávají v tzv. shaderech (programech
běžících na GPU). K použití textury při vykreslování je třeba tuto texturu navázat
do shaderu ve formě sampler objektu.

Reprezentace a předávání dat k vykreslení

Objekty na obrazovce potřebujeme vykreslovat, musíme o nich předat informace
OpenGL. Naše objekty jsou pouze sprity, každý z nich můžeme reprezentovat
jedním čtyřúhleníkem (tvořeným ze dvou trojúhelníků), na který tento sprite
namapujeme. Vrcholy popisující různé objekty můžeme umístit do jednoho VAO
a pozici popisovat přímo pozicí vrcholů. Problémem je, že různé objekty mohou
být zobrazovány různým spritem. Mohli bychom pro různé sprity vytvořit různé
samplery. Počet samplerů, které jsou v jednu dobu navázány v kontextu je omezen,
tedy počet spritů použitých v Sanguine Genesis by byl omezen. Tento problém
lze odstranit sloučením více spritů do jedné textury, každý objekt si navíc musí
pamatovat pozici svého spritu. Textuře skládající se z více spritů se říká texturový
atlas. Více informací o texturových atlasech popisuje NVIDIA v článku Improve
Batching UsingTexture Atlases [3] a Ivanov v článku Practical Texture Atlases [4].

Dále je potřeba si rozmyslet, jak objekty rozdělit do jednotlivých VAO. Aktua-
lizace dat v jednotlivých VBO probíhá pomocí volání metody OpenGL. Volání
funkcí OpenGL i aktualizace dat v VBO jsou časově náročné, měli bychom tedy
zajistit, aby byl počet volání a množství aktualizovaných dat co nejmenší. Toho
můžeme docílit aktualizací pouze některých objektů, tak že všechny objekty
viditelné na obrazovce budou vždy aktualizovány.
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Vykreslování chunků Jednou možností je rozdělení mapy na menší, stejně
velké části ve tvaru čtverců, tzv. chunky. Jeden chunk obsahuje čtverečky mapy
a entity, jak je vidět na obrázku 2.7. Vykreslovat stačí pouze chunky viditelné na
obrazovce. Čtverečky mapy zůstávají po celou dobu hry v jednom chunku. Budovy
mohou být do chunku přidány a také z něj odebrány, jednotky se navíc mohou
pohybovat mezi chunky. Dělení herního světa na chunky je používáno ve hrách
obsahujících velké, dynamicky se měnící světy, jako je Minecraft [5] nebo Factorio
[6].

Obrázek 2.5: Vykreslování pomocí chunků. Chunky jsou ohraničeny tlustou čárou.
Část mapy viditelná na obrazovce je vyznačena šedým obdélníkem.

Pro každý chunk vytvoříme samostatný VAO pro čtverečky mapy, budovy
a jednotky, které se v něm nachází. Jednotky budou během hry typicky měnit svoji
polohu, dává tedy smysl celý jejich VAO v každém framu aktualizovat. Budovy
a čtverečky mapy nemění svoji polohu, ve VAO příslušného chunku se jejich data
mohou nacházet na stejné pozici po celou hru. Budovy a čtverečky tak můžeme
aktualizovat, pouze pokud se změní některý parametr vykreslování (např. sprite).
Aby se při změně pozice výhledu do mapy nemuseli měnit souřadnice všech vrcholů,
polohu obrazovky na mapě se popíše transformační maticí, ze které se poloha
vrcholů na obrazovce dopočítá.

Vykreslování viditelné části mapy Další možností je uchovávat informace
pouze o objektech viditelných na obrazovce. Tento přístup je vidět na obrázku
2.6. Objekty se musí často aktualizovat — hráč může viditelnou část mapy měnit,
nelze tedy indexovat objekty, které se v ní nachází.

Pro celou viditelnou část mapy vytvoříme jeden VAO, ve kterém budou pouze
viditelné objetky. VAO budeme v každém framu aktualizovat. Při aktualizaci
musíme získat objekty nacházejícíse ve viditelné části mapy, tedy vybrat objekty
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Obrázek 2.6: Vykreslování viditelné části mapy. Část mapy viditelná na obrazovce
je vyznačena šedým obdélníkem.

protínající se s šedým obdélníkem na obrázku 2.6. VAO bude obsahovat menší
množství objektů oproti přístupu s chunky, bude ale docházet k častějším aktuali-
zacím. Funkce vybírající objekty z části mapy můžeme použít i při implementaci
ovládání hry. Tento přístup je o něco pomalejší než předchozí, kvůli častějším
aktualizacím, ale je jednodušší na implementaci a část jeho implementace můžeme
použít při implementování ovládání. Použijme tedy tento přístup.

2.6 Kolize
Kvůli volnému pohybu jednotek na mapě může dojít k vzájemnému překrytí

jednotky a jiné entity. Entity jsou fyzické objekty, nemělo by tedy docházet k jejich
překrývání. Překrytí dvou entit je nekonzistentní situace, kolize, kterou je třeba
vyřešit (např. posunout některou z entit v kolizi, tak aby po posunutí v kolizi
nebyly). Ke kolizi může dojít taky mezi jednotkou a prostředím, do kterého nepatří
(suchozemské jednotky do vody, vodní na souš).

2.6.1 Kolize mezi entitami
Ze spritu se nedá určit, jakou část mapy má entita zabírat. Nejprve musíme určit

jakým tvarem budeme reprezentovat těla entit. Těla by mohly být mnohoúhelníky.
Tento přístup je pro Naši hru zbytečně komplikovaný, nezajímá nás totiž přesná
fyzická interakce mezi entitami. Kolizní těla entit tedy nemusí zachycovat přesnou
geometrii entity, stačí použít nějaký jednodušší tvar. Kolize se řeší snadno, pokud
jsou těla entit kruhy — k zjištění kolize stačí porovnat vzdálenost entit, kolizi
lze odstranit posunutím jednotky směrem od středu druhé entity. Další výhodou
použití kruhu jako těla jednotky je, že se jednotka může snadno otáčet, což usnadní
její navigaci na mapě.
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Pro řešení kolizí musíme definovat pravidla, která určují jak má být kolize
vyhodnocena. Tato pravidla závisejí na vlastnostech entit v kolizi. Příkladem
takového pravidla může být, že při kolizi dvou jednotek stejného hráče jsou obě
jednotky posunuty o stejnou vzdálenost opačným směrem (toto pravidlo je použito
v dolní situaci na obrázku 2.7), nebo že při kolizi jednotky a budovy je posunuta
pouze jednotka směrem od budovy (toto pravidlo je použito v horní situaci na
obrázku 2.7). Modře jsou na obrázku znázorněny kolizní tvary entit, žlutá šipka
uprostřed jednotky ukazuje směr, kam bude jednotka posunuta.

Obrázek 2.7: Dva příklady kolizí a jejich řešení.

Kolize musíme nějakým způsobem detekovat a vyhodnocovat. Vyhodnocování
kolizí mezi každými dvěma entitami, v každém kroce hry, by mělo kvadratickou
časovou složitost vzhledem k počtu entit. Tento problém se dá odstranit rozdělením
řešení kolizí na dvě fáze: širokou fázi, ve které nebudeme přímo hledat kolize, ale
pouze potenciální kandidáty na kolizi, a úzkou fázi, ve které budeme testovat
kolize už jen mezi nalezenými kandidáty. Toto rozdělení popisuje Petersen v článku
Broad Phase Collision Detection Using Spatial Partitioning [7].

Širokou fázi můžeme urychlit pomocí datové struktury umožňující prostorové
indexování entit. Takováto struktura umožňuje rychle vyhledávat objekty v kon-
krétní části prostoru. Budovy můžeme přímo indexovat do čtverečků mapy, tato
informace se může hodit i při hledání cest na mapě. Budovy, které by mohly být
v kolizi s jednotkou budeme vybírat z čtverečků v okolí této jednotky. Budov
na okolních čtverečcích může být nejvýše konstantně mnoho. Ve druhé fázi tak
budeme pro každou jednotku řešit jen konstantně mnoho kolizí. Podobně můžeme
postupovat i s jednotkami, před první fází jednotky zaindexujeme do pomocné
mapy, kterou budeme v první fázi používat pro vybírání blízkých jednotek. Časová
složitost algoritmus se tak sníží z kvadratické na lineární.

Vyhodnocení jedné kolize může způsobit vytvoření další kolize i mezi jed-
notkami, mezi kterými už kolize vyhodnoceny byly. Tento problém není příliš
podstatný, pokud kolize mezi jednotkami nejsou velké. Pokud se do větší kolize
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může dostat větší množství jednotek zároveň (např. skupinka jednotek pohybující
se velkou rychlostí okolo místa, které je cílem jejich cesty), jednotky se začnou
pohybovat chaoticky a vyhodnocování trvá více kroků. Tento problém můžeme
napravit omezením maximální rychlosti pohybující se jednotky.

2.6.2 Kolize s prostředím
Dále musíme zajistit, aby se jednotky nacházely pouze ve svém přirozeném

prostředí (suchozemské jednotky na souši, vodní jednotky ve vodě). Jednotka se
může dostat do nesprávného prostředí vlivem kolize s ostatními jednotkami. Tako-
výmto způsobem se jednotka nedostane příliš hluboko do nesprávného prostředí.
V takovém případě dává smysl ji navrátit zpět do správného prostředí.

Některé jednotky mohou manipulovat s pozicí jednotek (např. slon k sobě
dokáže přitáhnout jednotku, nosorožec dokáže jednotku od sebe odrazit), díky
čemuž se jednotka může dostat hlouběji do nesprávného prostředí. V tomto pří-
padě nemusí být zřejmé, na které místo ve správném prostředí má být jednotka
přesunuta, tento přesun by navíc mohl působit nepřirozeně. Reálné zvíře se nedo-
káže v nesprávném prostředí efektivně pohybovat a nemůže dýchat. To můžeme
simulovat znemožněním ovládání jednotky, a dáváním periodického poškození této
jednotce. Přesouvání nepřátelských jednotek do nesprávného prostředí tak může
být herní mechanika, na kterou mohou být některé jednotky specializované.

Kolize s prostředím tedy řešme pouze u prvního případu — jednotka se nachází
ne příliš hluboko nesprávného prostředí.

Nejprve musíme určit, jestli se jednotka nachází v kolizi s prostředím. Jednotka
má kruhový tvar, prostředí je tvořeno čtverečky. Detekce toho, jestli se kruh
protíná se čtvercem, je časově o trochu náročnější než detekce kolize dvou kruhů.
Tento problém můžeme odstranit zpřísnění požadavků na kolize. Jednotky by
mohly částečně přečnívat do nesprávného prostředí, kolizí by tak mohla být
kolize čtverečku a středu jednotky. Spočítání takové kolize je snadné, stačí pouze
zaokrouhlit souřadnice středu a podívat se na příslušný čtvereček mapy.

K určení kam má být jednotka v kolizi posunuta je potřeba podívat se na
prostředí v okolních čtverečcích. Pokud při rozhodování o směru posunutí nejsou
zohledněny okolní čtverečky (jednotka je posouvána směrem od středu čtverečku),
nemusí dojít ke správnému vyřešení kolize. Tato situace je na obrázku 2.8. Jednotka
je postupně posunuta mimo dolní a horní čtvereček. Po vyřešení kolize se všemi
čtverečky, se kterými je v kolizi se stále nachází v kolizi. Jednotka zůstane v kolizi
i při dalších iteracích řešení kolizí.

Obrázek 2.8: Nesprávné vyřešení kolize při posouvání jednotky směrem od středu
čtverečku. Modré čtverečky odpovídají nesprávnému prostředí pro kruhovou
jednotku, jejíž správné prostředí je mimo čtverečky.

Okolní čtverečky můžeme zohlednit předpočítáním směru, kam má být jednotka

23



1)

2)

Obrázek 2.9: Řešení kolizí s předpočítanými směry. V první situaci má každý
čtvereček pouze jeden směr. Ve druhé situaci je čtvereček rozdělen na podčtverečky,
každý má vlastní směr.

z kolidujícího čtverečku posunuta. Pokud bychom pro každý čtvereček určili pouze
jeden směr, kam má být kolidující jednotka posunuta, jednotka by mohla projít skrz
nesprávné prostředí, což odpovídá první situaci na obrázku 2.9 (zelená jednotka je
posunuta skrz modrou překážku). Tento problém lze odstranit rozdělením každého
čtverečku na čtyři menší podčtverečky, jak je vidět v druhé situaci na obrázku 2.9
(zelená jednotka je posunuta z modrého čtverečku správným směrem).

Obrázek 2.11 ukazuje, ve kterých čtverečcích prostředí by měly být šipky
a kterým směrem by měly směrovat. Pro každý podčtvereček můžeme šipku
generovat pomocí pravidel zohledňujících pouze čtyři sousedící čtverečky, na
obrázku 2.10 jsou to pro zelený čtvereček modré čtverečky. Pro podčtvereček
může každý z jeho sousedů být buď správným, nebo nesprávným prostředím,
dostáváme tedy osm případů, které musíme vyřešit. Všechny tyto případy jsou na
obrázku 2.10 (modré čtverečky odpovídají nesprávnému prostředí, nepřítomnost
čtverečku správnému prostředí). Zelené podčtverečky obrázku 2.10 odpovídají
zeleným podčtverečkům obrázku 2.11. Pro ostatní polohy zeleného čtverečku
v modrém čtverečku se směry dopočítají symetricky.

Obrázek 2.10: Pravidla výpočtu směru pro umístění zeleného podčtverečku v levém
horní rohu čtverečku (ostatní polohy se počítají symetricky). Čtverečky odpovídají
nesprávnému prostředí pro jednotku.
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Obrázek 2.11: Příklad směrů udržujících jednotky ve správném prostředí. Ne-
správné prostředí je znázorněno tučně zvýrazněnými čtverečky.

2.7 Navigace jednotek na mapě
Teď když víme, v jakých částech mapy by se neměly jednotky nacházet, můžeme

začít hledat algoritmus pro hledání cest (pathfinding).

2.7.1 Prohledávaná struktura
Abychom mohli cesty vyhledávat, musíme mít nějakou datovou strukuru, která

bude uchovávat informace o průchodné geometrii mapy. Cestu získáme pomocí
prohledávání této struktury.

Navigační mřížka

Prohledávanou strukturou může být navigační mřížka (navigation mesh).
Navigační mřížky popisuje Arkin v článku Path planning for a vision-based auto-
nomous robot [8] a Golodetz v článku Automatic Navigation Mesh Generation
in Configuration Space [9]. Navigační mřížká pokrývá mapu vzájemně propo-
jenými konvexními mnohoúhelníky. Jednotky se mohou nacházet pouze uvnitř
těchto mnohoúhelníků. Uvnitř jednoho mnohoúhelníku neleží pro jednotku žádné
překážky (kromě ostatních jednotek), jednotka se tak v něm může pohybovat
libovolně, žádné vyhledávání cesty tedy není třeba provádět.

Pokud se chce jednotka přemístit do jiného mnohoúhelníku, navigační mřížka
se prohledá pomocí nějakého algoritmu na vyhledávání cesty v grafu. Vrcholy
prohledávaného grafu mohou být středy mnohoúhelníků (hrany jsou mezi středy
sousedících mnohoúhelníků), nebo středy jejich hran (hrany grafu jsou právě mezi
vrcholy jednoho mnohoúhelníku). Po nalezení cesty (posloupnosti vrcholů) se
z ní vytvoří konkrétní cesta pro jednotku. Při použití vrcholů jako středů hran
je konkrétní cesta přímo cesta nalezená prohledáváním. Tato cesta se může ještě
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zoptimalizovat, posouváním vrcholu cesty po hraně mnohoúhelníku, nebo spojením
některých podcest cesty do jednoho vrcholu.

Obrázek 2.12 zobrazuje dva příklady navigační mřížky. Šedé a červené útvary
jsou překážky, žluté jsou mnohostěny navigační mřížky, tmavě zelené čtverečky
jsou vrcholy prohledávaného grafu. Světle zelená jednotka se chce přemístit na
místo určené modrou hvězdou. Přerušovanou čárou je zobrazena cesta nalezena
prohledáním grafu, plnou čarou je zobrazena zoptimalizovaná cesta. Výsledná
cesta je tak posloupnost bodů, do kterých se má jednotka přímo přemístit. Pří-
klad konkrétní implementace navigační mřížky popisuje Unreal Engine v článku
Navigation Mesh Reference [10].

Obrázek 2.12: Příklady navigačních mřížek.

V Sanguine Genesis lze za běhu měnit prostředí přidáváním nových budov,
čímž se původní mřížka rozbije a musí být přepočítána. Díky fog of war hráč
nevidí budovy nepřítele, dokud se nedostane do jejich blízkosti. Pathfinding by
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měl používat informace pouze o viditelných budovách (rozdíl mezi vyhledáváním
se všemi budovami a s pouze viditelnými budovami je na vidět obrázku 2.12

— na obrázku nahoře nevidí hráč ovládané jednotky červenou překážku, najde
tedy cestu skrz překážku, na obrázku dole hráč ovládané jednotky překážku vidí,
najde tedy cestu vedoucí mimo překážku). Při odhalení nepřátelské budovy by
tak také muselo dojít k přepočítání mřížky. Vytvoření navigační mřížky je časově
náročná operace, proto by bylo nevhodné vytvářet novou mřížku při každé změně
viditelné mapy. Při přidání nového viditelného objektu by se mohla mřížka lokálně
aktualizovat, čímž by ale postupně klesala její kvalita a doba vyhledávání cest by
tak vzrostla. Tento problém by se dal odstranit tak, že by se navigační mřížka
znovu vytvořila až po nějakém počtu aktualizací.

Mapa

Prohledávanou strukturou by mohla být přímo mapa se svými čtverečky. Pokud
bychom v grafu určeném čtverečky a jejich sousedností vyhledávali cestu jako
posloupnost bodů tak jako u navigační mřížky, vyhledávání by trvalo alespoň tak
dlouho jako s navigační mřížkou, protože v navigační mřížce by každý mnoho-
úhelník mohl zabírat alespoň jeden čtvereček. Tento přístup se tedy nehodí pro
hledání cest samostatných jednotek. Mohli bychom sloučit vyhledávání cest pro
více jednotek do jednoho prohledání struktury pomocí tzv. flow fieldů. Metodu
flow fieldů popisuje Erkenbrach v článku Flow Field Pathfinding [11]. Flow field
každému čtverečku mapy přiřadí směr, kterým se má jednotka na něm stojící
pohybovat, viz obrázek 2.13. Flow field, pomocí kterého se jednotka dostane na
zvolené místo na mapě, můžeme generovat pomocí prohledávání do šířky (BFS),
Dijkstrova algoritmu, nebo A*. BFS a Dijkstrův algoritmus popisují Mareš a Valla
v knize Průvodce labyrintem algoritmů [12], A* popisuje Lester v článku A*
Pathfinding for Beginners [13]

BFS BFS prohledává graf po hladinách. První hladina je počáteční vrchol. Nová
hladina jsou všechny vrcholy, v jednotkové vzdálenosti od předchozí hladiny,
které se ještě nenachází v žádné hladině. BFS se na každou hranu a každý
vrchol podívá pouze jednou, má tedy lineární časovou složitost vzhledem
k počtu hran a vrcholů. Tento algoritmus se může ve čtvercové mřížce
dívat pouze na přímé sousedy, čtverečky sousedící pouze vrcholem jsou od
původního čtverečku ve větší vzdálenosti než jedna.

Dijkstrův algoritmus Dijkstrův algoritmus postupně zvětšuje množinu nale-
zených vrcholů. Množina počátečních nalezených vrcholů obsahuje pouze
počáteční vrchol. Algoritmus si drží seznam sousedů nalezených vrcholů
a jejich vzdáleností od počátečního vrcholu. Z tohoto seznamu v každém
kroku vybírá vrchol s nejnižší vzdáleností od počátečního vrcholu. Při pou-
žití vhodné datové struktury (Fibonacciho haldy) pro reprezentaci množiny
sousedů má algoritmus časovou složitost O(|E| + |V | log |V |), kde |V | je
počet vrcholů a |E| je počet hran grafu. Tento algoritmus může brát za
sousedy v grafu všechny sousedy čtverečku.

A* A* funguje podobně jako Dijkstrův algoritmus, ale při vybírání vrcholu pou-
žívá místo nejnižší vzdálenosti od počátečního vrcholu obecnější heuristickou
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funkci. A* často najde cestu rychleji než Dijkstrův algoritmus, při použití
vhodné heuristické funkce je tato cesta i optimální.

Místo toho, abychom vyhledávání začali u každé z jednotek paralelně, můžeme
začít vyhledávat směrem z cíle k jednotkám a cestu tak budovat pozpátku.

Obrázek 2.13: Příklad flow fieldu. Šedou barvou jsou zobrazeny překážky. Modře
je znázorněn cíl cesty zelené jednotky. Šipky ukazují kam se má jednotka z daného
čtverečku pohybovat.

Nevýhodou všech zmíněných prohledávacích algoritmů je, že do flow fieldu
mohou vložit pouze omezený počet směrů odpovídající počtu sousedů čtverečku
(u BFS 4, u Dijkstrova algoritmu a A* 8). Od jednotek někdy hráč očekává, že
se budou pohybovat přímo k cíli namísto pohybu pouze do některého z před-
definovaných směrů (např. během souboje). Aby se jednotka pohybovala přímo
k cíli můžeme zajistit nastavením směru čtverečku na speciální hodnotu, ze které
jednotka pozná, že se má pohybovat k cíli přímo. Tuto hodnotu nemůžeme na-
stavit všem čtverečkům mapy, jednotka by se mohla zaseknout o nekonvexně
tvarovanou překážku, můžeme ji nastavit pouze čtverečkům, které jsou viditelné
z cílového čtverečku. Výpočet viditelnosti můžeme provést pomocí vrhání paprsků
skrz čtverečky směrem ven z cílového políčka. Vrhání paprsku skrz čtvercovou
mřížku popisují Amanatides a Woo v článku A Fast Voxel Traversal Algorithm
for Ray Tracing [14].

Problém je, že z čtverečku, který není vidět z cíle se jednotka do cíle nedostane,
protože toto políčko nemá definovaný směr. Při generování flow fieldu nemusíme
používat pouze jeden vyhledávací algoritmus, můžeme nejprve použít vrhání
paprsků, a poté použít algoritmus k hledání cesty prohledávacím algoritmem. Díky
tomu může hráč lépe kontrolovat své jednotky v pohybu na krátké vzdálenosti
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a zároveň jednotky samy najdou cestu i na zastíněná místa mapy. Flow field nemusí
být počítán pro celou mapu, je možné ho spočítat pouze pro část mapy, na které
se nachází ovládané jednotky. Je možné si uchovat stav prohledávacího algoritmu,
pokud by se jednotka dostala mimo vypočítanou část, je možné pokračovat ve
výpočtu algoritmu dokud nebude směr pod jednotkou dopočítán.

Zhodnocení

V navigační mřížce se rychle vyhledává cesta pro jednu jednotku, pro více
jednotek roste doba vyhledávání lineárně s jejich počtem. Navigační mřížku je
navíc potřeba během hry upravovat. Při použití flow fieldů trvá vyhledání cesty
pro jednu jednotku delší dobu, ale pro více jednotek pohybující se na stejné místo
trvá stejně dlouho jako pro jednu jednotku. Flow field můžeme vytvářet přímo
prohledáváním mapy, nemusíme tedy během hry udržovat žádnou pomocnou
strukturu. Myslíme, že přístup s flow fieldy se pro Sanguine Genesis hodí více,
protože hráč bude často zadávat stejné příkazy většímu množství jednotek.

Flow fieldy budeme počítat pomocí BFS a poté pomocí vrhání paprsků nasta-
víme viditelné čtverečky. Výpočet BFS je velmi rychlý, trvá lineární čas vzhledem
k počtu prohledávaných čtverečků. Nalezené směry produkují delší cesty než kdy-
bychom nejprve vrhali paprsky a poté prohledávali. Pokud bychom první použili
vrhání paprsků, na počátku durhé fáze by mělo více čtverečků nastavenou počá-
teční vzdálenosti, na výpočet druhé fáze bychom museli použít časově složitější
algoritmus.

2.7.2 Metoda výpočtu
Výpočet flow fieldu samotného může trvat nezanedbatelnou dobu, počítání

flow fieldů by tak mohlo hru zpomalovat. Podívejme se na způsoby jak flow field
spočítat bez zpomalení hry.

Paralelní výpočet flow fieldu

Řešením by mohlo být počítat flow field ve více vláknech. Do více vláken by se
dalo rozdělit vrhání paprsků, protože více paprsků může být vrháno zároveň na
stejné mapě (paprsek může nastavit čtvereček pouze na viditelný, při nastavení
čtverečků různými paprsky tak nemůže dojít k race condition). Problém je, že
někdy může být potřeba spočítat více než jeden flow field najednou. Hráč může
zadávat jednotkám více příkazů najednou, první příkaz se vykoná hned, další
se přidají do fronty a vykonají se po ukončení předchozích příkazů. Navíc může
najednou zadat hráč příkaz suchozemské, vodní a obouživelné jednotce. Může se
tak stát, že během jednoho kroku hry bude třeba spočítat více flow fieldů, což
může hru zpomalit i při paralelním výpočtu.

Vedlejší vlákno

Výpočet flow fieldů můžeme přesunout do vedlejšího vlákna, v hlavním vlákně
si můžeme z vedlejšího pouze brát vypočtené flow fieldy. Problém je, že vedlejší
vlákno může chtít přistupovat k mapě, která se může v hlavním vlákně měnit.
Mohli bychom k přístupu k mapě použít synchronizační primitiva (např. zámek),
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mapu by ale mohli chtít používat i jiné časově náročné algoritmy, jako je výpočet
viditelnosti popsaný v kapitole Viditelnost 2.8, které bychom mohli také chtít
počítat v samostatném vlákně. Kvůli sdílení mapy by se tyto algoritmy nemohly
vykonávat paralelně. Vedlejší vlákna nebudou mapu měnit, mohla by tedy zamykat
zámek pouze pro čtení, hlavní vlákno by zamykalo zámek pro čtení i zápis. Vedlejší
vlákna by se tak mohla vykonávat paralelně. Problém je, že v hlavním vlákně
bychom mohli zamykat mapu pro zápis více než jednou. Po odemčení mapy
v hlavním vlákně by mohlo dojít k zamčení mapy vedlejším vlákně. Před dalším
zamčením mapy by muselo hlavní vlákno čekat na celý výpočet flow fieldu ve
vedlejším vlákně. Tento problém by se dal odstranit odemčením mapy v hlavním
vlákně až po provedení všech změn. Tento způsob zamykání je podobný striktnímu
dvoufázovému protokolu pro zamykání u databází.

Algoritmus pro vyhledávání cesty nepotřebuje mít o mapě všechny informace,
k vyhledání cesty potřebuje pro každý čtvereček vědět pouze, jestli je blokovaný.
Místo sdílení mapy můžeme vytvořit pomocnou mapu, které bude obsahovat pouze
informaci o blokovanosti čtverečku. Pomocnou mapu můžeme synchronizovaně
sdílet s vláknem počítajícím flow fieldy a v hlavním vlákně ji aktualizovat najednou,
pokud dojde ke změně hlavní mapy (tím docílíme podobného výsledku, jako při
odemykání mapy až po provedení všech modifikací). Pomocnou mapu nemusíme
sdílet s vláknem pro výpočet viditelnosti, obě vedlejší vlákna tedy mohou běžet
paralelně. Navíc nemůže algoritmus vyhledávání cest modifikovat hlavní mapu.
Pomocných map můžeme mít více, jednu pro každý způsob pohybu (na souši, ve
vodě, na souši i ve vodě).

Pomocné vlákno by si mělo uchovávat i příkazy, které už byly spočítány,
protože může dojít ke změně mapy, a flow field se tak bude muset aktualizovat.
Příkazy, které ještě nebyly spočítány, by měly mít větší prioritu než již spočítané
příkazy. Pomocné vlákno navíc může obsahovat příkazy, které zatím žádná jednotka
nepoužívá (jsou ve frontě příkazů jednotky), nebo příkazy, které je potřeba spočítat
vícekrát i bez změny mapy (cíl pohybu může měnit svou pozici, takový cílem
je pohybující se jednotka). Mělo by být také zaručno, aby se nepočítaly nejprve
příkazy zadané jedním hráčem, a až potom příkazy zadané druhým hráčem. Vedlejší
vlákno si tedy bude muset implementovat vlastní logiku pořadí vyhodnocování.

2.8 Viditelnost
Sanguine Genesis má obsahovat fog of war, tedy hráčovu omezenou viditelnost

mapy. Hráč získává informace pouze o částech mapy, které se nacházejí poblíž jeho
entit. Každá entita vidí pouze na konečnou vzdálenost, čímž je hráč motivován
k interakci s nepřítelem. Entita nevidí skrz překážky, kterými mohou být některé
budovy, díky čemuž může hráč lépe skrývat některé informace (např. typy posta-
vených budov) před nepřítelem. Když hráč vidí nepřátelskou entitu, získává o ní
některé informace jako např. typ budovy nebo její zdraví. Poté co hráč přestane
vidět nepřítelovu jednotku, ztratí o ní všechny informace, u budov si ponechá
informaci o pozici a typu budovy, tato informace se neaktualizuje, dokud hráč
znovu neuvidí místo, na kterém budova stojí (budova tak může zaniknout, ale hráč
ji bude na mapě pořád vidět). Podobně jako u budov je tomu u čtverečků mapy.
Musíme vyřešit, jakým způsobem počítat viditelnou část mapy a jak reprezentovat
viditelné objekty.
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2.8.1 Viditelná část mapy
Mapu je možné pokrýt čtvercovou mřížkou, každý čtvereček této mřížky obsa-

huje informaci, jestli je viditelný. Viditelnost je možné spočítat tak, že nejprve
nastavíme každému čtverečku, že není viditelný. Poté bude každá hráčova entita
vrhat skrz mřížku paprsky do svého okolí. Paprsek se zastaví o překážku definova-
nou pomocí mapy (např. budovu), nebo poté co jeho délka dosáhne maximální
vzdálenosti kam entita dohlédne. Při kolizi paprsku se čtverečkem se nastaví
čtverečku, že je viditelný.

Velikost čtverečku v mřížce by mohla být nezávislá na velikosti čtverečku
mapy. Mapa i mřížka by měly být hezky zarovnané — v různých čtverečcích
mapy by neměl mřížkou vznikat různý vzor (jako na obrázku 2.14) —, délka
strany čtverečku mapy by měla být násobkem délky strany čtverečku mřížky,
nebo naopak. Čím menší je čtvereček mřížky, tím realističtěji vypadá viditelná
oblast entity, nedává tedy smysl, aby čtvereček mřížky byl větší než čtvereček
mapy. Čtverečky mřížky menší než čtverečky mapy lépe aproximují viditelnou
oblast entity, při větší vzdálenosti dohledu entity je toto zlepšení malé, jak je vidět
na obrázku 2.15. Každý čtvereček navíc obsahuje informaci o svém vlastníkovi
a množství živin, dává tedy smysl určovat viditelnost u celého čtverečku mapy.

Obrázek 2.14: Příklad mřížky viditelnosti nezarovnané s mapou. Tlustými čárami
jsou vyznačeny čtverečky mapy, tenkými čárami čtverečky viditelnosti.

Obrázek 2.15: Porovnání viditelné oblasti s různými velikostmi čtverečku.

Doba výpočtu viditelnosti závisí na množství entit, které hráč vlastní. Pokud
by hráč vlastnil větší množství jednotek, výpočet viditelnosti by mohl zpomalovat
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hru. Stejnou úvahou jako v kapitole Metoda výpočtu u Navigace jednotek na mapě
bychom došli k závěru, že tento problém nejlépe vyřešíme výpočtem viditelnosti
ve vedlejším vlákně, s použitím pomocné mapy.

2.8.2 Viditelné objekty
Hráčem viditelné objekty bychom mohli u každého objektu ve hře reprezentovat

časem, který udává kdy byl naposledy viděn. Hráči by se zobrazovaly pouze objekty,
které už byly viděny. Tento přístup se hodí pro budovy, hráč o nich má pouze
informace o pozici a typu, které se během hry nemění. Problém je, že u čtverečků
mapy bude mít hráč informaci i o biomu a množství živin, tyto informace se mohou
měnit. Budovy i čtverečky mapy mají pevně danou pozici na mapě, informace
o nich můžou být uložené v objektu reprezentujícím mapu. Kromě hlavní mapy
tak může mít každý hráč svou vlastní mapu, obsahující pouze informace, které
hráč zatím během hry získal. Tyto informace se mohou aktualizovat po výpočtu
viditelnostní mapy. U budov se aktualizují pouze informace, které se během hry
nemění, hráčova mapa tak může mít jen odkazy na budovy hlavní mapy.

2.9 Uchovávání dat
Některá data můžeme snáze uchovávat v samostatných souborech mimo zdro-

jový kód. Takovými daty jsou parametry entit, mapy a popis texturového atlasu.
Méně paramterizované objekty ve hře jako jsou schopnosti a statusy dává smysl
uchovávat přímo ve formě zdrojového kódu.

2.9.1 Entity
Entity jsou určeny svými vlastnostmi a schopnostmi. Vlastností každé entity

je její maximální zdraví, maximální množství energie, cena vytvoření této entity
atd. Různé typy entit mají různé vlastnosti (např. jednotky mají rychlost pohybu,
budovy mají biom, ve kterém se mohou nacházet). Některé entity mohou chtít při
svém vzniku získat status.

Během hry budeme chtít vytvářet nové entity, měli bychom tedy uchovávat
data o tom, jakým způsobem za běhu hry vytvořit novou instanci objektu. K tomu
se hodí návrhový vzor factory. Factory pro typ T je pomocný typ, který vytváří
instance T nějakým konkrétním způsobem, který může být i parametrizován.
Podobného efektu bychom mohli docílit vytvořením jedné konkrétní instance T , ze
které bychom další instance vytvářeli jako hluboké kopie. Tento přístup by fungoval,
ale museli bychom nějakým způsobem získat data k vytvoření první instance.
Tento problém řeší pomocný typ factory, který může potřebná data načíst ze
souboru nebo je nějakým způsobem generovat. Factory nám navíc umožní oddělit
logiku načítání dat od herní logiky. Dalším úkolem factory může být ověřování
správnosti načtených dat (např. přidávání pouze validních schopností).

Nyní se zamysleme nad tím, jak by měl vypadat formát souboru, ve kterém
chceme data uchovávat. Formát by mohl být binární, formou serializovaných dat
z programu, zde ale opět narážíme na problém jak první data vytvořit. Myslíme
proto, že by bylo vhodné, aby data měla textovou podobu, bude tak možné herní
data snadno měnit. Data je vhodné uchovávat v strukturovaném formátu. Mohli
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bychom použít formát XML, umožňující uchovávat text obohacený o pomocné
značky. K XML souboru je možné přidružit schéma, popisující jak má být text
strukturovaný. Nevýhodou XML souboru je, že je méně čitelný člověkem. Data
budou většinou vytvářena a upravována člověkem, dává tedy smysl použít nějaký
tabulkový formát (např. CSV – hodnoty oddělené čárkou), jehož data snadno
upravují v tabulkových editorech.

2.9.2 Mapa
Na začátku hry je vytvořena mapa, která je používáná až do konce hry. Stačí

tedy uchovávat informace pouze o počátečním stavu mapy. V uložené mapě by
měly být pro každý čtvereček informace o terénu a počátečním množství živin.
Dále by měla mapa mít uložené informace o počátečních budovách (každý hráč
má na začátku hry svou počáteční budovu, mapa může dále obsahovat neutrální
budovy např. kameny).

Informace o čtverečcích můžeme zakódovat do barev bitmapového obrázku.
Mohli bychom terén i živiny uchovávat pouze v jedné bitmapě, tento způsob
kódování by ušetřil prostor, ale byl by nepřehledný a bylo by komplikované pro něj
vytvářet data ručně (pomocí editoru rastrové grafiky). Rozdělením mapy do dvou
různých bitmap, jedné pro terén a druhé pro živiny, zajistíme, že z bitmapy budou
přímo vidět informace o mapě a tyto informace bude možné snadno editovat.
Nevýhodou je, že různé bitmapy mohou mít různé rozměry, nemusí tak být zřejmé,
jaký rozměr by měla mít výsledná mapa.

Informace o budovách bychom také mohli uchovávat v bitmapě, ale na počáteční
mapě typicky nebude mnoho budov, bitmapa by tak byla zbytečně velká. Navíc
mohou některé budovy zabírat více než jeden čtvereček, tvar takové budovy může
být do bitmapy nakreslen nesprávně. Mohli bychom do mapy kreslit pouze levý
dolní čtvereček každé budovy, tak bychom ale do mapy mohli přidat na jeden
čtvereček dvě různé budovy.

U uchovávání mapy je tedy problém udržet data v konzistentním stavu a zá-
roveň umožnit jejich snadnou tvorbu. Oba tyto problémy můžeme odstranit
vytvořením vlastního editoru. V něm bude možné mapu editovat kreslením štět-
cem do obrázku (podobně jako v běžných editorech rastrové grafiky). Tento editor
bude zároveň zajišťovat konzistenci dat a načítání a ukládání dat. Na konkrétním
formátu uložených dat díky editoru příliš nezáleží. Zvolme tedy přístup s přehled-
nými daty — ukládáním dat čtverečků do dvou bitmap a dat budov do seznamu
se souřadnicemi levého dolního čtverečku.

2.9.3 Texturový atlas
Sprity budeme skladovat v texturovém atlasu. Během vykreslování potřebu-

jeme informace o pozicích a rozměrech spritů. K atlasu tedy potřebujeme ještě
pomocný soubor, který bude obsah atlasu popisovat. Tento soubor před začátkem
hry naparsujeme do pomocné třídy, ze které budeme moci během hry potřebné
informace získat.

Některé sprity spolu mohou souviset (např. být součástí animace), různé sprity
mohou reprezentovat různé typy objektů ve hře s různými způsoby vykreslování
(např. entity a čtverečky mapy), k spritům tedy musíme kromě pozice a rozměrů
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mít ještě další informace závisející na typu spritu. K takovému účelu se hodí
formát XML, který dokáže popsat různé vztahy mezi uloženými daty. Výhodou
XML je také možnost zaručení typové správnosti dat pomocí schémat. V C#
existuje pro práci s XML daty knihovna Linq to XML, díky které můžeme XML
soubor snadno parsovat.

Existují programy, které dovedou vytvořit texturový atlas i pomocný soubor
automaticky ze seznamu obrázků. Příkladem tětchto programů jsou TexturePacker
[15] a Texture Atlas Maker [16]. Grafiku do hry budeme vytvářet v programu Gimp
[17]. Sprite můžeme po vytvoření místo exportování do samostatného obrázku
rovnou přidat do atlasu a upravit příslušný záznam v XML souboru. Sprity se
v atlasu snadno zarovnávají díky možnosti v Gimpu zarovnávat do mřížky. To nám
umožní mít obecné XML schéma. Díky tomuto můžeme mít o spritech v atlasu
více informací.
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3. Programátorská dokumentace
V této kapitole popíšeme konkrétní implementaci Sanguine Genesis.

3.1 Architektura programu
Architektura programu je znázorněna na obrázku 3.1. Program se skládá ze

dvou oken, hlavního menu a okna hry, které je vytvořeno po nastavení parametrů
hry v hlavním menu. Hlavní menu obsahuje editor, ve kterém je možné vytvářet
a upravovat mapy do hry. Program obsahuje oddělené třídy pro vykreslování,
ovládání hry a herní logiku. Tyto třídy jsou používány herním oknem. Z editoru
lze načíst mapu do hlavního menu a naopak. Mapa načtená v hlavním menu je
použita při vytvoření herního okna a na začátku hry předána herní logice. Během
hry herní okno komunikuje s logikou pomocí pomocného rozhraní tvořeného
ovládáním hry. Data k vykreslování přechází z logiky přes herní okno do třídy
určené k vykreslování hry.

Hlavní menu

Editor

Okno hry

Vykreslování Herní logika Ovládání

Obrázek 3.1: Rozložení programu. Šipky určují směr toku dat mezi jednotlivými
částmi programu.

3.2 Rozložení projektu
Program je řešení pro Visual Studio 2019 [18]. Řešení obsahuje projekt San-

guineGenesis obsahující všechny potřebné části programu. Řešení také obsahuje
projekt GameLogicTests, sloužící k testování některých částí herní logiky.

Projekt SanguineGenesis je rozdělen do podadresářů.

GameLogic Obsahuje herní logiku.

GUI Obsahuje okna, vykreslování a ovládání.

Images Obsahuje obrázky do hry.

Maps Obsahuje data o předvytvořených mapách.

Poloha třídy v adresářové struktuře určuje jmenný prostor, ve kterém se
nachází. Hlavní metoda programu se nachází v třídě Program, ležící na úrovni
zmiňovaných podadresářů. V dalších kapitolách nejprve rozebereme herní logiku,
poté herní okno a nakonec hlavní menu.
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3.3 Herní logika
Herní logika se nachází v jmenném prostoru SanguineGenesis.GameLogic.

Rozložení herní logiky je popsané na obrázku 3.2. Hlavní třídou tohoto jmeného
prostoru je třída Game, která určuje stav hry a herní data. Stav hry je určen
datovými položkami Map, NeutralFaction a Players. Ostatní datové položky
slouží jako pomocné proměnné, nebo doplňující informace o hře. Některé části
logiky třída deleguje do pomocných tříd, mezi které patří třída Collisions
pro řešení kolizí, třída MovementGenerator pro generování flow fieldů a třída
VisibilityGenerator pro generování viditelné části mapy. Data jsou uložena
v třídě GameData. Fungování této třídy, včetně hlavního cyklu hry, popíšeme blíže
po popsání jednotlivých komponent, ze kterých se skládá.

Game

VisibilityGenerator

MovementGenerator

Collisions

NeutralFaction

Players

Map

GameData

Obrázek 3.2: Rozložení herní logiky. Světle jsou vyznačeny datové položky třídy
Game, tmavě algoritmy, které třída Game používá.

3.3.1 Mapa
Třída Map reprezentuje herní mapu. Mapa se skládá z čtverečků, ty jsou re-

prezentovány třídou Node. Čtverečky mapy jsou uloženy v dvourozměrném poli.
Pole čtverečků je orámované vrstvou čtverečků šířky jedna, pole tak má v obou
dimenzích o dva větší délku oproti skutečné délce mapy. Díky tomuto rámečku
má vyhodnocování kolizí s prostředím jednodušší implementaci. Map implementuje
rozhraní IMap<Square>, určující rozhraní pro práci s mapami. Součástí tohoto roz-
hraní jsou vlastnosti Width a Height určující rozměry mapy a indexer umožňující
snažší přístup k čtverečkům mapy. Mapu lze vytvořit konstruktorem příjmajícím
pole čtverečků.

Třída Map reprezentuje reálnou mapu hry v datové položce Map třídy Game
i viditelnou část mapy jednotlivých hráčů. Mapu určenou datovou položkou
Map třídy Game si každý hráč zkopíruje pomocí konstruktoru mapy, příjmajícího
existující mapu.

Čtvereček mapy má odkaz na budovu, která na něm stojí. Přidávat a odebírat
budovy lze pomocí následujících metod:

AddBuilding Přidá na mapu budovu, nekontroluje, jestli může být budova ko-
rektně přidána. Slouží převážně k přidávání budov do viditelných map hráčů.
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RemoveBuilding Odebere budovu z mapy. Slouží převážně k odebírání budov do
viditelných map hráčů.

PlaceBuilding Přidá na mapu novou budovu, kontroluje, jestli může být budova
přidána metodou BuildingCanBePlaced. Slouží k přidávání budov do reálné
mapy a volá metodu AddBuilding.

Mapa také definuje, ve které její části se nachází překážky pomocí datové
položky ObstacleMaps a VisibilityObstacles, ke kterým se vrátíme v kapitolách
o pohybu jednotek a viditelnosti.

Čtverečky

Čtvereček mapy je popsán třídou Node. Každá Node má pozici určenu souřad-
nicemi X a Y. Stav je určen pomocí pěti vlastností PassiveNutrients, ActiveNu-
trients, Terrain, Biome a SoilQuality.

ActiveNutrients je číslo typu float udávající aktivní množství živin v políčku.
Aktivní živiny mohou být odebírany a generovány rostlinami. Aktivní živiny
vznikají z pasivních živin (PassiveNutrients). Terrain určuje typ terénu čtve-
rečku (země, mělká voda a hluboká voda). Biome určuje hráče, kterému políčko
patří. Kromě savany a deštného pralesa existuje neutrální biom nepatřící žádnému
z hráčů. SoilQuality určuje kvalitu půdy. Čím větší je kvalita půdy, tím rychleji
jsou generovány živiny. SoilQuality je určena předchozími vlastnostmi.

Hodnota ActiveNutrients, resp. PassiveNutrients je nezáporná a shora
omezená konstantou MAX_ACTIVE_NUTRIENTS, resp. MAX_PASSIVE_NUTRIENTS. Čísla
s pohyblivou desetinou čárkou v rozsahu nula až nezáporné číslo reprezentujeme
structem FloatRange. FloatRange definuje některé operátory, které jsou používány
pro práci s čísly (např. +,*,==,< atd.). Přeměnu pasivních živin na aktivní
zajišťuje metoda GenerateNutrients.

Budova stojící na Node je uložena ve vlastnosti Building, pokud na Node zasa-
huje rostlina svými kořeny, je tato rostlina uložena do seznamu Roots. Vlastnosti
Blocked a MovementBlocked určují, jestli je čtvereček blokován budovou.

Stav čtverečků je aktualizován pomocí metody UpdateNutrientsMap třídy Map.
Ta je rozložena do metod ProduceNutrients, SpreadBiomes, LoseBiome.

ProduceNutrients Přeměňuje pasivní živiny na aktivní voláním metody Gene-
rateNutrients. Čím větší má čtvereček kvalitu půdy, tím více živin bude
přeměněno.

SpreadBiomes Rozšiřuje savanu a deštný les z čtverečku do okolních čtverečků.

LoseBiome Pokud klesne počet živin pod minimální počet pro daný terén a biom,
nastaví biom na neutrální biom.

Metoda UpdateNutrientsMap je volána z hlavního cyklu hry. Aktualizace
mapy probíhají pouze jednou za nějakou dobu. Tuto dobu si určuje sama metoda
UpdateNutrientsMap pomocí čítače času nutrientUpdateTimer

ActiveNutrients a Biome jsou měněny z vnějšku, mají tedy veřejný setter.
Terrain je určena při vytvoření Node, nemá tedy setter. SoilQuality je určena
ostatními vlastnostmi, má tedy pouze privátní setter. Hodnota SoilQuality
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v závislosti na ostatních vlastnostech je určena extension metodou Quality na
typu Terrain. Settery vlastností a ActiveNutrients a Biome zajišťují kozistenci
stavu, mají tedy privátní backing fieldy.

Třída Node implementuje rozhraní ITargetable, IMovementTarget a IHerbi-
voreFood, ke kterým se vrátíme v kapitole Schopnosti 3.3.5.

Vytvoření mapy

O načítání mapy se stará třída MapLoader. Informace o mapě jsou uloženy ve
třídě MapDescription, která je třídě MapLoader předána. MapLoader představuje
algoritmus, který transformuje instanci třídy MapDescription na instanci třídy
Map, jedna instance MapLoader tedy slouží pouze k jedné transformaci.

Třída MapDescription určuje výšku a šířku mapy vlastnostmi Width a Height.
Typ terénu a množství pasivních živin lze pro čtvereček na mapě získat metodami
GetTerrain a GetNutrients. Terén je v MapDescription určen pomocí barev,
pro překlad mezi barvou a typem terénu slouží metoda GetTerrain. Vlastnost
GetBuildings určuje souřadnice a typy budov na mapě. Tyto informace určují
celý počáteční stav mapy. Vytvoření instance třídy MapDescription si popíšeme
v kapitole MapDescription 3.5.2.

MapLoader obsahuje metodu LoadMap k vytvoření instance třídy Map z popisu
čtverečků v instanci MapDescription. Po načtení mapy (přířazení do datové
položky Map třídy Game) může být zavolána metoda LoadBuildings, která načte
budovy. LoadBuildings používá k přidání budovy do hry metodu SetBuilding.
Pokud je přidávanou budovou hlavní budova jednoho z hráčů, je navíc zavolána
metoda PlaceMainBuildingOfPlayer, která okolí budovy upraví (nastaví příslušný
biom a množství živin).

3.3.2 Entity
Hierarchie tříd popisovaná v tomto odstavci je znázorněna na obrázku 3.3.

Jednotky ve hře jsou reprezentovány třídou Unit, budovy třídou Building. Tyto
třídy mají společného předka Entity, který reprezentuje obecný objekt na mapě.
Budovy jsou objekty pevně vázané na čtverečky mapy, jednotky se mohou pohybo-
vat volně. Budovy se dále dělí na živé–rostliny a neživé–struktury, reprezentovány
typy Plant a Structure dědícími od Building. Jednotky se dělí na živá zvířata
a mrtvá zvířata, reprezentovány typy Animal a Corpse dědícími od typu Building.
Třídy Unit a Building jsou abstraktní.

Entita se nachází na nějakém místě na mapě, určeném virtuální vlastností
Center typu Vector2. Vector2 je pomocný struct, pomocí kterého uchováváme
vektory desetiných čísel a body, jsou na něm definovány některé operace s vektory
jako je sčítání, násobení skalárem, délka atd. Vlastnost Center je pouze ke čtení,
slouží k identifikaci bodu mapy, na kterém se nachází střed entity. Polohu na
mapě si můžou potomci entity určit vlastními datovými položkami, např. dvěma
celými čísly u budovy. Vlastnost Center je virtuální, v každém potomkovi entity
se počítá z jeho položek určujících polohu. Entita také obsahuje virtuální vlastnost
Radius udávající poloměr jejího kolizního kruhu. Tato vlastnost je opět pouze pro
čtení a virtuální, vlastní výpočet si dodá až potomek entity.

Každá entita má vlastnosti Health udávající její zdraví. Zdraví je možné
entitě ubírat pomocí veřejné metody Damage. Tato metoda je virtuální, protože
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Obrázek 3.3: Hierarchie dědičnosti entit. Modře jsou znázorněny abstraktní třídy.

implementuje logiku poškození, která může být pro různé typy dědící od entity
různá. K samotnému ubrání zdraví se používá chráněná metoda Damage. Pokud
klesne Health entity na méně nebo rovno nule, entita umře a je ze hry odebrána.
Tuto podmínku lze kontrolovat vlastností IsDead. Při odebrání entity ze hry je
zavolána virtuální metoda Die.

Entita obsahuje vlastnost Energy, která umožňuje používat schopnosti (většina
logiky entit je zprostředkována schopnostmi). Energii mohou různé typy dědící od
Entity získávat různým způsobem (např. rostliny získávají energii z půdy, zvířata
získávají energii z jídla). Kromě schopností modifikují logiku entity také statusy.
Schopnosti i statusy popíšeme podrobně v kapitolách Schopnosti 3.3.5 a Statusy
3.3.6.

Název entity je určen pomocí řetězce EntityType. Vlastnost Physical určuje,
jestli se entita účastní vyhodnocování kolizí. Každá entita má jednoho vlastníka,
kterým může být jeden z hráčů, nebo neutrální biom. Entita obsahuje řadu dalších
vlastností a metod, ke kterým se dostaneme v pozdějších kapitolách.

Jednotky

Abstraktní třída Unit umožňuje entitě mít libovolnou pozici na mapě pomocí
vlastnosti Position. Od Unit dědí třídy Animal a Corpse. Podobně jako u entity
popíšeme pouze nejdůležitější vlastnosti a metody, zbylé popíšeme v kapitolách,
ke kterým tyto metody a vlastnosti patří.

Zvířata se mohou pohybovat po mapě. Pohyb je parametrizován pomocí
vlastností MaxSpeedLand, MaxSpeedWater určujících rychlost zvířete a Movement
určujícího typ terénu, kterým se může zvíře pohybovat. Pozice zvířete se aktualizuje
v časových krocích. Směr pohybu Velocity a maximální ucestovaná vzdálenost
MaxDistToMove jsou zvířeti zadávány pomocí metody SetVelocity. Jeden krok
pohybu je vyhodnocen pomocí metody Move. Move také nastavuje směr Direction,
kterým je jednotka otočena, pomocí metody TurnToPoint. Aby metoda Move
se zvířetem pohnula, musí být nastavena vlastnost WantsToMove. Tato vlastnost
indikuje, že se zvíře chce pohybovat. Aby se při pohybu nemohlo dostat zvíře ven
z mapy, Move volá metodu PushBackToMap, která zvířata mimo mapu vrací zpět
na mapu.

Zvíře může být buď masožravé, nebo býložravé, což je popsáno vlastností Diet.
Býložravá zvířata se živí rostlinami a trávou, masožravá se živí mrtvými zvířaty.
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Třídy jejichž instance mohou sloužit jako potrava býložravců jsou označeny rozhra-
ním IHerbivoreFood, potrava masožravců rozhraním ICarnivoreFood. Parametry
konzumace potravy jsou FoodEnergyRegen udávající kolik energie zvíře konzu-
mací získává a FoodEatingPeriod udávající jak rychle zvíře konzumuje potravu.
Konzumace potravy je implementována pomocí schopnosti.

Zvíře může útočit na ostatní entity. Parametry útoku jsou vlastnosti AttackDa-
mage určující velikost uděleného poškození, AttackPeriod určující minimální dobu
mezi dvěma útoky a AttackDistance určující vzdálenost, na kterou může zvíře
útočit. Zvířata s vlastností MechanicalDamage dávají větší poškození budovám.
Zvířata s vlastností ThickSkin dostávají menší poškození od nepřátel. ThickSkin
zohledňuje přímo přepsaná virtuální metoda Damage. Útok je implementován
pomocí schopnosti.

Animal přepisuje virtuální metodu Die, která přidá neutrálnímu biomu instanci
mrtvého zvířete, pokud zvířeti zbývá energie. Mrtvé zvíře je vytvořeno na místě, kde
původní zvíře umřelo. Mrtvému zvířeti je přidán status Decay, který mu postupně
ubírá energii. Poté mrtvému zvířeti ubyde všechna energie, je ze hry odebráno.
Podobným způsobem umírají i rostliny, proto je logika Decay implementován
pomocí statusu, místo přímé implementace ve třídě Corpse.

Decay může být aplikován pouze na instanci objektu třídy implementující
rozhraní IDecayable. Toto rozhraní obsahuje metodu Decay ubírající energii
a vlastnost Decayed určující, jestli má být objekt ze hry odebrán. Corpse přidává
Decayed jako alternativní podmínku smrti. Rozšířit podmínku smrti je možné,
protože vlastnost entity IsDead je virtuální. Mrtvá zvířata slouží jako potrava pro
masožravce, Corpse tedy implementuje rozhraní ICarnivoreFood.

Rostliny a struktury

Abstraktní třída Building je vázaná na čtverečky mapy, její pozice se v průběhu
hry nemění. Pozice je určena celočíselnými souřadnicemi NodeLeft a NodeBottom,
udávajícími pozici levého dolního čtverečku, na kterém budova stojí. Velikost
budovy je určena vlastností Size. Virtuální vlastnosti Center a Radius se počítají
z NodeLeft, NodeBottom a Size.

Budova má seznam čtverečků hlavní mapy, na kterých stojí. Tento seznam je
uložený v poli Nodes ve stejném pořadí, jako na mapě. Budova má požadavky
na čtverečky, na kterých může být postavena. Tyto požadavky určují vlastnosti
Biome, Terrain a SoilQuality. Tyto vlastnosti také určují, ze kterých čtverečků
může rostlina získávat živiny.

Budova je na mapu přidána pomocí metod mapy PlaceBuilding a AddBuil-
ding. AddBuilding pouze vloží odkazy na budovu do dané mapy (nastavením
vlastnosti Building čtverečků mapy). PlaceBuilding přidává novou budovu do
hlavní mapy, když je budova přidána do hry. PlaceBuilding kontroluje, jestli
budova neleží mimo mapu, jestli čtverečky kam má být budova vložena nejsou
blokované a splňují podmínky na biom, terén a kvalitu půdy. Budova je odebrána
z mapy pomocí metody RemoveFromMap, která z dané mapy pouze odebere odkazy
na budovu. Ze hry je budova odebrána metodou RemoveFromMap, která odebere
odkazy na budovu z jejího seznamu čtverečků (z hlavní mapy). RemoveFromMap je
volána přepsanou virtuální metodou Die.

Vlastnost BlocksVision, jestli budova slouží při výpočtu viditelnosti jako
překážka. Některé budovy mohou vytvářet zvířata pomocí schopností, po vytvoření
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zvířete může být zvíře automaticky posláno, na některý bod na mapě. Tento bod
je určen vlastností RallyPoint.

Rostlina, reprezentovaná typem Plant, má navíc oproti budově kořeny. Dosah
kořenů od rostliny v maximové metrice udává vlastnost RootDistance. Oblast
pokrytá kořeny má tvar čtverce, je tedy uložena v dvourozměrném poli, ve vlast-
nosti RootNodes. Rostlina může přeměňovat aktivní živiny čtverečků na energii
pomocí metody DrainEnergy. Rostliny, které mají nastavenou vlastnost Producer
navíc přeměňují pasivní živiny mapy na aktivní pomocí již zmiňované metody
mapy ProduceNutrients. Rostlina slouží i jako potrava pro býložravce, je tedy
označena rozhraním IHerbivoreFood.

Building přepisuje virtuální metodu Die podobně jako Animal. Metoda Die vy-
tvoří mrtvý strom (typu Structure), který je postupně rozkládán statusem Decay.
Die přidává nově vytvořenou budovu do hlavní mapy pomocí metody AddBuil-
ding, protože tato budova nemá žádné další nároky na čtverečky mapy. Metoda
Die také odebírá umírající rostlinu ze seznamu Roots kořenových čtverečků.

Třída Structure reprezentuje obecnou neživou budovu. Structure podobně
jako Corpse implementuje rozhraní IDecayable. Kromě mrtvých stromů mohou
být typu Structure také kameny.

Vytváření entit

Instance tříd Animal, Tree a Structure mají řadu parametrů. Pro vytvoření
instancí se stejnými parametry je použit návrhový vzor factory. Factory třídy mají
stejnou dědičnostní hierarchii jako entity. Tato hierarchie je na obrázku 3.4. Od
abstraktní třídy EntityFactory dědí abstraktní třídy UnitFactory a Building-
Factory. Od třídy UnitFactory dědí třída AnimalFactory, od třídy BuildingFac-
tory dědí třídy PlantFactory a StructureFactory. V hierarchii chybí továrna
pro instance třídy Corpse, protože instance třídy Corpse jsou konstruovány z dat
o umírajícím zvířeti.

EntityFactory

BuildingFactory

PlantFactory StructureFactory

UnitFactory

AnimalFactory

Obrázek 3.4: Hierarchie dědičnosti továren na entity. Modře jsou znázorněny
abstraktní třídy.

Všechny továrny dědí z abstraktní třídy EntityFactory. Každý typ v hi-
erarchii factory obsahuje parametry pro příslušný typ entity. AnimalFactory,
PlantFactory a StructureFactory mají metody NewInstance, které produkují
novou entitu odpovídajícího typu. Metody NewInstance používají k nastavení
počátečních statusů metodu SetStatuses typu EntityFactory.
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Metody AddAbility a AddStatusFactory jsou volány při vytváření instance
továrny. Tyto metody slouží k předání dat o schopnostech a statusech, která
mají mít továrnou vytvořené entity. Načítání továren je popsáno v kapitole
Načítání herních dat 3.3.7.

3.3.3 Frakce
K ukládání všech entit vyskytujících se ve hře slouží třída Faction v jmenném

prostoru SanguineGenesis.GameLogic. Každý typ entity je uložen v samostatném
seznamu. K přidávání entit slouží metoda AddEntity, k odebírání metoda Remove-
Entity. Obě metody příjmají argument typu entity, uvnitř metody se rozhodne, se
kterým seznamem se má operace provést. K získání všech entit typu T náležejících
frakci slouží metoda GetAll<T>, vracející IEnumerable<T>. O odstraňování entit
ze hry se stará metoda RemoveDeadEntities.

Každá frakce může vlastnit omezené množství zvířat. Zvířata mají vlastnost
Air určující, kolik vzduchu zvíře potřebuje. Vzduch produkují rostliny, množství
vzduchu, které rostlina vytvoří je určeno její vlastností Air. Množství vzduchu
zabraného zvířaty je určeno vlastností AirTaken. Množství vzduchu vygenerova-
ného rostlinami je určeno vlastností MaxAirTaken. Nové zvíře nejde přidat, pokud
by jeho přidáním AirTaken překročil MaxAirTaken. Tuto logiku neimplementuje
přímo metoda AddEntity, ale schopnost, která zvířata vytváří. Vlastnost MaxAir-
Taken je shora omezená konstantou MAX_AIR_TAKEN. Hodnoty vlastností AirTaken
a MaxAirTaken jsou počítány v metodě CalulateAir. K udržení správných hodnot
stačí metodu CalulateAir volat pouze z metod AddEntity a RemoveEntity.

Frakce může odpovídat jednomu z hráčů, nebo neutrálním frakci, což je určeno
vlastností FactionID. Neutrální frakce slouží pouze k ukládání budov, které nepatří
žádnému z hráčů. Takovými budovami jsou kameny. Frakce obsahuje metodu
pro testování hry SpawnTestingAnimals. Tato metoda vytvoří několik instancí
každého zvířete.

Hráč

Hráč si kromě vlastnictví jednotek potřebuje pamatovat část mapy, kterou vidí
nebo viděl. Fungování viditelnosti je popsáno v analýze v kapitole Viditelnost 2.8.
K řešení viditelnosti slouží třída Player dědící od Faction. Viditelné čtverečky
mapy jsou uchovávány v VisibleMap, viditelné budovy v seznamu VisibleBu-
ildings. Jestli je daný čtvereček mapy vidět určuje vlastnost VisibilityMap
typu VisibilityMap. Typ VisibilityMap implementuje rozhraní IMap<bool>,
určuje tedy dvourozměrné pole boolů. VisibilityMapmá stejné rozměry jako
mapa. Prvky tohoto pole určují, jestli je čtvereček na dané pozici vidět. Visible-
Map a VisibleBuildings jsou aktualizovány pomocí informací z VisibilityMap,
seznamu všech budov ve hře a hlavní mapy. Tato aktualizace probíhá pomocí
metod UpdateVisibleBuildings a UpdateVisibleNodes. K přidávání a odebírání
viditelných budov jsou použity pomocné metody AddVisibleBuilding a Remove-
VisibleBuilding.

Generování viditelnosti Výpočet VisibilityMap může trvat dlouho, je proto
prováděn ve vedlejším vlákně. Ke generování VisibilityMap slouží třídy v jmen-
ném prostoru SanguineGenesis.GameLogic.Maps.VisibilityGenerating. Třída
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VisibilityGenerator zařizuje výpočet ve vedlejším vlákně. Instanci třídy Vi-
sibilityGenerator je zadán objekt implementující rozhraní IVisibilityGene-
ratingTask, který metodou GenerateVisibilityMap vygeneruje novou instanci
VisibilityMap.

Třída VisibilityGenerator používá návrhový vzor singleton, má privátní
konstruktor, pro získání její instance se používá statická vlastnost Get. Veřejným
rozhraním této třídy je metoda SetNewTask a vlastnosti Done a VisibilityMap.
Nový výpočet je zadán pomocí metody SetNewTask, před jejím zavoláním by se
mělo zkontrolovat, jestli je Done nastavena na true, jinak SetNewTask neprovede
nic. Vypočtená hodnota se nachází ve vlastnosti VisibilityMap. Pokud je bě-
hem přístupu k VisibilityMap vlastnost Done nastavena na false, je vrácena
hodnota null. Všechna synchronizace je řešena uvnitř metod a vlastností třídy
VisibilityGenerator.

Vlastnosti Done a VisibilityMap mají explicitně napsaný backing field, k pří-
stupu k tomuto backing fieldu je třeba mít zámek na instanci třídy Visibili-
tyGenerator. Hlavní cyklem výpočtu je metoda Generate.VisibilityGenerator
obsahuje obsahuje pomocnou stavovou proměnnou newTask, která určuje, jestli je
třeba provést výpočet, a proměnnou task, reprezentující výpočet. Po přiřazení do
proměnné task a nastavení newTask na true je zavolána metoda Monitor.Pulse
na instanci třídy VisibilityGenerator. Hlavní cyklus výpočtu čeká pomocí me-
tody Monitor.Wait, dokud není newTask nastavena na true. Poté co je podmínka
splněna, provede se výpočet na proměnné task. Po ukončení výpočtu jsou na-
staveny newTask na false a Done na true. Instance třídy VisibilityGenerator
je zamknutá právě během manipulace se stavovými proměnnými a vlastnostmi,
během výpočtu samotného zamknutá není, můžeme tedy z hlavního vlákna při-
stupovat k vlastnosti Done.

Výpočet viditelnosti IVisibilityGeneratingTask implementují třídy Unli-
mitedVisibilityGeneratingTask a RayVisibilityGeneratingTask. Unlimited-
VisibilityGeneratingTask generuje instanci VisibilityMap, která umožňuje
vidět celou mapu. UnlimitedVisibilityGeneratingTask slouží k testování hry
s vyputým fog of war. Třída RayVisibilityGeneratingTask generuje instanci
VisibilityMap s viditelnými oblastmi pouze okolo entit hráče. K výpočtu této
mapy jsou potřeba informace o překážkách mapy a hráčových entitách.

Překážky, blokující viditelnost jsou v hlavní mapě uloženy ve vlastnosti Visi-
bilityObstacles. Vlastnost VisibilityObstacles je typu ObstacleMap imple-
mentujícího rozhraní IMap<bool>. Třída ObstacleMap umožňuje pomocí metody
CollidingWithObstacle zjistit, jestli je zadaný bod na mapě v kolizi s překáž-
kou. K VisibilityObstacles přistupujeme z vedlejšího vlákna, budeme ji tedy
aktualizovat pouze těsně před zadáním nového výpočtu, kdy máme jistotu, že ji
vedlejší vlákno nepoužívá.

Hráčovy entity jsou během hry aktualizovány, není tedy možné je používat
z vedlejšího vlákna. Místo entit jsou do vedlejšího vlákna předány pouze infor-
mace o pozice entity a jejím dohledu ve structu View. Entita má vlastnost View
vytvářející instanci tohoto typu.

Konstruktor třídy RayVisibilityGeneratingTask přebírá seznam View a Ob-
stacleMap. Výsledek je ve vlastnosti VisibilityMap. Metoda GenerateVisibi-
lityMap pro každou instanci View volá metodu AddVisibility. AddVisibility
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na mapu přidá oblast viditelnou instancí View pomocí vrhání paprsků. Paprsky
jsou vrhány ze středu View do středů čtverečků ve vzdálenosti rovné poloměru
View. Vzdálenost je měřena v maximové metrice. Na obrázku 3.5 jsou čtverečky
k jejimž středům jsou vrženy paprsky zvýrazněny červeně. Všechny čtverečky,
které paprsek protne jsou viditelné. Paprsek se zastaví o překážku, nebo o konec
mapy.

Obrázek 3.5: Vrhání paprsků.

Paprsek je implementován structem Ray. Instance třídy Ray má počáteční
a koncový bod a ObstacleMap, zkrz jejíž čtverečky iteruje pomocí metody Next
(postupně iteruje skrz všechny čtverečky od počátečního bodu, dokud nenarazí
na překážku, nebo nedojde do koncového bodu). Funkcionalitu třídy Ray testuje
v testovacím projektu třída RayTests.

Komunikace se hrou Komunikace s instancí třídy VisibilityGenerator pro-
bíhá v hlavním cyklu hry pomocí metody VisibilityUpdate třídy Game. Hráči se
v generování viditelnosti střídají, hráč pro kterého je generována viditelnost je
určen proměnnou nextVisibilityPlayer. Metoda vytvořenou instanci Visibi-
lityMap předá instanci Player pomocí metody SetVisibilityMap. Jedno vlákno
generující viditelnost je použito pro všechny po sobě spuštěné hry, může se stát, že
během jedné hry je zadán výpočet, jehož výsledek není odebrán. Tento výsledek
může být během další hry nesprávně použit. Tomu zabraňuje proměnná First-
VisibilityTaken, zajišťující, že první výsledek vygenerovaný během hry bude
zahozen. VisibilityUpdate také aktualizuje hráčem viditelnou mapu pomocí
metod UpdateVisibleBuildings a UpdateVisibleNodes.
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3.3.4 GameQuerying
Informace o entitách a mapě lze získávat pomocí statické třídy GameQuerying.

Tato třída umožňuje ze hry získat seznam entit, nebo čtverečků mapy, nacházejících
se v obdélníkové oblasti mapy. Obdélníky jsou určeny structem Rect. Tento
struct obsahuje metody Player, určující jestli se zadaný bod nachází v obdélníku,
a metody IntersectsWith, určující jestli se dva obdélníky protínají, nebo jestli
se protíná obdélník s kruhem. Instance hry nebo mapy se předává dotazovacím
metodám jako parametr.

Metoda SelectRectEntities vrátí všechny entity v zadané oblasti, iterováním
přes všechny entity. Metoda SelectVisibleEntities vrátí všechny entity viditelné
zadaným hráčem. K určení viditelnosti jednotky je použita metoda CanSee třídy
Faction, k určení viditelnosti budovy se testuje, jestli je budova v budovách
viditelných hráčem – VisibleBuildings. Metoda SelectBuildingsInArea vrací
všechny budovy v zadaném obdélníku, tato metoda získává budovy procházením
všech čtverečků v zadané oblasti místo procházení pole všech budov. Tento přístup
může být rychlejší pro malé oblasti mapy.

Metody SelectPartOfMap vrací obdélník čtverečků zadané mapy implementu-
jící rozhraní IMap<T>. Overload této metody s oblastí určenou argumentem typu
Rect volá overload s oblastí určenou celočíselnými argumenty. Metoda SelectNo-
des vrací odbélník čtverečků hlavní mapy, pomocí volání specializace metody
SelectPartOfMap. Metoda SelectNeighbors vrací všechny čtverečky mapy přímo
sousedící se zadaným obdélníkem. K tomu používá metody HorizontalLine a Ver-
ticalLine, vracející seznam všech čtverečků mapy ležících na horizontální nebo
vertikální úsečce.

3.3.5 Schopnosti
Schopnosti určují akce, které mohou entity provádět. Fungování schopností je

popsáno v analýze v kapitole 2.2.3. Schopnosti jsou potomci abstraktní třídy Abi-
lity. Tato třída zajišťuje rozhraní pro manipulaci se schopnostmi. Nejdůležitější
metodou třídy Ability je metoda SetCommands. Tato metoda přebírá seznam
entit, které mají tuto schopnost vykonat na zadaném cíli. Cíl je určen rozhraním
ITargetable. Cílem může být objekt ve hře nebo bod mapy, ITargetable tedy
implementují třídy Entity, Node a Vector2. ITargetable může být implemento-
váno dalším rozhraním, který shlukuje dohromady některé objekty ve hře (např.
v předchozích kapitolách zmíněné rozhraníi IHerbivoreFood, ICarnivoreFood,
IMovementTarget). Některé schopnosti nepotřebují cíl, což reprezentujeme třídou
Nothing implementující ITargetable. Pro použití schopnosti potřebuje entita být
v dostatečné blízkosti u cíle, ITargetable deklaruje metodu DistanceTo, která
vrací vzdálenost cíle od entity.

Logika schopnosti není přímo v potomcích Ability, ale v příkazech imple-
mentovaných pomocí třídy Command. Command definuje pouze rozhraní pro své
používání stejně jako Ability, je tedy také abstraktní. Hlavní metodou třídy
Command je PerformCommand, která v každém kroku hry říká entitě, co má dělat.
Tato metoda přebírá instanci hry a čas uplynulý od poslední aktualizace hry.
Konkrétní logika se nachází až v potomcích třídy Command. Každé schopnosti
odpovídá jeden příkaz, který vrací abstraktní metoda NewCommand třídy Ability.
Pro vytvoření nového příkazu metodou NewCommand je třeba zadat konkrétní entitu
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a cíl. Metoda SetCommands používá NewCommand k zadávání příkazů.

Třída Entity má seznam schopností Abilities, které může používat. Příkazy
má třída Entity uloženy ve frontě CommandQueue typu CommandQueue. Třída Com-
mandQueue se chová jako fronta položek typu Command, ale při odebírání položek
na nich zavolá metodu OnRemove, která musí být po odebrání příkazu vždy za-
volána (jinak by se hra mohla dostat do nekonzistentního stavu). Třída Entity
obsahuje metody manipulující s frontou v regionu Commands. O logiku příkazů se
stará metoda PerformCommand, která na prvním příkazu ve frontě volá metodu
PerformCommand. Zbylé metody v tomto regionu slouží k modifikaci obsahu fronty.

Dědičnostní hierarchie

Každá schopnost může být použita pouze konkrétním typem entity na kon-
krétní typ cíle (např. schopnost útočit mohou používat pouze zvířata na jiné entity).
Konkrétní příkazy mohou být zadány pouze entitám a cíli se správným typem.
Proto od Ability dědí třída Ability<User, Target> generická v typu entity po-
užívající schopnost a cíli schopnosti. Třída Ability<User, Target> definuje nové
virtuální metody SetCommands a NewCommand, typy jejich argumentů jsou určeny
generickými parametry. Tyto nové metody jsou volány přepsanými virtuálními
metodami SetCommands a NewCommand třídy Ability se správně přetypovanými
argumenty. Třída Ability<User, Target> neodpovídá konkrétní schopnosti, stará
se pouze o zadávání schopností pomocí generické metody SetCommands. Konkrétní
schopnost dědí od Ability<User, Target> a předefinovává generickou metodu
NewCommand. Fungování generické metody SetCommands je věnována další kapitola.

Podobným způsobem vypadá dědičnostní hierarchie pro příkazy. Generický
typ dědící od abstraktního typu Command není generický pouze v užívající jednotce
a cíli, ale i v typu schopnosti, kterému odpovídá. Hlavička tohoto typu je tedy
Command<UserT, TargetT, AbilityT>. Generický parametr AbilityT zajišťuje, že
parametry UserT a TargetT budou skutečně odpovídat parametrům odpovídající
schopnosti. Pro každý generický parametr má třída vlastnost odpovídajícího typu.
Metody této třídy a jejích potomků se mohou odkazovat na uživatele schopnosti,
cíl i schopnost správných typů. Díky odkazu na schopnost se nemusí do příkazu
kopírovat parametry schopnosti (parametry schopnosti se v průběhu hry nemění).
Konkrétní příkazy dědí od Command<UserT, TargetT, AbilityT> příslušného
typu schopnosti.

Konkrétní příklad dědičnosti některých schopností jsou na obrázku 3.6. Schop-
nosti PiercingBite a Kick užívá zvíře, cílem je zvíře, dědí tedy od abstraktní
třídy Ability<Animal, Animal>. Schopnost CreateAnimal vykonává budova bez
cíle, dědí tedy od abstraktní třídy Ability<Building, Nothing>. Pro každou
schopnost existuje příkaz, ten je na obrázku označen rámečkem se stejnou barvou.
Příkazům PiercingBiteCommand a KickCommand odpovídá různá schopnost, dědí
tedy od různých specializací generického typu Command.
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Ability

Ability<Animal, Animal>

PiercingBite

Ability<Building, Nothing>

CreateAnimal

Command

Command<Animal, Animal, PiercingBite>

PiercingBiteCommand

Command<Building, Nothing, CreateAnimal>

CreateAnimalCommand

Kick

Command<Animal, Animal, Kick>

KickCommand

Obrázek 3.6: Hierarchie dědičnosti schopností a příkazů. Modře jsou znázorněny
abstraktní třídy.

Zadávání příkazů

Hlavní logika zadávání příkazu se nachází v generické metodě SetCommands
generické třídy Ability<User, Target>. Tato metoda kromě seznamu uživatelů
schopnosti a cíle bere také parametr typu ActionLog pro zaznamenávání problémů
(např. nedostatek energie pro použití schopnosti, špatné vlastnosti cíle atd.), které
budou zobrazeny člověku hrajícímu hru. Zprávy jsou v logu uchovávány ve structu
Message, který uchovává kromě zprávy také entitu a schopnost, u kterých problém
nastal. Problémy jsou zaznamenávány metoudou LogError, textový popis všech
zpráv vrací metoda GetMessages. Počet zpráv v logu je omezen vlastností Size,
uchovávají se pouze nejnovější zprávy.

Metoda SetCommands postupně kontroluje, jestli mají uživatelé příslušnou
schopnost, jestli mají uživatel a cíl správné vlastnosti a jestli mají uživatelé dostatek
energie k použití schopnosti. Jestli mají uživatel a cíl správné vlastnosti určuje
virtuální metoda ValidArguments, kterou si konkrétní schopnosti mohou přepsat.
Výchozí implementace vrací true. Množství energie potřebné k použití metody
určuje vlastnost EnergyCost. Pokud je uživatel zároveň cíl a schopnost nemůže
použít sám na sebe, což je určeno vlastností SelfUseable, je ze seznamu uživatelů
odebrán. Uživatelé nevyhovující těmto podmínkám jsou pouze odfiltrováni, do logu
je zapsána chyba pouze, pokud jsou odfiltrováni všichni uživatelé. Po zkontrolování
všech těchto podmínek se seznam uživatelů, kteří mohou schopnost použít, nachází
v proměnné validUsers.

U některých schopností dává smysl, aby je použil pouze jeden uživatel, což je
určeno vlastností OnlyOne. Tento uživatel je zvolen jako jeden z prvků validUsers,
který má minimální počet příkazů ve frontě.

Nový příkaz může být buď nastaven jako aktuální příkaz, nebo přidán na
konec fronty, což je určeno argumentem resetCommandQueue Pokud je resetCom-
mandQueue nastaven na true, jsou všechny původní příkazy z fronty odebrány.
Některé příkazy z fronty odebrat nejdou (příkazy jejichž schopnost má nasta-
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venu vlastnost Interruptable na false). Při pokusu o odebrání neodebratelného
příkazu je do logu zapsána chybová hláška.

Schopnost může být použita pouze na omezenou vzdálenost od cíle. Pokud je
uživatel zvíře a cíl je objekt na mapě, před zadáním příkazu je uživateli zadán
příkaz pohybu k cíli do požadované vzdálenosti. Instance schopnosti pohybu k cíli
(určená třídou MoveTo) je získána metodou MoveToUse ze seznamu všech schopností
ve hře. Odkaz na něj se nachází v datové položce abilities (fungování tohoto
seznamu popíšeme v kapitole Načítání herních dat 3.3.7). Pro zadání příkazu
k pohybu je použita opět metoda SetCommands, která je na třídě MoveTo přepsaná,
nedojde tedy k nekonečnému zacyklení. Třída MoveTo nemá žádné požadavky na
svoje uživatele ani cíl, její implementace metody SetCommands je tedy jednodušší
než ta výchozí. Třídu MoveTo si blíže popíšeme v kapitole Pohyb zvířat 3.3.8.

Cíl pohybu může být také pohyblivý, pro vykonání některých příkazů musí
zvíře setrvat u cíle delší dobu. Příkladem takového příkazu je příkaz k útoku
(určen schopností Attack). Zvíře může k cíli dojít a začít vykonávat příkaz, během
vykonávání se druhé zvíře může vzdálit. První zvíře už příkaz k pohybu ukončilo,
nemůže se tak opět přiblížit k druhému zvířeti. Tento problém řeší vlastnost
příkazu FollowCommand, která drží příkaz k pohybu k cíli. Během vykonávání
příkazu se podle vzdálenosti od cíle rozhodne, jestli bude vykonáván příkaz, nebo
pohyb k cíli. Příkazy, které tuto funkcionalitu umožňují mají nastavenu vlastnost
FollowTarget na true.

Nová instance příkazu com je pro každou dvojici uživatele a cíle vytvořena
metodou NewCommand. Pokud je uživatel zvíře s vlastností FollowTarget, je příkaz
k pohybu, který mu byl nastaven z fronty příkazů odebrán a nastaven jako
FollowCommand příkazu com. Příkazu com je předán log pro zaznamenávání chyb
během vykonávání příkazu. Poté je příkaz uživateli zadán metodou AddCommand.

Fungování příkazu

Command ovlivňuje stav hry abstraktní metodou PerformCommand. Tato metoda
je u aktivních příkazů volána při každé aktualizaci hry. Před provedením příkazu
je třeba zajistit zaplacení energie entitou provádějící tento příkaz. Během pro-
vádění příkazu musí být ověřeno, že ovládaná entita i cíl jsou stále naživu a že
jsou stále validními argumenty pro tento příkaz. O placení energie a kontrolu
správnosti se stará metoda PerformCommand. Aby se o tyto problémy nemusel sta-
rat každý konkrétní příkaz, obsahuje generická třída Command abstraktní metodu
PerformCommandLogic, která je z PerformCommand po provedení všech kontrol
zavolána.

Konkrétní implementace PerformCommand je napsaná až v generické třídě Com-
mand, protože potřebuje přistupovat k ovládané entitě, cíli a schopnosti. Zaplacení
energie je provedeno metodou TryPay vracející informaci, jestli už bylo někdy
zaplaceno. Pokud se zaplatit nepodaří, vykonávání příkazu je ukončeno. Informace
o tom, jestlij už bylo zaplaceno se nachází ve vlastnosti Paid. Některé příkazy
mohou selhat i potom co je energie zaplacena, to řeší metoda Refund, po jejímž
zavolání je zaplacená energie navrácena.

Správnost ovládané entity a cíle se ověřuje metodou CanBeUsed. Kromě testo-
vání správnosti a živosti ovládané entity a cíle tato metoda také kontroluje jestli
může měnit stav ovládané entity a cíle. Zvíře má vlastnost StateChangeLock typu
IAnimalStateManipulator. Pokud příkaz netriviálním způsobem manipuluje se
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stavem zvířete, musí si ho zamknout, tak, že na sebe dá odkaz do této vlastnosti.
Zvíře může odemčít pouze příkaz, který ji zamknul. Ostatní příkazy mezitím
nemohou se zvířetem manipulovat ani ho zamykat. CanBeUsed kontroluje jestli
jsou používaná zvířata odemčena, nebo jestli mají odpovídající příkaz zámek.
Pokud ani jedna podmínka není splněna, CanBeUsed vrací false.

Metoda PerformCommand kontroluje jestli je ovládaná entita dostatečně blízko
k cíli. Pokud je entita příliš daleko, vykonávání příkazu je ukončeno. Výjim-
kou jsou příkazy používající FollowCommand, u kterých dochází pomocí metody
TryFollowCommand k přepínání mezi příkazem a pohybem k cíli.

Ve vlastnosti ElapsedTime udržuje metoda PerformCommand čas od začátku
vykonávání příkazu. Po ukončení příkazu je třeba zavolat metodu OnRemove, která
může slouží k vrácení používaných objektů do konzistentního stavu (např. uvolění
vlastnosti StateChangeLock zvířete). Z entity je příkaz odebrán pomocí metody
Remove.

Konkrétní implementace

Popišme si implementace některých schopností a příslušných příkazů (zbylé
schopnosti jsou popsány v dalších kapitolách). Schopnost a příslušný příkaz se
nachází ve stejném souboru, v jmenném prostoru SanguineGenesis.GameLogic-
.Data.Abilities. Název příkazu je název schopnosti se zakončením „Command“.
Popsaná logika je v metodě PerformCommandLogic, pokud není napsáno jinak.

Attack Zvíře dává periodicky poškození cílové entitě. Potřebná vzdálenost k en-
titě, perioda útoku a velikost poškození jsou určeny vlastnostmí zvířete.
Zvířata bez vlastnosti MechanicalDamage dávají menší poškození budovám.
Zvíře následuje vzdálený cíl pomocí FollowCommand. Attack má vlastnost
Unbreakable. Pokud je tato vlastnost nastavena, během následování cíle
se může zvíře nahradit tento příkaz příkazem útoku na nepřátelské zvíře,
které je poblíž (přesná logika Unbreakable je popsána u schopnosti MoveTo
v kapitole Pohyb zvířat 3.3.8). Zvířeti je také nastavena animace útoku
metodou SetAnimation, původní animace zvířete je nastavena v metodě
OnRemove.

HerbivoreEat Býložravé zvíře periodicky konzumuje cíl. Metoda ValidArguments
kontroluje, jestli je cíl jedlý a jestli v něm zbývá potrava.

CarnivoreEat Masožravé zvíře periodicky konzumuje cíl. Metoda ValidArgu-
ments kontroluje, jestli v cíli zbývá potrava.

SetRallyPoint Budova si nastaví vlastnost RallyPoint budovy na hodnotu cíle.

Kick Zvíře ubere cíli energii.

PiercingBite Zvíře udělí poškození cíli po krátkém časovém intervalu.

Grow Simuluje růst rostliny. Rostlina čeká, dokud nemá plnou energii. Tato schop-
nost nepřidává energii (energie je čerpána z půdy při aktualizaci mapy).
Před tím, než rostlina úplně vyroste není možné jí zadávat jiné příkazy, tato
schopnost má tedy vlastnost Interruptable s hodnotou false.
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ImproveStructure Zvíře v každém kroce hry předá struktuře část své energie.
Rychlost přenosu je určena vlastností EnergyPerS.

Spawn Vytvoří novou instanci zvířete v cílovém bodě. Frakce vytvořeného zvířete
je stejná jako frakce uživatele schopnosti. Nové zvíře je vytvořeno pomocí
továrny SpawningAnimalFactory.

CreateAnimal Budova vytvoří ve své blízkosti novou instanci zvířete. Vhodná
pozice pro novou instanci zvířete je vybrána metodou GetSpawnPosition.
Příkaz čeká s vytvořením nového zvířete, než bude mít hráč dostatečné množ-
ství vzduchu na jeho přidání. Vytvořené zvíře je posláno do bodu RallyPoint
budovy. Nové zvíře je vytvořeno pomocí továrny SpawningAnimalFactory.

BuildBuilding Entita vytvoří novou instanci budovy na cílovém čtverečku (tento
čtvereček bude levý dolní čtvereček budovy). Logika je napsána přímo
v metodě PerformCommand, protože si příkaz sám řeší placení energie. Tato
metoda kontroluje, jestli může být budova vytvořena na požadovaném
čtverečku mapy, jestli je entita dostatečně blízko čtverečku, na kterém má
být budova postavena, a jestli může entita zaplatit. Pokud některá z těchto
podmínek není splněna, je do logu zapsána chybová hláška.

Některé schopnosti přímo manipulují s pozicí zvířete, bez nastavení rychlosti
zvířete. K tomu slouží pomocná třída MoveAnimalToPoint. Této třídě se zadá
zvíře, bod a rychlost pohybu. Zvířetem je zadanou rychlostí pohybováno po přímce
do zadaného bodu pomocí metody Step. Zvířetem nemůže pohybovat více než
jedna z instancí MoveAnimalToPoint, schopnosti používající tuto třídu si zvíře
zamykají. Během pohybu se zvíře neúčastní kolizí, jeho vlastnost Physical je
nastavena na false. Příklady schopností používajících tuto třídu:

ChargeTo Zvíře skočí k cílové entitě a udělí jí poškození. Zamknut je pouze
uživatel.

Jump Po krátkém časovém intervalu zvíře skočí do cílového bodu. Zamknut je
pouze uživatel.

Pull Po krátkém časovém intervalu k sobě zvíře přitáhne jiné zvíře. Zamknut je
uživatel i cíl.

3.3.6 Statusy
Statusy modifikují logiku entity. Statusy se od příkazů liší tím, že nemají cíl

a logika všech statusů jedné entity je vykonávána zároveň. Statusy jsou vykonávány
současně s příkazem, neměly by tedy představovat aktivně vykonávané činnosti.
Statusy se mohou použít třeba k dočasné změně některých vlastností entity, nebo
k periodickému poškozování entity.

Dědičnostní hierarchie

Dědičnostní hierarchie statusů je stejná jako u schopností a příkazů. Sta-
tusy odpovídají příkazům. Předek všech statusů je abstraktní třída Status. Od
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této třídy dědí generická třída Status<Affected,StatusFactory>. Typ Affec-
ted je typ entity, která je statusem ovlivněna, StatusFactory je typ vytvářející
tento status (jako u příkazů schopnost vytvářející příkaz). Konkrétní statusy
dědí od Status<Affected,StatusFactory>. Schopnostem odpovídají továrny na
statusy. Předek všech továren je třída StatusFactory. Od ní dědí třída Status-
Factory<Affected>, generická v ovlivněné entitě. Konkrétní status factory dědí
od StatusFactory<Affected> příslušného generického parametru.

Na obrázku 3.7 je zobrazena dědičnost některých statusů. Továrny statusů
PoisonFactory a SprintFactory obě dědí od stejné abstraktní třídy Status-
Factory<Animal>. Příslušné statusy Poison a Sprint (označené stejnou barvou
rámečku) dědí od různých specializací generické třídy Status.

StatusFacotry

StatusFacotry<Animal>

PoisonFactory

Status

Status<Animal, PoisonFactory>

Poison

Ability<Animal, SprintFactory>

Sprint

SprintFactory

Obrázek 3.7: Hierarchie dědičnosti statusů. Modře jsou znázorněny abstraktní
třídy.

Objekt ovlivňován statusy musí implementovat rozhraní IStatusOwner. Toto
rozhraní deklaruje seznam statusů a metody, které s ním manipulují. V sou-
časné době je IStatusOwner implementován pouze třídou Entity. Metody pro
manipulaci se statusy obsahuje entita v regionu Statuses.

Fungování statusů

Třída StatusFactory deklaruje abstraktní metodu ApplyToStatusOwner slou-
žící k zadávání statusů ovlivněnému objektu. Třída StatusFactory<Affected>
dodává této metodě konkrétní implementaci voláním metody ApplyToAffected.
Metoda ApplyToAffected zadá ovlivněnému objektu instanci statusu vytvořenou
abstraktní metodou NewInstance. Status může mít nastavenu vlastnost OnlyOnce
říkající, že status daného typu nemůže být na jednom objektu více než jednou. Me-
toda ApplyToAffected zajišťuje, že status s vlastností OnlyOnce nebude objektu
zadán vícekrát, díky čemuž tato metoda někdy status nezadá. ApplyToAffected
vrací informaci, jestli byl status zadán.

Abstraktní třída Status deklaruje rozhraní pro používání statusů pomocí
metod OnAdd, Step a OnRemove. Metody OnAdd resp. OnRemove jsou zavolány po

51



přidání resp. odebrání statusu z ovlivněného objektu. Obě tyto metody jsou
virtuální s prázdnou implementací, mnoho statusů tyto metody implementovat
nepotřebuje, virtuální prázdá implementace umožní neopisovat prázdné metody
do konkrétních statusů. Metoda Step provádí v každém kroce hry logiku statusu.
Step vrací informaci, jestli má být status z objektu odebrán. Třída Status de-
klaruje vlastnost Creator, která vrací továrnu, kterou byl tento status vytvořen.
Vlastnost Creator je používána při ověřování podmínky OnlyOnce. Generická
třída Status<Affected,StatusFactory> přidává pouze typově správné odkazy
na ovlivněný objekt AffectedObj a továrnu StatusFact. Vlastnost Creator vrací
Vlastnost StatusFact.

Konkrétní implementace

Většina statusů je přidávána pomocí schopností. Schopnosti k aplikaci schop-
nosti volají metodu ApplyToStatusOwner příslušné instance StatusFactory. Po-
kud status nejde aplikovat, je zavolána metoda Refund příkazu, která vrátí uživateli
schopnosti zaplacenou energii.

ApplyStatus Pouze přidá objektu status metodou ApplyToStatusOwner určený
vlastností StatusFactory. Pokud aplikace statusus neuspěje, je vypsána chy-
bová hláška. Tuto schopnost používají pouze statusy, které při svém přidání
nepotřebují žádnou další logiku. Tyto statusy jsou Sprint, Shell, FarSight
a FastStrikes. Ovlivněné objekty všech těchto statusů jsou zvířata. Každá
z těchto schopností modifikuje vlastnost zvířete při svém přidání a vrátí ji do
původního stavu po odebrání. Sprint zvyšuje rychlost, během své existence
ubírá energii. Shell přidává vlastnost ThickSkin, zvíře se nesmí pohybo-
vat. FarSight zvyšuje dohled, zvíře se nesmí pohybovat. FastStrikes po
omezenou dobu zvyšuje rychlost útoku.

PoisonousSpit Poškodí cílové zvíře a přidá mu status Poison. Poison uděluje
zvířeti poškození v periodických intervalech.

KnockBack Cílové zvíře je odhozeno směrem od uživatele. Odhození je realizováno
statusem KnockAway, který používá třídu MoveAnimalToPoint. Továrně to-
hoto statusu se musí před aplikaci statusu zadat vlastnost Direction určující
směr, kterým bude zvíře odhozeno. Status KnockAway implementuje IAni-
malStateManipulator, zvíře je zamknuto po přidání statusu a odemčeno
po odebrání statusu.

ConsumeAnimal Zvíře dočasně pozře jiné zvíře, po uplynutí krátkého časového
intervalu. Pozřené zvíře musí být dostatečně malé, což je zajištěno metodou
ValidArguments. Pozřené zvíře je odebráno z mapy, odkaz na něj udržuje sta-
tus ConsumedAnimal. Těsně před vytvořením nové instance statusu musí být
továrně ConsumedAnimalFactory zadán odkaz na cílové zvíře do vlastnosti
AnimalConsumed. Status ConsumedAnimal implementuje IAnimalStateMa-
nipulator. Po přidání statusu je zvíře odebráno z mapy a zamknuto, po
odebrání statusu je zvíře přidáno na mapu (na stejnou relativní pozici
vzhledem k vlastníkovy statusu) a odemčeno.

ClimbPlant Zvíře vyleze na cílovou rostlinu. Seznam zvířat na rostlině je uložen
ve statusu AnimalsOnPlant. Před zadáním statusu továrnou je třeba uložit
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odkaz na zvíře do vlastnosti PutOnTree. Status je rostlině zadán pouze,
pokud ho ještě rostlina nemá, jinak je zvíře přidáno do existující instance
statusu. O tuto logiku se stará metoda statusu ApplyToAffected. Status
AnimalsOnPlant implementuje rozhraní IAnimalStateManipulator. Při při-
dání do seznamu je zvíře z mapy odebráno a zamknuto, po odebrání ze
seznamu je zvíře na mapu přidáno a odemčeno. Pokud v seznamu nezbývá
žádné zvíře, je tento status z rostliny odebrán.

ClimbDownPlant Všechna zvířata na užívající rostlině jsou postupně vrácena na
mapu. Tato schopnost je rostlině přidána po přidání statusu AnimalsOnPlant
a odebrána po jeho odebrání.

EnterHole Zvíře vleze do podzemního systému děr. Podzemí systém děr je re-
prezentováno statusem HoleSystem. Tento status mají struktury, pomocí
kterých lze vlézt do tohoto systému. HoleSystem je zadán struktuře při jejím
vytvoření. Sezname zvířat v systému děr je uložen ve vlastnosti Animal-
sInHole v HoleSystemFactory, všechny statusy vytvořené touto továrnou
seznam sdílí. HoleSystem vrací tento seznam v proměnné AnimalsInHole.
Schopnost EnterHole sama přidává zvířata do tohoto seznamu. Status Ho-
leSystem implementuje rozhraní IAnimalStateManipulator. Při přidání do
seznamu je zvíře z mapy odebráno a zamknuto, po odebrání ze seznamu
je zvíře na mapu přidáno a odemčeno. Protože je seznam zvířat uložen
v továrně statusu, jednu instanci továrny může používat pouze jeden hráč.

ExitHole Všechna zvířata v podzemním systému děr postupně vylezou ven touto
strukturou. Zvířata jsou odebírána ze seznamu AnimalsInHole statusu Ho-
leSystem.

Některé statusy nejsou zadávány pomocí schopností, ale metodami přímo
implementujícími herní logiku. Mezi tyto statusy patří Decay, který je přidán na
mrtvý strom při jeho vytvoření. Celá jeho logika se nachází v metodách rozhraní
IDecayable. Dalším z těchto statusů je status Suffocating, který je přidán zvířeti
v nesprávném biomu (kontrola a přidání probíhá v hlavním cyklu hry). Metoda
Step statusu Suffocating dává zvířeti poškození a kontroluje, jestli se zvíře
nepřemístilo do správného biomu. Pokud se přemístilo do správného biomu, je
tento status odebrán.

3.3.7 Načítání herních dat
Herní data jsou uchovávána v třídě GameData, která tato data ve svém kon-

struktoru načítá. Data o schopnostech, statutsech a továrnách na entity jsou
uložena odděleně v samostatných třídách Abilities, Statuses, AnimalFacto-
ries, PlantFactories a StructureFactories.

Továrny na entity potřebují statusy a schopnosti, které budou mít jimi vy-
tvořené entity. Některé schopnosti slouží k vytváření entit, jejichž továrny musí
být načtené před vytvořením těchto schopností. Načítání továren entit je tedy
rozděleno do dvou fázích: nejprve jsou načteny vlastnosti a statusy, po načtení
schopností jsou továrnám na entity tyto schopnosti předány.

53



Entity

Každá ze tříd AnimalFactories, PlantFactories a StructureFactories dědí
od abstraktní třídy Factories<Factory>. Generický parametr Factory je odpoví-
dající typ továrny na entity. Jednotlivé továrny na entity jsou uloženy ve slovníku
FactoryMap, pod klíčem odpovídajícím názvu entity.

Data o entitách jsou uložena v souborech Animals.csv, Structures.csv
a Plants.csv. Na prvním řádku souboru jsou popsány obsahy jednotlivých slou-
pečků, na každém dalším řádku jsou data popisující jednu entitu. Slovník Factory-
Map je načten pomocí metody InitFactoryMap. InitFactoryMap iteruje soubor po
řádcích, k naparsování jednoho řádku používá abstraktní metodu AddNewFactory
(tato metoda je abstraktní, protože soubory pro různé typy entit mají různé typy
sloupečků).

Implementace metody AddNewFactory mohou pro načítání továren statusů
slouží metoda ParseStatuses, která transformuje seznam názvů statusů odděle-
ných středníky na seznam továren statusů. ParseStatuses umí parsovat pouze
statusy, které dává smysl entitě přidat při jejím vytvoření. Metoda AddNewFactory
nemůže schopnosti načíst přímo, protože instance třídy Abilities se seznamem
schopností ještě nebyl vytvořen. Seznam schopností oddělený středníky je pro
každý typ entity uložen do slovníku abilitiesList, s klíčem odpovídajícím názvu
entity. Po načtení instance Abilities je zavolána metoda InitAbilities, která
všem továrnám na entity načte jejich schopnosti.

Statusy a schopnosti

Jednotlivé továrny statusů jsou uloženy jako vlastnosti třídy Statuses. K jejich
inicializaci dochází v konstruktoru třídy Statuses. Schopnosti jsou uloženy jako
vlastnosti třídy Abilities. Schopnosti sloužící k vytváření nových budov a zvířat
nejsou uloženy přímo, ale ve slovnících animalSpawn, animalCreate a buildBu-
ilding pod klíčem odpovídajícím názvu entity. Položky do těchto slovníků jsou
vkládány iterováním přes seznamy načtených entit v třídách AnimalFactories,
PlantFactories a StructureFactories.

Schopnosti jejichž uživatelem je zvíře při použití vytváří pomocný příkaz,
pomocí kterého se zvíře přiblíží k cíli. Různé schopnosti jsou použitelné na různou
vzdálenost. Pro každou schopnost je vytvořena instance schopnosti MoveTo s po-
žadovanou vzdáleností od cíle, při které má být pohyb ukončen. Tyto schopnosti
MoveTo jsou uloženy ve slovníku moveToUse, klíčem je příslušná schopnost. Slovník
moveToCast je naplněn iterováním přes schopnosti v seznamu AllAbilities, do
kterého se schopnost přidá voláním metody SetAbilities příslušné schopnosti.
Tato schopnost také nastaví schopnosti vlastnost abilities aktuálně vytvářenou
instanci třídy Abilities.

3.3.8 Pohyb zvířat
Zvířata se mohou po mapě pohybovat. Zvířeti stačí zadat místo na mapě,

cesta na toto místo je programem nalezena. Vyhledávání cest je popsáno v analýze
v kapitole 2.7.
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Flow field

Flow field každému čtverečku mapy přiřadí směr, kterým se má jednotka
na něm stojící pohybovat. Metodu flow fieldů popisuje Erkenbrach v článku
Flow Field Pathfinding [11]. My používáme postup popsaný na konci kapitoly
2.7.1. V tomto programu je flow field reprezentován třídou FlowField. FlowField
implementuje rozhraní IMap<float?>. Číslo ve čtverečku mapy odpovídá směru
(úhlu mezi kladnou osou x a vektoru směru), kterým se má zvíře pohybovat. Pokud
je hodnota čtverečku null, pro zvíře není určen směr, kterým se má pohybovat.
Čtvereček nemusí přímo určovat směr — pokud nabývá hodnot menších než je
hodnota konstanty POINT_TO_TARGET, směr odpovídá směru od středu zvířete ke
středu cíle. K ověření jestli má směr čtverečku směrovat přímo k cíli slouží statická
metoda PointToTarget. Pro zadaný bod mapy vrací směr čtverečku, ve kterém
tento bod leží, metoda GetDirection.

Ke generování flow fieldu slouží třída BfsPathfinding. Každá instance odpo-
vídá jednomu algoritmu generující flow field. Parametry tohoto algoritmu jsou
mapa s překážkamy obstacleMap typu ObstacleMap a cílový bod target typu
Vector2. Výsledný flow field vrací metoda GenerateFlowField, která ho i počítá.
Parametry algoritmu jsou readonly, metoda GenerateFlowField tento flow field
počítá pouze při prvním volání, při dalších volání vrací už vypočtenou hodnotu.
Pokud cíl neleží na mapě mají všechny neblokované čtverečky flow fieldu hodnotu
POINT_TO_TARGET, k žádnému výpočtu nedojde.

Mapa se nejprve projde metodou BFS, která prohledává graf určený sousedností
čtverečků (čtverečky jsou vrcholy bez překážek, hrany jsou mezi dvěma přímo
sousedícími čtverečky) do šířky směrem od cíle. Během prohledávání se přímo
nastavují směry jednotlivých políček. Fronta souřadnic nalezených čtverečků je
v datové položce discovered. Pro ukládání souřadnic čtverečků mapy je použit
struct Coords. Tento struct také kontroluje, jestli se zadané souřadnice nachází
v mapě pomocí metody Valid. Sousedé jsou přidáváni do fronty metodou Discover,
která také kontroluje, jestli souřadnice už byly nalezeny. Pokud souřadnice ještě
nalezeny nebyly, do příslušného čtverečku flow fieldu je přiřazen směr, ze kterého
byl tento čtvereček nalezen.

Po skončení prohledávání do šířky je zavolána metoda PointToCenter, která
čtverečkům flow fieldu viditelných z cíle nastaví hodnotu POINT_TO_TARGET. Vi-
ditelné čtverečky jsou nalezeny pomocí vrhání paprsků z cíle směrem ke středu
každhého okrajového čtverečku mapy. Pro iterování skrz čtverečky protínající se
s paprskem je opět použita třída Ray popsaná v kapitole Výpočet viditelnosti
3.3.3. Čtvereček flow fieldu s hodnotou POINT_TO_TARGET může mířit směrem
do překážky. Tato situace je vidět na obrázku 3.8 vlevo. Všechny neblokované
čtverečky jsou vidět z cíle, zvíře se na nich bude pohybovat přímo k cíli. Zvíře
v pravém horním čtverečku narazí na modrý čtvereček s překážkou. Tento problém
je vyřešen metodou RepairEdges, která směrům mířícím do překážky odebere
složku mířící do překážky. V různých částech čtverečku ukazuje směr různě (vždy
přímo k cíli), RepairEdges používá směr uprostřed čtverečku. Opravená situace
je vidět na obrázku 3.8 vpravo. Čtvereček vpravo nahoře má přímo určený směr,
který už nemá složku v ose y, ukazující do překážky.
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Obrázek 3.8: Opravení směru mířícího do překážky. Blokované čtverečky jsou
modré, neblokované světlou barvou. Zvíře je znázorněno zeleně, cíl pohybu modrou
hvězdou.

Schopnost MoveTo

Pohyb zvířete pomocí flow fieldu zajišťuje schopnost MoveTo. Schopnost MoveTo
přepisuje metodu SetCommands. SetCommands nejprve ověří jestli existují uživatelé,
kterým mají být zadány příkazy, a odebere uživatelům příkazy z fronty, pokud je
nastaven argument resetCommandQueue. Poté jsou zadány příkazy jednotlivým
uživatelům. Zvířata se stejnou hodnotou Movement se mohou pohybovat stejným
prostředím, překážky pro ně jsou určeny jednou mapou překážek, díky čemuž pro
ně může být použit stejný flow field. Uživatelé jsou v proměnné usersMovement-
Groups rozděleni do skupin podle hodnoty Movement. Pro každou z těchto skupin
jsou příkazy zadávány samostatně. Flow field není počítán během zadávání schop-
nosti, o jeho výpočet se startá instance třídy MoveToCommandAssignment. Každý
vytvořený příkaz má odkaz na tuto instanci (, která počítá flow field příslušné
hodnoty Movement). O zpracovávání instancí MoveToCommandAssignment se stará
třída MovementGenerator. Tato třída pracuje ve vedlejším vlákně. Fungování třídy
MovementGenerator si popíšeme v další kapitole.

MoveToCommand Příkaz MoveToCommand svou logiku definuje přímo v pře-
psané virtuální metodě PerformCommand. Na začátku je zvýšena priorita výpočtu
příslušné instance MoveToCommandAssignment nastavením její vlastnosti Active
na true. Pokud má instance schopnosti MoveTo, kterou byl tento příkaz vytvořen,
nastavenu vlastnost AttackEnemyInstead, zvíře může tento příkaz nahradit pří-
kazem útoku na nepřátelské zvíře, které je poblíž. Tuto logiku obstarává metoda
AttackEnemyInstead. Před samotným pohybem je ještě třeba zkontrolovat, jestli
už byla vypočtena vlastnost FlowField. Pokud ještě FlowField nemá přířazenou
hodnotu, pohyb se zatím neprovede. Pokud už FlowField má hodnotu, zvířeti
je metodou SetVelocity nastavena rychlost pomocí směru čtverečku, v němž se
nachází střed zvířete. Pokud se střed zvířete nachází na čtverečku s budovou, flow
field pro něj nedefinuje žádný směr. Tato situace je znázorněna na obrázku 3.9.
Zvíře se nachází na čtverečku s budovou. Tento problém je odstraněn tak, že se
zvíře pohybuje směrem od středu příslušné budovy. Po nastavení rychlosti je zví-
řeti nastavena vlastnost WantsToMove a pomocí metody SetAnimation nastavena
animace běhu.

Jestli má být pohyb ukončen určuje metoda Finished, která kontroluje, jestli
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Obrázek 3.9: Zvíře nacházející se na čtverečku s budovou. Zvíře je zelený kruh,
budova modrý kruh. Šipka vycházející ze středu zvířete ukazuje směr, kterým se
zvíře pohybuje.

je zvíře v dostatečné blízkosti u cíle. Dostat se dostatečně blízko k cíli nemusí
být možné, pokud se do stejného bodu pohybuje větší množství zvířat — zvířata
se navzájem blokují. Tato situace je vidět na obrázku 3.10. Zvířata se pohybují
k cíli. Každé zvíře se snaží přiblížit se dostatečně blízko cíli svým středem, je ale
blokováno ostatními zvířaty. Řešením tohoto problému je umožnit zvířeti zastavit
se ve větší vzdálenosti od cíle, pokud se po nějakou dobu k cíli příliš nepřiblížilo.

Obrázek 3.10: Situace, ve které se nemohou zvířata dostat dostatečně blízko k cíli.
Zelené kruhy jsou zvířata, modrá hvězda je cíl pohybu. Šipky ukazují směr pohybu
zvířete.

Vzdálenost, na kterou se má zvíře zastavit je spočítána v konstruktoru Move-
ToCommand a uložena do proměnné MinNoMovementDistance. V ideálním případě
by zvířata byla rozmístěna rovnoměrně v co nejmenším kruhu okolo cíle, vzdá-
lenost, na kterou se mohou zvířata zastavit, by byl poloměr tohoto kruhu. My
tuto vzdálenost počítáme pouze přibližně jako poloměr kruhu s obsahem rov-
ným součtu obsahů kruhů všech zvířat. Tato vzdálenost je před přiřazením do
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MinNoMovementDistance vynásobený konstantou 1.3, pro kterou se zvířata za-
stavují dostatečně rychle. Testování jestli je zvíře od cíle nejvýše ve vzdálenosti
MinNoMovementDistance testuje metoda CanStop.

K detekci, jestli se zvíře po delší dobu nepohybuje slouží třída NoMovementDe-
tection, která zaznamenává poslední čtyři pozice, na kterých se zvíře nacházelo.
Pomocí metody AddNextPosition je přidána nová pozice a poslední vymazána.
Metoda NotMovingMuch porovná svůj argument s délkou cesty, kterou zvíře ušlo
v posledních třech krocích, pokud je argument větší, zvíře se příliš nepohybuje.
MoveToCommand volá metodu NotMovingMuch pomocí metody NoMovement s ar-
gumentem závislým na rychlosti zvířete. NoMovement také testuje, jestli je zvíře
dostatečně blízko cíli metodou CanStop.

Výpočet ve vedlejším vlákně

Výpočet flow fieldů je prováděn instancí třídy MovementGenerator ve vedlej-
ším vlákně. MovementGenerator používá návrhový vzor singleton, instanci vrací
vlastnost GetMovementGenerator. Zpracovávané položky jsou instance MoveTo-
CommandAssignment.

MoveToCommandAssignment Třída MoveToCommandAssignment obsahuje
parametry výpočtu a informace potřebné k vytvoření flow fieldu. Vlastnosti
Active, Invalid, TargetPoint a FlowField mohou být používány z různých
vláken, k přístupu k nim je potřeba mít zámek na aktuální instanci MoveToCom-
mandAssignment. Všechny tyto vlastnosti mají explicitně uvedené backing fieldy,
gettery i settery při přístupu k vlastnosti zamykají aktuální instanci. Vlastnost
Active určuje, jestli některé zvíře už potřebuje použít vytvořený flow field. Vlast-
nost Empty určuje, jestli vytvářený flow field ještě potřebuje nějaké zvíře. Seznam
zvířat je ve vlastnosti Animals, k té je ale možné přistupovat pouze z hlavního
vlákna hry. Vlastnost TargetPoint určuje střed cíle, který se nachází ve vlastnosti
Target. Měnící se vlastnosti Target je možné použít pouze z hlavního vlákna.
Vlastnost FlowField obsahuje poslední vytvořený flow field. Před vytvořením
prvního flow fieldu má FlowField hodnotu null. Pomocí vlastnosti Movement je
vybrána v třídě MovementGenerator mapa s překážkami odpovídající způsobu
pohybu zvířete.

Metoda Process vygeneruje pomocí nové instance třídy BfsPathfinding hod-
notu vlastnosti FlowField. Mapa s překážkami je zadána jako parametr se jménem
obst. Parametr obst by se neměl měnit, při výpočtu ale potřebujeme z čtverečku,
ve kterém se nachází cíl odstranit možnou překážku (když hráč klikne na budovu,
nebo částečně přesáhne myší do nesprávného území, aby byla stále správně nale-
zena cesta k tomuto cíli). Tato překážka je před generováním flow fieldu z mapy
odebrána, po vygenerování je na mapu opět vrácena. Pro odebrání překážek na
pozici budovy musíme přistoupit k vlastnosti Nodes budovy a k souřadnicím
jednotlivých intancí Node. Nodes ani souřadnice instance typu Node se během hry
nemění, přístup z vedlejšího vlákna tedy nevadí. Metoda UpdateCommands slouží
k zadávání flow fieldu jednotlivým příkazům. Tato metoda je volána z hlavního
vlákna, jsou v ní aktualizovány hodnoty vlastností TargetPoint a Empty.
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PlayerMovementGenerator Položky jednoho hráče jsou uloženy v instanci
třídy PlayerMovementGenerator. Instance PlayerMovementGenerator jsou pro
oba hráče uloženy ve vlastnosti playerMovementGenerators. Datové položky Pla-
yerMovementGenerator lze rozdělit do dvou skupin: ty, které mohou být modifiko-
vány i z hlavního vlákna hry, a ty, ke kterým může přistupovat pouze vlákno třídy
MovementGenerator. Položky z první skupiny slouží jako vstupy a výstupy algo-
ritmu, jsou to položky newCommands, newObstMaps, AddedCommands, MapChanged
a Output. K přístupu k nim je třeba mít zámčenou instanci MovementGenerator.
Položky z druhé skupiny jsou vytvořeny z vstupních položek na začátku zpra-
covávání, mění je pouze zpracovávající algoritmy. Položky z druhé skupiny jsou
commands, inputs, repeatedInputs, obstMaps a CurrentWork.

Instance PlayerMovementGenerator určuje stav výpočtu – seznamy položek
k spočítání v datových položkách inputs a repeatedInputs. K zpracování jedné
položky slouží metoda ProcessCommandAssignment. Ke zpracování je zvolena po-
ložka s nejvyšší prioritou pomocí metody HighestPriorityAssignment. Priority
jsou reprezentovány výčtovým typem Priority, položky, které už někdo potřebuje
použít mají prioritu HIGH, ostatní položky mají prioritu LOW. HighestPriorityAs-
signment volá pomocnou funkci GetCommAssWithHighestPriority, která najde
v seznamu položku s nejvyšší prioritou. Metoda ProcessCommandAssignment ode-
bere položku ze seznamu (inputs, nebo repeatedInputs) a zavolá na ní metodu
Process. Po odebrání je nastavena vlastnost CurrentWork, určující na čem se bude
pracovat po zpracování aktuální položky. Před zpracováním může být položka při-
dána do seznamu repeatedInputs, pokud má být zpracována opakovaně (pokud je
cíl zvíře). Mapa překážek k vytvoření flow fieldu je získána z obstMaps. Zpracovaná
položka je se zamknutou instancí MovementGenerator přidána na výstup. Pokud
už byla položka na výstup přidána (nachází se v seznamu repeatedInputs), znovu
přidána není.

Výpočet probíhá v cyklech, během kterých se nemění mapy překážek v datové
položce obstMaps. Nový cyklus začíná voláním metody StartNewCycle z vlákna
instance MovementGenerator. Instance MovementGenerator je během této metody
zamknutá. StartNewCycle nastaví do obstMaps odkazy na mapy v proměnné
newObstMaps. Mapy ve slovníku newObstMaps se nemění, mohou do něj být z ved-
lejšího vlákna nastaveny odkazy na jiné mapy metodou SetNewObstMaps, která je
volána se zamknutou instancí MovementGenerator. Po nastavení nových map je na-
stavena hodnota MapChanged. StartNewCycle také aktualizuje hodnoty commands,
inputs a repeatedInputs pomocí přidaných položek v seznamu newCommands.
Do seznamu newCommands přidává položky metoda AddNewCommand, která nastaví
hodnotu AddedCommands. Tato metoda také běží se zamknutou instancí Movement-
Generator. StartNewCycle nastaví hodnotu CurrentWork.

Instanci PlayerMovementGenerator lze z vlákna výpočtu resetovat metodou
Reset.

Výpočet Hlavní cyklus výpočtu se nachází v metodě Generate, která je z kon-
struktoru spuštěna ve vedlejším vlákně. Vlákno čeká metodou Monitor.Wait,
dokud některému z hráčů nebyla přidána nová položka, nebo nedošlo ke změně
mapy. Tuto podmínku testuje metoda ShouldStartNewCycle. Po splnění pod-
mínky je u obou hráčů zavolána metoda StartNewCycle nastavující iniciální stav
výpočtu. Výpočet probíhá, dokud má alespoň jeden hráč položky ke zpracování.
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Pokud už všechny položky byly alespoň jednou zpracované a byly přidány nové po-
ložky nebo nastaveny nové hodnoty mapy, cyklus je také ukončen. Tyto podmínky
testuje metoda CycleFinished. Hráč, pro kterého bude proveden další výpočet je
uložen ve vlastnosti NextPlayer. Položka s nejvyšší prioritou je získána metodou
GetHighestPriority (tato metoda může vrace prioritu NO_COMMANDS, pokud hráč
nemá žádné položky). Pokud má druhý hráč položku s vyšší prioritou, je nastaven
do vlastnosti NextPlayer a výpočet je proveden pro něj. Metodou TryReset se
odeberou všechny položky a mapy ze stavu obou hráčů, pokud byla nastavena
datová položka reset.

Veřejné rozhraní Nové mapy a položky jsou z hlavního vlákna zadávány
pomocí metod SetNewObstMaps a AddNewCommand, které mohou probudit cyklus
výpočtu metodou Monitor.Pulse. Výsledné flow fieldy jsou příkazům zadány
pomocí metody UseProcessedCommands. Metoda Reset nastaví datovou položku
reset na true, ve vlákně s výpočtem dojde k resetování položek a map hráčů.

Metoda AddNewCommand je volána při zadávání příkazů metodou SetCommands
schopnosti MoveTo. Další interakci s vedlejším vláknem zajišťuje metoda Move-
mentGeneratorInteraction třídy Game. Tato metoda je volaná přímo z hlavního
cyklu hry. Pro každého hráče se vytvoří nové mapy s překážkami metodou Upda-
teObstacleMaps, pokud se změnila viditelná část mapy. Tyto mapy jsou předány
vedlejšímu vláknu. MovementGeneratorInteraction také volá metodu UsePro-
cessedCommands. Instance třídy MovementGenerator je resetována v konstruktoru
Game.

3.3.9 Kolize
Kolizní kruhy entit by se neměly překrývat. Zvířata by se měla během po-

hybu udržovat pouze ve správném prostředí. Kolize a jejich odstraňování jsou
blíže popsány v analýze v kapitole 2.6. O řešení těchto problémů se stará třída
Collisions. Kromě řešení kolizí existujících objektů tato třída také umožňuje
testovat, jestli by se po přidání na mapu objekt vyskytoval v kolizi pomocí metod
CollidesWithUnits a CollidesWithBuilding.

Kolize s prostředím

Různá zvířata se mohou pohybovat různým prostředím. Pro každé prostředí
má hlavní mapa ve slovníku ObstacleMaps mapu překážek typu ObstacleMap
udávající o každém čtverečku, jestli je blokovaný. K řešení kolizí transformujeme
každou z těchto map s překážkami na mapu typu PushingMap, určující kam se má
zvíře pohybovat při kolizi s překážkou. Algoritmus řešení kolizí odpovídá postupu
popsanému v kapitole 2.6.2.

PushingMap implementuje rozhraní IMap<PushingSquare?>, každý čtvereček
je tedy typu PushingSquare?. Struct PushingSquare reprezentuje čtvereček mapy
rozdělený na čtyři podčtverečky určující směr, kam se z něj má zvíře posunout,
pomocí úhlu mezi osou x a tímto směrem. Z některých podčtverečků se nemusí zvíře
posouvat nikam, směry jsou tedy reprezentovány nullable hodnotami. Instance
PushingSquare, ve kterých jsou všechny hodnoty podčtverečků null (např. ty
čtverečky odpovídající správnému prostředí), jsou přímo v čtverečku PushingMap
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reprezentovány hodnotou null. Hodnotu směru pro konkrétní bod na mapě lze
získat pomocí metody GetDirection, pokud čtvereček odpovídající bodu má
hodnotu null, je vrácena hodnota null.

Generování mapy Instance PushingMap je z instance ObstacleMap vygenero-
vána pomocí statické třídy PushingMapGenerator. Směry jsou určeny pouze pro
podčtverečky sousedící s čtverečkem bez překážky. Výsledná mapa vypadá jako
mapa na obrázku 3.11, překážky jsou znázorněny modře, hranice čtverečků jsou
tlustou čárou, hranice podčtverečků tenkou čárou. Každá šipka odpovídá směru
podčtverečku, ve kterém se nachází. Čtverečky bez šipky odpovídají hodnotě
null. Směr podčtverečku se dá určit z toho, jestli jsou v sousedních čtverečcích
překážky. Každý podčtvereček sousedí s třemi čtverečky, celkem tedy může nastat
osm různých případů. Tyto případy jsou rozebrány na obrázku 3.12, modré jsou
čtverečky s překážkami, zelený je podčtvereček, pro který je směr určený šipkou.
Příklady podčtverečků vypočítaných tímto způsobem jsou na obrázku 3.11 vy-
značeny zeleně. Na obrázku 3.12 jsou rozebrány případy pouze pro levý horní
podčtvereček, pro ostatní pozice lze směry generovat symetricky.

Obrázek 3.11: Příklad PushingMap.

Případy z obrázku 3.12 reprezentujeme třídou Pattern2x2. Datové položky
_11, _12, _21 a _22 odpovídají postupně levému hornímu sousedovi, hornímu
sousedovi, levému sousedovi a čtverečku, pro který směr počítáme (tento čtvereček
máme pouze pro úplnost, ve všech případech v něm bude překážka). Ve static-
kém konstruktoru třídy PushingMapGenerator jsou jednotlivé případy uloženy
do slovníku angleForPattern. Tento slovník pro zadanou konfiguraci čtverečků
vrátí odpovídající směr. Výslednou instanci PushingMap vrací metoda Generate-
PushingMap. Tato metoda prochází mapu po čtverečcích. Pro každý čtvereček
postupně počítá směry podčtverečků. Pro levý horní podčtvereček vytvoří instanci
Pattern2x2 z jeho sousedů, směr pro tuto instanci vyhledává v angleForPattern.
Situace pro levý dolní podčtvereček ve slovníku nejsou, je ale možné okolí čtverečků
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Obrázek 3.12: Pravidla pro výpočet PushingMap.

rotovat o devadesát stupňů doprava, a situaci tak převést na případ s levým horním
podčtverečkem. K tomu používáme pomocný struct Pattern3x3, reprezentujícího
čtvereček s jeho sousedy. Tento struct obsahuje metodu RotateRight umožňující
okolí rotovat o devadesát stupňů doprava. Situaci pro levý horní podčtvereček
vrací metoda LeftUpSubpattern. Po získání úhlu ze slovníku k tomuto úhlu při-
číst devadesát stupňů, k získání směru pro levý dolní podčtvereček. Obdobným
způsobem jsou hledány směry pro ostatní polohy podčtverečku.

Vyhodnocování kolizí Vygenerované pro každý způsob pohybu zvířete uloženy
do vlastnosti PushingMaps třídy Collisions pomocí metody SetPushingMaps.
Tato metoda je volána jen na začátku hry, během hry se terén mapy nemění. Kolize
všech fyzických zvířat jsou vyhodnoceny pomocí metody PushAllOutOfObstacles,
volající pro každé zvíře metodu PushOutOfObstacles. PushOutOfObstacles vy-
bere pro zvíře mapu z PushingMaps odpovídající způsobu pohybu zvířete. Z této
mapy je vybrán směr metodou GetDirection, kterým má být zvíře posunuto.
Argument metody GetDirection je střed zvířete. Pokud je směr null, zvíře není
posunuto, jinak je posunuto získaným směrem aby byl střed zvířete mimo čtvereček
s kolizí. Metoda PushOutOfObstacles je pro každé zvíře volána dvakrát, protože
po prvním posunutí může být zvíře stále v nesprávném prostředí. Tato situace je
vidět na obrázku 3.13. Zvíře musí být posunuto dvakrát, aby jeho střed byl mimo
modré překážky.

PushOutOfObstacles PushOutOfObstacles

Obrázek 3.13: Situace, kdy je třeba metodu PushOutOfObstacles volat dvakrát.
Zvíře je zelený kruh, překážky jsou modré čtverečky.
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Kolize mezi entitami

Kolize zvířat s entitami jsou řešeny pomocí metody ResolveCollisions třídy
Collisions. Tato metoda iteruje přes všechna fyzická zvířata. Pro každé zvíře
najde k němu blízká fyzická zvířata a budovy (kandidáty na entity, které by mohly
být se zvířetem v kolizi). Na nalezenou dvojici zvíře–kandidát je zavolána metoda
Push, která rozhodne kdo bude posunut a posune ho. Tento postup odpovídá
popsupu popsanému v kapitole 2.6.1. Metoda Push je pro každou dvojici zvířat
volána pouze jednou (metoda je volána pouze na dvojice různých zvířat, kde první
z nich má nižší hodnotu GetHashCode).

K nalezení blízkých budov je použita metoda SelectBuildingsInArea třídy
GameQuerying. K získání blízkých zvířat je použita pomocná třída HashedAnimals.
Instance HashAnimals této třídy je inicializována v konstruktoru Collisions. Ha-
shedAnimals je mapa implementující IMap<List<Animal>>. V každém čtverečku
je list se zvířaty, jejichž střed se v něm aktuálně nachází. Na začátku volání
metody ResolveCollisions jsou do této mapy přidána zvířata metodou Init,
po ukončení vyhodnocování kolizí jsou zvířata z mapy odebrána metodou Re-
set. Indexy čtverečků, ve kterých se nachází zvířata jsou uloženy do seznamu
initialized, metoda Reset odebírá zvířata pouze z čtverečků na příslušných
indexech. Zvířata nacházející se poblíž bodu mapy jsou získána metodou CloseA-
nimals. CloseAnimals vrátí IEnumerable<Animal> procházející všechny seznamy
čtverečků v okolí. voláním metody CloseAnimals na pomocné HashedAnimals.
Seznam je inicializován až když je do něj přidáno zvíře, některé seznamy mají
tedy hodnotu null.

Metoda Push implementuje logiku kolize mezi zvířetem a entitou. Před samot-
ným řešením kolizí se zkontroluje, jestli nejsou středy zvířete a entity totožné (tato
situace může nastat při přidávání zvířat na mapu). Pokud jsou středy totožné,
zvíře je trochu posunuto, aby další řešení kolize probíhalo správně. Poté je spočí-
tána vzdálenost středů. Pokud je vzdálenost středů menší než součet poloměrů
kolizních kruhů, dochází ke kolizi.

Podle typu entity je rozhodnuto, kdo bude posunut. Pokud má entita typ
Building nebo Corpse, je posunuto pouze zvíře směrem od entity. Pokud má entita
typ Animal, rozhoduje se na základě hodnot CanBeMoved obou zvířat. Vlastnost
CanBeMoved udává, jestli by mělo být se zvířetem hýbáno. Pokud jedním zvířetem
může být hýbáno a druhým ne, je posunuto pouze zvíře, se kterým může být
hýbáno, jinak se rozhoduje podle toho, jestli jsou zvířata znepřátelená. Pokud
nejsou znepřátelená, jsou obě zvířata posunuta o stejnou vzdálenost, jinak se
rozhoduje podle hodnot WantsToMove obou zvířat. Posunuto je zvíře, které má
WantsToMove nastaveno na true.

K posunutí je použita metoda Push třídy Animal. Tato metoda volá metodu
PushBackToMap, která vrací zvíře posunuté mimo mapu zpět na mapu. Po posunutí
zvířete je na třídě Collision zavolána metoda PushOutOfObstacles, která posune
zvíře mimo překážky. Pokud by tato volána nebyla volána po každém posunutí,
zvíře by mohlo při větším množství kolizí projít skrz čtvereček nesprávného
prostředí.
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3.3.10 Rozhraní pro umělou inteligenci
Ovládání počítačem ovládaného hráče je zajištěno objekty implementujícími

rozhraní IAI. Toto rozhraní má vlastnost ControlledPlayer odkazující se na
ovládaného hráče a metodu Play, která je volaná v každém kroce hry z hlavního
cyklu. Instance třídy Player má ve vlastnosti AI odkaz na umělou inteligenci,
která ho ovládá. Konstruktoru hráče není předána přímo instance IAI, ale to-
várna IAIFactory, která vytvoří instanci metodou NewInstance. Seznam všech
IAIFactory je uložen ve statické třídě AIs ve slovníku indexovaném řetězci.

Rozhraní IAI implementuje třída DefaultAI, jejíž instance vytváří třída De-
faultAIFactory. DefaultAI vytváří zvířata a budovy pomocí schopností budov,
které ovládá. Další schopnost, kterou má budova použít je uložena ve slovníku
ToBuildNext nebo ToCreateAnimalNext. Vytvořené zvíře pošle do útoku na ne-
přítele. K zadání příkazů dochází v časových intervalech určených hodnotou
DecisionPeriod.

Vytváření budov zajišťuje metoda PlaceBuildings vybere tři náhodné rostliny
ovládaného hráče. Náhodný výběr je zajištěn extension metodou listu ToRandomi-
zedList, definované ve třídě ListExtensions. Pro každou ze tří zvolených rostlin
je zavolána metoda PlaceBuilding. Rostlina se pokusí schopností ze slovníku
ToBuildNext přidat novou budovu na některé z políček svých kořenů. Případné
chyby jsou zapsány do logu instance DefaultAI. Pokud přidání budovy uspěje, je
náhodně zvolena nová schopnost k použití a je přidána do slovníku ToBuildNext.
Pokud se při zavolání této metody rostlina ještě v ToBuildNext nenachází, je
přidána s náhodnou schopností.

Vytváření zvířat funguje podobně jako vytváření budov, metoda CreateAni-
mals náhodně vybere tři rostliny a zavolá s nimi metodu CreateAnimal. Rostlina
se pokusí schopností ze slovníku ToCreateAnimalNext přidat příkaz k vytvoření
zvířete. Pokud vytvoření zvířete uspěje, je náhodně zvolena nová schopnost k po-
užití a je přidána do slovníku ToCreateAnimalNext. Pokud se při zavolání této
metody rostlina ještě v ToCreateAnimalNext nenachází, je přidána s náhodnou
schopností.

K vyslání vytvořených zvířat do útoku slouží metoda AttackEnemies. Všechna
zvířata ovládaného hráče použijí schopnost Attack na některou budovu nepřítele.

Další implementací rozhraní IAI je TutorialAI, která pouze na začátku hry
vytvoří jednotky u hlavní budovy, dále nic neovládá.

3.3.11 Třída Game
Třída Game popisuje celý aktuální herní stav. Hlavní mapa je uložena ve vlast-

nosti Map. Hráči a neutrální frakce ve vlastnostech Players a NeutralFaction.
Data o entitách, schopnostech a statusech jsou ve vlastnosti GameData. Vlastnost
CurrentPlayer obsahuje člověkem ovládaného hráče. Vlastnost Winner obsahuje
vítěze hry, dokud hra nebyla vyhrána, má hodnotu null. Vlastnost GameplayOp-
tions slouží k uchovávání dalších parametrů hry (parametrů některých algoritmů,
způsobu vykreslování).

Konstruktor inicializuje hlavní mapu pomocí argumentu mapDescription. Hráč
ve vlasnosti CurrentPlayer je inicializován pomocí biomu firstPlayersBiome,
protivník je inicializován opačným biomem. Další argumenty jsou typů GameData
a GameplayOptions, tyto instance jsou přímo uloženy do stejnojmenných vlast-
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ností. Stejné instance je možné použít jako parametry více her. Konstruktor také
inicializuje stavy algoritmů pro výpočet kolizí, viditelnosti a pathfinding. Game
má uložen odkaz na instanci Collisions ve vlastnosti Collisions. MovementGe-
nerator a VisibilityGenerator jsou singletony, k přístupu k nim jsou použity
jejich statické vlastnosti.

Jeden krok hry je proveden metodou Update. Update příjmá jako argument
instanci třídy GameTime. Tato instance uchovává informace herním času, určuje,
jak dlouho už hra běží a kolik času uplynulo od posledního volání Update. Game-
Time také umožňuje vypisovat jak dlouho trvají části programu pomocí metody
PrintTime. PrintTime vypisuje dobu a akci, která byla provedena, na výstup
zadaný v konstruktoru.

Během Update je často třeba iterovat přes všechny entity nějakého typu, které
jsou ve hře. K tomu slouží metoda GetAll<T>, vracející IEnumerable<T>. Nejprve
je vykonán krok umělé inteligence pro hráče s umělou inteligencí. Poté je provedena
interakce s vláknem pro výpočet viditelnosti pomocí metody VisibilityUpdate.
Poté je proveden krok statusů pro všechny entity. Během statusu může být ko-
lekce některého typu entit některého z hráčů modifikována, ale přes měnící se
IEnumerable<T> nelze iterovat. Z IEnumerable<Entity> vráceného metodou Ge-
tAll<Entity> vytvořen nový seznam entities, přes který je iterováno. Zvířatům,
která se dostanou do nesprávného prostředí, je přidán status Suffocating. Poté
je provedeno vykonávání příkazů, které může měni kolekce entit hráčů, používá
tedy také seznam entities. Zvířatům, která jsou v nesprávném prostředí jsou
odebrány všechny příkazy. Poté je provedena aktualizace animací, animace jsou
posány v kapitole Vykreslování 3.4.1. Poté je proveden pohyb zvířat a všem frakcím
jsou odebrány mrtvé entity. Pokud zvíře zrovna nevykonává žádný příkaz, pokusí
se najít zvíře poblíž a zaútočí na něj. Poté jsou vyřešeny kolize, je provedena
interakce s vedlejším vláknem pro výpočet flow fieldů a je aktualizována mapa.
Na konci herního cyklu je rozhodnuto, jestli už byla hra vyhrána a kdo je vítězem.
Prohrává hráč, který jako první příjde o všechny budovy.

K vytvoření testovacích zvířat na začátku hry slouží metoda SpawnTestingA-
nimals. Tato metoda se volá až po vytvoření instance konstruktorem.

3.4 Herní okno
Okno hry se stará o vykreslování a ovládání hry. Třídy spojené s herním oknem

se nachází v jmenném prostoru SanguineGenesis.GUI. Herní okno odpovídá
formuláři GameWindow. Související třídy jsou členěny do podadresářů OpenGL,
WinFormsControls a GameControls.

3.4.1 Vykreslování
Vykreslování hry je prováděno pomocí knihovny SharpGL [19]. Knihovna je do

projektu přidána pomocí NuGet balíčků. SharpGL poskytuje ovládací prvek Open-
GLControl, do kterého lze vykreslovat. Vykreslování je prováděno voláním OpenGL
API metod, které knihovna poskytuje. Zadávání dat k vykreslování probíhá v sta-
tické třídě OpenGLAtlasDrawer. Tato třída původně vznikla z třídy Scene projektu
ModerOpenGLSample [20]. Některé výpočty jsou prováděny pomocí knihovny
GlmNet [21], přidané do projektu také pomocí NuGetu.
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OpenGLAtlasDrawer

Třída OpenGLAtlasDrawer slouží ke komunikace s OpenGL. OpenGLAtlasDra-
wer je členěna do regionů Initialization, Updates a Array writing methods.
Region Initialization slouží k vytvoření objektů, které budou během hry ucho-
vávat data o herních objektech, a inicializaci OpenGL kontextu. Tento region
obsahuje i metodu ke zrušení OpenGL kontextu. Region Updates slouží k aktua-
lizaci hodnot objektů s daty. Region Array writing methods obsahuje metody,
které naplní pole daty podle zadaných parametrů. Mimo regiony se nachází datové
položky, třída MyBufferArray pro uchovávání dat a metoda Draw pro vykreslování
dat.

Datové struktury Způsob ukládání dat v OpenGL je popsán v analýze v kapi-
tole OpenGL 2.5.3. Knihovna SharpGL zapouzdřuje VBO do třídy VertexBuffer
a VAO do třídy VertexBufferArray. V Našem programu používáme pomocnou
třídu MyBufferArray seskupující dohromady instanci VertexBufferArray a pří-
slušné instance VertexBuffer. Pro uchování všech informací o vykreslovaných
objektech jsou použity 3 různé VBO, uložené v následujícíh vlastnostech:

VertexDataBuffer Obsahuje souřadnice vrcholů.

UVDataBuffer Obsahuje mapování textury na jednotlivé vrcholy v UV souřadni-
cích.

TexAtlasDataBuffer Obsahuje souřadnice vykreslovaného spritu v atlasu. Sou-
řadnice jsou relativní vzhledem k velikosti atlasu.

Těmto VBO jsou předávána data uložená v polích vertices, uv a texAtlas.
Do VBO jsou data předávána metodami BindData. Jedno z přetížení metody
BindData umožňuje do VBO předat data ze všech polí, druhé přetížení umožňuje
předat všechna data kromě UV souřadnic (UV souřadnice se u některých objektů
často nemění, není je tedy třeba aktualizovat). Pro inicializaci polí slouží metoda
InitializeArrays, která vytvoří pole zadané délky s počátečními hodnotami.
Počáteční hodnoty polí vertices a texAtlas jsou samé nuly, tyto hodnoty jsou
přiřazeny metodou InitArray. Pokud je aktuální pole delší než je argumentem
požadováno, InitArray pole pouze vynuluje. Pole uv je vytvořeno pomocí me-
tody UvCreator odpovídající delegátu UVCreator. Metoda UvCreator je zadána
v konstruktoru třídy MyBufferArray. Do pole uv je přiřazeno v metodě InitUV.
Přiřazení nového pole proběhne pouze pokud má staré pole menší velikost, nebo
je nastavena vlasnost Clear. Hodnoty všech polí lze vymazat metodou ClearBuf-
fers, po jejím zavolání dojde při zavolání InitializeArrays k nastavení nových
počátečních hodnot. O zničení objektů v OpenGL kontextu se stará metoda
Dispose.

V třídě OpenGLAtlasDrawer jsou instance MyBufferArray uloženy v datových
položkách map, flowField, nutrientsMap, entityCircles, entities, entityIn-
dicators a selectorRect. Vykreslovány jsou pouze objekty viditelné na obrazovce,
jak je popsáno v analýze v kapitole Vykreslování viditelné části mapy 2.5.3.

66



Aktualizace Aktualizace dat probíhá v regionu Updates. Tento region je členěn
do regionů podle aktualizované instance MyVertexBuffer. Každý region obsahuje
aktualizační metodu. Její argument typu MapView popisuje aktuálně viditelnou část
mapy. Třída MapView udržuje aktuální pozici kamery na mapě. MapView umožňuje
získávat viditelné objekty pomocí metod z regionu Data retrieval. Pozici kamery
na mapě lze měnit metodami z regionu Position and zoom changing. Dalším
argumentem aktualizační metody je objekt obsahující informace o objektech
k vykreslení (vykresleny jsou pouze viditelné objekty, které jsou vybrány pomocí
MapView).

K aktualizaci polí jsou použity metody z regionu Array writing methods. K zá-
pisu souřadnic vrcholů do pole slouží metoda SetRectangleVerticesTri, která
vytvoří obdélník ze dvou trojúhelníků. Metoda CreateSquareUVCoordinatesTri
zapíše UV souřadnice mapující sprite na obdélník tvořený dvěma trojúhelníky. Po-
dobně funguje metoda SetHorizFlipSquareTextureCoordinatesTri, která UV
souřadnice překlopí horizontálně. Metoda SetAtlasCoordinates nastaví každému
vrcholu polohu spritu v atlasu. Metoda AddRectangleTri slučuje nastavení sou-
řadnic vrcholů a pozice spritu v atlasu.

V aktualizačních metodách z regionu Update jsou nejprve načtena potřebná
data a objekty ze hry, poté je přes tyto objekty iterováno. Během aktualizačních
metod je na instanci MyBufferArray volána metoda InitializeArrays, která
vynuluje, a pokud je potřeba, tak zvětší pole. Aktualizační metody získávají pozice
obrázků z třídy TextureAtlas. U objektů se kromě souřadnic x a y přiřazuje
i souřadnice z určující hloubku ve scéně. Fungování jednotlivých aktualizačních
metod je popsáno v následujícím seznamu.

UpdateMapDataBuffers Aktualizuje data mapy.

UpdateNutrientsMapDataBuffers Aktualizuje mapu zobrazující množství živin.
Levý horní trojúhelník je brán ze spritu pro pasivní živiny, pravý dolní ze
spritu pro aktivní živiny.

UpdateFlowFieldDataBuffers Aktualizuje směry flow fieldu pro jednotlivé čtve-
rečky mapy. Směr je znázorněn trojúhelníkem ukazujícím v tomto směru.
Nejprve je vytvořen trojúhelník ukazující směrem napravo, ten je rotován
do příslušného směru lokální funkcí Rotate. Pro neurčený směr je vytvořen
speciální trojúhelník neukazující směr.

UpdateEntityCirclesDataBuffers Aktualizuje pozice a barvy kolizních kruhů
viditelných jednotek.

UpdateEntitiesDataBuffers Aktualizuje pozice a sprity viditelných entit. Pro
zvířata mění mapování UV souřadnic podle směru, kterým je zvíře otočeno.
Aby entity v popředí byly vykresleny před entitami v pozadí, jsou entity
před zadání dat setřízeny podle souřadnice y.

UpdateEntityIndicatorsDataBuffers Aktualizuje indikátory ukazující kolik en-
titě zbývá zdraví a energie. Pokud má entita plné zdraví i energii, indikátor
není zobrazen.

UpdateSelectorRectDataBuffers Aktualizuje vrcholy obdélníku, kterým uživatel
volí entity.
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Kromě aktualizační metody obsahují regiony Nutrients map a Flowfield
i metodu k vymazání obsahu své instance MyBufferArray. Tyto metody se volají,
pokud hráč vypne vykreslování živin resp. flow fieldů.

Shadery Ke zpracování dat na GPU slouží shadery. Pro správné fungování
vykreslování je třeba vytvořit alespoň dva shadery, vertex shader a fragment
shader. Vertex shader slouží ke zpracování dat vrcholů, fragment shader počítá
hodnoty pro jednotlivé pixely obrazovky. Shadery jsou uloženy v souborech At-
lasTexShader.vert a AtlasTexShader.frag (oba tyto shadery vznikly z shaderů
projektu ModerOpenGLSample [20]).

Vertex shader příjmá data uložená v jednotlivých VBO do proměnných in_Po-
sition, in_TexCoord a in_TexLeftBottomWidthHeight. Všechny tyto parametry
jsou předány fragment shaderu, pozici je ještě vynásobena maticí projekce na
obrazovku projectionMatrix. Fragment shader kromě argumentů z vertex sha-
deru obsahuje proměnnou atlas, pomocí které je možné přistupovat k barvám
v texturovém atlasu. Z UV souřadnic a souřadnic spritu v atlasu je z atlasu získána
barva pro příslušný pixel.

Inicializace K inicializaci třídy OpenGLAtlasDrawer slouží metody v regionu
Initialization. Třída je inicializována metodou Initialize. Nejprve jsou na-
čteny shadery do instance třídy ShaderProgram. Do vertex shaderu je načtena
matice projekce. Poté jsou pomocí metody InitializeAtlas nastaveny parame-
try pro vykreslování pomocí textury a metodou LoadTexture je atlas načten do
textury. Poté jsou pomocí metody InitMyBufferArrays inicializovány instance
MyBufferArray. Region Initialization také obsahuje metodu Destruct, která
zruší OpenGL kontext.

ImageAtlas Sprity k vykreslování jsou uloženy v texturovém atlasu Images
atlas.png. Pozice jednotlivých spritů jsou popsány v XML souboru Images
atlas.xml se schématem Images
XMLAtlasSchema.xsd. Položky atlasu jsou rozděleny do podelementů kořenového
elementu Atlas. Element Entities obsahuje animace pro entity, element Nodes
obsahuje sprity pro čtverečky mapy, element Shapes obsahuje geometrické tvary
různých barev, element Digits obsahuje čísla, element NumbersArray popisuje
čtverečky s čísly sloužící pro vykreslování množství živin.

Na začátku hry jsou pozice spritů načteny do třídy ImageAtlas. Tato třída
používá návrhový vzor singleton, instance této třídy je v proměnné GetImage-
Atlas. Načtená data jsou uložena v datových položkách entitiesAnimations,
digits, numberedTriangles a nodeTextures. K těmto položkám je možné zvenku
přistupovat pomocí getterů, které při pokusu vybrat neexistující hodnotu nevyha-
zují vyjímku, vrací invalidní hodnotu. Invalidní hodnoty obdélníků jsou výchozí
hodnoty obdélníků, invalidní hodnota animace je obrázek otazníku (tento obrázek
není definován v XML souboru, ale přímo v kódu, aby vždy došlo k jeho načtení,
nezávisle na obsahu XML souboru). Pro klíče obrázků čtverečků slouží pomocná
třída NodeDescription popisující vlastnosti Node měnící vzhled. Pozice tvarů jsou
uloženy jako vlastnosti přímo přístupné zvenku. Data jsou do instance Image-
Atlas načtena v konstruktoru. K iterování přes XML dokument je použit LINQ
to XML. Kolekce dat jsou inicializovány pomocí pomocných metod, vlastnosti
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jsou inicializovány přímo v konstruktoru. Pro některé LINQ dotazy jsou vytvořeny
lokální funkce.

Obdélník, ve kterém se nachází obrázek, je určen structem Rect. Animace
jsou uloženy pomocí třídy Animation. Tato třída popisuje pozice spritů seznamem
Images a doby trvání spritů seznamem ChangeTimes. Vlastnost Center určuje střed
spritu na mapě, vlastnost Action název akce, které tato animace odpovídá. Třída
Animation se nemění, stav animace entity je popsán pomocí třídy AnimationState,
která má pouze odkaz na Animation. Její metoda Step mění aktuálně vykreslovaný
sprite po uplynutí dostatečně dlouhé doby. Načtení jednoho spritu zajišťuje metoda
LoadImage.

V XML souboru jsou souřadnice měřeny v násobcích nejmenšího spritu (64x64
pixelů). Při vykreslování jsou používány souřadnice relativní vzhledem k velikosti
atlasu. Pro převod ze souřadnic atlasu do souřadnic v pixelech slouží metoda
GridToPixels. GridToPixels také okrajuje z každé strany spritu vrstvu širokou
jeden pixel, aby nedocházelo k interpolaci barvy mezi dvěma různými sprity.
Pro převod souřadnic z pixelů do relativních souřadnic vzhledem k atlasu slouží
metoda ToRelative.

3.4.2 Ovládání hry
Stav ovládání hry je uložen v instanci třídy GameControls. Tato třída určuje

stav spojený s hráčovou interakcí s mapou (polohu a pohyb kamery na mapě,
pozici obdélníku pro výběr entit) a stav pro komunikaci s herní logikou (zvolené
entity a schopnosti).

Stav interakce s mapou

Stav související s mapou je určen pomocí vlastností MapMovementInput, Map-
View a MapSelectorRect. MapMovementInput má seznam směrů, určující, kterými
směry se má pohnout kamera určená vlastností MapView. Směry jsou reprezen-
tované výčtovým typem Direction. Seznam směrů je modifikován metodami
AddDirection a RemoveDirection. AddDirection při přidání směru odebere ze
seznamu opačný směr, směr nepřidává více než jednou. Pohyb MapView je proveden
v třídě GameControls metodou MoveMapView.

Třída MapSelectorRect reprezentuje obdélník, kterým jsou na mapě vybírány
entity. Tato třída má vlastnosti StartPoint a EndPoint, které určují protilehlé
vrcholy obdélníku. MapSelectorRect implementuje rozhraní IRectangle. Hodnoty
vlastností Bottom, Left, Right a Top jsou ze StartPoint a EndPoint spočítány
v metodě Update. Metoda Update je volána vždy po nastavení koncového bodu. Ma-
pSelectorRect umožňuje získat všechny entity, protínající se s tímto obdélníkem,
které patří aktuálnímu hráči.

Stav komunikace s herní logikou

Stav komunikace s herní logikou udržuje instance třídy SelectionInput. Stav
ovládání hry je určen výčtovým typem SelectionInputState, který nabývá ná-
sledujících hodnot:

IDLE Uživatel nedělá nic.
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SELECTING_ENTITIES Uživatel volí entity pomocí obdélníku.

FINISH_SELECTING_ENTITIES Uživatel právě ukončil volbu entit pomocí obdél-
níku.

ENTITIES_SELECTED Uživatel má zvoleny entity. Pomocí ovládacích prvků okna
může zvolit schopnost. Na herní mapě může zvolit cíl.

TARGET_SELECTED Uživatel právě zvolil cíl schopnosti. Pokud není schopnost zvo-
lená, je použita schopnost pohybu nebo útoku podle zvoleného cíle.

Třída SelectionInput obsahuje vlastnost SelectingCoordinates, pomocí
které jsou zadávány body obdélníku pro volbu entit. Bod je zadán metodou
NewPoint, která zajistí přechod do stavu SELECTING_ENTITIES. Poslední bod
je zadán metodou EndSelection, pomocí které se přejde do stavu FINISH_SE-
LECTING_ENTITIES. Souřadnice cíle určuje vlastnost TargetCoordinates, do které
je přiřazeno metodou SetTarget. K přiřazení dojde pouze ve stavu ENTITIES_-
SELECTED, po přiřazení je proveden přechod do stavu ABILITY_TARGET_SELECTED.
Zvolená schopnost je uložena ve vlastnosti SelectedAbility. Vlastnost IsAbi-
litySelected určuje jestli je zvolená schopnost. Vlastnost ResetCommandQueue
určuje jestli před zadáním příkazu entitě má být vyprázdněna fronta příkazů.

Zvolené jednotky má SelectionInput uložené ve vlastnosti SelectedGroup.
Uživatel může ve hře zvolit entity, a poté chtít k již zvoleným entitám zvolit
další entity. To řeší třída SelectedGroup rozdělením zvolených entit do dvou
skupin, TemporaryGroup a TotalGroup. V TemporaryGroup jsou entity, které hráč
právě volí pomocí obdélníku. V TotalGroup jsou entity, které hráč již zvolil.
Pro přidávání entit z TemporaryGroup do TotalGroup existují různé operace
reprezentované výčtovým typem Operation. Tyto operace jsou:

ADD Sjednocení obou skupin.

SUBTRACT Množinově odečte TemporaryGroup od TotalGroup.

REPLACE Vrací TemporaryGroup.

ALREADY_SELECTED Vrací TotalGroup.

Aktuální operace je uložena ve vlastnosti NextOperation. Operace je pro-
vedena metodou ComposeGroups. Výsledek operace vrací metoda Entities. Do
TemporaryGroup je zvenku přiřazeno pomocí metody SetTemporaryEntities, do
TotalGroup je přiřazeno metodou CommitEntities. Všechny entity je možné od-
stranit metodami ClearTemporary a ClearTotal. Další metody v této třídě jsou
RemoveDead a KeepSelected.

RemoveDead Odebere mrtvé entity z obou skupin.

KeepSelected Zavolá CommitEntities, poté z TotalGroup odebere entity nesho-
dující se se zadaným typem entity.

Při přidání a odstranění entity je aktualizována vlastnost entity Selected.
Entity s touto vlastností jsou na mapě zvírazněny. Třída SelectedGroup má
vlastnost Changed určující, jestli byla změněna některá ze skupin. Vlastnost
Changed je použita při změně uživatelského rozhraní.
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3.4.3 Aktualizace
Aktualizační metoda UpdateEntitiesByInput třídy GameControls zajišťuje

interakci s mapou a s herní logikou. Aktualizace, kterou tato medota provede, je
určena vlastností State vlastnosti SelectionInput. Na konci této metody jsou
ze SelectedGroup odebrány mrtvé entity. Pro jednotlivé hodnoty State jsou
provedeny následující akce:

IDLE Neprovede se nic.

FINISH_SELECTING_ENTITIES, SELECTING_ENTITIES Při prvním volání dochází
k inicializaci vlastností spojených s volbou entit. Poté je aktualizována
dočasná skupina v SelectedGroup entitami získanými z obdélníku pro volbu
entit. Při ukončení volby entit je zavolána metoda CommitEntities. Pokud
je zvolena alespoň jedna entita, přejde se do stavu ENTITIES_SELECTED, jinak
se přejde do stavu IDLE.

ENTITIES_SELECTED Během tohoto stavu může uživatel volit schopnosti a cíl
schopností. Pokud schopnost nepotřebuje cíl, zvolené entity tuto schopnost
přímo použijí.

TARGET_SELECTED Je zvoleno bod na mapě, ve kterém se nachází cíl. Pokud je
zvolena i schopnost, najde se nejvhodnější cíl této schopnosti v zadaném bodě
pomocí metody FindAbilityTarget. Pokud je nalezen validní cíl, zvolené
entity použíjí schopnost voláním metody SetCommands (k určení jestli může
entita schopnost použít řeší schopnost sama). Schopnosti je předán odkaz
na log uložený ve vlastnosti ActionLog. Pokud cíl nalezen není, je do logu
vypsána chybová hláška. Pokud není zvolena schopnost, je zavolána metoda
UseDefaultAbility, která zvířatům zadá příkaz k pohybu k cílovému bodu,
nebo k útoku na entitu v cílovém bodě. Ze stavu TARGET_SELECTED se hned
po použití schopností přejde do stavu ENTITIES_SELECTED.

Metoda FindAbilityTarget volí cíl podle typu cíle schopnosti. K volbě cíle,
který je entita, je použita pomocná metoda SelectClickedEntityTarget, která
bere typ entity jako parametr.

3.4.4 Ovládací prvky
Uživatelské rozhraní je zobrazeno na obrázku 3.14. V pozadí se nachází prvek

OpenGLControl, do kterého je vykreslován stav hry. Stav uživatelského rozhraní
je určen prvky panelu v dolní části obrazovky. Vlevo nahoře se nachází indikátor
hráčem zabraného vzduchu. Nahoře uprostřed se nachází seznam problémů při
zadávání příkazů. Vpravo nahoře se nachází tlačítko, kterým se otevírá hlavní
menu.

Dolní panel

V dolním panelu se nachází informace o zvolených entitách a schopnostech.
Některé prvky se v tomto panelu opakují. Vlevo se nachází panel s informacemi
o aktuálně zvolené entitě. Tyto informace jsou typ entity, tabulka vlastností
s hodnotami, seznam příkazů a statusů. Napravo od informací o entitě se nachází

71



Obrázek 3.14: Uživatelské rozhraní.

seznam všech aktuálně zvolených entit a seznam schopností zvolené entity. Úplně
vpravo se nachází panel s informacemi o zvoleném statusu, nebo schopnosti. Tyto
informace jsou název, tabulka vlastností s hodnotami a popis. Nad seznamem
entit se nachází seznam kontrolních skupin, do kterých může uživatel přiřazovat
entity, a také je vybírat.

StatsTable Tabulka vlastností s hodnotami je reprezentována třídou Stat-
sTable. Vlastnosti jsou vypisovány v jednom sloupečku, jejich hodnoty ve druhém.
Třídě lze zadat počet řádků a počet sloupečků (dvojic sloupečku vlastností a hod-
not). Všechen text je vypisován pomocí třídy Label, všechny instance Label jsou
uloženy v poli Stats. Pro zajištění rozložení do tabulky třída StatsTable dědí od
třídy TableLayoutPanel. Hodnoty jsou instanci StatsTable předávány metodou
SetStats seznamem structů Stat.

ButtonArray V mnoha prvcích dolního panelu se vyskytují seznamy různých
objetků ze hry (entity, schopnosti, statusy, příkazy). Tyto seznamy jsou reprezento-
vány třídou ButtonArray<InfoSource>. Generický parametr je typ zobrazovaného
objektu. Tento typ musí implementovat rozhraní IShowable. Toto rozhraní ob-
sahuje metody pro získání názvu objektu, popisu objektu a hodnot vlastností.
Hodnoty InfoSource jsou uloženy v seznamu InfoSources. Metoda GetInfo-
Source vrátí hodnotu z tohoto seznamu na zadaném indexu, pokud je index
mimo rozsah seznamu, vrátí hodnotu default. K získání indexu slouží metoda
InfoSourceIndex.

Třída ButtonArray<InfoSource> zobrazuje objekty v tabulce, počet řádků
a sloupců jsou parametry konstruktoru. Prvky tabulky jsou tlačítka, která jsou
uložená v poli Buttons. Pro zajištění rozložení do tabulky je třída nepřímým
potomkem třídy TableLayoutPanel. Od TableLayoutPanel dědí její rodič, nege-
nerická třída ButtonArray, která obsahuje ikony vykreslované do tlačítek. Ikony
jsou uloženy v instanci třídy Icons. Tato třída načítá ikony z podadresářů ad-
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resáře Images/Icons. Obrázky ikon jsou ve formátu PNG. K načtení všech ikon
do slovníku icons podaresáře slouží metoda AddIcons. Ikonu odpovídající názvu
vrací metoda GetIcon. Pokud ikona neexistuje, je vrácena hodnota datové položky
empty.

K aktualizaci tlačítek obsahuje ButtonArray<InfoSource> metodu Update-
Control, která nastavuje barvu tlačítek a jejich ikony. Tabulka může mít zvolený
prvek ve vlasntnosti Selected, tento prvek je vykreslován jinak než ostatní prvky.
Konkrétní tabulky v dolním panelu dědí od této třídy, metoda UpdateControl
je virtuální, umožňuje tabulkám, aby si samy upravovaly vzhled tlačítek. Zavolá-
ním metody ShowInfoOnMouseOver se zajistí vypisování informací o objektu při
umístění kurzoru myši na tlačítko. Metoda GiveFocusTo zajišťuje, že při získání
fokusu předá tlačítko fokus prvku předanému jako argument.

Od ButtonArray<InfoSource> dědí následující třídy:

• EntityButtonArray Zobrazuje seznam zvolených entit. Informace o entitě
jsou zobrazeny do panelu nalevo, poté co uživatel klikne levým tlačítkem
myši na tlačítko příslušné entity, tato entita je také přiřazena do zděděná
vlastnosti Selected. Při kliknutím pravým tlačítkem je entita odebrána ze
seznamu zvolených entit. Obsluhy události kliknutí jsou přidány metodou
ShowInfoOnClick. Do vlastnosti Selected je možné přiřadit zvolenou entitu
dalšího typu entity pomocí metody SelectEntityOfNextType.

• AbilityButtonArray Zobrazuje seznam schopností zvolené entity. Po kliknutí
na tlačítko je příslušná schopnost zvolena k použití. Schopností mohou být
kromě kliknutí voleny i klávesovými zkratkami. Ke zvolení schopnosti je
třeba mít odkaz na SelectionInput k přiřazení vlastnosti SelectedAbility.
V konstruktoru je pro každé tlačítko vytvořena anonymní metoda (typu
delegáta SelectAbility), do které je instance SelectionInput zachycena
odkazem. Tyto metody jsou uloženy do pole SelectAbilityArray. Metoda
SelectAbilityOnClick přidá tlačítkům obsluhu kliknutí volající příslušnou
anonymní metodu. Volba schopnosti klávesovými zkratkami probíhá me-
todou SelectAbilityWithIndex, která také volá anonymní metody. Index
schopnosti lze získat metodou KeyToAbilityIndex.

• StatusButtonArray Zobrazuje seznam statusů zvolené entity.

• CommandButtonArray Zobrazuje seznam příkazů zvolené entity. Metoda Remo-
veCommandOnClick přidá každému tlačítku obsluhu kliknutí, která odebere
odpovídající příkaz z fronty příkazů entity.

• ControlGroupButtonArray Zobrazuje seznam kontrolních skupin. Kontrolní
skupina je reprezentována třídou ControlGroup, obsahující seznam entit.
S entitami ve skupinách může být manipulováno pomocí kliknutí i pomocí
klávesových zkratek. K manipulaci je třeba mít odkaz na instanci Game-
Controls. Stejně jako u AbilityButtonArray je tato instance zachycena
do anonymní metody (tentokrát typu delegáta ManipulateGroup). Metody,
které do skupiny entity uloží se nachází v poli SaveGroup, metody, které
ze skupiny načtou entity jsou uloženy v poli LoadGroup. Obsluhu události
kliknutí, která načte ze skupiny entity, je přidána metodou LoadEntitie-
sOnClick. K ukládání a načítání klávesovými zkratkami slouží metody
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SaveGroupWithIndex a LoadGroupWithIndex. Mapování kláves na indexy
zajišťuje metoda KeyToGroupIndex. Tlačítka místo ikon vypisují klávesu,
kterou se ovládají a kolik je v nich entit, je tedy přepsána aktualizační me-
toda UpdateControl. Text tlačítka lze získat metodou GetButtonIndexText.
Metodou Reset je možné odstranit všechny aktuální skupiny.

AdditionalInfo Třída AdditionalInfo slouží k zobrazování informací o sta-
tusech a schopnostech. Zdroj informací se nachází v datové položce Shown typu
IShowable. AdditionalInfo slouží pouze jako panel, který seskupuje zobrazovací
prvky, dědí od prvku Panel. Název a popis jsou zobrazovány pomocí instancí
Label v datových položkách Caption a Description. Vlastnosti jsou zobrazovány
pomocí prvku StatsTable. K aktualizaci prvku slouží metoda Update, k nastavení
prvku do výchozího stavu slouží metoda Reset.

EntityInfoPanel Třída EntityInfoPanel funguje podobně jako Additiona-
lInfo, ale zobrazuje informace o entitách. Entita, jejíž informace jsou zobrazovány,
je uložena v položce SelectedEntity. Informace jsou zobrazovány pomocí prvků,
uložených v datových položkách.

• StatusButtonArray Zobrazuje seznam statusů.

• CommandButtonArray Zobrazuje seznam příkazů.

• EntityStatsTable Zobrazuje vlastnosti a jejich hodnoty.

• FirstCommandProgress Zobrazuje průběh aktuálního příkazu.

• EntityName Zobrazuje jméno entity.

K aktualizaci prvku slouží metoda Update.

Ostatní ovládací prvky

V pravém horním rohu se nachází tlačítko k otevření menu. Menu je reprezen-
továno třídou GameMenu. Tato třída obsahuje tlačítko Resume k pokračování ve hře,
Exit k ukončení hry a Options k otevření nabídky s dalšími možnostmi. Nabídka
s dalšími možnostmi je reprezentována třídou GameOptionsMenu. Třída GameOp-
tionsMenu je panel, obsahující zaškrtávací políčka. Ta jsou uložena v položce
optionCheckboxes. Zaškrtávací políčka slouží k manipulaci s hodnotami proměn-
ných instance GameplayOptions. V levém horním rohu okna se nachází seznam
s informacemi o aktuálním hráči reprezentován třídou PlayerPropertiesPanel.
Tato třída zatím obsahuje pouze jednu položku, AirValue zobrazující hráčův
vzduch. Po vítězství některého z hráčů je zobrazen panel VictoryPanel, vypisující
kdo vyhrál. Nahoře uprostřed se nachází Label, do kterého jsou vypisovány chyby
při zadávání a vykonávání příkazů.

3.4.5 GameWindow

Hlavní okno hry je členěno do dvou regionů Game logic a User interface.
Některé vlastnosti a konstruktor se nachází mimo regiony. Region User interface
se dále dělí na regiony Initialization, Event handlers a Utility methods.
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Game logic

Tento region obsahuje informace spojené s herní logikou, obsahuje datové
položky s instancí hry, ovládáním hry, herního času a dat o herních objektech. Po
inicializaci okna je zavolána metoda StartNewGame, která tyto položky inicializuje.
K aktualizaci slouží metoda GameUpdateTimer_MainLoop, která aktualizuje herní
čas, stav hry a způsobuje překreslení prvku vykreslujícího hru.

User interface

Obsahuje datové položky pro jednotlivé ovládací prvky okna. Podregion Ini-
tialization obsahuje následující metody pro inicializaci:

• InitializeBottomPanel Vytvoří ovládací prvky dolního panelu, nastaví jejich
rozměry, polohu a obsluhy událostí.

• InitializeUserInterface Volá metodu InitializeBottomPanel a sama ini-
cializuje ovládací prvky, které nejsou součástí dolního panelu.

• InitializeOpenGL Inicializuje třídu OpenGLAtlasDrawer. Pokud při iniciali-
zaci dojde k chybě, vypíše chybovou hlášku a okno uzavře. Poté co dojde
k chybě při inicializaci této třídy už nejde znovu spustit hru.

Podregion Event handlers obsahuje následující metody pro obsluhu událostí:

• Draw Obsluhuje openGLControl.OpenGLDraw. Aktualizuje vykreslovaná data
a kreslí do OpenGL kontextu. Některá data jsou aktualizována a vykreslována
pouze, pokud je chce mít uživatel zobrazené. Tato data jsou indikátory
aktivních a pasivních živin a flow field prvního zvoleného zvířete. Tato
metoda také volá metodu UpdateBottomPanel sloužící k aktualizaci prvků
dolního panelu.

• OpenGLControl_KeyDown V závislosti na stisknutých klávesách změní stav ovlá-
dání.

• OpenGLControl_PreviewKeyDown Stisknutí klávesy Tab nevyvolá událost Key-
Down. K vyvolání této události je třeba při události PreviewKeyDown nastavit
IsInputKey na true.

• OpenGLControl_KeyUp Spolu s metodou OpenGLControl_KeyDown udržuje in-
formaci, jestli je stisknuta klávesa Shift.

• GameWindow_MouseWheel Mění přiblížení mapy.

• OpenGLControl_MouseButtonDown Levé tlačítko inicializuje volbu entit, pravé
zvolí cíl.

• OpenGLControl_MouseButtonUp Ukončuje volbu entit.

• OpenGLControl_MouseMove Mění rozměry obélníku pro volbu entit.
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• GameWindow_Closing Pokud není nastavena vlastnost CloseWindow, tak tato
metoda před zavřením okna ukončí jeho zavírání, zneviditelní ho a přenese
okno editoru do popředí. Slouží k opakovanému použití stejného okna hry.
Nastavuje vlastnost GameEnded, která ukončí vykreslování hry a vykonávání
herní logiky.

• GameWindow_FormClosed Zničí OpenGL kontext.

Podregion Utility methods obsahuje následující pomocné metody pro mani-
pulaci s oknem:

• UpdateBottomPanel Aktualizuje dolní panel. Předává ovládacím prvkům infor-
mace o změně zvolených zvířat, vybírá aktuálně zvolenou entitu a zobrazuje
její schopnosti. Zvolená entita se nastavuje pouze, pokud už uživatel nezvolil
entitu sám, tento stav uchovává vlastnost ShouldSetSelected. Tato metoda
také aktualizuje i panel s vlastnostmi hráče, seznamem chyb a v případě
vítězství zobrazí vítězný panel.

• SelectEntity Nastaví aktuálně zvolenou entitu.

• SelectedAnimalFlowfield Vrací flow field zvoleného zvířete, pokud je jeho
první příkaz příkaz k pohybu.

• OpenMenu Otevře menu a znemožní interakci s prvky pro ovládání hry. Volá
metodu DisableGameControls.

• CloseMenu Zavře menu a umožní interakci s prvky pro ovládání hry. Volá
metodu EnableGameControls.

• OpenOptionsMenu Otevře nabídku s možnostmi.

• DisableGameControls Znemožní interakci s prvky pro ovládání hry.

• EnableGameControls Umožní interakci s prvky pro ovládání hry.

• ShowVictoryPanel Otevře a nastaví panel ukazující vítěze.

• HideVictoryPanel Zavře panel ukazující vítěze.

• UpdateMapMovementInput Nastaví pohyb mapy podle polohy kurzoru myši.

Inicializace

Okno je vytvořeno pouze jednou, další běhy hry používají znovu stejné okno.
V konstruktoru jsou inicializovány pouze datové položky, které se během hry příliš
nemění – herní data, atlas, časovač spouštějící hlavní cyklus hry a další prvky
okna. Herní data a atlas jsou vytvořeny přímo v konstruktoru, prvky okna jsou
inicializovány až při události Shown, protože při určování pozic prvků je třeba
znát rozměry okna. Pokud selže načítání herních dat, nebo atlasu, je vypsána
chybová hláška a okno hry už není možné znovu vytvořit. Po ukončení inicializace
je nastavena vlastnost Initialized. V konstruktoru se také vytváří nová instance
ovládání hry, která je na začátku hry metodou StartNewGame resetována. Okno
hry je vytvořeno oknem hlavního menu typu MainMenuWindow. Odkaz na okno
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hlavního menu je oknu předán jako argument konstruktoru, ten je uložen do
vlastnosti MainMenuWindow. Tento odkaz je použit k zobrazení hlavního okna po
ukončení hry a k předání informace, že nová hra nemůže být vytvořena, pokud
selže inicializace.

3.5 Hlavní menu

Hlavní menu odpovídá třídě MainMenuWindow. Umožňuje otevřít okno hry
a manipulovat s mapami. Okno hlavního menu je na obrázku 3.15. V černém poli
vpravo nahoře se nachází aktuální mapa. Pod mapou se nachází její název. Mapa je
reprezentována třídou MapDescription. Instance této třídy je uložena ve vlastnosti
MapDescr. Tato instance je předána oknu hry při spuštění nové hry. K spuštění hry
slouží panel vpravo dole, umožňující také zvolit frakci, za kterou chce uživatel hrát,
umělou inteligenci protivníka, a jestli mají být vytvořena zvířata k testování hry.
Vlevo dole se nachází panely k načítání a vytváření nových map. Nad nimi je panel
s možnostmi modifikace mapy – kreslení terénu, živin, přidávání a odebírání budov.
Vlevo nahoře se nachází textové pole s chybovými hláškami. Okno má pevně danou
velikost. Ikona hlavního okna je uložena v souboru Images/Icons/giraffe.ico.
Okno je vytvořeno hlavní metodou třídy Program.

Obrázek 3.15: Hlavní okno hry.
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3.5.1 Ovládací prvky
Všechny ovládací prvky jsou vytvořeny přímo v Návrháři Visual Studia. Ob-

sluhy událostí ovládacích prvků se nachází v regionu Event handlers. Během
obsluhy některých událostí může dojít k chybě, chyby jsou uživateli ohlášeny
pomocí metody ErrorMessage, která je vypisuje červeňe do textového pole vlevo
nahoře. Některé obsluhy událostí vypisují, i že se akce podařila pomocí metody
Message, vypisující zprávy zeleně. Obsluhy událostí jsou následující metody:

NewMapB_Click Vytvoří novou instanci MapDescription se zadaným jménem a roz-
měry. Metoda kontroluje, jestli jsou rozměry v intervalu určeném konstantami
MIN_MAP_WIDTH, MAX_MAP_WIDTH, MIN_MAP_HEIGHT a MAX_MAP_HEIGHT. Také
kontroluje, jestli je jméno validní pomocí metody IsValidName. Validní
jméno je neprázdné s nejvýše padesáti znaky a obsahuje pouze alfanumerické
znaky a znak ’_’, jinak IsValidName vypíše chybu. Různé mapy musí mít
různé názvy, což kontroluje metoda MapAlreadyExists. Pokud se vytvoření
mapy podaří, metoda vypíše pozitivní zprávu.

DrawOptionsRB_Click Obsluhuje událost Click přepínačů kreslících nástrojů.
Aktuální nástroj je uložen ve vlastnosti DrawOpt. Setter této vlastnosti
zapíná a vypíná další nabídky podle zvoleného nástroje. Typy nástrojů jsou
určeny výčtovým typem DrawOption.

MapPB_Paint Vykresluje mapu. Vlastnost MapScale určuje, jak velký je jeden
čtvereček mapy. K interpolaci používá mód NearestNeighbor, který zajišťuje,
že mapa nebude rozmazaná.

BuildingRB_Click Obsluhuje událost Click přepínačů volby budovy. Nastavuje
hodnotu do vlastnosti BuildingToPlace. Typy budov jsou určeny výčtovým
typem BuildingType.

MapPB_MouseDownAction Obsluhuje události MouseDown a MouseMove prvku s ma-
pou. Umožňuje kreslit do mapy pomocí zvoleného nástroje. Souřadnice
kurzoru myši vzhledem k mapě vrací metoda MapCoordinates. Do mapy je
kresleno pomocí veřejných metod třídy MapDescription. Kreslit je možné
pouze, pokud není vlastnost DrawOption nastavena na NO_ACTION.

SaveB_Click Uloží mapu pomocí metody Save třídy MapDescription. Pokud při
ukládání dojde k chybě, je vypsána chybová hláška. Po uložení mapy je
znemožněno její editování pomocí metody DisableEditing, která nastaví
DrawOpt na NO_ACTION a deaktivuje panel s kreslícími nástroji. MapDescrip-
tion implementuje rozhraní IFreezable, který umožňuje metodami Freeze
a Unfreeze přepínat mezi možností měnit data a neměnit data. Metoda
DisableEditing volá na MapDescr metodu Freeze znemožňující mapu edi-
tovat. Po uložení mapy jsou znovu načtena jména všech map pomocí metody
LoadNamesOfCreatedMaps.

LoadB_Click Načte mapu se zadaným jménem, pokud je jméno validní. Pokud při
načítání dojde k chybě, je vypsána chybová hláška. Stejně jako SaveB_Click
volá metodu DisableEditing.
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DeleteB_Click Smaže mapu. Pokud mapa nejde smazat, je vypsána chybová
hláška. Volá metodu LoadNamesOfCreatedMaps k aktualizaci seznamu map.

EditB_Click Pokud je načtena mapa, umožní její editování voláním metody
EnableEditing. EnableEditing aktivuje panel s kreslícími nástroji, nastaví
hodnotu DrawOpt z hodnot přepínače nástrojů a zavolá na MapDescr metodu
Unfreeze.

PlayB_Click Vytvoří nové okno hry a nastaví ho jako hlavní viditelné okno.
Vytvořené okno je uloženo do datové položky gameWindow, při dalším spuštění
hry je znovu použito toto okno. Aby mohla být mapa vytvořena, MapDescr
musí obsahovat instanci MapDescription obsahující budovy obou hráčů,
což lze zjistit metodou MainBuildingsPresent. Hru nelze spustit, pokud
došlo při její předchozím spouštění k nějaké chybě, což určuje vlastnost
CanCreateGame.

MainMenuWindow_FormClosed Obsluhuje událost FormClosed. Zajišťuje uzavření
okna hry.

3.5.2 MapDescription

Instance této třídy určuje parametry mapy. Mapa je kódována způsobem,
ke kterému jsme došli v analýze v kapitole Mapa 2.9.2. Terén mapy se nachází
v bitmapě TerrainMap, živiny v bitmapě NutrientsMap a budovy v seznamu
Buildings. Terén je určen pixely bitmapy, mapování mezi terénem a barvou je
určeno vlastnostmi LandColor, DeepWaterColor a ShallowWaterColor. Při zjiš-
ťování informací o mapě je často třeba porovnávat barvy podle RGB složek,
k čemuž slouží extension metoda SameRGB na typu Color deklarovaná v třídě
ColorExtensionMethods. NutrientsMap obsahuje pouze barvy v odstínech šedé,
minimální počet živin odpovídá jasu 255 (tato hodnota je uložena ve vlastnosti
NoNutrientsColor), maximální jasu 0. Informace o budovách jsou uloženy pomocí
structu BuildingDescriptor, který obsahuje pozici a typ budovy. Tato repre-
zentace budov je vhodná pro ukládání do souboru, špatně se v ní ale testují
kolize budov, proto jsou budovy také uloženy v bitmapě BuildingsLocations.
Mapování barev na budovy je určeno vlastnostmi RockColor, BigRockColor, Pla-
yer0MainColor a Player1MainColor. Barva NoBuildingColor odpovídá tomu, že
se ve čtverečku nenachází žádná budova. K získání dat z vnějšku slouží metody
GetTerrain, GetNutrients a GetBuildings.

Všechny vytvořené mapy jsou uloženy v adresáři určeném konstantou DIREC-
TORY. Každé mapě odpovídá jeden podadresář pojmenovaný podle názvu mapy.
V každém adresáři mapy se nachází soubory terrain.bmp, nutrients.bmp a buil-
dings.txt, ve kterých jsou uloženy data mapy. Bitmapy jsou uloženy přímo, u budov
dochází k převedení na řetězec znaků metodou ToString, každá budova je na
samostatné řádce. Všechna data jsou ukládána pomocí metody Save. Načítání
mapy je provedeno pomocí konstruktoru, který bere jako parametr název adresáře
s mapou. Pokud data nelze uložit nebo načíst, je vyhozena výjimka. Novou mapu
lze také vytvořit pomocí konstruktoru přebírajícího název nové mapy a její rozměry.
Hra obsahuje dvě předvytvořené mapy.

Data mapy lze měnit pomocí metod v regionu Mutating methods. Tento
region obsahuje podregion s metodami veřejného rozhraní, které jsou volány
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přímo z metod okna, a metodami mimo tento podregion, pomocí kterých jsou
veřejné metody implementovány. Tato třída implementuje rozhraní IFreezable,
s metodami Freeze a Unfreeze, které určují jestli je možné měnit data. Tato
informace je uchovávána ve vlastnosti Frozen. Pokud je Frozen nastaveno na
false, veřejné měnící metody nic neprovedou. Rozhraní IFreezable je viditelné
pouze zevnitř třídy okna, metodu Unfreeze je tak možné zavolat pouze pomocí
metody okna. Před předáním instance MapDescription hře je zavolána metoda
Freeze, hra tak nemůže mapu měnit. Veřejné měnící metody jsou následující:

DrawTerrain Kreslí do mapy terénu zadanou barvou na zadané místo čtverec se
zadanými rozměry. Hlavní logika této metody je implementována metodou
FillRectWithColor, která kreslí do zadané bitmapy zadanou barvou. Ar-
gument squareCondition (funkce vracející pro zadané souřadnice logickou
hodnotu) určuje, jestli má být zadaný čtvereček obarven. V tomto případě
je čtvereček obarven pouze, pokud na něm nestojí budova.

AddNutrients Snižuje jas pixelů mapy živin. Jas je snížen v celém čtverci se
zadanou polohou a rozměry. Logika metody je implementována metodou
AddRectBrightness, která v zadaném čtverci zvýší jas o zadanou hodnotu.

AddBuilding Přidá na zadané souřadnice na mapě budovu daného typu. Kontro-
luje, jestli budova existuje, jestli je možné ji na zadané souřadnice umístit,
a zaručuje, že hlavní budova hráče je umístěna pouze jednou. Rozměry bu-
dovy jsou získány metodou TryGetBuildingExtents, kontrola, jestli může
být budova na zadané souřadnice umístěna, je provedena metodou CanBePla-
cedBuilding. Pokud není některá podmínka splněna, metoda vrací chybovou
hlášku. Budova je přidána do seznamu budov i do bitmapy s budovami.

RemoveBuilding Odebere z mapy budovu na zadané pozici. Nejprve zjistí, jestli na
daných souřadnicích leží budova pomocí bitmapy, poté ji vyhledá v seznamu
a odebere.

Při kreslení terénu do mapy může nastat situace, že se dva čtverečky neprů-
chodného terénu dotýkají pouze rohy. Tato situace je na obrázku 3.16. Pokud
zvíře vstoupí do neprůchodného terénu poblíž dotýkajících se rohů, může se dostat
na protilehlý čtvereček v závislosti na tom, jak proběhne vyhodnocování kolizí.
Myslíme, že takováto mechanika se do této hry příliš nehodí, je tedy třeba pře-
dejít nastání této situace. O odstranění čtverečků dotýkajících se rohem se stará
metoda RepairMap. Tato metoda odstraní nežádoucí vzor přebarvením jednoho ze
sousedních čtverečků na stejnou barvu. K přebarvování dochází, dokud nežádoucí
vzor z mapy nezmizí. Barvy mají určenou prioritu, pokud obě dvojice protilehlých
čtverečků u jednoho rohu tvoří nežádoucí vzor. Tato priorita je určena metodou
TerrainHigherPriority.

K složení všech složek mapy do jednoho obrázku slouží metoda TotalMap. Její
návratová hodnota je použita k zobrazení mapy v okně hlavního menu.
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Obrázek 3.16: Neprůchodné čtverečky dotýkající se rohem (znázorněny modře).
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4. Závěr
Požadavky popsané v úvodu jsou implementovány následujícím způsobem:

Požadavek (1) Hráč vlastní čtverečky mapy, ze kterých získávají jeho rostliny
živiny. Vlastnictví je označeno půdou příslušného biomu.
Požadavek (2) Rostliny čerpají živiny pouze z okolních políček svého biomu.

Množství pasivních živin na zadaném políčku lze upravovat v editoru map.
Požadavek (3) Hra obsahuje různé jednotky a budovy, většina jedontek má

nějakou unikátní schopnost, jednotky se od sebe liší svými vlastnostmi. Do hry
je možné přidávat nové entity s různými vlastnostmi pomocí přidávání řádků do
textového souboru. Entitám je také možné přidat animace, zatím Sanguine Genesis
obsahuje pouze tři typy akcí, kterým lze animace dodat, nové akce lze do programu
dopsat. Do hry je také možné přidat nové schopnosti a statusy modifikujíci chovaní
entit. Schopnosti a statusy je třeba naprogramovat a zaregistrovat do seznamu.
Požadavek (4) Hra obsahuje savanu a deštný les s odlišnými zvířaty, budovami

a strategiemi pro ovládání mapy. Savana má menší požadavky na živiny, může se
tak rychleji rozšiřovat a využívat tak větší plochu, deštný les dokáže lépe využít
vlastněnou půdu a má více vodních rostlin.
Požadavek (5) Sanguine Genesis obsahuje obrázky pro čtverečky mapy a ani-

mace pro entity. Většina entit obsahuje pouze jeden výchozí obrázek, pouze některé
obsahují animace.
Požadavek (6) Sanguine Genesis obsahuje uživatelské rozhraní typické pro

moderní RTS. Entity na mapě lze volit pomocí obdélníku, pomocí kterého je také
možné provádět s entitami množinové operace. Zvolené entity a jejich schopnosti
jsou zobrazeny v dolním panelu, je možné je vybírat pomocí myši i pomocí
klávesnice. Hra také obsahuje kontrolní skupiny pro ukládání entit a fronty příkazů.
Požadavek (7) Sanguine Genesis obsahuje navigaci jednotek na mapě pomocí

flow fieldů. Tato metoda umožňuje rychle vyhledávat cestu pro větší množství
jednotek, ale okolo překážek vyhledává pouze pravoúhlé cesty. Algoritmus pro
vyhledávání cesty je vykonáván ve vedlejším vlákně.
Požadavek (8) Sanguine Genesis obsahuje fog of war, viditelnost je rozlišována

pouze u celých čtverečků mapy. Pro plynulejší běh hry je výpočet viditelnosti
vykonáván ve vedlejším vlákně.
Požadavek (9) Sanguine Genesis obsahuje umělou inteligenci, která dovede

stavět budovy a posílat jednotky do útoku na nepřítelovu základnu. Pro napro-
gramování vlastní umělé inteligence stačí implementovat příslušné rozhraní.

Požadavky se podařilo splnit, podle Našich očekávání. V budoucnu je možné
hru rozšířit o další entity a animace stávajících entit, lepší umělou inteligenci nebo
minimapu.
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A. Přílohy
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A.1 Uživatelská dokumentace
V této kapitole je popsáno ovládání programu, pravidla hry a přidávání nových

dat do hry. Hru není třeba instalovat, lze přímo spustit. Spustitelný soubor
SanguineGenesis.exe se nachází v adresáři SanguineGenesis v elektronických
přílohách. Ke spuštění programu je třeba mít operační systém Windows 10.
Pro úspěšné spuštění hry samotné je třeba mít verzi OpenGL API alespoň 3.1.
Aktuálnější verzi OpenGL lze získat aktualizací ovladačů grafické karty.

Minimální konfigurace, na které byl běh aplikace otestován:

Operační systém Windows 10

Procesor Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.0GHz

GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

Verze OpenGL OpenGL 4.6

A.1.1 Tutorial
V této kapitole si na příkladech popíšeme ovládání hry a okna editoru.

První hra

Po spuštění programu se otevře okno hlavního menu. Toto okno se skládá
z několika panelů. Nás budou v tuto chvíly zajímat pouze panely Load map a Play
vyznačené na obrázku A.1. Před zapnutím hry je třeba načíst mapu, na které se
bude hra odehrávat. Pro načtení mapy nejprve klikněme na šipku rozevíracího
seznamu, díky které se zobrazí seznam názvů již existujících map. Kliknutím
vyberme mapu s názvem Tutorial. Kliknutím na tlačítko Load potvrďme načtení
mapy. V černém poli vpravo nahoře by se měl objevit obrázek mapy a pod ním
název této mapy. Musíme zvolit biom, za který budeme hrát. Biom je určen
přepínačem v panelu Faction panelu Play. Ještě musíme zvolit typ protihráče,
proti kterému budeme hrát. V panelu Play zvolme v rozevíracím seznamu AI
možnost Tutorial AI. Kliknutím na tlačítko Play spusťme hru.

Po spuštění hry by měla obrazovka vypadat jako na obrázku A.2. Hra se
odehrává v tropickém pásu, ve kterém proti sobě soupeří biomy savana a deštný
les. Mapa je pokryta čtverečky určujícími, kterému biomu toto území patří. Okolo
stromu uprostřed obrazovky se nachází čtverečky savany, biomu, za který právě
hrajeme. Okolo nich se nachází čtverečky, které nepatří savaně ani deštnému lesu –
patří neutrálnímu biomu.
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Obrázek A.1: Hlavní okno hry. Zeleně jsou označeny panely Load map a Play.

Obrázek A.2: Obrazovka hry po spuštění.
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Strom uprostřed obrazovky je naše hlavní budova. Pomocí něj lze stavět další
rostliny. Postavme novou rostlinu. Nejprve zvolme náš strom – BAOBAB, to
provedeme tak, že podržíme levé tlačítko myši v libovolném bodě mapy a poté ho
přetáhneme do nějakého bodu mapy, tak aby zobrazený bílý obdělník protínal
podstavu baobabu, jako na obrázku A.3. Podstava baobabu se rozsvítí žlutě a ve
spodním panelu se zobrazí informace o něm. Nás nyní zajímá pouze panel napravo
s oranžovými tlačítky. Tato tlačítka jsou schopnosti, které rostlina umí používat.
Při najetí myši na tato tlačítka se napravo od nich objeví jejich název a popis toho,
co dělají. Chceme postavit rostlinu pandani, které odpovídá druhé schopnosti zleva.
V popisu schopnosti se dočteme, že tato schopnost postaví budovu na zadaném
uzlu mapy (čtverečku). Tento uzel musí splňovat podmínky, které jsou v popisu
popsány — musí se nacházet na území savany, na zemi a kvalita jeho půdy musí
být alespoň nízká. Všechny tyto podmínky naše uzly savany splňují, můžeme ji
tedy postavit.

Obrázek A.3: Obrazovka hry po spuštění.
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Klikněme na schopnost k stavbě pandani a poté pravým tlačítkem myši zvolte
místo, kam má být tato rostlina postavena. Pokud je zvoleno nevhodné místo
k stavbě, do textového pole v horní části obrazovky je vypsána chybová hláška.
Postavení nové rostliny stálo baobab nějaké množství energie, indikátor energie
je zelený obdélník, který se nachází nad budovou. Tento indikátor je zobrazen,
pouze když energie nenabývá maximální hodnoty. Množství energie lze také zjistit
z tabulky v panelu dole nalevo. Tato tabulka zobrazuje i další vlastnosti rostliny,
ke kterým se později vrátíme. Pod touto tabulkou se nachází fronta aktuálně
vykonávaných příkazů. Pokud zvolíme nově postavenou rostlinu, v její frontě se
nachází jeden příkaz – příkaz k růstu. Stejně jako u schopností lze na příkaz najet
myší a zobrazit si tak o něm informace. Rostlina může začít používat schopnosti
až poté, co bude tento příkaz dokončen. V popisu příkazu se dočteme, že rostlina
poroste, dokud nedosáhne maximální energie. Postup dokončení tohoto příkazu
(v tomto případě množství energie) indikuje ukazatel průběhu nalevo od fronty.

Obrázek A.4: Nově postavená budova. Zeleně je zvýrazněna fronta příkazů a seznam
chybových hlášek.
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Po nějaké době po postavení pandani se začnou uzly neutrálního biomu pře-
měňovat na uzly savany a některé uzly savany zvýší svou kvalitu. Každý uzel
obsahuje nějaké množství aktivních živin. Pokud neutrální uzel dosáhne dostateč-
ného množství aktivních živin a sousedí s uzlem některého biomu, je přeměněn na
uzel tohoto biomu. Rostliny příjmají aktivní živiny svého biomu a přeměňují je na
energii. Uzel má kromě aktivních živin i pasivní živiny, ty ale nelze přímo čerpat.
Některé rostliny dovedou přeměňovat pasivní živiny okolních uzlů na aktivní.
pandani patří mezi tyto rostliny.

Množství aktivních a pasivních živin uzlů lze zobrazit stisknutím klávesy
T . Mapa po stisknutí tohoto tlačítka je na obrázku A.5. Ke každému uzlu se
zobrazí čtvereček, ukazující kolik je v něm živin. V pravém dolním rohu se nachází
množství aktivních živin, v levém horním rohu se nachází množství aktivních
živin. Jedna jednotka pasivní živiny je přeměněna na deset jednotek aktivních
živin. Množství živin nikdy neklesne pod nulu a je shora omezeno.

U uzlů se také rozlišuje kvalita půdy, která je závislá na biomu a množství
aktivních živin. Uzel savany s alespoň dvaceti aktivními živinami má nízkou kvalitu
půdy. Uzel s alespoň padesáti živinami má střední kvalitu půdy. Vysokou kvalitu
půdy nemůže uzel savany dosáhnout, tu má pouze deštný les. Pokud má uzel
savany méně než dvacet aktivních živin, přemění se zpět na neutrální biom. Uzly
s různou kvalitou půdy jsou znázorněny pomocí různých textur. V savaně je uzel
se střední kvalitou půdy znázorněn světle zelenou texturou.

Obrázek A.5: Ukazetele živin.
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Poté co pandani přestane růst, můžeme postavit další rostlinu, tentokrát i tu,
vyžadující vyšší kvalitu půdy. Zvolme pandani a poté zvolme schopnost s názvem
BUILD EUCALYPTUS. Stavba této budovy probíhá stejným způsobem, jako
stavba pandani, má ale vyšší nároky na půdu. V tabulce vlastností schopnosti se
dočteme, že eukalyptus má velikost dva, zabírá tedy 2x2 uzly. Všechny uzly, na
kterých má být eukalyptus postaven musí splňovat podmínky této schopnosti. Při
volbě cílového uzlu volíme levý dolní uzel této budovy. V tabulce se schopnostmi
se nachází i další užitečné informace, jako je cena budovy, vzdálenost, na kterou
může být budova postavena, nebo typ cíle, kterým je při stavbě budovy vždy uzel.

Mezitím co eukalyptus roste můžeme postavit Naši první jednotku. Jednotky
se od budov liší tím, že se mohou volně pohybovat po mapě. Zvolme pandani
a klikněme na schopnost CREATE KANGAROO. Typ cíle této schopnosti je
Nic, schopnost je tedy použita ihned po kliknutí. Do fronty příkazů aktuální
rostliny se zařadil nový příkaz, pojmenovaný podle použité schopnosti. Příkazy
lze z fronty odebírat pravým kliknutím, nebo i přidávat další příkazy do fronty
použitím schopnosti se stisknutou klávesou Shift. Poté co je příkaz dokončen,
vedle pandani se objeví klokan. Každá jednotka zabírá nějaké množství vzduchu,
každý strom nějaké množství vzduchu vytváří. Množství zabraného vzduchu
nesmí přesáhnout množství vytvořeného vzduchu. Celkové množství zabraného
a vytvořeného vzduchu je zapsáno v levé, horní části okna.

S pomocí nově vytvořeného klokana můžeme prozkoumat okolí (viditelná je
pouze část mapy v okolí spřátelených jednotek a budov). Použijme schopnost
MOVE TO na některý bod na mapě (klokan má dvě schopnosti pro pohyb –
MOVE TO a UNBR MOVE TO, je jedno, kterou použijeme, tyto schopnosti se
liší pouze tím jestli se má bránit při napadení jiným zvířetem). Klokan se začne
pohybovat do tohoto bodu, jak je vidět na obrázku A.6. MOVE TO lze zadat
i pouze levým kliknutím na mapu bez označení této schopnosti. Mapu lze posouvat
posunutím myši do některého z okrajů obrazovky. Klávesou G lze vycentrovat
mapu na aktuálně zvolenou entitu.

Obrázek A.6: Klokan prozkoumávající mapu.
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Během prozkoumávání mapy můžeme narazit na budovy, jejichž podstava je
zbarvená šedě, nebo červeně. Šedé podstavy odpovídají budovám neutrálního
biomu, jsou to kameny, které pouze blokují cestu. Červená podstava odpovídá enti-
tám (jednotkám a budovám) nepřátelského hráče. Klokan má schopnost ATTACK
sloužící k poškozování nepřátel. Parametry poškození jsou určeny vlastnostmi
zvířete – Att damage (velikost poškození), Att period (doba mezi dvěma útoky)
a Att distance (maximální vzdálenost od cíle). Dostatečné přiblížení se k cíli
zajišťují schopnosti automaticky (ATTACK je stejně jako MOVE TO rozdělena
na dvě kopie, podle toho jestli se má zvíře při pohybu bránit). Schopnost může
být použita přímým kliknutín na cílovou entitu stejně jako schopnost Move to.

Zaútočme s klokanem na některou z nalezených budov (pokud žádná budova
nalezena nebyla, napravo od základny se nachází kámen, na který můžeme zaúto-
čit). Klokan útočící na kámen je na obrázku A.6. Klokan dává budovám snížené
poškození, nemá totiž vlastnost Mech dmg (mechanické poškození), hodí se ale
k požkozování rostlin, čímž se dostáváme k další schopnosti – HERBIVORE EAT.
Tato schopnost mu umožňuje regenerovat energii konzumací rostlin, nebo živin
z uzlů biomů. Při konzumaci rostlin dává cíli poškození. Energii zvířata regenerují
pouze pomocí konzumace potravy, býložravci používají schopnost HERBIVORE
EAT, masožravci schopnost CARNIVORE EAT (masožravci se živý usmrcenými
zvířaty).

Obrázek A.7: Klokan útočící na kámen.
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Energii potřebují zvířata k používání schopností. Většina zvířat má nějakou
schopnost, za kterou mohou energii utratit. Klokan má schopnost Jump, která
umožní skočit na krátkou vzdálenost. Během skoku nemůže být na klokana použita
žádná schopnost, což je znázorněno bílou barvou podstavy (pouze pokud není
jednotka zvolena, pokud je jednotka zvolena, barva podstavy je vždy žlutá).

Eukalyptus by měl být už vyrostlý, pojďme tedy postavit nějaké větší zvíře.
Zároveň postavme ještě jedno zvíře z pandani. Zvolme oba tyto stromy, v seznamu
entit uprostřed dolního panelu se nyní nachází dvě položky, jedna pro každý zvolený
strom. Klávesou Tab můžeme mezi těmito položkami přepínat. U Eucalyptu
použijme schopnost ke stavbě indického slona, u pandani postavme surikatu
(MEERKAT). Schopnosti můžeme zvolit také pomocí klávesových zkratek, jejichž
mapování je znázorněno na obrázku A.8.

Q W E R

A S D F

Y X C V

Obrázek A.8: Klávesové zkratky pro schopnosti.

Pandani a eukalyptus jsou budovy, které budeme používat k produkci zvířat po
zbytek hry, hodilo by se je tedy moci používat, i když nebudou ve viditelné části
mapy. K tomuto účelu slouží kontrolní skupiny, do kterých je možné si některé
entity uložit. Seznam kontrolních skupin se nachází nad seznamem zvolených entit,
je indexován čísly 1–6. Tato čísla odpovídají klávese, kterou je třeba stisknout
pro načtení všech entit ze skupiny. Na začátku hry jsou skupiny prázdné, lze do
nich načíst zvolené entity stisknutím Shift a klávesy příslušné skupiny. Načtěme
pandani a eukalyptus do skupiny číslo 1. Nejprve zvolme pandani a eukalyptus,
pokud dosud nejsou zvoleny, a stiskněme klávesy Shift a 1. První skupina by měla
změnit barvu na oranžovou a vedle klávesové zkratky by se měl zobrazit počet
entit ve skupině. Pro usnadnění volby jednotek jsou také k dispozici množinové
operace se zvolenými jednotkami, při držení Shift při volbě jednotek jsou nové
jednotky přidány k aktuálně zvoleným jednotkám, při držení Ctrl jsou nové
jednotky odečteny od aktuálně zvolených jednotek.

V tomto momentě by už surikata mohla být postavená. Surikata je masožravec,
vlastní tedy zmiňovanou schopnost CARNIVORE EAT. Surikata se hodí pro
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hlídání území, k čemuž používá schopnost APPLY FAR SIGHT. Odveďme surikatu
do části mapy, která není viditelná a poté použijme schonost APPLY FAR SIGHT.
Surikatě získá status FAR SIGHT, který zvětší její dosah viditelnosti. Statusy
modifiikují některé vlastnosti nebo chování entit. Seznam statusů se nachází pod
frontou příkazů. Při najetí myši na status se o něm zobrazí informace ve stejném
okně, jako u schopností. V popisu tohoto statusu je popsáno jakým způsobem
vlastnosti entity modifikuje, případně jak je možné ho ztratit. FAR SIGHT je
ztracen poté, co se zvíře pohne z místa.

Poté, co je postaven slon indický, se můžeme vydat do útoku na nepřítele. Před
vyražením do útoku ještě doplňme slonovy energii, konzumací trávy některého
z Našich uzlů, tak aby měl alespoň 75 energie. Zvířata začínají pouze s polovičním
množstvím maximální energie, některé schopnosti ale stojí více energie, proto je
vhodné, aby se zvířata s drahými schopnostmi před vysláním do útoku najedla.
Slon indický je obléhací jednotka, která se hodí jak na poškozování budov, tak
na souboje s nepřáteli. Dostává snížené poškození díky vlastnosti Thick skin.
Nepřátelské území se nachází v pravé části mapy, za protékající řekou, jak je vidět
na obrázku A.9. Když zadájme všem Našim zvířatům příkaz k pohybu na toto
území, pouze slonu půjde přímo, ostatní zvířata půjdou oklikou přes mělkou část
vody. To je dáno tím, že slon se může pohybovat ve vodě, zatímco surikata a klokan
ne. Vlastnost určující kde se může zvíře pohybovat je Movement. Rychlost, se
kterou se zvíře bude pohybovat na suchu a ve vodě určují vlastnosti Speed land
a Speed water.

Obrázek A.9: Nepřátelská základna.
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Po dostatečné přiblížení se k nepřátelské základně uvidíme strom chráněný
šimpanzi. Tento strom je hlavní strom deštného lesa, na této mapě je to také jediná
budova deštného lesa. Hra je vyhrána po zničení všech budov nepřítele. Před
zničením stromu může být vhodné zabít některé šimpanze, a snížit tak poškození,
které naše zvířata dostanou. Pokud zdraví klesne nejvýše na nulu, zvíře umírá
a přeměňuje se na mrtvé zvíře – cíl schopnosti CARNIVORE EAT. Mrtvá zvířata
nepatří žádnému hráči, jsou součástí neutrálního biomu. Stejně tak po snížení
zdraví nejvýše na nulu umírají i stromy, na jejich místě vznikne mrtvý strom.

Šimpanzi útočí házením kamenů, při útoku na jednoho ze šimpanzů začnout
na Naši jednotku útočit i okolní šimpanzi. K odstranění tohoto problému můžeme
použít slonovu schopnost PULL, pomocí které si slon k sobě přitáhne vzdálenou
jednotku. Je možné, že během souboje některá naše zvířata umřou, to nevadí,
můžeme pomocí Našich budov postavit další zvířata. Zvířatům vytvořeným bu-
dovou můžeme přímo nastavit místo, kam mají po vytvoření dojít, nová zvířata
tak automaticky dojdou k naší armádě. K tomu slouží schopnost RALLY POINT,
která pro každou budovu toto místo nastaví. Při použití schopnosti skupinou
entit použijí tuto schopnost všechny entity, které ji vlastní, RALLY POINT tedy
není třeba zadávat eukalyptu a pandani zvlášť. Při zadávání schopností entitám,
které mají už zadané příkazy je třeba použít Shift, jinak nový příkaz přepíše
všechny původní. Mezerníkem je možné zvolit všechny entity stejného typu, jako
má aktuálně zvolená entita.

Po zničení nepřítelova stromu jsme vyhrály hru, objeví se panel, který nám
to oznámí. Po odkliknutí tohoto panelu je možné pokračovat v ovládání svých
entit. Ukončení hry je provedeno pomocí tlačítka v menu. Menu se otevře tla-
čítkem vpravo nahoře s nápisem Menu. Menu obsahuje tři tlačítka – Resume,
pro pokračování ve hře, Options, pro otevření menu s dalšími možnostmi, a Exit,
pro ukončení hry. Hru je možné ukončit, i pokud ještě nebyla dohrána, není ale
možné v ní později pokračovat. Menu s dalšími možnostmi obsahuje zaškrtávací
pro zobrazení živin, pro zobrazení celé mapy a pro zobrazení technických detailů
k pohybu zvířat (tato možnost slouží k ladění programu).

V tomto tutorialu byly pokryto ovládání a koncepty hry natolik, aby mohl hráč
začít hru hrát sám. Většina entit nebyla tímto tutorialem pokryta, ale z popsaných
vlastností entit by nemělo být složité nahlédnout, jak se bude entita chovat.
Vlastnosti entit jsou zrekapitulované v kapitole Entity A.2.2. V této kapitole jsou
také popsány konkrétní entity se svými schopnostmi a statusy. Před spuštěním
hry je také možné zaškrtnout políčko Test animals, které vytvoří několik kusů
každého zvířete, použitelných k vyzkoušení vlastností a schopností.

Při spuštění hry je vhodné si zvolit protihráče Default AI. Hra obsahuje další
dvě předdefinované mapy Map1 a Map2. Hráč si může také vytvořit svou vlastní
mapu pomocí editoru map popsaného v další kapitole.
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Vytvoření vlastní mapy

Hlavní menu slouží také jako editor pro vytváření nových map. Vytvořme
novou mapu s názvem "First_editor_map"s rozměry 50x50. K vytvoření nové
mapy slouží panel New map vyznačený na obrázku A.10. Před vytvořením mapy
musíme zadat mapě rozměry a název. Velikost nové mapy je určena číselníky
Width a Height. Rozměry mapy mohou být pouze v rozsahu 30–80. Do textového
pole se zadá název nové mapy, v názvu mohou být pouze alfanumerické znaky
a podtržítko. Po nastavení všech parametrů klikněme na tlačítko New, které novou
mapu vytvoří a rovnou načte.

Obrázek A.10: Vytvoření nové mapy.

Vytvořená mapa je prázdná, neobsahuje žádné budovy, živiny a je na ní pouze
terén země. Pro přidávání nových věcí do mapy slouží panel Draw options. V levé
části tohoto panelu se nachází nástroje pro kreslení nových věcí do mapy. Nejprve
přidejme do mapy vodu. K změně terénu slouží první tři položky přepínače.
Výchozí hodnota (Deep water) slouží ke přidávání hluboké vody, zbylé dvě slouží
k přidávání mělké vody (Shallow water) a země (Land). Zvolme nástroj, který
chceme použít a poté kresleme do mapy napravo jako do obrázku. Velikost štětce
je možné změnit číselníkem Brush size. Možnosti terénu jsou vyznačené na obrázku
A.11.
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Obrázek A.11: Změna terénu.

Ke změně množství živin (pasivních) slouží další dva nástroje: Nutrients pro
přidávání živin a Erase nutrients pro odebírání živin. Živiny se do mapy kreslí
stejně jako terén. V mapě jsou znázorňovány jasem, čím menší jas, tím méně živin.
Velikost štětce je také ovlivněna číselníkem Brush size, navíc lze nastavit jak moc
živin má být přidáváno pomocí číselníku Nutrients rate. Možnosti nástroje živin
jsou vyznačeny na obrázku A.12.

Obrázek A.12: Přidávání živin.
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Posledními dvěma nástroji jsou do mapy přidávány a odebírány budovy. Pomocí
Add building jsou do mapy přidávány budovy určené přepínačem v panelu napravo.
Je možné přidat hlavní budovu jednoho z hráčů (Main player 0, Main player 1),
kámen (Rock) a velký kámen (Big rock). Možnosti přidávání budov jsou vyznačeny
na obrázku A.13. Budovy se nesmí překrývat a nesmí být umístěny do vody. Hlavní
budova každého z hráčů se musí na mapě nacházet nejvýše jednou (k spuštění hry,
musí být přítomny hlavní budovy obou hráčů). Chybové hlášky jsou vypisovány
do textového pole nahoře. K odebrání budovy slouží nástroj Remove building.

Obrázek A.13: Přidávání budov.

Po vytvoření mapy je možné buď přímo začít novou hru nebo mapu uložit.
Mapa se ukládá tlačítkem Save v panelu Load map vlevo dole. Po uložení mapy již
není možné ji měnit, k umožnění změny slouží tlačítko Edit. Aktuálně načtenou
mapu lze také smazat pomocí tlačítka Delete.

Přidávání entit

Do hry je možné přidávat vlastní entity. Informace o entitách jsou uloženy v ad-
resáři GameLogic\Data\Entities, v souborech Animals.csv, Plants.csv a Structu-
res.csv. Řádky těchto souborů určují jednotlivé entity. Na prvním řádku každého
z těchto souborů se nachází hlavičky, určující jakou vlastnost daný sloupeček
určuje. Vlastnosti odpovídají vlastnostem popsaným v kapitole o entitách. Čí-
selné vlastnosti jsou popsány pomocí čísel (racionální čísla používají desetinou
tečku), pravdivostní hodnoty pomocí hodnot "yes"a "no", textové řetězce jsou
psány velkými písmeny s podtržítkem místo mezery. Typy sloupců jsou následující:

name Textový řetězec.

max health Přirozené číslo.

max energy Přirozené číslo.
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physical Pravdivostní hodnota.

size Přirozené číslo.

energy cost Přirozené číslo.

biome Textový řetězec s hodnotami SAVANNA, RAINFOREST, DEFAULT.

terrain Textový řetězec s hodnotami LAND, SHALLOW_WATER, DEEP_-
WATER.

soil quality Textový řetězec nabývající hodnot BAD, LOW, MEDIUM, HIGH.

building distance Racionální číslo.

view range Racionální číslo.

blocks vision Pravdivostní hodnota, určující jesli je skrz budovu vidět.

roots distance Racionální číslo.

food energy regen Racionální číslo.

food eating period Racionální číslo.

radius Přirozené číslo.

attack damage Racionální číslo.

attack distance Racionální číslo.

attack period Racionální číslo.

mechanical damage Pravdivostní hodnota.

dps Při parsování entity není použit.

speed land Racionální číslo.

speed water Racionální číslo.

movement Textový řetězec nabývající hodnot LAND, WATER, LAND_WA-
TER.

thick skin Pravdivostní hodnota.

diet Textový řetězec nabývající hodnot HERBIVORE, CARNIVORE.

spawning time Racionální číslo.

abilities Seznam schopností oddělených středníkem. Některé schopnosti mají
parametr, který je napsán za název schopnosti a je oddělen dvojtečkou.
Možné hodnoty schopností bez parametru jsou unbreakableMoveTo, moveTo,
unbreakableAttack, attack, rallyPoint, eat, poisonousSpit, activateSprint,
piercingBite, consumeAnimal, jump, activateShell, pull, bigPull, farSight,
knockBack, climbPlant, enterHole, exitHole, fastStrikes, improveStructure,
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chargeTo, kick. Možné hodnoty schopností s parametrem jsou build, spawn,
create. Build má jako parametr název budovy, spawn a create mají jako
parametr název zvířete.

statuses Seznam statusů, které entita získá při svém vytvoření, oddělených
středníkem. Může mít pouze jednu hodnotu holeSystem.

Po přidání nové entity je ještě třeba přidat její animace. Animace se nachází
v texturovém atlasu. V adresáři Images se nachází obrázek atlas.png, ve kterém
jsou uloženy obrázky animací, struktura animací je popsána v XML souboru
atlas.xml.

V tomto odstavci popíšeme některé základní koncepty XML, pro čtenáře,
který se nikdy s XML nesetkal. Soubor formátu XML se skládá z elementů,
které sdružují související data. Každý element začíná otevírací značkou a končí
uzavírací značkou. Značky obsahují název elementu, ohraničený ostrými závor-
kami, koncová značka má navíc před názvem lomítko. Příklad elementu: <En-
tity></Entity>. Mezi těmito značkami se nachází vnitřek elementu. Uvnitř
elementu může být další element. Příklad elementu Entity s jedním podele-
mentem Animation: <Entity><Animation></Animation></Entity>. Entity také
mohou mít atributy, které mají přiřazeny hodnoty. Příklad elementu Entity
s jedním atributem EntityType, který má hodnotu BAOBAB: <Entity Entity-
Type="BAOBAB"></Entity>.

Všechna data se nachází v elementu Atlas. Všechny animace entit se nachází
v jeho prvním podelementu – Entities. Každý element Entity určuje animace
jedné entity. Atribut EntityType určuje název entity, které animace patří. Každý
podelement Animation popisuje jednu animaci, obsahuje elementy Image určující
obrázky v pořadí, ve kterém jdou po sobě v animaci. Element Image určuje
svými atributy polohu a rozměry obrázku v atlasu. Obrázky jsou v atlasu uloženy
v pomyslné čtvercové mřížce, s délkou strany čtverečku 64 pixelů. Element Image
používá souřadnice (i rozměry) vzhledem k této mřížce, tedy v násobcích 64
pixelů. Image může mít také atribut Duration, který v sekundách určuje jak
dlouho má být obrázek zobrazen. Výchozí hodnota Duration je 0.5. Element
Animation obsahuje atributy určující střed obrázku (místo, vzhledem ke kterému
bude obrázek vykreslován) a akci, které animace odpovídá. Ve hře jsou zobrazovány
akce pro entitu v nečinném stavu (IDLE), běžící zvíře (RUNNING) a útočící
zvíře (ATTACKING). Animace pro všechny akce by měly být periodické. Pokud
animace pro akci není uvedena, je pro akci použita animace akce IDLE. Pokud
ani tato animace není uvedena, je vykreslen otazník. Přesná sturktura atlasu je
popsána XSD schématem uloženém v souboru XMLAtlasSchema.xsd.

102



A.2 Pravidla hry
V této kapitole jsou popsána pravidla hry. Informace v obrázcích a tabulkách

pochází přímo ze hry, jsou tedy psány v angličtině.

A.2.1 Stav uzlu mapy
Stav uzlu mapy je určen následujícími vlastnostmi: terénem, biomem a ak-

tivními a pasivními živinami. Další vlastností uzlu je kvalita půdy. Pro daný
biom a terén lze jednoznačně určit kvalitu půdy z množství aktivních živin. Tento
vztah je uveden v tabulce A.2. Tato tabulka také ukazuje vzhled uzlu s danými
parametry. Při dosažení požadovaného počtu živin se uzel neutrálního biomu
přemění na uzel savany (deštného lesa), pokud přímo sousedí s alespoň jedním
uzlem savany (deštného lesa). Pokud sousedí s uzly obou biomů, přemění se na
uzel toho biomu, který s ním sousedí s více uzly (pokud takový neexistuje, biom
zůstane neutrální). Kvalita půdy uzlu biomu se zvýší hned, jak tento uzel dosáhne
požadovaného množství aktivních živin. Některé rostliny dovedou přeměňovat
pasivní živiny uzlu na aktivní, množství přeměněných živin závisí na kvalitě půdy.
Tato závislost je popsána tabulkou A.1.

Soil quality Generated nutrients
BAD 1
LOW 1

MEDIUM 1.5
HIGH 2

Tabulka A.1: Počet živin vygenerovaný v kořenovém uzlu za sekundu v závisloti
na kvalitě půdu.
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NEUTRAL BIOME
Terrain Min nutrients Soil quality Texture

LAND 0 BAD

SHALLOW WATER 0 BAD

DEEP WATER 0 BAD

SAVANNA
Terrain Min nutrients Soil quality Texture

LAND 20 LOW

LAND 50 MEDIUM

SHALLOW WATER 20 LOW

DEEP WATER 20 LOW

RAINFOREST
Terrain Min nutrients Soil quality Texture

LAND 40 LOW

LAND 60 MEDIUM

LAND 80 HIGH

SHALLOW WATER 20 LOW

DEEP WATER 20 LOW

Tabulka A.2: Závislost kvality půdy na biomu, terénu a množství aktivních živin.
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A.2.2 Entity
Entity jsou objekty, které se nachází na mapě. Dělí se na jednotky a budovy.

Budovy se dále dělí na stromy a struktury. Technologické stromy savany a deštného
lesa jsou zobrazeny na obrázcích A.14 a A.15.

ZEBRA

GIRAFFE

BAOBAB

RHODE 
GRASS

ACACIA

GAZZELE

ELEPHANT 
GRASS

CANDELABRA RHINO

JACKAL BERRY 
TREE

ELEPHANTKANGRAOOPANDANI

KIWI

EUCALYPTUS

TURTLE

WATER 
LETTUCE

HIPPO

LION

KOMODO 
DRAGON

MAJESTIC 
ROCK

INDIAN 
ELEPHANTHOLE

MEERKAT

MIAMBO

HYENAWHISTLING 
THORN

BAOBABSPIKE-THORN

BLACK 
WIDOW

TARANTULA

Obrázek A.14: Technologický strom savany.
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COCONUT 
TREE

BANNANA 
TREE

KAPOC

PITCHER

CHIMPANZEE

BABOON
CANNONBALL 

TREE

GORILLA

RAPTOR

FERN

TYRANNOSAUR

TRICERATOPS

TYRANNOSAUR 
TREECROCODILE

SWORD 
PLANT

ALGAE

ALIGATOR

COBRA

WATER LILY

ANACONDA

PUMA

WALKING 
PALM

BAMBOO

OCELOT PANDA

TEAK ASHOKA

TIGER

CYCAD 
PALM

CYCAD

DODO

MANGROVE

Obrázek A.15: Technologický strom deštného lesa.
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Zvířata

Zvířata jsou entity, které se mohou volně pohybovat po mapě. Hlavním úkolem
zvířat je poškozování nepřátelských entity a ochrana území. Zvířata mají následující
vlastnosti.
Faction Hráč, kterému zvíře patří. Reálný člověk je Player0.

Health Zdraví zvířete / maximální zdraví zvířete. Pokud zdraví klesne nejvýše
na nulu, zvíře umírá a přeměňuje se na mrtvé zvíře – potravu masožravců.

Energy Energie zvířete / maximální energie zvířete. Energie je potřeba k po-
užívání schopností. Množství energie zvířete při úmrtí odpovídá množství
životů vzniklého mrtvého zvířete.

Air Kolik vzduchu zvíře zabírá.

Food regen Množství zregenerované energie při zkonzumování jednoho sousta.

Eating period Doba, po které je jedno sousto zkonzumováno.

Size Velikost zvířete, relativní vzhledem k velikosti uzlu mapy.

Att damage Poškození udělené při jednom útoku.

Att period Doba, po které dojde k útoku.

Att distance Vzdálenost, na kterou může zvíře útočit.

Mech dmg Zvířata bez této vlastnosti dávají snížené poškození budovám.

Speed land Rychlost pohybu po souši (v počtu uběhnutých uzlů za sekundu).

Speed water Rychlost pohybu v mělké i hluboké vodě (v počtu uběhnutých uzlů
za sekundu).

Movement Typ terénu, ve kterém se může zvíře pohybovat.

Thick skin Zvířata s touto vlastností dostávají menší poškození.

Diet Určuje jestli je zvíře masožravé, nebo býložravé. Masožravá zvířata konzu-
mují mrtvá zvířata, býložravá zvířata konzumují rostliny a živiny z čtverečků
savany a deštného lesa.

Physical Pokud zvíře nemá tuto vlastnost, může procházet skrz ostatní entity.
Tato vlastnost bývá deaktivována schopnostmi manipulujícími s polohou
zvířete (např. Jump).

View range Vzdálenost, na kterou zvíře vidí. Zvířata vidí do všech směrů stejně,
nevidí přes některé budovy.

Následuje seznam všech zvířat ve hře. Každé zvíře je popsáno dvěma tabulkami.
Horní tabulka obsahuje název zvířete, pod kterým se nachází obrázek zvířete
a jeho schopnosti a statusy. Schopnosti obsahují nalevo od svého názvu písmeno
A, statusy písmeno S. Některé schopnosti jsou vlastněny většinou zvířat. Tyto
schopnosti jsou uvedeny pouze v tabulce A.3, nejsou v tabulce schopností zvířat.
Schopnosti HERBIVORE EAT a CARNIVORE EAT vlastní pouze zvířata živící
se odpovídajícím typem potravy. V dolní tabulce se nachází vlastnosti zvířat.
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A UNBR MOVE TO
Cost: 0

Distance: -
Target: MOVE TARG

The animal moves to the target.
A MOVE TO

Cost: 0
Distance: -
Target: MOVE TARG

The animal moves to the target. If ani-
mal meets an enemy it attacks it in-
stead.

A UNBR ATTACK
Cost: 0

Distance: -
Target: ENTITY

The animal moves to the target and
then deals repeatedly its attack damage
to the target.

A ATTACK
Cost: 0

Distance: -
Target: ENTITY

The animal moves to the target and
then deals repeatedly its attack damage
to the target. If animal meets an enemy
it attacks it instead.

A HERBIVORE EAT
Cost: 0

Distance: 0.1
Target: HERB FOOD

The commanded herbivore eats plant or
node.

A CARNIVORE EAT
Cost: 0

Distance: 0.1
Target: CARN FOOD

The commanded carnivore eats plant or
node.

Tabulka A.3: Schponosti vlastněné všemi zvířaty.
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ALIGATOR

Health 120 Att damage 15 Movement LAND WATER
Energy 35 Att period 0.6 Thick skin True

Air 2 Att distance 0.1 Diet CARNIVORE
Food regen 3 Mech dmg False Physical True

Eating period 1.5 Speed land 1.5 View range 5
Size 0.8 Speed water 2.5

ANACONDA

A CONSUME
Cost: 35

Distance: 0.1
Target: ANIMAL

The target animal is tepmorarily remo-
ved from the map and then put back on
the map. Animal can only eat twice as
small animals.

S CONSUMED
Duration: 3

Consumed another animal for 3 seconds.

Health 80 Att damage 5 Movement LAND WATER
Energy 40 Att period 0.6 Thick skin False

Air 2 Att distance 0.1 Diet CARNIVORE
Food regen 3 Mech dmg False Physical True

Eating period 1.5 Speed land 1.3 View range 5
Size 1 Speed water 2.5
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BABOON

A CLIMB UP
Cost: 20

Distance: 0.1
Target: PLANT

The animal climbs on the plant.
S ON PLANT

Animals: 1

There are animals on this plant.

Health 80 Att damage 4 Movement LAND
Energy 50 Att period 0.5 Thick skin False

Air 2 Att distance 0.1 Diet CARNIVORE
Food regen 3 Mech dmg False Physical True

Eating period 1.5 Speed land 2.3 View range 5
Size 0.6 Speed water 1

BLACK WIDOW

A POISONOUS SPIT
Cost: 30

Distance: 4
Target: ANIMAL

The animal applies poison to the target
after short period of time. Poison deals
6 damage each 1.2s 4 times.

S POISON
Damage: 6

Tick time: 1.2
Ticks: 4

Deals 6 damage every 1.2 seconds.

Health 90 Att damage 6 Movement LAND
Energy 60 Att period 0.4 Thick skin False

Air 2 Att distance 6 Diet CARNIVORE
Food regen 3 Mech dmg False Physical True

Eating period 1.5 Speed land 2 View range 5
Size 0.6 Speed water 1
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CHEETAH

A APPLY SPRINT
Cost: 20

Distance: 0
Target: NOTHING

The animal gains status SPRINT.
S SPRINT

Increases speed of this animal by 0.4.

Health 60 Att damage 3 Movement LAND
Energy 45 Att period 0.2 Thick skin False

Air 2 Att distance 0.1 Diet CARNIVORE
Food regen 3 Mech dmg False Physical True

Eating period 1.5 Speed land 2.5 View range 5
Size 0.6 Speed water 2

CHIMPANZEE

A CLIMB UP
Cost: 20

Distance: 0.1
Target: PLANT

The animal climbs on the plant.
S ON PLANT

Animals: 1

There are animals on this plant.

Health 55 Att damage 2.5 Movement LAND
Energy 40 Att period 0.5 Thick skin False

Air 1 Att distance 3 Diet HERBIVORE
Food regen 3 Mech dmg False Physical True

Eating period 1.5 Speed land 2 View range 5
Size 0.6 Speed water 1
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COBRA

A POISONOUS SPIT
Cost: 30

Distance: 4
Target: ANIMAL

The animal applies poison to the target
after short period of time. Poison deals
6 damage each 1.2s 4 times.

S POISON
Damage: 6

Tick time: 1.2
Ticks: 4

Deals 6 damage every 1.2 seconds.

Health 90 Att damage 7 Movement LAND WATER
Energy 35 Att period 0.3 Thick skin False

Air 2 Att distance 1.5 Diet CARNIVORE
Food regen 3 Mech dmg False Physical True

Eating period 1.5 Speed land 1.7 View range 5
Size 0.8 Speed water 2.5

CROCODILE

A CONSUME
Cost: 35

Distance: 0.1
Target: ANIMAL

The target animal is tepmorarily remo-
ved from the map and then put back on
the map. Animal can only eat twice as
small animals.

S CONSUMED
Duration: 3

Consumed another animal for 3 seconds.

Health 130 Att damage 20 Movement LAND WATER
Energy 45 Att period 0.8 Thick skin True

Air 3 Att distance 0.1 Diet CARNIVORE
Food regen 3 Mech dmg False Physical True

Eating period 1.5 Speed land 1.6 View range 5
Size 1 Speed water 2.3
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DODO

A BUILD FERN
Cost: 15

Distance: 1
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least BAD soil qulity in
RAINFOREST on LAND to be built.
The building can’t be built on a node
blocked by another entity.

Health 35 Att damage 1.5 Movement LAND
Energy 25 Att period 0.4 Thick skin False

Air 1 Att distance 0.1 Diet HERBIVORE
Food regen 3 Mech dmg False Physical True

Eating period 1.5 Speed land 1.2 View range 5
Size 0.4 Speed water 1

ELEPHANT

A PULL
Cost: 40

Distance: 6
Target: ANIMAL

The animal pulls the other animal to
itself.

Health 140 Att damage 22 Movement LAND WATER
Energy 60 Att period 1.4 Thick skin True

Air 3 Att distance 1.8 Diet HERBIVORE
Food regen 3 Mech dmg True Physical True

Eating period 1.5 Speed land 1.4 View range 5
Size 1 Speed water 1.2

113



GAZZELE

A APPLY SPRINT
Cost: 20

Distance: 0
Target: NOTHING

The animal gains status SPRINT.
S SPRINT

Increases speed of this animal by 0.4.

Health 55 Att damage 1.5 Movement LAND
Energy 30 Att period 0.8 Thick skin False

Air 1 Att distance 0.1 Diet HERBIVORE
Food regen 3 Mech dmg False Physical True

Eating period 1.5 Speed land 2.5 View range 5
Size 0.4 Speed water 1.4

GIRAFFE

A APPLY FAR SIGHT
Cost: 10

Distance: 0
Target: NOTHING

The animal gains status FAR SIGHT.
S FAR SIGHT

Range bonus: 6

Increases view range by 6. Removed if
the animal moves.

Health 90 Att damage 5 Movement LAND WATER
Energy 35 Att period 1.5 Thick skin False

Air 3 Att distance 2 Diet HERBIVORE
Food regen 3 Mech dmg False Physical True

Eating period 1.5 Speed land 2.5 View range 5
Size 1 Speed water 1.5
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GORILLA

A CLIMB UP
Cost: 20

Distance: 0.1
Target: PLANT

The animal climbs on the plant.
S ON PLANT

Animals: 1

There are animals on this plant.

Health 90 Att damage 7 Movement LAND
Energy 80 Att period 0.7 Thick skin False

Air 3 Att distance 0.1 Diet HERBIVORE
Food regen 3 Mech dmg True Physical True

Eating period 1.5 Speed land 2.3 View range 5
Size 0.8 Speed water 2

HIPPO

A CONSUME
Cost: 35

Distance: 0.1
Target: ANIMAL

The target animal is tepmorarily remo-
ved from the map and then put back on
the map. Animal can only eat twice as
small animals.

S CONSUMED
Duration: 3

Consumed another animal for 3 seconds.

Health 90 Att damage 8 Movement LAND WATER
Energy 45 Att period 1.1 Thick skin True

Air 2 Att distance 0.1 Diet HERBIVORE
Food regen 3 Mech dmg True Physical True

Eating period 1.5 Speed land 2 View range 5
Size 1 Speed water 2.4
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HYENA

Health 70 Att damage 5 Movement LAND
Energy 45 Att period 0.6 Thick skin False

Air 2 Att distance 0.1 Diet CARNIVORE
Food regen 3 Mech dmg False Physical True

Eating period 1.5 Speed land 2.1 View range 5
Size 0.8 Speed water 1
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INDIAN ELEPHANT

A PULL
Cost: 75

Distance: 4
Target: ANIMAL

The animal pulls the other animal to
itself.

A BUILD MAJESTIC ROCK
Cost: 90

Distance: 1
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least MEDIUM soil qulity
in SAVANNA on LAND to be built.
The building can’t be built on a node
blocked by another entity.

A IMPROVE STRUCTURE
Cost: 0

Distance: 0.1
Target: STRUCTURE

The animal gives its energy to the
structure.

Health 100 Att damage 21 Movement LAND WATER
Energy 120 Att period 1.3 Thick skin True

Air 3 Att distance 1.5 Diet HERBIVORE
Food regen 3 Mech dmg True Physical True

Eating period 1.5 Speed land 1.6 View range 5
Size 1 Speed water 1.4
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KANGAROO

A JUMP
Cost: 15

Distance: 4
Target: POINT

The animal jumps to the target lo-
cation.

Health 50 Att damage 0.8 Movement LAND
Energy 30 Att period 0.6 Thick skin False

Air 1 Att distance 0.1 Diet HERBIVORE
Food regen 3 Mech dmg False Physical True

Eating period 1.5 Speed land 1.4 View range 5
Size 0.4 Speed water 1

KOMODO DRAGON

A PIERCING BITE
Cost: 30

Distance: 0.1
Target: ANIMAL

The animal deals a large amount of da-
mage to the target.

Health 110 Att damage 22 Movement LAND
Energy 45 Att period 0.6 Thick skin True

Air 3 Att distance 0.1 Diet CARNIVORE
Food regen 3 Mech dmg False Physical True

Eating period 1.5 Speed land 2.2 View range 5
Size 0.8 Speed water 1
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LION

Health 100 Att damage 13 Movement LAND
Energy 70 Att period 0.6 Thick skin False

Air 3 Att distance 0.1 Diet CARNIVORE
Food regen 3 Mech dmg False Physical True

Eating period 1.5 Speed land 2.4 View range 5
Size 0.8 Speed water 1.6
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MEERKAT

A APPLY FAR SIGHT
Cost: 10

Distance: 0
Target: NOTHING

The animal gains status FAR SIGHT.
S FAR SIGHT

Range bonus: 6

Increases view range by 6. Removed if
the animal moves.

A BUILD HOLE
Cost: 15

Distance: 0.5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in SA-
VANNA on LAND to be built. The bu-
ilding can’t be built on a node blocked
by another entity.

A ENTER HOLE
Cost: 0

Distance: 0.1
Target: STRUCTURE

The animal enters HOLE.
Health 40 Att damage 1 Movement LAND
Energy 20 Att period 0.6 Thick skin False

Air 1 Att distance 0.1 Diet CARNIVORE
Food regen 3 Mech dmg False Physical True

Eating period 1.5 Speed land 1.8 View range 5
Size 0.4 Speed water 2
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OCELOT

Health 40 Att damage 2.8 Movement LAND
Energy 25 Att period 0.2 Thick skin False

Air 1 Att distance 0.1 Diet CARNIVORE
Food regen 3 Mech dmg False Physical True

Eating period 1.5 Speed land 2.2 View range 5
Size 0.6 Speed water 1

PANDA

Health 85 Att damage 4 Movement LAND
Energy 40 Att period 0.9 Thick skin False

Air 2 Att distance 0.1 Diet HERBIVORE
Food regen 3 Mech dmg True Physical True

Eating period 1.5 Speed land 2.1 View range 5
Size 1 Speed water 1.5
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PUMA

A CHARGE TO
Cost: 40

Distance: 3
Target: ENTITY

The animal charges to the entity and
deals it 2.5 times of its attack damage.

Health 85 Att damage 4 Movement LAND
Energy 55 Att period 0.4 Thick skin False

Air 2 Att distance 0.1 Diet CARNIVORE
Food regen 3 Mech dmg False Physical True

Eating period 1.5 Speed land 2.2 View range 5
Size 0.8 Speed water 2

RAPTOR

A CHARGE TO
Cost: 40

Distance: 3
Target: ENTITY

The animal charges to the entity and
deals it 2.5 times of its attack damage.

Health 85 Att damage 6 Movement LAND
Energy 65 Att period 0.6 Thick skin True

Air 2 Att distance 0.3 Diet CARNIVORE
Food regen 3 Mech dmg False Physical True

Eating period 1.5 Speed land 2.4 View range 5
Size 0.6 Speed water 2
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RHINO

A KNOCK BACK
Cost: 20

Distance: 0.1
Target: ANIMAL

The animal knocks the target animal
back.

S KNOCK AWAY
Distance: 2

This animal is being knocked away.

Health 100 Att damage 13 Movement LAND
Energy 35 Att period 1.2 Thick skin True

Air 3 Att distance 0.1 Diet HERBIVORE
Food regen 3 Mech dmg True Physical True

Eating period 1.5 Speed land 2 View range 5
Size 1 Speed water 1.4

TARANTULA

A POISONOUS SPIT
Cost: 30

Distance: 4
Target: ANIMAL

The animal applies poison to the target
after short period of time. Poison deals
6 damage each 1.2s 4 times.

S POISON
Damage: 6

Tick time: 1.2
Ticks: 4

Deals 6 damage every 1.2 seconds.

Health 80 Att damage 5 Movement LAND
Energy 45 Att period 0.5 Thick skin False

Air 1 Att distance 5 Diet CARNIVORE
Food regen 3 Mech dmg False Physical True

Eating period 1.5 Speed land 2 View range 5
Size 0.5 Speed water 1
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TIGER

A APPLY FAST STRIKES
Cost: 20

Distance: 0
Target: NOTHING

The animal gains status FAST STRI-
KES.

S FAST STRIKES
Duration: 4

Att speed incr: 0.1

Increases attack speed of animal by 0.1
for 4 seconds.

Health 95 Att damage 6 Movement LAND WATER
Energy 70 Att period 0.3 Thick skin False

Air 3 Att distance 0.1 Diet CARNIVORE
Food regen 3 Mech dmg False Physical True

Eating period 1.5 Speed land 2.3 View range 5
Size 0.8 Speed water 2.2

TRICERATOPS

A KNOCK BACK
Cost: 20

Distance: 0.1
Target: ANIMAL

The animal knocks the target animal
back.

S KNOCK AWAY
Distance: 2

This animal is being knocked away.

Health 130 Att damage 16 Movement LAND
Energy 35 Att period 1.2 Thick skin True

Air 2 Att distance 0.1 Diet HERBIVORE
Food regen 3 Mech dmg True Physical True

Eating period 1.5 Speed land 1.5 View range 5
Size 1 Speed water 1.2
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TURTLE

A APPLY SHELL
Cost: 20

Distance: 0
Target: NOTHING

The animal gains status SHELL.
S SHELL

Gives animal thick skin. Lasts 6 seconds.
Removed if animal moves.

Health 40 Att damage 4 Movement LAND WATER
Energy 40 Att period 0.6 Thick skin True

Air 1 Att distance 0.1 Diet HERBIVORE
Food regen 3 Mech dmg False Physical True

Eating period 1.5 Speed land 1.5 View range 5
Size 1 Speed water 2.2

TYRANNOSAUR

A CHARGE TO
Cost: 40

Distance: 3
Target: ENTITY

The animal charges to the entity and
deals it 2.5 times of its attack damage.

Health 190 Att damage 35 Movement LAND
Energy 80 Att period 1.8 Thick skin True

Air 3 Att distance 0.5 Diet CARNIVORE
Food regen 3 Mech dmg True Physical True

Eating period 1.5 Speed land 1.7 View range 5
Size 1 Speed water 2
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ZEBRA

A KICK
Cost: 20

Distance: 0.1
Target: ANIMAL

The animal kicks the target animal and
removes 30 of its energy.

Health 70 Att damage 2 Movement LAND
Energy 35 Att period 1 Thick skin False

Air 2 Att distance 0.1 Diet HERBIVORE
Food regen 3 Mech dmg False Physical True

Eating period 1.5 Speed land 3 View range 5
Size 0.8 Speed water 1.4
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Budovy

Budovy jsou entity s pevně danou pozicí na mapě. Slouží převážně ke stavbě
dalších zvířat a budov. Budovy se dělí na rostliny a struktury. Vlastnosti budov
jsou následující:

Faction Hráč, kterému budova patří. Reálný člověk je Player0.

Health Zdraví budovy / maximální zdraví budovy. Pokud zdraví klesne nejvýše
na nulu, budova umírá. Umírající rostlina s vlastností Physical se přemění
na strukturu – mrtvý strom.

Energy Energie budovy / maximální energie budovy. Energie je potřeba k pou-
žívání schopností. Množství energie rostliny při úmrtí odpovídá množství
životů vzniklého mrtvého stromu.

Air Kolik vzduchu rostlina vytváří (tuto vlastnost mají pouze rostliny).

Size Velikost budovy.

Root distance Vzdálenost (v maximové metrice) od rostliny, do které sahají
kořeny (tuto vlastnost mají pouze rostliny).

Biome Biom, ve kterém může být budova postavena.

Terrain Terén, ve kterém může být budova postavena.

Soil quality Minimální kvalita půdy potřebná k postavení budovy.

Energy/node Množství energie, které rostlina dokáže přijmout z jednoho koře-
nového uzlu za jednu sekundu (tuto vlastnost mají pouze rostliny).

Physical Pokud budova nemá tuto vlastnost, mohou skrz ni procházet zvířata.

View range Vzdálenost, na kterou budova vidí. Budovy vidí do všech směrů
stejně, nevidí přes některé budovy.

Producer Pokud má rostlina tuto vlastnost, přeměňuje pasivní živiny v kořeno-
vých uzlech na aktivní (tuto vlastnost mají pouze rostliny).

Následuje seznam všech budov ve hře. Každá budova je popsáno dvěma
tabulkami. Horní tabulka obsahuje název budovy, pod kterým se nachází obrázek
budovy a její schopnosti a statusy. Schopnosti obsahují nalevo od svého názvu
písmeno A, statusy písmeno S. Schopnost RALLY POINT vlastní většina budov,
je tedy uvedena pouze v tabulce A.4, není v tabulce schopností budov. V dolní
tabulce se nachází vlastnosti budov.
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A RALLY POINT
Cost: 0

Distance: 1000
Target: POINT

Sets rally point of this building. Created
animals will move to the rally point.

Tabulka A.4: Schponost RALLY POINT.
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ACACIA

A CREATE GIRAFFE
Cost: 45

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new GIRAFFE. It
will move to this entity’s rally point.

A BUILD CANDELABRA
Cost: 90

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least MEDIUM soil qulity
in SAVANNA on LAND to be built.
The building can’t be built on a node
blocked by another entity.

Health 160 Root distance 3 Energy/node 0.03
Energy 120 Biome SAVANNA Physical True

Air 5 Terrain LAND View range 10
Size 2 Soil quality LOW Producer False
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ALGAE

A CREATE ALIGATOR
Cost: 35

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new ALIGATOR.
It will move to this entity’s rally point.

A BUILD SWORD PLANT
Cost: 40

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in
RAINFOREST on SHALLOW WATER
to be built. The building can’t be built
on a node blocked by another entity.

A BUILD ALGAE
Cost: 40

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in
RAINFOREST on DEEP WATER to
be built. The building can’t be built on
a node blocked by another entity.

Health 65 Root distance 2 Energy/node 0.03
Energy 50 Biome RAINFOREST Physical False

Air 1 Terrain DEEP WATER View range 10
Size 1 Soil quality LOW Producer True
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ASHOKA

A CREATE TIGER
Cost: 70

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new TIGER. It will
move to this entity’s rally point.

Health 170 Root distance 3 Energy/node 0.05
Energy 120 Biome RAINFOREST Physical True

Air 5 Terrain LAND View range 10
Size 2 Soil quality MEDIUM Producer False
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BAMBOO

A BUILD TEAK
Cost: 60

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in
RAINFOREST on LAND to be built.
The building can’t be built on a node
blocked by another entity.

A BUILD WALKING PALM
Cost: 90

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least MEDIUM soil qulity
in RAINFOREST on LAND to be built.
The building can’t be built on a node
blocked by another entity.

A BUILD BAMBOO
Cost: 50

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in
RAINFOREST on LAND to be built.
The building can’t be built on a node
blocked by another entity.

A CREATE OCELOT
Cost: 25

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new OCELOT. It
will move to this entity’s rally point.

Health 100 Root distance 3 Energy/node 0.03
Energy 80 Biome RAINFOREST Physical False

Air 2 Terrain LAND View range 10
Size 1 Soil quality LOW Producer True
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BANNANA TREE

A CREATE CHIMPANZEE
Cost: 40

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new CHIMPAN-
ZEE. It will move to this entity’s rally
point.

A BUILD COCONUT TREE
Cost: 80

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in
RAINFOREST on LAND to be built.
The building can’t be built on a node
blocked by another entity.

A BUILD BANNANA TREE
Cost: 60

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in
RAINFOREST on LAND to be built.
The building can’t be built on a node
blocked by another entity.

Health 110 Root distance 3 Energy/node 0.03
Energy 100 Biome RAINFOREST Physical True

Air 3 Terrain LAND View range 10
Size 2 Soil quality LOW Producer True
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BAOBAB

A BUILD RHODE GRASS
Cost: 35

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in SA-
VANNA on LAND to be built. The bu-
ilding can’t be built on a node blocked
by another entity.

A BUILD PANDANI
Cost: 45

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in SA-
VANNA on LAND to be built. The bu-
ilding can’t be built on a node blocked
by another entity.

A BUILD MIAMBO
Cost: 65

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in SA-
VANNA on LAND to be built. The bu-
ilding can’t be built on a node blocked
by another entity.

Health 250 Root distance 3 Energy/node 0.03
Energy 80 Biome SAVANNA Physical True

Air 8 Terrain LAND View range 10
Size 2 Soil quality LOW Producer True

134



CANDELABRA

A CREATE RHINO
Cost: 90

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new RHINO. It will
move to this entity’s rally point.

Health 190 Root distance 3 Energy/node 0.05
Energy 140 Biome SAVANNA Physical True

Air 4 Terrain LAND View range 10
Size 2 Soil quality MEDIUM Producer False

CANNONBALL TREE

A CREATE GORILLA
Cost: 80

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new GORILLA. It
will move to this entity’s rally point.

Health 220 Root distance 3 Energy/node 0.05
Energy 120 Biome RAINFOREST Physical True

Air 5 Terrain LAND View range 10
Size 2 Soil quality MEDIUM Producer False
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COCONUT TREE

A CREATE BABOON
Cost: 50

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new BABOON. It
will move to this entity’s rally point.

A BUILD CANNONBALL TREE
Cost: 90

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least MEDIUM soil qulity
in RAINFOREST on LAND to be built.
The building can’t be built on a node
blocked by another entity.

A BUILD CYCAD
Cost: 45

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least HIGH soil qulity in
RAINFOREST on LAND to be built.
The building can’t be built on a node
blocked by another entity.

Health 140 Root distance 3 Energy/node 0.03
Energy 100 Biome RAINFOREST Physical True

Air 4 Terrain LAND View range 10
Size 1 Soil quality LOW Producer False
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CYCAD

A CREATE RAPTOR
Cost: 65

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new RAPTOR. It
will move to this entity’s rally point.

A CREATE DODO
Cost: 25

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new DODO. It will
move to this entity’s rally point.

A BUILD CYCAD PALM
Cost: 80

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least HIGH soil qulity in
RAINFOREST on LAND to be built.
The building can’t be built on a node
blocked by another entity.

A BUILD CYCAD
Cost: 45

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least HIGH soil qulity in
RAINFOREST on LAND to be built.
The building can’t be built on a node
blocked by another entity.

Health 90 Root distance 3 Energy/node 0.07
Energy 100 Biome RAINFOREST Physical True

Air 2 Terrain LAND View range 10
Size 2 Soil quality HIGH Producer False
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CYCAD PALM

A CREATE TRICERATOPS
Cost: 100

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new TRICERA-
TOPS. It will move to this entity’s rally
point.

A BUILD TYRANNOSAUR TREE
Cost: 120

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least HIGH soil qulity in
RAINFOREST on LAND to be built.
The building can’t be built on a node
blocked by another entity.

Health 190 Root distance 3 Energy/node 0.07
Energy 140 Biome RAINFOREST Physical True

Air 4 Terrain LAND View range 10
Size 2 Soil quality HIGH Producer False
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ELEPHANT GRASS

A CREATE ZEBRA
Cost: 35

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new ZEBRA. It
will move to this entity’s rally point.

A BUILD JACKAL BERRY TREE
Cost: 100

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least MEDIUM soil qulity
in SAVANNA on LAND to be built.
The building can’t be built on a node
blocked by another entity.

Health 120 Root distance 4 Energy/node 0.03
Energy 130 Biome SAVANNA Physical False

Air 2 Terrain LAND View range 10
Size 2 Soil quality LOW Producer True

EUCALYPTUS

A CREATE INDIAN ELEPHANT
Cost: 120

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new INDIAN ELE-
PHANT. It will move to this entity’s
rally point.

Health 180 Root distance 3 Energy/node 0.05
Energy 120 Biome SAVANNA Physical True

Air 3 Terrain LAND View range 10
Size 2 Soil quality MEDIUM Producer False
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FERN

Health 45 Root distance 2 Energy/node 0.03
Energy 0 Biome RAINFOREST Physical False

Air 2 Terrain LAND View range 4
Size 1 Soil quality BAD Producer True

JACKAL BERRY TREE

A CREATE ELEPHANT
Cost: 120

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new ELEPHANT.
It will move to this entity’s rally point.

Health 250 Root distance 3 Energy/node 0.05
Energy 150 Biome SAVANNA Physical True

Air 6 Terrain LAND View range 10
Size 2 Soil quality MEDIUM Producer False
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KAPOC

A BUILD BANNANA TREE
Cost: 60

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in
RAINFOREST on LAND to be built.
The building can’t be built on a node
blocked by another entity.

A BUILD BAMBOO
Cost: 50

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in
RAINFOREST on LAND to be built.
The building can’t be built on a node
blocked by another entity.

A BUILD PITCHER
Cost: 30

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least MEDIUM soil qulity
in RAINFOREST on LAND to be built.
The building can’t be built on a node
blocked by another entity.

A BUILD MANGROVE
Cost: 40

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in
RAINFOREST on SHALLOW WATER
to be built. The building can’t be built
on a node blocked by another entity.

Health 250 Root distance 3 Energy/node 0.03
Energy 80 Biome RAINFOREST Physical True

Air 8 Terrain LAND View range 10
Size 2 Soil quality LOW Producer True
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KIWI TREE

A CREATE TURTLE
Cost: 80

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new TURTLE. It
will move to this entity’s rally point.

A BUILD WATER LETTUCE
Cost: 90

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in
SAVANNA on SHALLOW WATER to
be built. The building can’t be built on
a node blocked by another entity.

Health 140 Root distance 3 Energy/node 0.03
Energy 100 Biome SAVANNA Physical True

Air 4 Terrain LAND View range 10
Size 2 Soil quality LOW Producer False
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MANGROVE

A CREATE ANACONDA
Cost: 30

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new ANACONDA.
It will move to this entity’s rally point.

A BUILD WATER LILY
Cost: 40

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in
RAINFOREST on DEEP WATER to
be built. The building can’t be built on
a node blocked by another entity.

A BUILD ALGAE
Cost: 40

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in
RAINFOREST on DEEP WATER to
be built. The building can’t be built on
a node blocked by another entity.

Health 90 Root distance 3 Energy/node 0.03
Energy 55 Biome RAINFOREST Physical True

Air 3 Terrain SHALLOW WATER View range 10
Size 2 Soil quality LOW Producer True
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MIAMBO

A CREATE HYENA
Cost: 45

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new HYENA. It
will move to this entity’s rally point.

A BUILD WHISTLING THORN
Cost: 70

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in SA-
VANNA on LAND to be built. The bu-
ilding can’t be built on a node blocked
by another entity.

A BUILD MIAMBO
Cost: 65

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in SA-
VANNA on LAND to be built. The bu-
ilding can’t be built on a node blocked
by another entity.

Health 80 Root distance 3 Energy/node 0.03
Energy 80 Biome SAVANNA Physical True

Air 5 Terrain LAND View range 10
Size 2 Soil quality LOW Producer True
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PANDANI

A CREATE MEERKAT
Cost: 20

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new MEERKAT.
It will move to this entity’s rally point.

A CREATE KANGAROO
Cost: 25

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new KANGAROO.
It will move to this entity’s rally point.

A BUILD KIWI TREE
Cost: 65

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in SA-
VANNA on LAND to be built. The bu-
ilding can’t be built on a node blocked
by another entity.

A BUILD EUCALYPTUS
Cost: 80

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least MEDIUM soil qulity
in SAVANNA on LAND to be built.
The building can’t be built on a node
blocked by another entity.

A BUILD PANDANI
Cost: 45

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in SA-
VANNA on LAND to be built. The bu-
ilding can’t be built on a node blocked
by another entity.

Health 100 Root distance 3 Energy/node 0.03
Energy 100 Biome SAVANNA Physical True

Air 3 Terrain LAND View range 10
Size 1 Soil quality LOW Producer True145



PITCHER

A BUILD MANGROVE
Cost: 40

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in
RAINFOREST on SHALLOW WATER
to be built. The building can’t be built
on a node blocked by another entity.

A BUILD PITCHER
Cost: 30

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least MEDIUM soil qulity
in RAINFOREST on LAND to be built.
The building can’t be built on a node
blocked by another entity.

Health 50 Root distance 2 Energy/node 0.05
Energy 40 Biome RAINFOREST Physical False

Air 1 Terrain LAND View range 10
Size 1 Soil quality MEDIUM Producer True
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RHODE GRASS

A CREATE GAZZELE
Cost: 30

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new GAZZELE. It
will move to this entity’s rally point.

A BUILD ELEPHANT GRASS
Cost: 60

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in SA-
VANNA on LAND to be built. The bu-
ilding can’t be built on a node blocked
by another entity.

A BUILD ACACIA
Cost: 75

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in SA-
VANNA on LAND to be built. The bu-
ilding can’t be built on a node blocked
by another entity.

A BUILD RHODE GRASS
Cost: 35

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in SA-
VANNA on LAND to be built. The bu-
ilding can’t be built on a node blocked
by another entity.

Health 80 Root distance 3 Energy/node 0.03
Energy 80 Biome SAVANNA Physical False

Air 3 Terrain LAND View range 10
Size 2 Soil quality LOW Producer True
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SPIKE THORN

A CREATE TARANTULA
Cost: 100

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new TARANTULA.
It will move to this entity’s rally point.

A CREATE BLACK WIDOW
Cost: 120

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new BLACK WI-
DOW. It will move to this entity’s rally
point.

Health 210 Root distance 3 Energy/node 0.03
Energy 150 Biome SAVANNA Physical True

Air 3 Terrain LAND View range 10
Size 2 Soil quality LOW Producer False

SWORD PLANT

A CREATE CROCODILE
Cost: 40

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new CROCODILE.
It will move to this entity’s rally point.

Health 90 Root distance 2 Energy/node 0.03
Energy 60 Biome RAINFOREST Physical False

Air 2 Terrain SHALLOW WATER View range 10
Size 1 Soil quality LOW Producer False
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TEAK

A CREATE PANDA
Cost: 40

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new PANDA. It
will move to this entity’s rally point.

A BUILD ASHOKA
Cost: 80

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least MEDIUM soil qulity
in RAINFOREST on LAND to be built.
The building can’t be built on a node
blocked by another entity.

Health 120 Root distance 3 Energy/node 0.03
Energy 100 Biome RAINFOREST Physical True

Air 3 Terrain LAND View range 10
Size 2 Soil quality LOW Producer False

TYRANNOSAUR TREE

A CREATE TYRANNOSAUR
Cost: 130

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new TYRANNO-
SAUR. It will move to this entity’s rally
point.

Health 250 Root distance 3 Energy/node 0.07
Energy 180 Biome RAINFOREST Physical True

Air 4 Terrain LAND View range 10
Size 2 Soil quality HIGH Producer False
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WALKING PALM

A CREATE PUMA
Cost: 55

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new PUMA. It will
move to this entity’s rally point.

Health 130 Root distance 3 Energy/node 0.05
Energy 110 Biome RAINFOREST Physical True

Air 3 Terrain LAND View range 10
Size 1 Soil quality MEDIUM Producer False

WATER LETTUCE

A CREATE HIPPO
Cost: 45

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new HIPPO. It will
move to this entity’s rally point.

Health 160 Root distance 2 Energy/node 0.03
Energy 60 Biome SAVANNA Physical False

Air 2 Terrain SHALLOW WATER View range 10
Size 1 Soil quality LOW Producer True
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WATER LILY

A CREATE COBRA
Cost: 35

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new COBRA. It
will move to this entity’s rally point.

A BUILD WATER LILY
Cost: 40

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in
RAINFOREST on DEEP WATER to
be built. The building can’t be built on
a node blocked by another entity.

Health 75 Root distance 2 Energy/node 0.03
Energy 50 Biome RAINFOREST Physical False

Air 2 Terrain DEEP WATER View range 10
Size 1 Soil quality LOW Producer True

WHISTLING THORN

A CREATE CHEETAH
Cost: 55

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new CHEETAH. It
will move to this entity’s rally point.

A BUILD SPIKE THORN
Cost: 100

Distance: 5
Target: NODE

The building is built on the target node.
Requires at least LOW soil qulity in SA-
VANNA on LAND to be built. The bu-
ilding can’t be built on a node blocked
by another entity.

Health 140 Root distance 3 Energy/node 0.03
Energy 110 Biome SAVANNA Physical True

Air 4 Terrain LAND View range 10
Size 2 Soil quality LOW Producer False

151



BIG ROCK

Health 50 Biome DEFAULT Physical True
Energy 0 Terrain LAND ViewRange 10

Size 2 Soil quality LOW

HOLE

A EXIT HOLE
Cost: 0

Distance: 0.1
Target: NOTHING

All animals exit the hole.
S HOLE SYSTEM

Animals: 0

Animals can enter the hole system
through this building.

Health 25 Biome SAVANNA Physical True
Energy 0 Terrain LAND ViewRange 10

Size 1 Soil quality LOW
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MAJESTIC ROCK

A CREATE LION
Cost: 70

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new LION. It will
move to this entity’s rally point.

A CREATE KOMODO DRAGON
Cost: 85

Distance: -
Target: NOTHING

The entity creates a new KOMODO
DRAGON. It will move to this entity’s
rally point.

Health 190 Biome SAVANNA Physical True
Energy 120 Terrain LAND ViewRange 10

Size 1 Soil quality MEDIUM

ROCK

Health 50 Biome DEFAULT Physical True
Energy 0 Terrain LAND ViewRange 10

Size 1 Soil quality LOW
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Schopnosti

Schopnosti určují akce, které může entita provádět. Použitím schopnosti vznikne
příkaz, který je přidán do fronty příkazů. Schopnosti mohou mít následující
vlastnosti:

Energy cost Cena, kterou musí entita zaplatit před použitím schopnosti. Pokud
je příkaz odebrán z fronty před provedením schopnosti, je energie navrácena.

Distance Vzdálenost od cíle, na kterou může být schopnost použita.

Self useable Entita dovede tuto schopnost použít sama na sebe.

Only one Při zadávání této schopnosti více entitám bude zadána pouze jedné
z nich.

Target type Typ cíle. Některé schopnosti mohou mít kromě typu na cíl i další
požadavky, ty bývají uvedeny v popisu schopnosti.

Interruptable Příkazy schopností s touto vlastností mohou být odebrány z fronty
příkazů.

Typy cíle mohou být následující:

ENTITY Entita.

PLANT Rostlina.

ANIMAL Zvíře.

STRUCTURE Struktura.

NODE Uzel mapy.

POINT Bod na mapě.

HERB FOOD Potrava býložravců – rostlina nebo uzel savany nebo deštného
lesa.

NOTHING Schopnost nepotřebuje cíl.

CARN FOOD Potrava masožravců – mrtvé zvíře.

MOVE TARG Cíl pohybu – bod mapy nebo entita.

Statusy

Statusy modifikují vlastnosti entity. Vlastnosti různých statusů se liší, jejich
význam plyne z popisu statusu.
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A.3 Elektronické přílohy
Elektronické přílohy obsahují následující adresáře:

SanguineGenesisSource Obsahuje řešení pro Visual Studio 2019.

SanguineGenesis Obsahuje spustitelnou hru.
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