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V této práci se zabýváme problémem výběru akcí pro jednotky v real-time strategických
hrách za použití teoretických nástrojů pro řešení markovovských rozhodovacích problémů.
V úvodních kapitolách představujeme real-time strategické hry jako herní žánr i jako výzkumný problém v oboru umělé inteligence. Následně se věnujeme markovovským rozhodovacím procesům a metodám pro jejich řešení. Navrhujeme řešení problému výběru akcí
pro real-time strategickou hru jako řešení markovovského rozhodovacího problému za pomocí zjednodušeného diskrétního simulátoru real-time strategické hry. Na experimentech
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Kapitola 1
Úvod
Počítačové hry v současné společnosti hrají stále významnější roli — počítačové hry se
staly jednou z nejvýznamnějších složek zábavního průmyslu a herní průmysl svým objemem
předstihuje filmový. Podle průzkumů organizace ESA1 [13] z roku 2006 počet prodaných
kusů počítačových her2 v roce 2005 jen ve Spojených státech amerických přesáhl 228 milionů, a v roce 2006 42 % obyvatel USA již koupilo nebo plánovalo koupit alespoň jednu
počítačovou hru.
Díky rostoucímu výkonu herních počítačů roste úměrně i komplexnost prostředí, ve
kterých se počítačové hry odehrávají, a také komplexnost her samotných. Posledním trendem v počítačových hrách je snaha o co nejvěrnější simulaci herního světa, který by měl
hráč vnímat podobně jako svět skutečný. Díky tomu se z herních prostředí stává zajímavý
prostředek pro vývoj a výzkum umělé inteligence, který výzkumníkům poskytuje snadno
dostupné a flexibilní pracovní prostředí.
Z pohledu hráče je pocit reality v počítačových hrách navovzován především grafickým
ztvárněním hry. Díky obrovskému pokroku na poli grafického hardware lze na současných
počítačích dosáhnout téměř fotorealistického zobrazení herního světa, které bývá podpořeno ještě kvalitním ozvučením. Dojem skutečnosti ale často kazí chování počítačem ovládaných entit — herní umělé inteligence.3 Pokrok ve vývoji herní umělé inteligence není, na
rozdíl od grafiky, jasně viditelný, proto v mnoha hrách bývá tato složka opomenuta a herní
svět, ač je vyobrazený realisticky, působí nepřirozeně a roztříštěně.
The Entertainment Software Association; organizace sdružující společnosti, které se zabývají vývojem
počítačových her, a zastupuje na veřejnosti jejich společné zájmy.
2
Pro účely této práce budeme slučovat do jediné kategorie „počítačové hryÿ hry určené pro počítače
typu PC a hry určené pro specializované herní počítače (tzv. herní konzole). V některých textech jsou tyto
kategorie striktně oddělovány. Pro tuto práci takové dělení není podstatné.
3
Mezi tvůrci počítačových her je obvyklé pojmem umělá inteligence označovat část programu, která
řídí chování postav a dalších entit v herním světě. V této práci, protože je zaměřena na vývoj her, budeme používat pojmenování vžitá mezi herními vývojáři. Pokud by díky tomuto pojmenování mohlo dojít
k záměně významů, bude jasně vymezeno, o jaký význam jde.
1
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Přitom kvalita umělé inteligence je pro některé typy her přinejmenším stejně důležitá
jako kvalita grafického zpracování. Jde zejména o hry založené na společném hraní více
hráčů. Cílem umělé inteligence v těchto hrách není zabydlet herní svět postavami, ale
suplovat živého hráče a poskytovat rovnocenného partnera nebo protivníka.

1.1

Interaktivní počítačové hry

Podobně jako je tomu u knih nebo filmů, i počítačové hry je možné rozdělit do různých
kategorií podle prostředí, ve kterém se hra odehrává, nebo podle předpokládané cílové
skupiny hráčů. Nejdůležitější dělení ale probíhá podle stylu, jakým se hra hraje, a jaký
zážitek hráči zprostředkovává. V současné době rozlišujeme několik různých herních žánrů:
Akční hry. Jde o jeden z nejoblíbenějších herních žánrů. Akční hry lze rozdělit na několik
různých podžánrů, každý s velmi odlišným stylem hry — a často také s odlišnou
skupinou vyznavačů. Všechny ale spojuje jejich zaměření na akční složku hry a od
svých hráčů vyžadují dobrou koordinaci pohybů a rychlou reakci.
V současnosti je nejznámější kategorie First Person Shooters (FPS). V těchto hrách
hráč sleduje dění v herním světě z pohledu postavy v herním světě, kterou přímo
ovládá. Druhou kategorií jsou akční hry z pohledu třetí osoby. Oproti hrám typu FPS
se postava ovládaná hráčem na obrazovce objevuje celá. Situace v herním světě bývá
snímaná buď kamerou umístěnou za jejími zády, nebo ze soustavy kamer rozmístěných napevno v herním prostředí. Třetí — a v poslední době spíše zapomenutou —
kategorií jsou dvourozměrné akční hry, které byly oblíbené především v době, kdy
počítačový hardware neumožňoval rychlé zobrazení detailní trojrozměrné scény.
Nejznámnější akční hry zahrnují tituly ze sérií Doom a Quake (FPS) a nebo sérii
Tomb Raider (z pohledu třetí osoby).
RPG hry. V RPG hrách se hráč vžívá do role dobrodruhů plnících úkoly v rozsáhlém,
obvykle středověkém, světě. Spíše než na akci se zaměřují na simulaci různých aspektů
života dobrodruhů a na postupné zlepšování jejich schopností tím, jak plní úkoly ve
hře a postupují příběhem.
Tento typ her vyhledávají hráči, pro které není důležitá akce, ale příběh a zanoření
do herního světa. Hráč během hry ovlivňuje, jakým způsobem se během hry jeho
postava bude dále vyvíjet, což podporuje sžití se hráče s postavou, v míře která
v jiných hrách není obvyklá. Příkladem her žánru RPG jsou například hry ze série
Gothic nebo Baldur’s Gate.
Dobrodružné hry. Dobrodružné hry jdou v zaměření na příběh ještě dále než RPG. Hráč
v nich ovládá jednu nebo více postav, se kterými pomocí luštění logických hádanek
a rozhovorů s ostatními postavami v herním světě prochází příběhem. Akce se v těchto
hrách vyskytuje jen výjimečně, důraz je kladen na kombinační schopnosti hráče a na
8

jeho všímavost. Na rozdíl od žánru RPG se hráč obvykle nevžívá do role postavy za
kterou hraje, ale spíše než jako vlastní prožitek hru vnímá jako filmový příběh.
Strategické hry Ve strategických hrách hráči nevystupují přímo; ve hře vstupují do role
stratéga nebo manažera a herní svět ovlivňují pomocí úkolů, které zadávají svým
podřízeným. Jejich cílem pak je, podle typu hry, pomocí strategického rozhodování
buď dosáhnout ekonomické převahy nebo vojenského vítězství. Pro strategické hry
existuje dělení do dvou základních kategorií. Tou první jsou takzvané tahové strategie. Typicky jde o válečné hry s velmi dobře propracovanou simulací herního světa.
V principu vycházejí z válečných deskových her. V tahových strategiích se, stejně
jako v deskových hrách, hráči střídají ve svých tazích. Každý hráč během svého tahu
provede určitý omezený počet úkonů (ale obvykle více, než jeden) a poté předá tah
dalšímu hráči. Do této kategorie patří hra Steel Panthers, nebo hry ze série Civilization.
Druhou, odlišnou, kategorií jsou real-time strategické hry. V nich neexistuje rozdělení
hry do tahů jednotlivých hráčů a díky tomu jde o hry rychlejší, při kterých je nutné
nejen správné plánování, ale také schopnost rychle reagovat na nečekané situace, bez
možnosti delšího rozmýšlení. Protože tato práce je zaměřena na real-time strategické
hry, je bližšímu seznámení s tímto žánrem věnována celá první část kapitoly 2.
Sportovní hry Dalším velmi oblíbeným žánrem jsou hry sportovní. Nejčastěji v nich
jde přímo o simulaci daného sportu. Hráč ovládá jednoho nebo více sportovců během
zápasů a turnajů. Soupeřem v těchto hrách bývá buď počítač a nebo, což je oblíbenější
varianta, ostatní hráči. Velkou výhodou sportovních her je, že pravidla většiny sportů
umožňují hru zpracovat tak, aby všichni hráči mohli hrát společně u jednoho počítače.
Počítačovou variantu lze najít pro většinu známých her nebo sportů, nejoblíbenější
jsou — podobně jako ve skutečnosti fotbal a hokej (např. série FIFA a NHL od
společnosti Electronic Arts).
Druhou, méně častou, variantou sportovních her jsou takzvané manažerské hry, ve
kterých hráč neovládá přímo sportovce, ale bere na sebe roli manažera některého
sportovního klubu a jeho cílem je pomocí správných rozhodnutí a investic do sportovců, tréninku a vybavení, dovést svůj klub na vrchol. Manažerské sportovní hry
jsou podobné spíše hrám strategickým, nicméně mezi ně nejsou prakticky nikdy zařazovány. Vzhledem k jejich zaměření se také dá předpokládat, že jejich hráči patří
spíše mezi hráče sportovních her, než mezi hráče her strategických.
Stejně jako tomu je u knih i u filmů, ani u her není žádné dělení do kategorií absolutní.
Naopak — stále se objevují hry, které se snaží jít napříč žánry a přinášet hráčům nové
a neotřelé zážitky. Kromě zde uvedených kategorií lze vyčlenit i jiné. Také lze nalézat
podkategorie a podrobnější dělení na základě různých společných znaků. Jako příklad jiného
rozdělení může posloužit i práce Johna E. Lairda a Michaela van Lenta [32], ve které
představují vědecké komunitě interaktivní počítačové hry, jejich různé žánry a především
jejich možnost využití jako prostředí pro výzkum a vývoj v oboru umělé inteligence.
9

1.2

Související práce

Hry primárně určené pro hru více hráčů zahrnují zejména hry typu First Person Shooter a real-time strategické hry. Pro tvorbu umělé inteligence pro hry typu FPS existuje
několik knihoven obsahujících impelementace obvyklých funkcí a zároveň bylo již několikrát
teoreticky kompletně zpracováno, jako například v práci Jean Paul van Waverena [33].
Naproti tomu pro hry typu RTS, které jsou mezi hráči přinejmenším stejně oblíbené,4
žádná podobná knihovna funkcí ani doporučených postupů neexistuje. Existuje několik
prací, které se real-time strategickými hrami zabývají, žádná z nich ale nepokrývá celé
téma tvorby umělé inteligence pro RTS.
Na téma umělé inteligence pro real-time strategické hry vznikla společná diplomová
práce Roni Laursena a Daniela Nielsena Investigating Small Scale Combat Situations in
real time strategy combat games [20]. V ní navrhují techniku pro řízení soubojů malých
skupin jednotek. Blíže je jejich práce popsána v kapitole 2.2.4.
Druhou delší prací vztahující se k RTS hrám je diplomová práce Anderse Walthera AI
for real-time strategy games [22], ve které zpracovává zejména strategickou stránku hry,
správu zdrojů a volbu strategie. Navržené principy jsou testovány na prototypu real-time
strategické hry bez prostorové složky.
Ostatní práce vztahující se k real-time strategickým hrám jsou spíše krátké články, které
se zaměřují na řešení jedné úlohy v některé z problémových oblastí. Zde jde zejména o texty
vydávané herními vývojáři ve sbornících Game Programming Gems a Game AI Wisdom.
Mezi kratší články blízké tématu této práce patří také práce Michaela Bura Monte-Carlo
Planning in RTS Games [18], ve které navrhuje použití Monte-Carlo přístupu k tvorbě
plánu. Blíže se jejich přístupu věnujeme v kapitole 2.2.5.

1.3

Cíle práce

Cílem této práce je navrhnout postupy pro řízení jednotek v real-time strategických
hrách během souboje. Při práci se zaměříme především na taktickou složku hry, která
dosud nebyla v jiné práci podrobně zpracována.
Cílem tedy je navrhnout metodu pro řízení jednotek (výběr akce) v real-time strategické
hře. Měla by odpovídat strategicko-taktické úrovni rozhodování, kde jsou základními pojmy
sféra vlivu jednotek a jejich akční rádius.
Navržená metoda bude řešit rámcový pohyb jednotek v rámci hrací plochy a jejich
příslušnost k určité části mapy, nikoliv jejich přesnou pozici. Při soubojích jednotek metoda
navrhne vhodné přiřazení cílů jednotek, neřeší ale konkrétní přesné pozice jednotek během
boje, detailní plánování akcí ani jejich načasování.
Podle průzkumu organizace ESA [13] téměř třetina prodaných kusů her pro domácí počítače typu PC
jsou strategické hry
4
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Navržená metoda se zaměří výhradně na bojovou složku hry s maximálním využitím
dostupných jednotek. Metoda nebude při výběru akcí uvažovat možnost výroby nových
jednotek během hry.
Výsledkem práce by neměla být implementace počítačového hráče do jedné konkrétní
počítačové hry. Naopak cílem je nalézt algoritmy a navrhnout jejich použití tak, aby nezávisely na konkrétních vlastnostech hry a bylo je možné bez náročných úprav implementovat
do libovolné hry, která svým stylem odpovídá real-time strategiím.

1.4

Struktura práce

Práce je rozvržena tak, aby umožňovala postupné čtení a nevyžadovala od čtenáře speciální znalosti nad rámec obecného přehledu v oborech umělé inteligence. Cílem kapitol 1 a 2
je představit čtenáři svět počítačových her a seznámit ho se základními pojmy a trendy
v tomto oboru. Kapitola 2 se zaměřuje na představení žánru real-time strategických her
a klade si za cíl seznámit čtenáře s nejobvyklejšími postupy používanými při tvorbě tohoto typu her a zároveň ukázat postupy a techniky, které lze v těchto hrách použít pro
implementaci počítačového hráče.
Kapitola 3 přináší úvod do teorie markovovských rozhodovacích procesů, vysvětlení
základních pojmů a představuje metody pro učení a výběr akce v rámci této teorie.
V kapitole 4 navrhujeme popis prostředí real-time strategické hry pomocí markovovských rozhodovacích procesů použití metod pro jejich řešení při implementaci počítačového
hráče pro real-time strategické hry.
V kapitole 5 popisujeme implementaci prototypu simulátoru real-time strategické hry
určeného pro plánování pomocí markovovských rozhodovacích procesů.
Kapitola 6 popisuje provedené experimenty a jejich výsledky a kapitola 7 shrnuje výsledky práce a navrhuje možnosti pro další výzkum.
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Kapitola 2
Real-time strategické hry
Názvem Real-time strategické hry se souhrnně označují hry, ve kterých se hráči snaží
splnit zadané úkoly nebo optimalizovat svůj stav pomocí strategického rozhodování a nakládání se zdroji. Zdroje jsou v těchto hrách představovány penězi a dalšími surovinami
a také jednotkami, které plní úkoly zadané hráčem.
Hráč samotný v těchto hrách obvykle nemá vlastního avatara;1 do herního světa zasahuje pouze tím, že vydává povely svým jednotkám, které je pak samostatně plní. Úkoly,
které jsou jednotky schopné samostatně vykonávat jsou obvykle jednoduché akce, které
nevyžadují od jednotek žádné plánování nebo koordinaci.
Jak už název napovídá, všechny tyto akce probíhají v reálném čase — to znamená,
že každá akce v herním světě trvá určitý čas, a že různé akce mohou být vykonávány
současně. Samozřejmě s ohledem na zdroje vyžadované těmito akcemi — jedna jednotka
může v jeden okamžik vykonávat nejvýše jednu akci a podobně na jedné pozici v herním
světě se může nacházet nejvýše jedna jednotka. Časová rovina, ve které hra probíhá, je
shodná s tou, kterou vnímají hráči, nicméně délky trvání některých akcí jsou proti realitě
zkrácené s ohledem na délku trvání a zábavnost hry. Narozdíl od klasických strategických
deskových her není hra rozdělena na tahy jednotlivých hráčů, ale všichni hráči zadávají
svým jednotkám akce současně a po celou dobu hry.
Real-time strategické hry lze rozdělit do dvou základních kategorií. Tou první kategorií
jsou hry válečné, ve kterých hráč vede skupiny vojenských jednotek, řídí jejích chování
v bitvě, a cílem hry je eliminace jednotek protivníka. Do této kategorie spadají hry ze série
Warcraft nebo Command and Conquer.
Druhou kategorií jsou takzvané simulační hry nebo hry na boha 2 , ve kterých těžiště hry
leží v simulaci herního světa. Obvykle jde v základu o simulace ekonomické, umožňující
hráči vžít se do role ředitele dopravní společnosti (Transport Tycoon), starosty města
Avatar je personifikace hráče v herním světě, tedy postava, která hráče reprezentuje, a kterou hráč
přímo ovládá.
2
Z anglického názvu God games. Název se patrně odvozuje od hry Populos, jedné z prvních her tohoto
typu, ve které hráč v roli boha pečoval o svůj národ.
1
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(série SimCity,Tycoon City), vládce ostrova v Karibiku (Tropico), nebo dokonce do role
boha (série Populos, série Black & White). Cílem v těchto hrách je zajistit prosperitu
spravovaného města nebo národa.
Uvedené dělení není zcela vymezující, i v některých simulačních má hráč možnost použít
vojenské síly proti ostatním hráčům,3 stejnou situaci je ale obvykle možné řešit i mírovým
způsobem, který je navíc herními mechanismy preferován. Jako příklad poslouží hra Black
& White 2. V té lze příslušníky ostatních národů (čili jednotky ostatních hráčů) podrobovat
pomocí armády. Pokud ale hráč místo vojenského tažení dovede svůj vlastní národ do
určitého stupně rozvoje a spokojenosti svých obyvatel, příslušníci ostaních národů sami
přijdou žádat o azyl. Hráč tak získá bez boje stejný nebo větší počet obyvatel, a narozdíl
od vojenského řešení nemusí řešit problémy se spokojeností obyvatelstva, které jsou obvykle
s vojenskými intervencemi spojené.
V tomto textu se budeme zabývat pouze válečnými strategiemi. Bude-li se dále mluvit
o real-time strategické hře a nebude-li uvedeno jinak, půjde o hru válečnou.
Ve válečných real-time strategických hrách se hráč stává vojenským velitelem, a tomu
také odpovídají typy jednotek, které má k dispozici, a úkoly, které tyto jednotky umí
plnit. Typická zadání zde jsou „ jdi na místo X,ÿ „zaútoč na nepřátelskou jednotku Y ÿ nebo
„sbírej surovinu Z na místě X.ÿ Jednotky, které nemají zadaný úkol se nechovají proaktivně
a nejvýše útočí na nepřátele, kteří jsou v jejich dohledu nebo kteří útočí na ně. Proaktivní
chování jednotek v těchto hrách ani z hlediska hráče není žádoucí — nečekaná samostatná
aktivita jedné jednotky může v nevhodné situaci vyprovokovat protivníka k útoku a spustit
tak řetězovou reakci, která hráči zničí celou dlouho a pečlivě budouvanou pozici, a ohrozí
jeho strategii.
Současně s vedením bitev má hráč na starosti i ekonomickou stránku své hry a musí
se postarat o těžbu surovin, pomocí kterých financuje výstavbu svého zázemí (základny)
a nákup nebo výrobu nových jednotek. V některých hrách je mírou rozvinutosti základny
dokonce omezen maximální počet jednotek, které hráč může v jednom okamžiku vlastnit.

2.1

Vlastnosti real-time strategických her

Od jiných herních žánrů se hry typu RTS odlišují tím, že — díky tomu, že probíhají
v reálném čase — vyžadují neustálou pozornost hráče. Tu je navíc nutné po celou dobu
dělit, protože všechny akce ve hře probíhají současně. Pokud by se hráč soustředil jen na
jednu část herního světa, rychle by ztratil přehled o dění ve zbylé části. Mimoto hráč, který
provádí více akcí současně, může rozšiřovat svou sféru vlivu rychleji než ten, který provádí
akce postupně po jedné.
3

Hráčem v tomto případě může být i počítač. Budeme-li dále v textu mluvit o hráči, může tento termín
označovat jak skutečného živého hráče, tak program nebo algoritmus, který provádí stejnou činnost jako
živý hráč hrající hru. V případě, že by toto označení mohlo způsobit zmatení čtenáře, bude jasně označeno
zda jde o živého (skutečného) hráče, nebo o hráče počítačového.
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Obrázek 2.1: Uživatelské rozhraní ve hře Warcraft III. Největší část obrazovky zabírá výhled
na hrací plochu. Zde je vidět část základny hráče (objekty v pravé části okna) a několik jeho
jednotek (v levé části okna). Obrazovka nezabírá celou hrací plochu — celá hrací plocha je
schematicky znázorněna na mapce v levém dolním rohu obrazovky; oblasti, které hráč dosud
neprozkoumal jsou na ní vybarveny černě, oblast na obrazovce je na mapce znázorněna
bílým obdélníkem. Vpravo od mapky se nachází panel obsahující informace o jednotce,
které hráč právě zadává úkoly a v pravém dolním rohu obrazovky je nabídka akcí, které
jednotka může provádět.

Jak už bylo řečeno výše, hráč hraje hru tak, že zadává úkoly svým jednotkám. Ty se
pohybují po omezené části herního světa — obvykle jde o dvourozměrnou plochu, někdy
rozšířenou o informace o nadmořské výšce. Velikost hrací plochy odpovídá podle měřítka
několika kilometrům čtverečním prostoru. Na stejné hrací ploše hráč staví svou základnu —
budovy, které slouží jednak pro sběr surovin, umožňují výrobu jednotek (a stavbu dalších
budov) a nebo dávají hráči jiné taktické výhody.
V následujících odstavcích se seznámíme s některými vlastnostmi, které se objevují ve
většině real-time strategických her. Nejsou závazné, ale často bývají použité, a bývají hráči
považované za standard.
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Cíle hry. Cílem hry ve válečných real-time strategických hrách je obvykle eliminace
protivníka. To může být buď jiný hráč, nebo počítač. Ve hře pro jediného hráče bývá,
zejména v novějších hrách, tento základní úkol rozšířen ještě o vedlejší úkoly, za jejichž
splnění hráč získá určitý bonus, jako například určitý počet surovin nebo speciální a jinak
nedostupné jednotky. Úkoly ve hře také mohou souviset s celkovým příběhem hry nebo
s příběhem mise — například jedním z úkolů může být, že jednotky důležité pro příběh
(typicky hlavní hrdinové hry) nesmějí během mise zemřít. Úkoly se též používají pro vyprávění příběhu a hráč, s tím, jak plní úkoly postupuje v příběhu a dostává nová zadání
vyplývající ze struktury příběhu. To je typické zejména pro RTS hry založené na příběhu,
jako je například WarCraft III.
Kampaň a jednotlivé mise. Dění v real-time strategických hrách je rozdělené do
misí — každá mise tvoří uzavřenou část hry. Odehrává se na samostatné mapě a její příběh
je uzavřený. Struktura většiny misí je podobná: na začátku mise je cílem hráče vybudovat vlastní zázemí. Přitom postupně prozkoumává stále širší okolí své základny a snaží se
odhalit pozici a strukturu základny svých nepřátel. Po odhalení pozice nepřátel přechází
hra do střední fáze, ve které je cílem získat převahu nad protivníky. Závěrečná fáze hry
zahrnuje bitvu mezi protivníky vedoucí ke konečnému vítězství jednoho z nich.
Zvláště je-li hra orientovaná na hru jednoho hráče, obsahuje takzvanou kampaň. V rámci
ní hráč postupně prochází sérií misí (typicky 10 − 20 misemi) tvořící delší souvislý příběh.
Tento příběh je vyprávěn jak během jednotlivých misí kampaně, tak mezi misemi pomocí
neinteraktivních animací nebo textu. Pořadí misí v kampani nemusí být lineární — některé
hry nechaly před začátkem mise hráče vybrat, jakou misi bude v daném okamžiku hrát
(např. Dune II ), možné je i větvení příběhu na základě akcí hráče v předchozích misích.
Kampaně zahrnují nejen gradování samotného příběhu, obvyklý je také postup, kdy
v prvních misích hráč velí jen malé skupině nejslabších jednotek, a tyto mise slouží spiše pro
seznámaní s hrou a s jejím ovládáním. S tím, jak hráč postupuje příběhem kampaně, účastní
se stále rozsáhlejších bitev a dostává k dispozici lepší jednotky. Hra vrcholí v závěrečných
misích kampaně, kdy už hráč může využít všechny taktické možnosti, které hra nabízí,
a svádí v nich závěrečnou bitvu s nepřítelem.
Hry, ve kterých se vyskytují odlišné strany konfliktu s různými taktickými možnostmi
obvykle obsahují několik kampaní — za každou stranu konfliktu alespoň jednu. Jiný způsob
řešení použila společnost Blizzard ve své hře WarCraft III, kde hráč v rámci jedné kampaně
postupně hraje za různé strany konfliktu (resp. jednotlivé „podkampaněÿ na sebe svým
příběhem navazují a podkampaň není možné začít, dokud hráč nedokončí předchozí).
Omezený pohled na hrací plochu. Hrací plocha ve všech real-time strategiích je příliš
velká, než aby se vešla na obrazovku celá. Hráč díky tomu v jednom okamžiku sleduje jen
její omezenou část. O dění na zbylé části hrací plochy mívá částečné informace díky malé
informační mapce, která zobrazuje sice celé území, ale v mnohem menším detailu.
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Na ní jde obvykle rozpoznat poloha nepřátelských jednotek na mapě, ale už není možné
poznat, o jaké typy jednotek jde a jaké akce provádějí. Aby hráč zjistil podrobnější informace, musí přesunout svůj pohled na dané místo, tím ale ztratí detailní informace o části
hrací plochy, kterou opustí. Hráč je tak nucen často dělit svou pozornost mezi různé oblasti
a sledovat dění na všech místech současně.
Různé typy jednotek. Pro RTS hry je typické, že jednotek, které hráč může vlastnit,
je více různých druhů s odlišnými vlastnostmi a s odlišnou účinností proti ostatním jednotkám. To zčásti umožňuje každému hráči vytvořit si vlastní styl hry a zároveň to hráče
nutí přizpůsobit svou hru soupeřovu stylu.
Pokud hra znázorňuje válečný konflikt několika různých stran, je obvyklé, že každá
strana má přístup k odlišným jednotkám a budovám, než ostatní strany. Cílem autorů
hry samozřejmě je, aby žádná ze stran nebyla jasně silnější nebo slabší než ostatní, proto
takové hry jsou před vydáním důkladně testovány i co do vyváženosti. Často se uplatňuje
princip hry kámen-nůžky-papír, podle kterého žádný typ jednotek — a s ním související
strategie — není nejlepší proti libovolné jiné strategii založené na jediném typu jednotek.
Odkrývání mapy. Další typickou vlastností RTS her je, že na začátku hry je pro hráče
hrací plocha skrytá, a během hry postupně odkrývají oblasti na mapě, do kterých posílají
své jednotky. Hráč díky tomu na začátku hry neví, kde začínají jeho soupeři ani jak hrají,
a je nucen aktivně prozkoumat hrací plochu, aby získal další informace.
Fog of War. Rozšířením principu postupného odkrývání mapy je princip Fog of War.
Hráči nestačí, aby území na mapě jednou „objevil.ÿ Aby z něj dostával aktuální informace,
musí na něm mít vlastní jednotky. Přesněji — poté, co hráč nejaké území objeví, ví jak
vypadá terén na tomto území. Pokud na něm ale nemá vlastní jednotky, nevidí aktivitu
ostatních hráčů na tomto území a nedozví se například, jestli na něm některý ze soupeřů
nezačal stavět vlastní základnu.

2.1.1

Problémové oblasti

Z hlediska výzkumu umělé inteligence jsou RTS hry velice zajímavá doména, poskytující
velké množství problémů a úkolů k řešení. Ty mohou být často řešeny různými způsoby.
Díky své variabilitě a komplexnosti žánr real-time strategií nabízí problémy k řešení lidem
zaývajícím se optimalizací a plánováním, zájemcům o grafové algoritmy i odborníkům na
multiagentové systémy a spolupráci agentů.
Z okruhů problémů, které je při tvorbě umělé inteligence pro real-time strategie možné
řešit, jsou tyto nejdůležitější:
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Hledání cesty na hrací ploše. Vzhledem k obvyklému velkému množství jednotek na
hrací ploše je hledání cesty jedna z nejčastěji volaných funkcí ve hře a je pro ni nutné hledat
co možná nejefektivnější řešení. V některých hrách jde o tak často využívanou funkci, že
nalezení cesty v lineárním čase není dost rychlé, a je nutné hledat další optimalizace. Ve hře
Age of Empires 2 zabere podle autorů hledání cesty 60–70 % výkonu procesoru věnovaného
umělé inteligenci [21].
Kromě obvyklého hledání nejkratší cesty je možné úlohu rozšířit na hledání optimální
cesty podle více ktritérií, jako je její bezpečnost, nebo hledat optimální cestu pro skupiny
jednotek tak, aby nedocházelo k narušení jejich formace.
Analýza terénu. Analýza terénu úzce souvisí s prvním uvedeným okruhem úloh a do
určité míry se jejich funkce prolínají. Hlavním cílem při analýze je jednak reprezentace hrací
plochy v takové formě, která je vhodná pro další zpracování (např. pro hledání cesty). To
zahrnuje například diskretizaci herní plochy (pokud v konkrétní hře není z definice herní
plocha reprezentovaná pomocí pravidelné mřížky) nebo její rozčlenění do větších oblastí,
které je možné zpracovávat jako celek.
Dalším úkolem pro analýzu terénu je taktické zhodnocení, které je důležité při stavbě
vlastní základny — při stavbě základny je nutné správně umisťovat budovy, aby nedocházelo k blokování jednotek při průchodu základnou, a zároveň se stavbou plánovat její
obranu: jednak využití terenních útvarů na mapě a jednak výstavbu obranných prvků jako
jsou zdi, děla nebo protivzdušná obrana.
Jiným výsledkem analýzy terénu může být využití struktury terénu během boje — zastavit nepřátelský útok v ústí koridoru, kterým nepřítel musí procházet v řadě, je mnohem
jednodušší, než stejný útok zastavit na rovné, otevřené oblasti s dostatkem prostoru k manévrování. Zkušený taktik dokáže takové výhody využít ve svůj prospěch a vyhrát i bitvy,
ve kterých by jinak podle poměru sil neměl na vítězství nejmenší šanci.
Aktivní prozkoumávání herní plochy. V hrách typu RTS je obvyklé, že hráči ze
začátku hry nevidí celou mapu, ale jen tu část, která je v dohledu jejich jednotek (nebo
budov). K prozkoumání dalších oblastí hráč musí do těchto oblastí poslat své jednotky.
Přitom riskuje, že při prozkoumávání narazí na silnějšího nepřítele, o své jednotky přijde,
prozradí svou pozici nepříteli, nebo že dokonce vyprovokuje nepřítele k rozsáhlému útoku.
Průzkum neznámé oblasti tak je vyvažováním rizika ztráty vlastních jednotek a ceny
informací, které průzkum může přinést. Kromě toho je zřejmé, že informace z průzkumu
různých oblastí nemá stejnou hodnotu, proto je důležité dobře vybírat zkoumaná území.
Správa základen a zdrojů. Základem každého válečného tažení je dobrá podpora zázemí. Totéž platí i pro většinu válečných strategických her; jen s tou výjimkou, že zázemí
se obvykle nachází přímo na hrací mapě. Jde o základnu, na které hráč může vyrábět nové
jednotky a opravovat staré.
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Při výstavbě je nutné počítat s tím, že základna musí podporovat strategii, podle které
se hráč rozhodl hrát. Kromě toho je nutné při výstavbě základny počítat také s její obranou
a podle toho ji vhodně umístit tak, aby terén její obranu usnadňoval (například aby byla
z několika stran nepřístupná).
Přitom je nutné vhodným způsobem rozdělovat zdroje mezi výstavbu základny a výrobu
nových jednotek, aby hráč ani v jedné oblasti nezůstal pozadu za svými protivníky.

2.1.2

Význam pro umělou inteligenci

Z pohledu výzkumníka na poli umělé inteligence mohou být real-time strategické hry
zajímavé jako model rozhodování v reálném čase. Poznatky získané díky real-time strategiím lze snadno využít i pro další podobné aplikace, jako je například robotický fotbal
nebo podpora při koordinaci skutečných vojenských i civilních operací.
Herní umělá inteligence, má-li být při hraní real-time strategických her úspěšná, se musí
vypořádat s níže uvedenými, ale i s dalšími náročnými podmínkami.
Děje probíhající v reálném čase. Všechny děje v real-time strategických hrách probíhají v reálném čase — a k tomu poměrně rychle. Typická hra na jedné mapě nebývá delší
než dvě hodiny. Během těchto dvou hodin hráči musí vybudovat vlastní základnu, vystavět
jednotky, prozkoumat celou mapu, najít na ní pozice protivníků a pomocí svých jednotek
je porazit. A přitom se ubránit útokům ostatních hráčů, kteří sledují podobné cíle.
Počítačový hráč hrající RTS hry musí být schopen připravit a uskutečnit své plány
dostatečně rychle, aby ve hře nebyl pozadu za ostatními hráči. Zároveň musí dokázat
reagovat dostatečně rychle na nečekané události v herním světě.
Paralelní aktivita hráčů. To, že všichni hráči provádějí své akce současně vede k tomu,
že herní svět není možné v žádném případě považovat za deterministický. Počítačový hráč
musí být schopen reagovat dostatečně rychle na nečekané chování protivníka, upravit podle
něj své plány a zároveň již při jejich přípravě počítat s možnými zásahy ostatních hráčů.
Velké množství jednotek. Počty jednotek v RTS hrách se počítají na desítky pro
jednoho hráče, v některých hrách toto číslo může jít až ke stovkám současně se pohybujících
jednotek na hrací ploše. Počet možných akcí a stavů tím — ještě ve spojení s akcemi
probíhajícími v reálném čase — narůstá rychleji, než v klasických deskových hrách jako
jsou šachy nebo Go. Umělá inteligence pro real-time strategie musí umět vybrat akce které
jsou perspektivní a věnovat prostor pouze jim; prozkoumávat celý stavový prostor díky
jeho velikosti prostě není možné.
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Neúplná informace o herním prostředí. Díky postupnému odhalování hrací plochy
a principu Fog of War nemá hráč téměř nikdy k dispozici přehled o celém herním prostředí a musí se rozhodovat jen na základě dostupných informací. Na základě dostupných
informací a odhadů umělá inteligence může určovat místa, která jsou pro ni důležitá a ve
kterých si chce udržovat přehled a hodnotu těchto informací vzhledem k riziku při jejich
získávání.

2.2

Metody pro řízení jednotek

V následující kapitole ukážeme některé metody pro implementaci umělé inteligence pro
real-time strategické hry. Ukážeme metody, které používají vývojáři při tvorbě komerčních
her, ale také metody, které byly zkoumány a zpracovány v akademickém prostředí. Ke
každé metodě se snažíme shrnout její základní vlastosti, její výhody, nevýhody a možná
použití. Metody jsou řazeny od jednodušších ke složitějším a od prakticky orientovaných
a využívaných v praxi k složitějším a těm, které byly zpracovány v akademickém prostředí.
U každé metody je odstavec nebo kapitola popisující její použití v současných hrách
a existující implementace. Tuto část textu je nutné brát jen jako informativní — ve světě
počítačových her zatím není obvyklé, že by vývojáři vydávali veřejně informace o tom,
jaké metody při tvorbě her používají. Přestože vycházejí sborníky jako Game AI Wisdom
([23], [24] a [25]) a Game Programming Gems ([26], [27], [28], [29], [30] a [31]) s články, ve
kterých profesionální vývojáři popisují techniky, které sami používají ve svých hrách, velká
část autorů her stále považuje použité techniky za svou konkurenční výhodu a úzkostlivě
je tají. Jaká metoda byla použita se často se lze dohadovat jen na základě chování, které
daná část hry vykazuje. Pokud u některé z metod je napsáno, že není známé její použití
v komerčních hrách, může to znamenat i to, že metoda v některé hře použita byla, ale
autoři hry tento fakt nikdy nezveřejnili.
Navíc i u her, jejichž autoři se nebáli informace o své umělé inteligenci zveřejnit, často
jde o systém složený z několika modulů implementovaných pomocí různých technik, a výsledek často jen stěží zapadá do jakýchkoliv pevně daných kategorií.

2.2.1

Řízení pomocí skriptů

Řízení akcí počítačového hráče pomocí skriptů4 je v určitém smyslu nejjednodušší metodou, jak vytvořit umělého hráče pro real-time strategii. Autoři skriptu předem naprogramují chování počítačového hráče pro danou mapu — jednak připraví celkový plán hry
počítačového hráče („ jako první vybuduj základnu podle přesného popisu, začni vyrábět
V kontextu této práce skriptem nazýváme kód, který je určen speciálně pro jednu herní mapu, nezávisle
na tom, v jakém programovacím jazyce byl vytvořen, a zda jeho instrukce jsou uložené spolu s mapou,
nebo jsou zakompilovány v hlavním programu. Důležité je, že jsou určeny pro jednu konkrétní situaci,
a proto nejsou bez dalších úprav použitelné i pro jiné mapy.
4
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jednotky a podle předem připraveného schématu napadej hráčeÿ) a také předem naprogramují reakce na určité události („pokud nepřítel vstoupil do průsmyku vedoucího do
základny, pošli proti němu všechny své sílyÿ).
Skriptování je nejjednodušší v tom smyslu, že autoři při tvorbě skriptu znají mapu, pro
kterou je určen (nejen, že ji znají, dokonce ji sami vytvořili!), a díky tomu dokážou předem
odhadnout nejlepší strategii. Protože vědí, odkud může přijít útok hráče, dokážou podle
toho efektivně naplánovat výstavbu základny počítačového hráče. A protože znají místa,
odkud je základna hráče zranitelná, může podle toho na ni vést efektivní útoky. Takový
počítačový hráč samozřejmě — na první pohled — působí dojmem skvělého stratéga.
Tento přístup má ale i své stinné stránky, které pro některá použití převažují nad
jeho výhodami. Skripty řídí jednotky způsobem, o kterém jeho autoři předpokládali, že
je pro danou konkrétní situaci nejlepší — v obvyklých situacích reaguje správně. V tom
je ale i největší slabina počítačových hráčů vytvořených pomocí skriptování: správně totiž
zareagují jen v takových situacích, které jejich autoři předpokládali, a které považovali za
pravděpodobné. Pokud se hráč zachová jinak, než autoři předpokládali, pro skriptovanou
umělou inteligenci to znamená pohromu. V lepším případě takové chování alespoň spustí
reakci počítačového hráče; ten zareaguje tak, jako by ve skutečnosti šlo o jinou situaci
— toho si hráč všimnout nemusí, ale pokud je všímavý, danou misi nehraje poprvé nebo
pokud je chyba v chování opravdu vážná, je pravděpodobné že si zvláštního chování všimne
a dokáže ho využít ve svůj prospěch. Druhá, horší, možnost může nastat v případě, že hráč
nehraje konzistentně s tím, co od něj očekával autor skriptu — v takovém případě hrozí,
že chování počítačového hráče bude celkově nekonzistentní a nebude odpovídat záměrům
autorů, ani očekáváním hráče.
S tím souvisí problémem složitosti tvorby a reprezentace takového skriptu. Aby byl
skript schopný hrát dobře, musí postihovat velké množství různých variant hry a herních
situací. Tím rychle narůstá množství kódu potřebné pro vytvoření skriptu a nároky na
jeho tvůrce. A s rostoucí složitostí skriptu pochopitelně narůstá i jeho náchylnost k chybám a nechtěným vedlejším efektům, o neudržovatelnosti takového skriptu nemluvě. Navíc
strategie vhodná pro jednu mapu může být pro jinou zcela nevhodná. Především proto,
že skripty bývají založené na konkrétních oblastech na mapě pro kterou jsou vytvořeny.
Takovéto skripty jsou na jiné mapy nepřenositelné. To vše dohromady znamená, že pro
každou mapu je nutné vytvořit nový skript, který je nutné samostatně odladit a otestovat.
Jakým způsobem to zvyšuje náklady na tvorbu hry, je zřejmé.
Poslední uvedenou častou výtkou směrem k skriptovaným protihráčům je to, že při
opakovaném hraní téže mapy oponent reaguje vždy stejným způsobem. To nemusí představovat problém při hře jednoho hráče, kdy hráč postupně prochází kampaní. Představuje
to ale zásadní problém u samostatných map, u kterých se naopak předpokládá, že je hráči
budou hrát opakovaně, a že budou sloužit například jako trénink pro hru proti živým
hráčům. V takovém případě je řízení pomocí skriptů nepoužitelné a mohlo by vést až ke
znechucení hráčů a jejich odchod k jiné hře.
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Dynamické skriptování
Poslednímu výše jmenovanému bodu je možné předejít pomocí techniky zvané dynamické skriptování. Ta v principu znamená, že pro každou mapu je připraveno několik
různých skriptů odpovídajících odlišným strategiím.
Rozhodnutí, kterou strategii v daném okamžiku použít, lze dělat mnoha různými způsoby — od jednoduchých, jako je výběr na základě uplynulého času, přes předdefinovaný
výběr na základě aktuálního stavu hry (zde je prostor pro různé algoritmy strojového
učení), až po metody, které využívají učící algoritmy k tomu, aby samy nalezly skript,
který nejlépe řeší danou situaci.
Zajímavý způsob výběru skriptů na základě aktuálního stavu a dosavadního průběhu
hry pomocí Case-based odvozování (kapitola 2.2.3) navrhli Aha, Molineaux a Ponsen [17].
Dynamické skriptování může úspěšně vyřešit problém se stereotypní hrou, stále však
zůstávají ostatní problémy skriptů, jako je jejich nepřenositelnost a nároky na tvůrce, které
se kvůli potřebě připravit pro každou mapu několik různých skriptů ještě zvyšují.
Zvláštní události a vyprávění příběhu
I když by se mohlo zdát, že pro skriptování není v real-time strategických hrách místo,
je zde jedna oblast, ve které má jeho použití dobrý smysl, a kde je těžko zastupitelné. Tou
oblastí je příprava speciálních událostí, které jsou během hry dány příběhem, nebo které
jsou spuštěny jako reakce na hráčovy akce.
Příkladem takové akce je dezerce některých nepřátelských jednotek na stranu vítězícího
hráče, nebo rozhovor se staříkem, který na smrtelném loži svěří hráči obrovské jmění za to,
že doručí dopis jeho jedinému synovi.5
Skripty, které budou takovéto situace zajišťovat, mohou být na zbytku mapy do velké
míry nezávislé. Díky tomu může jejich kód být poměrně jednoduchý a nenáročný na tvorbu.
Navíc jejich přítomnost hru zpestřuje a proto bývají její vítanou součástí.
Použití v současných hrách
Skriptování se v současných hrách používá nejčastěji posledním uvedeným způsobem.
Pro hry, které se chtějí profilovat jako hry pro více hráčů nebo které hráčům zpřístupňují
editor map, potřebují universální umělou inteligenci, která je nezávislá na tvaru mapy, proto
čistě na skriptování není založena žádná ze současných RTS her. Jedinou výjimkou je hra
Black & White 2 od Lionhead Studios, ve které jsou pomocí skriptů vyřešeny všechny akce
počítačového hráče. V této hře ale není základem hratelnosti boj proti počítači, ale rozvoj
vlastní říše a výcvik vlastního pomocníka, který je implementovaný pomocí pokročilejších
metod.
5

Jakkoliv to zní neuvěřitelně, takové situace jsou ve světě počítačových her naprosto běžné.
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2.2.2

Řízení pomocí systému pravidel

Řízení jednotek pomocí systému pravidel je založeno na podobných principech jako
řízení pomocí skriptů — autoři hry připraví (naprogramují) pravidla, která se aplikují
v určitých situacích. Narozdíl od řízení pomocí skriptů tato pravidla nejsou určena pro
jednu konkrétní mapu, naopak jsou vytvářena s cílem o co nejobecnější platnost. Té je —
opět ve srovnání se skripty — dosaženo zmenšením oblasti působnosti pravidel na co možná
nejmenší oblast tak, aby pravidlo bylo pokud možno zcela nezávislé na konkrétní podobě
oblasti mapy, ve které je aplikováno. Typicky takové pravidlo pak obsluhuje výstavbu jedné
budovy, nebo akce skupiny menšího počtu jednotek.
Pravidla v nejobecnějším podobě lze zapsat jako podmínky if-then:
if podminka then akce,
kde podminka specifikuje situaci, ve které má být pravidlo použito, a může identifikovat
objekty (jednotky, budovy, oblasti, . . . ), na které bude aplikováno. Část akce pak obsahuje
definice akcí prováděných, při aktivaci pravidla. Akce mohou být zadání povelů pro jednotky, nebo určitý kód, který se při aktivaci pravidla spustí. Tento kód může být napsaný
jak ve skriptovacím jazyce použitém ve hře, tak ve speciálním jazyce pro zápis pravidel,
nebo celá pravidla mohou být naprogramována napevno a zakompilována přímo do hry.
Dobře navržená sada pravidel může hrát real-time strategickou hru poměrně dobře.
Protože ale neobsahuje učení, nemůže své chování adaptovat proti konkrétnímu soupeři
a proto zkušenému hráči brzy přestane stačit. Navíc, stejně jako u řízení pomocí skriptů,
kvalita pravidel zcela závisí na schopnostech autorů hry, na jejich pochopení herní dynamiky a schopnosti vybrat pro dané situace optimální strategii. Navržená pravidla, aby hrála
dobře ve většině situací, musí pokrývat co největší množství stavů hry — ve stavech, které
pravidly nejsou pokryté, může, stejně jako u skriptů, dojít k neočekávanému a nechtěnému
chování počítačového hráče.
Ve srovnání se skripty jsou pravidla jednodušší (ve smyslu objemu práce, nikoliv její
myšlenkové složitosti) na tvorbu i na údržbu, ale i přesto, je-li pravidel velký počet, je
jejich údržba náročná. A zejména díky interakci různých pravidel během hry může i malá
změna jednoho pravidla způsobit nečekané změny v celkovém chování počítačového hráče.
Díky lokální povaze pravidel takovéto změny je obtížné odhadnout předem.
Výhodou řízení pomocí systému pravidel je, že ve srovnání s řízení pomocí skriptů jsou
pravidla univerzálnější, a pokud jsou vytvořena dobře, je možné je přenášet mezi různými
mapami. Stále ale jsou založena na konkrétním prostředí jedné hry a není možné je bez
větších úprav přenášet mezi různými hrami. Pravidla lze implementovat tak, aby je bylo
možné měnit i bez zásahu do kódu hry, což dává hráčům a herním nadšencům možnost
pravidla dále upravovat a vylepšovat i po vydání hry.
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Dynamický výběr pravidel
Podobně jako u skriptované umělé inteligence lze při řízení pomocí systému pravidel
zvyšovat variabilitu chování počítačového hráče vytvořením několika různých sad pravidel
a jejich střídáním. Střídání sad pravidel může probíhat na několika různých úrovních:
Specifikace stylu hry pro mapu. Pro jednotlivé počítačové hráče na každé mapě je
možné určit sadu pravidel, a s ní i styl hry, podle kterého pak hrají. To může být
užitečné, pokud je mapa svázaná s příběhem, který jednotlivým počítačovým hráčům
přiřazuje určité povahové vlastnosti nebo pokud pro některé hráče je, s ohledem na
jejich pozici, určitý styl hry výhodnější, než ostatní.
Střídání stylů během hry. Počítačový hráč může sady pravidel střídat i během jedné
hry podle toho, v jaké situaci se právě nachází, resp. podle toho, jak je v dané situaci jeho současná strategie efektivní. Příkladem tohoto přístupu je například výběr
skriptu popsaný v kapitole 2.2.3. V případě kapitoly 2.2.3 jde spíše o skripty určené pro konkrétní mapu, nicméně stejný princip je bez dalších změn možné použít
i pro výběr z obecných sad pravidel. Tímto způsobem je možné do hry vnést prvek
adaptace i přesto, že samotná pravidla ho nepodporují.
Jeden styl zahrnující více možných druhů reakcí. V jedné sadě pravidel může být
na určité situace připraveno více různých reakcí. Pokud taková situace nastane, pak
se pravidlo vybere buď náhodně, nebo podle určitého pravidla (například tak, aby se
jednotlivé reakce postupně po řadě střídaly). Takto je možné obohatit herní zážitek
a zabránit opakujícímu se chování počítačového hráče, na druhou stranu tím narůstá
počet pravidel, která je nutné spravovat, a navíc je díky různým reakcím obtížnější
zajistit konzistenci sady pravidel jako celku.
Kombinace výše uvedených přístupů. Žádný ze tří výše uvedených principů nevylučuje použití zbylých dvou. Naopak, pokud autoři hry již mají implementováno několik
různých sad pravidel pro různé „osobnostiÿ počítačového hráče, byla by škoda tyto
strategie nevyužít pro střídání stylů hry ve chvíli, kdy počítačový hráč nemá žádný
typ strategie předepsaný, a naopak.
Použití v současných hrách
Systémy pravidel se pravděpodobně — jak bylo naznačeno v úvodu — používají ve
většině současných her, často v kombinaci s dalšími metodami.
Systémy založené na pravidlech jsou pro použití v komerčních hrách výhodné, protože
není obtížné je implementovat a mohou komunitě hráčů umožnit vytvářet změněné verze
pravidel a tím dále zvyšovat zábavnost a prodlužovat hratelnost hry.
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2.2.3

Case-based řízení

Case-based6 metody jsou takové, které při řešení aktuální situace aplikují znalosti a zkušenosti získané z již řešených situací. Každá taková situace se v teorii Case-based reasoning
(CRB) nazývá case, resp. česky případ. Základem každého case-based systému je databáze
již řešených problémů. Tato databáze může obsahovat jak problémy, které se podařilo
úspěšně vyřešit, tak ty, u kterých zvolená metoda k cíli nevedla. Když se systém setká
s novým, dosud neřešeným, problémem, projde svou databázi již známých problémů a řešení a vyhledá nejpodobnější již řešený případ. Ten se pak pokusí upravit tak, aby co
možná nejlépe odpovídal novému zadání. Základní informace a přehled variant case-based
systémů je například v [1].
Ve skutečnosti název Case-Based reasoning neoznačuje jednu konkrétní metodu, ale
souhrnně všechny metody, které odpovídají popisu v předchozím odstavci. Zároveň nepředepisuje (ani nedoporučuje) žádnou konkrétní metodu pro implementaci databáze již
navštívených příkladů, vyhledávání v ní ani pro adaptaci již známého případu pro novou
situaci. Dokonce nepředepisuje ani jaké informace o jednotlivých případech mají být do databáze ukládané. Díky tomu je Case-based velice široký pojem, v rámci kterého lze nalézt
zcela odlišné způsoby použití základní myšlenky.
Díky volnosti, s jakou je case-based odvozování specifikováno, je těžké obecně zhodnotit
výhody a nevýhody jejich použití nebo navrhnout možná použití. Místo toho uvádímě jako
ukázku dvě zcela odlišné aplikace case-based odvozování ve dvou různých strategických
hrách.
Case-based výstavba města
První příklad je použití Case-based odvozování a učení pro hraní počítačové hry SimCity [2] a [3]. Mark J. Fasciano ve své diplomové práci implementoval agenta zvaného
Mayor, který při hraní SimCity měl stejné informace a možnosti ovládání, jaké má při
hře k dispozici i živý hráč, a byl naprogramován, aby pracoval podobným způsobem jako
živí hráči při hraní této hry.
SimCity není válečná hra, jde o hru, ve které se hráč vžívá do role starosty města. V této
roli řeší jak výstavbu města, tak problémy s jeho každodenním provozem a údržbou. Mezi
úkoly, které hráč plní, je výstavba komunikací ve městě, zajištění zásobování elektřinou
a vodou a plánování výstavby. Hráč určuje, na jakém místě mají stát obytné budovy,
kde mají stát obchody a kde průmyslové stavby; to, jestli se na určených místech skutečně
stavět začne ale závisí na simulovaných obyvatelích města a jejich potřebách a spokojenosti.
Dále zajišťuje dostupnost civilních služeb a plní další úkoly. Hráč také může nastavovat
ekonomické parametry, jako je výše daní.
V originále se tyto metody souhrnně nazývají Case-based reasoning nebo Case-based systems. V této
práci budeme používat zejména české varianty Case-based odvozování nebo Case-based učení
6
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Case-based systém v tomto případě není jediný systém použitý při implementaci. Počet
úkolů, které musí Mayor vykonávat, a počet statistik, které sleduje a udržuje v rovnováze,
je tak velký, že bylo vhodné celý program rozdělit do cca 30 modulů (zde nazývaných advokáti — advocates), které se starají o jednotlivé částečně nezávislé úkoly. Většina advokátů
je čistě reaktivní — úkoly, které plní, nevyžadují složitou inteligenci. Ukázkovým příkladem
je advokát starající se o to, aby do všech bloků ve městě byla zavedena elektřina. Ten je po
většinu času neaktivní, aktivuje se až ve chvíli, kdy zjistí, že některý blok je bez elektřiny
(buď proto, že existující vedení bylo přerušeno, nebo proto, že jde o nově stavěny blok).
Okamžitě po aktivaci propojí problémový blok s některým již elektrifikovaným blokem
a opět se deaktivuje. Podobným způsobem pracuje i většina ostatních advokátů. Koordinace akcí více advokátů je řešena pomocí priorit — akcím každého z advokátů je přiřazena
priorita na základě jejich očekávaného zisku, akce s nejvyšší prioritou se vykonávají vždy
přednostně.
Case-based odvozování je použito pro implementaci agenta zajišťujícího výstavbu nových bloků budov ve městě. Jako případ se tu používá struktura bloku, spolu s ní se
ukládají ekonomické informace, očekávané cílové hodnoty statistických ukazatelů v okolí
bloku a čas, po kterém by tyto hodnoty měly být dosaženy. Tento celek — tedy struktura
bloku, předpoklady pro jeho výstavbu a očekávané cílové statistiky se v terminologii Mayora nazývají plán. Mayor pak pravidelně kontroluje novou výstavbu a zjišťuje, jestli byla
očekávání naplněna. V případě, že skutečnost neodpovídá očekáváním, pokouší se Mayor
vysvětlit příčinu problému za pomocí zjednodušeného bayesovského modelu herního světa
7
. Výsledkem zjištění je, jaké faktory přispěly k nenaplnění očekávání, a cíle, které vedou
ke změně těchto faktorů. Na tyto cíle zareaguje některý z advokátů a provede takové akce,
které povedou k jejich vyřešení a tím i k dosažení očekávaných cílových statistik. Zároveň s tím se Mayor snaží vysledovat, jestli nenaplněná očekávání byla způsobena chybou
plánu, nebo jestli se stejný problém na daném místě vyskytoval ještě před jeho provedením.
Pokud se problém před provedením plánu nevyskytoval, považuje jej za chybu plánu Pokud se stejný problém objeví i při dalších aplikacích stejného plánu, bude napříště provádět
nápravná opatření současně s plánem, bez toho aby čekal než se vyskytnou problémy při
jeho plnění.
Mayor je schopný vystavět a udržovat funkční město po dobu několika staletí (simulovaného času). Díky sledování očekávaných hodnot a jejich porovnávání se skutečností
ve spojení s opravami plánu je schopný dosáhnout téměř 90% úspěšnosti při plnění svých
plánů a zároveň se dokáže učit ze svých neúspěchů.
Case-based výběr skriptu
S jiným, zcela odlišným, použitím case-based odvozování ve hře Wargus přišli Aha,
Molyneux a Ponsen v článku [17]. Pro řízení jednotek jejich Case-Based Tactician
Mayor, stejně jako většina hráčů, nezná fungování herního světa úplně přesně, ale pracuje zčásti
s odhady a s intuitivními znalostmi, zde reprezentovanými bayesovským modelem a databází případů.
7
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(CaT) používá předem připravené skripty, mezi kterými jsou skripty reprezentující různé
druhy strategií. Case-based učení a odvozování je použito pro výběr skriptu, který nejlépe
řeší aktuální situaci.
Pro indexování případů CaT používá jednoduché statistiky popisující aktuální stav
hry. Tyto statistiky obsahují informaci o tom, jaké budovy hráč vlastní, a pak informace
o průběhu boje s nepřítelem: rozdíl počtů zničených nepřátelských jednotek a budov proti
vlastním zničeným jednotkám a budovám, celkový počet vlastních vytvořených jednotek
a budov a další.
Jako případ se bere trojice < S, t, P >, kde S je reprezentace aktuálního stavu tak, jak
je popsaná v předchozím odstavci, t je kód použitého skriptu a P je číslo z intervalu [0, 1]
reprezentující ohodnocení tohoto případu (vyšší je lepší).
K výberu strategie dochází vždy když dojde ke změně stavu kvůli postavení nové budovy. Z databáze předchozích případů CaT vybere k takových, ve kterých hráč vlastní
stejné budovy, a ostatní statistiky jsou nejblíže k aktuálním statistikám. Z vybraných případů se pak použije skript z případu s nejvyšším ohodnocením P . Pokud všechny vybrané
případy mají nižší ohodnocení než 0,5, může se CaT rozhodnout prozkoumat ostatní možnosti a vybrat skript náhodně. Během hry CaT zaznanenává nové použité případy včetně
jejich úspěšnosti a po dokončení hry je zařazuje do databáze.
CaT, tak jak je prezentovaný v [17], není kompletní dílo. Přesto se ukazuje, že jde o životaschopnou techniku, a že je díky učení schopný zlepšovat své výkony proti konkrétním
protivníkům.

2.2.4

Prohledávací stromy

Při řešení klasických deskových her, jako jsou Šachy, Othello a Go, se osvědčila práce
se stromovou reprezentací stavového prostoru hry a použití minimaxového algoritmu, popsaného například v [15] (str. 59-64). V těchto hrách se střídají tahy jednotlivých hráčů
a u akcí, které hráči ve svých tazích provádějí, se neuvažuje jejich zasazení v čase — to
dává pravidelnou stromovou strukturu stavového prostoru, ve kterém je možné hru řešit
pomocí minimaxových algoritmů a jejich optimalizací.
Techniky pro prohledávání stavového prostoru, které se úspěšně používají v klasických
deskových hrách, jsou silně založené právě na pravidelné strukutře stavového prostoru.
Využívají toho, že stavový prostor v klasické deskové hře není příliš velký, a že hráči
vykonávají během svého tahu jen jedno rozhodnutí. Podle Shannona [16] průměrná šachová
partie trvá přibližně 40 tahů a herní strom pro tuto hru má přibližně 10120 uzlů.8
V real-time strategických hrách se hráči rozhodují při každém zadávání úkolu svým
jednotkám. V jedné partii v real-time strategické hře má každý hráč na hrací ploše několik
8

Pro srovnání — průměrný počet tahů ve hře Go je 200, měření počtu akcí v real-time strategických
hrách diskutujeme v kapitole 6.2.
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desítek jednotek9 a každé z nich může v libovolném okamžiku hry zadat nový úkol. I pokud
by možnost zadávát úkoly jednotkám byla omezená, například jen každou celou sekundu
herního času, počet rozhodnutí, a od nich se odvíjející velikost stromu reprezentujícího
průchod stavovým prostorem, je výrazně vyšší než u deskových her. Dalším problémem
RTS her je, že jejich svět nemusí být, a často není, deterministický. Prohledávací stromy je
sice možné zobecnit i pro nedeterministické problémy, to ale vede k dalšímu růstu velikosti
stromů a k zesložiťování prohledávacích algoritmů.
Prohledávací stromy tak díky své velikosti a díky extrémnímu větvení nejsou pro taktické plánování v real-time strategických hrách vhodné. Část stavového prostoru, kterou
pomocí nich lze prozkoumat, je relativně malá, a navíc je nutné prohledávací algoritmy
upravit tak, aby bylo možné dynamicky měnit čas, který je při prohledávání stavového
prostoru věnován určitým akcím.
Zobecněné prohledávací stromy
Zajímavý způsob jak prohledávací stromy v real-time strategických hrách využít přinesli
ve své diplomové práci Ronni Laursen a Daniel Nielsen [20]. Prohledávání herních stromů
nepoužívají pro řízení celé hry, ale jen pro ovládání malých skupin jednotek. Přestože celkový počet jednotek v RTS hrách bývá poměrně velký, není obvyklé, že by se všechny utkaly
v jednom souboji. Laursen a Nielsen ve své práci zkoumají možná použití prohledávacích
stromů při soubojích dvou nejvýše sedmičlenných skupin jednotek. Tyto souboje uvažují
zcela izolované od zbytku hry. Vstup dalších jednotek do souboje vyžaduje přeplánování
a nelze ho brát jako jednu z možných taktických voleb hráče.
Aby bylo možné použít prohledávací stromy pro prohledávání stavového prostoru RTS
her, bylo potřeba stanovit nejkratší měřitelný okamžik. Ten byl zvolen jako jedna třicetina
vteřiny. Nejde o náhodnou volbu, třicetina vteřiny odpovídá délce jednoho kroku simulace herního světa ve hře Wargus, kterou Laursen a Nielsen používali pro testování svých
algoritmů. Zároveň autoři určili délky trvání všech akcí, které mohou jednotky provádět;
vzhledem k tomu, jak je simulace herního světa ve hře implementována, jde opět o násobky
jedné třicetiny vteřiny. Tabulka 2.1 ukazuje délky trvání uvažováných akcí.
Typ akce
Vyčkávání
Přesun na sousední pole
Útok zblízka (jen pro některé jednotky)
Útok na dálku (jen pro některé jednotky)

Trvání (1/30 sec)
1
16
26
66

Tabulka 2.1: Délky trvání akcí ve hře Wargus (převzato z [20])
9
Vzhledem k tomu, že hráč může během hry vyrábět nové jednotky, celkový počet jednotek, které hráč
během hry vlastnil, bývá ještě o řád vyšší.

27

Obrázek 2.2: Příklad zobecněného herního stromu (převzato z [20]). Čísla v uzlech označují
aktuální čas; popisky u hran kódují možná přiřazení akcí, ze kterých se v uzlu, za kterého
hrany vycházejí vybírá.
Herní strom pro souboj v RTS hře je pak vystavěn následujícím způsobem: informace
v uzlech je rozšířena o aktuální čas. To je díky rozdělení spojitého času na krátké okamžiky
vždy celočíselná hodnota. Pokud v daném čase t může některá z jednotek provést některou
akci z množiny A, pak pro každou akci a ∈ A vede z uzlu reprezentujícího tento čas jedna
hrana. V případě, že v daném čase může akci provést více jednotek současně, pak z uzlu
reprezentujícího tento čas vychází jedna hrana pro každé možné přiřazení akcí jednotkám.
Použití v současných hrách
Zobecněné prohledávací stromy byly zpracovány v rámci práce [20]. Součástí práce byly
i benchmarky, které ukazovaly použitelnost metody pro řešení soubojů ve skutečné hře.
Přesto v současné době není známá žádná RTS hra, ve které by tato metoda byla použita,
ani hra, ve které by byla použita jiná varianta stromů reprezentujících stavový prostor.
Velká nevýhoda stromových algoritmů je jejich náročnost, způsobená extrémní velikostí
stavového prostoru, a v případě zobecněných herních stromů také složitost jejich konstrukce
ve srovnání se stromy pro klasické deskové hry.

2.2.5

Monte-Carlo metody řízení

V předchozí kapitole ukazujeme, že velikost stavového prostoru v real-time strategických
hrách je natolik velká, že je obtížně srovnatelná i s velikostí stavového prostoru ve hře Go,
a že jeho systematické procházení, například minimaxovými algoritmy, je z globálního
hlediska prakticky nerealizovatelné. Pro počítačové Go se v posledních letech stále více
uplatňují algoritmy založené na náhodném prohledávání, které si našly svou cestu i do
programů hrajících Go na mistrovské úrovni10 , jako je například MoGo [7].
V kategorii počítačů; program hrající na úrovni srovnatelné s lidskými profesionálními hráči stále
neexistuje.
10
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Nabízí se otázka, zda by nebylo možné použít pro hraní real-time strategických her
podobné Monte-Carlo algoritmy, jako ty, které se uplatňují při hraní hry Go.
S přístupem, který vychází z Monte-Carlo metod, a je velmi odlišný od ostatních výše
představených přístupů přišli ve svém článku [18] Michael Buro, Michael Chung a Jonathan Schaeffer. Plány v jejich podání představují především přiřazení úkolů jednotkám.
Pro tvorbu plánu se používá algoritmus založený na náhodě. Pro hráče jsou postupně navrhovány náhodné plány, které jsou testovány proti náhodně vygenerovaným plánům pro
soupeře. Přesné fungování je znázorněno v pseudokódu na programu 1. Pro vyhodnocování
plánů předpokládají existenci ohodnocovací funkce, pomocí které jsou schopni určit ohodnocení cílového stavu vyhodnocovaného plánu. Zároveň v článku [18] takovou ohodnocovací
funkci navrhují.
Program 1 Monte-Carlo výběr plánu
Vstup: Počáteční stav s.
Nplans – počet náhodných plánů vygenerovaných během výběru.
Nsims – počet simulací jednoho plánu proti náhodným plánům protivníka.
Výstup: Plán Pmax maximalizující hodnotu ohodnocovací funkce.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:

Omax ← −∞
Pmax ← prázdný plán.
for i = 1 to Nplans do
p ← náhodný plán vygenerovaný pro AI hráče začínající ve stavu s.
o←∞
for j = 1 to Nsims do
p0 ← náhodný plán vygenerovaný pro soupeře začínající ve stavu s.
s0 ← cílový stav po provedení simulace plánů p a p0 ze stavu s.
o0 ← ohodnocaní stavu s0 .
o ← min(o, o0 ) /* Pesimistická varianta — pro protivníka vyber plán minimalizující zisk */
end for
if o > Omax then /* Optimistická varianta — vyber plán maximalizující zisk */
Omax ← o
Pmax ← p
end if
end for
return Pmax

Pro měření výkonu Monte-Carlo metod navrhli speciální variantu real-time strategické
hry, kterou nazývají Capture the Flag. V této hře hráči nestaví základnu, ale místo toho
je jejich úkolem s omezeným počtem jednotek zajmout vlajku protivníka a dovézt jí pomocí vlastních jednotek na určené místo. Vlajku může zajmout pouze některá z jednotek;
pokud je jednotka převážející vlajku zničena, pak vlajka zůstane ležet na místě, kde byla
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zničena jednotka, která ji převážela. Později může být opět sebrána a dále převážena jinou
jednotkou. Každý hráč v této hře tedy má dva základní cíle — získat vlajku protivníka
a převézt ji na určené místo (na vlastní základnu) a zároveň ubránit vlastní vlajkou před
protivníkem. Vítězem se stává ten hráč, který jako první dopraví soupeřovu vlajku na
určené místo.
Výhodou Monte-Carlo přístupu plánování je jeho univerzálnost a nezávislost na plánovací doméně. Tento přístup také do určité míry redukuje požadavky na expertní znalosti
a zkušenosti nutné pro úspěšné použití ostatních výše uvedených metod. Kvalita plánu
v Monte-Carlo plánování je závislá spíše na schopnosti plánovacího algoritmu generovat
zajímavé plány pro další testování, než na znalostech, které do systému vložili autoři. Tyto
znalosti jsou přítomné pouze ve formě funkce pro ohodnocování stavů, kterou je navíc
možné optimalizovat za pomocí dalších metod umělé inteligence a strojového učení.
Nevýhodou navrženého postupu je, že hledání optimálního plánu může být, zejména
v doménách s rozsáhlým stavovým prostorem, výpočetně velmi náročné. Navržený algoritmus spoléhá na náhodně generované plány — v případě dostatečně dlouhého času dostupného na výpočet vybírá optimální plán. Přitom ale nepoužívá lokální optimalizace plánu,
které by mohly vést k rychlejší konvergenci.
Použití v současných hrách
V době psaní této práce není žádné známé použití tohoto nebo podobného MonteCarlo přístupu pro implementaci počítačového hráče v komerční real-time strategické hře.
Jedinou známou aplikací je řízení jednotek ve hře typu Capture the Flag ve článku Michaela
Bura [18]. Jde ale o velmi zajímavý přístup, který by v komerčních hrách mohl nalézt své
uplatnění.

2.3

Shrnutí

V první části kapitoly jsme představili žánr real-time strategických her a přiblížili jejich
dělení na hry simulační a hry válečné, na které je tato práce zaměřena. Dále jsme předvedli
základní principy, které se v těchto hrách používají, a ukázali jsme, jaké problémy jsou
v nich nejčastěji řešené a v čem spočívá jejich náročnost.
V druhé části kapitoly jsme představili některé metody pro řízení jednotek v real-time
strategických hrách s jejich výhodami a nevýhodami. Metody, které byly výše popsané
netvoří kompletní výčet metod použitelných pro strategické hry, ale slouží spíše jako přehled
a ukázka pestrosti způsobů, s jakými lze k real-time strategickým hrám přistupovat.
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Kapitola 3
Markovovské rozhodovací procesy
Cílem této kapitoly je představit teoretické prostředky, použité dále pro konstrukci herní
umělé inteligence a uvést některé jejich teoretické vlastnosti a použití. V této kapitole se
seznámíme s Markovovskými rozhodovacími procesy, některými metodami pro jejich řešení
a zároveň předvedeme jejich vybrané teoretické vlastnosti.

3.1

Základní definice

V teorii rozhodování (Decision Theory) se markovovské rozhodovací procesy staly jedním ze základních prostředků pro popisování modelovaných situací. Markovovské rozhodovací procesy (MDP - Markov Decision Process) jsou oblíbené díky jednoduchosti, s jakou
formalizují skutečné problémy, která ale není v rozporu s jejich výrazovou bohatostí. Rozšířený úvod do teorie Markovovských rozhodovacích procesů lze nalézt například v článku
Richarda Suttona [10].
Základem každého markovovského procesu je množina jeho možných stavů S. Stavem
rozumíme objekt, který reprezentuje určitou situaci ve světě modelovaném markovovským
procesem. Stav nemusí popisovat modelovaný svět zcela přesně — měl by ale co nejpřesněji
vystihovat ty vlastnosti světa, které jsou pro modelovaný problém důležité, resp. ty, které
dokáže agent modelující svět pomocí MDP svými senzory pozorovat. Díky tomu se může
stát — a také se často stává — že jeden stav markovovského procesu reprezentuje několik
možných situací v modelovaném světě, přestože doopravdy nastala jen jedna z nich. Stavů
může být konečně mnoho (pak mluvíme o konečných markovovských procesech), nebo
nekonečně (spočetně i nespočetně) mnoho.
Pro modelovaný systém platí, že se nachází vždy v právě jednom stavu. Ve chvíli, kdy
se změní některá z podstatných vlastnosti systému, dochází ke změně stavu. O té se hovoří
zejména v souvislosti s vlastní aktivitou agenta — v každém kroce agent vybírá a následně
provádí jednu akci a z množiny možných akcí A. Po provedení akce a může systém přejít ze
stavu s do stavu s0 . Do jakého stavu s0 systém přejde, závisí na aktuálním stavu s, zvolené
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akci a a na pravděpodobnosti dané přechodovou funkcí. Přechodová funkce stavům s, s0
a akcim a přiřazuje pravděpodobnost, že po použití akce a systém ze stavu s přejde do
stavu s0 .
Přechod do nového stavu můžeme také chápat jako reakci okolního prostředí na akci
agenta.1 Pod pojmem prostředí v MDP chápeme všechny objekty a okolnosti, které nejsou
zcela pod kontrolou agenta. Za součást prostředí považujeme i části agenta, které ovládá
pomocí svých akcí nepřímo, a jejichž stav závisí na výsledku některých akcí.
Za provedení každé akce agent dostane od prostředí určité ohodnocení. To reprezentuje
v terminologii markovovských rozhodovacích procesů zpětnou vazbu a popisuje úspěšnost
agenta v modelovaném světě. Agent typicky nedostává odměnu za každou provedenou akci,
ale například jen za dosažení celkového cíle.
Pro jednoduchost budeme v následujícím textu používat symboly S a A pro označení
množiny stavů a množiny akcí markovovského procesu bez toho, abychom je explicitně
znovu uváděli v daném kontextu. Nebude-li řečeno jinak, S bude vždy označovat množinu
stavů diskutovaného markovovského rozhodovacího problému a A bude označovat množinu
jeho akcí.
Následující příklady ukazují, jak je možné v terminologii markovovských rozhodovacích procesů popsat některé problémy a úlohy. První příklad ukazuje, jak je možné jako
markovovský proces popsat úlohu pro mobilního robota.
Příklad 1 (Robot – sběrač) Představme si robota na čtvercové mřížce. Jeho úkolem je
posbírat všechny žetony rozmístěné na čtvercové mřížce a postupně je odnosit na určené
cílové políčko Na každém políčku mřížky může být žádný, jeden nebo více žetonů. Robot
se může jednak pohybovat po mřížce do čtyř směrů a jednak může sebrat žeton na políčku
na kterém právě stojí. Nést může vždy nejvýše jeden žeton. Žetony jsou malé, a proto se
jejich sebrání nemusí vždy povést — řekněme, že sebrání žetonu záleží na náhodě a povede
se v osmi z deseti případů.
V takovém příkladu stav popíšeme pomocí pozice robota na mřížce, počtů žetonů na
jednotlivých políčkách mřížky a tím, jestli robot právě drží žeton nebo ne. Možné akce
robota jsou PohybNahoru, PohybDolu a PohybDoleva, PohybDoprava pro pohyb robota,
SeberŽeton a PoložŽeton pro práci se žetony. Pohybové akce vždy uspějí a systém přejde do
stavu s upravenými souřadnicemi robota. Položení žetonu uspěje, pokud robot drží žeton,
a systém přejde do stavu, ve kterém je na políčku, na kterém robot stojí o jeden žeton
více a ve kterém robot nedrží žeton. Sebrání žetonu neuspěje, pokud na políčku, na kterém
se robot nachází, není žádný žeton nebo pokud robot žeton již drží. V opačném případě
s pravděpodobností 80 % přejde do stavu, ve kterém robot drží žeton, a na políčku, na
kterém se robot nachází, je o jeden žeton méně. K výběru další akce dojde vždy ve chvíli,
kdy robot dokončí provádění předchozí akce.
1

Pojmem agent budeme v následujícím textu označovat entitu (program, robota, . . . ), která používá
markovovské rozhodovací procesy pro své rozhodování.
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Ohodnocení pro robota definujeme tak, že robot dostane ohodnocení 1, pokud položí
jeden žeton na cílové políčko a ohodnocení −1, pokud z cílového políčka žeton sebere.
V ostatních případech robot dostane ohodnocení 0. Robot tak je kladně hodnocen za to, že
pokládá žetony na cílové pole a je trestán, pokud odstraní správně položený žeton. Ostatní
akce není nutné hodnotit, protože přímo neplní úkol robota.
♦
Příklad 2 (n-armed bandit) Jednodušším příkladem — alespoň na počet stavů — je
problém výherních automatů s n pákami ( n-armed bandit problem). Hráč při každé hře
zatáhne za jednu páku, a podle toho, jakou páku vybere, s určitou pravděpodobností vyhraje
odměnu. Páka i vyhrává s pravděpodobností pi odměnu Ri . To, zda hráč po tahu i-tou pákou
vyhraje, závisí pouze na náhodě, ale již ne na tom, jaké páky hráč vybíral v předchozích
tazích.
Protože jsou všechny tahy nezávislé, stačí pro celou hru jediný stav s, ve kterém systém
setrvává po ceou dobu. Hráč má na výběr z n možných akcí — akce ai znamená, že hráč
v tomto tahu zatáhne za i-tou páku. Ohodnocovací funkce je definována tak, že pokud hráč
vybere akci ai , pak s pravděpodobností pi dostane odměnu Ri .
Pokud známe pravděpodobnosti pi a hodnoty odměn Ri , je nalezení optimální akce jednoduché — pro každou akci stačí spočítat její očekávaný zisk pi Ri a následně vybrat akci,
jejíž očekávaný zisk je nejvyšší. Studována bývá spíše zajímavější varianta úlohy, ve které
hráč pravděpodobnosti pi , ani hodnoty odměn Ri nezná. Při hře pak řeší dilema, jestli využívat znalosti, které získal z dosavadních akcí, a nebo raději prozkoumat pravděpodobnosti
výhry ostaních akcí, ale riskovat přitom nižší zisk ( dilema exploration-exploitation). ♦
Uvedené příklady ukazují, jakým způsobem se formalismus markovovských rozhodovacích procesů používá pro popis různých typů úloh. Zároveň je z nich zřejmé, že úlohy
popisované pomocí MDP mohou být velice odlišných typů: od abstraktních optimalizačních
úloh, až po situace ze „skutečnéhoÿ života.

3.1.1

Markovovský rozhodovací problém

Nyní již máme dostatečné povědomí o markovovských procesech, abychom mohli markovovský rozhodovací proces definovat přesně.
Definice 1 (Markovovský rozhodovací proces) Markovovský rozhodovací proces M
nad množinou stavů S s množinou možných akcí A obsahuje
• Pravděpodobnostní přechodovou funkci Ps,a(s0 ), která pro stav s a akci a určuje
pravděpodobnost přechodu doP
stavu s0 , je-li ve stavu s použita akce a. Pro přechodovou
funkci platí ∀s ∈ S ∀a ∈ A : s0 ∈S Ps,a (s0 ) = 1.
• Ohodnocovací funkci Rs,a , která určuje zisk při použití akce a ve stavu s.
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♦

Formalismus Markovovských rozhodovacích procesů je možné použít při řešení libovolné úlohy, typicky je ale cílem agenta pracujícího s markovovským rozhodovacím procesem maximalizace celkového zisku po dobu běhu simulace. Problém maximalizace zisku
v Markovovském rozhodovacím procesu se nazývá Markovovský rozhodovací problém.
Definice 2 (Markovovský rozhodovací problém) Úlohu nalézt přiřazení akcí a ∈ A
stavům s ∈ S, které maximalizuje celkový zisk nazýváme markovovský rozhodovací problém
pro proces M.
Ve světě modelovaném markovovským rozhodovacím procesem může v průběhu času
docházet ke změně hodnot pravděpodobností Ps,a (s0 ) nebo hodnot okamžitého zisku Rs,a
— například pokud markovovský proces modeluje hru, ve které prostředí zahrnuje reakce
jiného hráče, který své chování postupně adaptuje na hru agenta.
Definice 3 (Stacionární markovovský rozhodovací proces) Stacionární markovovský proces je takový markovovský proces, ve kterém nedochází ke změnám pravděpodobností
Ps,a (s0 ) ani ke změnám hodnot okamžitého zisku Rs,a .
Markovovský proces, který není stacionární, nazýváme nestacionární.
V dalším textu budeme, nebude-li uvedeno jinak, mluvit vždy o stacionárních markovovských procesech.

3.1.2

Běh, ohodnocení

Markovovské procesy se typicky nepoužívají pro statický popis světa v jediném okamžiku. Nejčastěji se s nimi pracuje v rámci delších časových úseků zahrnujících více než
jednu akci a více než jeden přechod mezi stavy. Neobvyklé nejsou ani případy, ve kterých
počet prováděných akcí není omezený a potenciálně může být nekonečný.
Definice 4 (Běh) Během markovovského rozhodovacího procesu rozumíme posloupnost
akcí ai a stavů si :
a1 ,R1

a2 ,R2

a3 ,R3

a ,R

k
k
s0 −→ s1 −→ s2 −→ . . . −→
sk

ak+1 ,Rk+1

−→

sk+1

ak+2 ,Rk+2

−→

...,

kde si jsou stavy z množiny S, ai akce z množiny A a Ri označuje odměnu obdrženou při
ak ,Rk
přechodu ze stavu si−1 do stavu si pomocí akce ai . Zápis sk−1 −→
sk vyznačuje, že ve
stavu sk−1 byla použita akce ak , systém tak přešel do stavu sk a obdržel přitom odměnu Rk .
s0 je počáteční stav běhu, tedy stav, ve kterém běh začínal.
♦
V závislosti na typu úlohy může být počet akcí a stavů v běhu buď konečný, nebo
nekonečný. Pokud běh skončí ve stavu sK a nepokračuje žádnou další akcí, nazýváme stav
sK koncovým (terminálním) stavem.
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Příklad 3 (Šachy jako hra s konečnými běhy) Typickým příkladem systému s omezenými (konečnými) běhy je například hra šachy — každá šachová partie končí po konečném
počtu tahů buď vítězstvím jednoho z hráčů, vynucenou remízou, nebo remízou po padesáti
tazích, ve kterých nebyla vyřazena žádná figura a žádný z hřáčů nezahrál pešcem. Protože
v šachové partii je jen 32 figur a celkový počet tahů každého z pěšců je omezen délkou šachovnice, je zřejmé, že v každé partii dojde buď k vítězství jednoho z hráčů, nebo k aplikaci
padesátitahového pravidla.
♦
Příklad 4 (Problém s nekonečným během) Naproti tomu si představme robota z příkladu 1 ve světě, do kterého pravidelně přibývají nové žetony. V takovém světe může svou
činnost provádět neustále — jeho běh nikdy neskončí v terminálním stavu, protože vždy
bude moci dojet pro další žeton, nebo počkat, než se v jeho světě další žeton objeví.
♦
Pokud při simulaci (běhu) markovovského rozhodovací problému dojde vždy jen ke
konečnému počtu vykonaných akcí (a tedy je zaručeno, že celková odměna za jeden běh
je vždy konečná), lze jako celkový zisk R chápat součet všech odměn obdržených během
tohoto běhu
n
X
R = R1 + R2 + . . . Rn =
Ri ,
i=1

kde n je počet kroků v běhu a Ri značí odměnu získanou v kroce i.

V případě, že celkový počet provedených akcí není předem známý a potenciálně může
být nekonečný, je situace o něco složitější. Použít součet všech obdržených odměn není
možné, protože ten může být potenciálně nekonečný. Celkovou odměnu nekonečného běhu
vycházejícího ze stavu si můžeme zapsat jako vážený součet odměn obdržených v běhu
vycházejícím z tohoto stavu. Odměny získané po krátké době jsou započítány s větší vahou
než odměny získané ve vzdálenějším horizontu.
R=

∞
X

αj Ri+j ,

j=1

kde αi jeP
posloupnost reálných hodnot, kterými jsou váženy odměny. Nutným požadavkem
∞
∞
je, aby
i=1 αi byla konečná a obvykle se ještě uvažuje, aby posloupnost {ai }i=1 byla
nerostoucí.

Typicky se pro takovéto ohodonocení používají váhy tvořící geometrickou posloupnost.
V případě, že hodnoty odměn jsou omezené nebo že rostou pomaleji než hodnoty α−i , je
takto vždy zaručena konvergence i pro nekonečné běhy. Použití geometrické posloupnosti
pro αi = α−i , kde α ∈ (0, 1) dává celkové ohodnocení
R=

∞
X
i=1
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αi Ri .

Případs konečným počtem kroků lze také chápat jako váženou variantu celkového zisku,
1 pro i = 1, 2, . . . , n
kde αi =
a Ri = 0 pro i > n.
0 pro i > n

a
0
Pro sjednocení značení s [11] zároveň označíme pomocí symbolů Pss
0 = Ps,a (s ) pravděpodobnost přechodu ze stavu s do stavu s0 při použití akce a a symbolem Rass0 očekávaný
okamžitý zisk, pokud dojde k přechodu ze stavu s do stavu s0 pomocí akce a.

3.1.3

Strategie pro výběr akce

Zpětná vazba ve formě odměn po vykonání akce dobře odpovídá způsobu fungování
zpětné vazby ve skutečném světě. Z hlediska optimalizace celkového zisku R ale tyto jednotlivé odměny obsahují příliš podrobné informace, ze kterých nelze snadno vypočítat jejich
vliv akce na celkový zisk. Například akce ve stavu s s nulovým okamžitým ziskem může
vést do stavu s0 , ve kterém budou dostupné i další akce se zisky několikanásobně vyššími,
než libovolná jiná akce dostupná ve stavu s.
Proto by pro optimalizaci celkového zisku bylo výhodnější, kdybychom znali nebo dokázali dostatečně přesně odhadnout, jaká bude očekávaná hodnota celkového zisku, zvolíme-li
ve stavu s určitou akci, případně jaká je očekávaná hodnota celkového zisku běhu začínajícího stavem s.
Aby bylo možné očekávaný celkový zisk vyjádřit, musíme vědět, jaké akce budou v následujících stavech vybírány. To závisí na stavech, které nastanou, ale také na volbách
agenta. Při uvažování o očekávaných ziscích je proto nutné si uvědomit — a zformalizovat
mechanismus, který bude pro výběr akce použit. Takový mechanismus se nazývá strategie
(policy) a pro daný stav s a akci a určuje pravděpodobnost, s jakou akce a bude ve stavu
s provedena. Taková definice dává volnost při definování smíšených strategií, ale zároveň
umožňuje definovat i strategie přiřazující každému stavu jedinou akci.
Definice 5 (Strategie) V Markovovském rozhodovacím procesu M nad stavovým prostorem S s množinou možných akcí A definujeme strategii (Policy) pro výběr akce jako funkci
π : S × A → [0, 1], která každému stavu s ∈ S a každé akci a ∈ A přiřazuje pravděpodob0
nost, že ve stavu s bude vybrána akce a. Pro každý
P stav s 0 ∈ S musí být pravděpodobnosti
výběru akce definovány korektně, tj. musí platit a∈A π(s , a) = 1.
♦
Následující příklady ukazují několik možných strategií pro výběr akce.

Příklad 5 (Náhodná strategie) Náhodná strategie je strategie, ve které jsou akce ve
všech stavech vybírány zcela náhodně, s rovnoměrným rozložením pravděpodobnosti. V každém stavu s ∈ S tedy pro každou a ∈ A platí, že buď π(s, a) = 0, pokud akci nelze provést,
nebo π(s, a) = p(s), kde p(s) je funkce závisející pouze na stavu s a p(s) = n1 , pokud ve
stavu s je možné provést právě n různých akcí.
♦
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Příklad 6 (Pevná strategie) Pravým opakem náhodné strategie je strategie, která každému stavu s přiřazuje právě jednu akci as ∈ A. Pak můžeme definovat π(s, a) následovně:

1 pokud a = as
π(s, a) =
0 jinak.
♦
Příklad 7 (Greedy strategie) Jinou možností, jak definovat strategii je vybírat vždy
akci přinášející nejvyšší zisk. To je samozřejmě možné, jen pokud známe očekávané zisky
možných akcí nebo jejich odhady. Lze také vybírat podle okamžitých odměn Ri — v takovém
případě greedy strategie nemusí být optimální. Greedy strategie, která znalost očekávaných
celkových zisků má k dispozici, a využívá ji, je optimální strategií pro daný markovovský
rozhodovací problém.
Zpětnovazebné učení (viz kapitola 3.2.1) pro výběr akce používá právě greedy strategii,
spolu s postupným zpřesňováním odhadů hodnot jednotlivých akcí (resp. stavů). Při učení
se hodnot akcí nebo stavů nicméně není výhodné používat čistou greedy strategii; to, že se
určitá akce jeví jako optimální, může být způsobenou chybou odhadu a ve skutečnosti by
použití jiné akce mohlo přinášet lepší zisk. Proto se, zejména v počátečních fázích učení,
často používá smíšená strategie, ve které se s určitou pravděpodobností ε vybere akce náhodně a s pravděpodobností 1 − ε se použije greedy strategie. Taková strategie se nazývá
ε-greedy strategie.
Hodnota ε typicky bývá výrazně nižší než 0.5 a s časem se může dále snižovat až k 0.
Snižováním této pravděpodobnosti se agent postupně přenáší z fáze, ve které prozkoumával
vlastnosti světa, ve kterém žije, do fáze, ve které využívá získané znalosti pro maximalizaci
zisku. Tomuto přechodu mezi zlepšováním znalostí a jejich využíváním se v literatuře říká
exploration-exploitation dilema a jde o jeden z problémů velmi často studovaných v souvislosti s MDP.
♦
Nyní již dokážeme pomocí pravděpodobností zapsat, jak budou při řešení MDP v jednotlivých stavech vybírány akce, a tak můžeme přesněji definovat ohodnocení akcí a stavů
pomocí celkového zisku. Mějme tedy strategii π. Označíme-li očekávanou hodnotu při použití strategie π symbolem Eπ , můžeme definovat ohodnocení stavu V π následujícím způsobem:
(∞
)
X
π
V (s) = Eπ
αk+1 Rt+k+1 |st = s .
k=0

Pokud αi tvoří geometrickou posloupnost {αi }∞
i=1 , pak dále je možné odvodit rekurentní
vztah pro ohodnocení stavů, kde platí
)
(
∞
X
αk Rt+k+2 |st = s
V π (s) = Eπ Rt+1 + α
k=0
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Podobným způsobem můžeme definovat také funkci Qπ (s, a) ohodnocující použití akce
a ve stavu s:
)
(∞
X
αk Rt+k+1 |st = s, at = a .
Qπ (s, a) = Eπ
k=0

=
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Pss
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(∞
X

a
Pss
0

Rass0 + α

X

π(s0 , a0 )Qπ (s0 , a0 )

a0 ∈A

s0 ∈S
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Výše uvedené rovnice pro V π (s) a Qπ (s, a) se nazývají Bellmanovy rovnice pro markovovský rozhodovací problém M a hrají důležitou roli při řešení problému M.
Ze všech možných strategií výběru akce pro daný markovovksý rozhodovací problém
nás obvykle zajímají především strategie, které maximalizují celkový zisk. Takové strategie
se nazývají optimální strategie.
Definice 6 (Optimální strategie) Strategii π ∗ : S × A → [0, 1] pro markovovský rozhodovací problém M, kde pro libovolnou jinou strategii π pro problém M platí, že v libovolném
∗
∗
stavu s ∈ S (a akci a ∈ A) je očekávaný zisk V π (s) ≥ V π (s) (resp. Qπ (s, a) ≥ Qπ (s, a)),
nazýváme optimální strategií pro problém M.
Pro každý markovovský rozhodovací problém existuje optimální strategie π ∗ ; optimálních strategií může existovat více, ohodnocovací funkce
V ∗ (s) = max V π (s) (resp. Q∗ (s, a) = max Qπ (s, a))
π

π

je ale z definice pro všechny optimální strategie stejná. Tyto rovnice se někdy nazývají
Bellmanovy rovnice pro optimální strategii.
Výběr optimální akce v určitém stavu tedy není hlavní problém při řešení markovovských rozhodovacích problémů — v případě, že známe ohodnocovací funkce V nebo Q, je
výběr akce triviální. Našim cílem při řešení markovovských rozhodovacích problémů je tedy
zejména výpočet nebo spíše snaha o co nejpřesnější odhad hodnot jedné z těchto funkcí.
To ale je těžký problém — výpočet přesných hodnot těchto funkcí je možný pomocí
Bellmanových rovnic pro optimální strategii, k tomu je ale nutné znát přesně pravděpodoba
a
nosti Pss
0 a hodnoty očekávaných zisků Rss0 . Ty jsou ale přesně definovány nebo snadno
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odvoditelné z dostupných informací jen zřídka. Mnohem častější případ je, že tyto hodnoty
jsou dány jen implicitně chováním prostředí a jeho reakcemi na činnost agenta. Odhadnout
tyto hodnoty, nebo odhadnout ohodnocení stavů bez jejich znalosti je úkolem pro agenta
řešícího markovovský rozhodovací problém.

3.2

Metody pro řešení MDP

V násedující kapitole předvedeme několik metod a algoritmů běžně používaných pro
řešení markovovských rozhodovacích problémů. V případě, že známe ohodnocovací funkce
V nebo Q, lze akce vybírat pomocí greedy strategie. Algoritmy pro řešení markovovských
rozhodovacích problémů se proto soustředí na spočítání nebo co nejpřesnější odhad hodnot
těchto funkcí.

3.2.1

Zpětnovazebné učení

Zpětnovazebné učení2 je zřejmě nejznámějším pojmem v souvislosti s řešením markovovských rozhodovacích problémů. Jde o souhrnný název pro metody založené na interakci
agenta s prostředím a jeho adaptaci na toto prostředí prostřednictvím průběžně dodávané
zpětné vazby. Zahrnuje několik různých metod sloužících k odhadování funkcí pro ohodnocování stavů V a Q. Většina těchto metod, spolu s podrobným vysvětlením použitých
pojmů a technik je popsána v knize Richarda A. Suttona [11].
Společnou vlastností všech metod zpětnovazebného učení je, že svého cíle dosahují nalezením hodnot V ∗ (s) nebo Q∗ (s, a), ze kterých lze odvodit optimální strategii. Nevýhodou
tohoto přístupu ale je, že všechny tyto metody potřebují odhadované funkce nějakým způsobem reprezentovat. Nejjednodušší metodou je reprezentace pomocí tabulky, ve které je
pro každý stav (resp. pro každou dvojici stav-akce) uloženo její ohodnocení, složitější metody mohou používat neuronové sítě, nebo jiné učící modely. Každý takový model ale
s rostoucí velikostí množiny stavů naráží na problém s reprezentovatelností těchto funkcí.
Zejména pokud jsou stavový prostor nebo množina možných akcí nekonečné, mohou tyto
metody být nepoužitelné. V dalších kapitolách se budeme zabývat metodami, které se snaží
toto omezení obejít a nabídnout možnosti řešení i pro velmi rozlehlé problémy.

3.2.2

Expected-Outcome

Poněkud nepatřičně zde působí model Expected-Outcome, který nesouvisí přímo s optimálním řešením MDP. Původně byl navržen Bruce Abramsonem jako statická heuristická
funkce pro ohodnocování pozic v některých hrách pro dva hráče [4]. Expected-Outcome
neobsahuje učení a nezaručuje nalezení optimální strategie, na druhou stranu je díky svým
2

V originále Reinforcement learning.
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vlastnostem velmi jednoduchá na použití i na implementaci a nabízí anytime vlastnosti,
které jsou velmi užitečné zvláště při rozhodování v reálném čase.
Abramson ve své práci uvažoval klasické deskové hry s pravidelnou strukturou herního stromu, nicméně metoda Expected-outcome na struktuře herního stromu nezávisí —
jediným požadavkem na ohodnocovaný problém je, aby každý běh systému končil po konečném počtu kroků v terminálním stavu, aby pro terminální stavy problému (koncové
pozice v uvažovaných hrách) existovala ohodnocovací funkce a aby bylo možné dostatečně
rychle simulovat průchod stavovým prostorem. Požadavek na ohodnocení koncových pozic je ve většině her splněn triviálně na základě pravidel hry: ty musí určovat, který hráč
hru vyhrál, nebo zda došlo k remíze. U některých druhů her (zejména u moderních společenských her jako jsou Osadníci z Katanu nebo Carcassonne) pravidla dokonce zahrnují
bodové ohodnocení hráčů, podle kterého se na konci hry určuje vítěz.
Ohodnocení stavu s se podle Expected-Outcome počítá na základě koncových stavů
dosažitelných z s a jejich ohodnocení váženého pravděpodobností, že hra skončí právě
v tomto stavu.
Definice 7 (Expected-Outcome) Buď G uzel ve stromě stavového prostoru. Označme
L množinu všech listů ve stromě stavového prostoru do kterých vede cesta z G (tj. množinu
všech terminálních stavů dostupných ze stavu reprezentovaného uzlem G). Dále pro list
l ∈ L označme V (l) ohodnocení listu l a P (l) pravděpodobnost, že hra skončí ve stavu l.
Pak definujeme hodotu Expected-Outcome pro uzel G takto:
X
EO(G) =
P (l)V (l)
l∈L

Všimněme si, že definice funkce Expected-Outcome odkazuje na pravděpodobnost terminálních stavů, která ale nikde není definována. Abramson ve svém původním článku [4]
bral jako Pl pravděpodobnost, že hra skončí v terminálním stavu l, pokud budou všichni
hráči hrát podle náhodné strategie. To je předpoklad, který ale pochopitelně odpovídá
realitě jen výjimečně, a nelze předpokládat, že by hodnoty spočtené pomocí této pravděpodobnosti odpovídaly skutečnému ohodnocení, vypočtenému například pomocí zpětnovazebného učení.
Sám Abramson na tuto skutečnost upozorňuje a doplňuje, že před tím, než může být
tato funkce použita pro ohodnocování stavů v některé konkrétní hře, je nutné ji pro tuto
hru prověřit a otestovat, zda dává odpovídající výsledky. Sám Abramson takto funkci
EO testoval v některých vybraných hrách (Tic-Tac-Toe a Othello) s překvapivě dobrými
výsledky — v některých případech funkce Expected Outcome dávala lepší výsledky než
ohodnocovací funkce navržené ručně experty.
Hodnotu EO(G) typicky nepočítáme přesně — to by, až na výjimečné případy, vyžadovalo projít všechny možné stavy dostupné ze stavu G, což je pro většinu praktických
použití z hlediska velikosti stavového prostoru nereálné. Místo toho hodnotu funkce EO(G)
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odhadujeme pomocí náhodných průchodů stromem stavového prostoru. Pokud ohodnocení
koncového stavu
P po i-tém průchodu je Ri a Ri jsou omezené pro všechna i, můžeme označit
EOn (G) = n1 ni=1 Ri hodnotu odhadu funkce EO(G) po n průchodech stavovým prostorem. Pak platí
n
1X
lim EOn (G) = lim
Ri = EO(G).
(3.1)
n→∞
n→∞ n
i=1

Této skutečnosti lze využít k „anytimeÿ typu výpočtu — funkce je schopná brzy po svém
spuštění vrátit výsledek. Ten sice bude dostupný rychle, ale nebude přesný. V případě, že je
k dispozici více času, lze přidáváním dalších nezávislých běhů hodnotu postupně zpřesňovat.
Známe-li navíc požadovanou přesnost odhadu, lze pomocí centrální limitní věty odhadnout
nutný počet pokusů pro dosažení této přesnosti.

Zcela náhodný postup výpočtu ale není příliš výhodný — jednak proto, že pravděpodobnosti výběru v simulaci nereflektují tyto pravděpodobnosti ve skutečném problému, ale
také proto, že tento druh výpočtu věnuje stejnou pozornost neperspektivním akcím jako
těm, které se jeví nejlepší. Při pozdějších aplikacích této funkce pro ohodnocování tahů ve
hře Go bylo navrženo několik zlepšení, které se snaží tyto problémy odstranit a směrovat
funkci EO k výběru optimálních akcí [5]. Tato vylepšení zahrnují:
Prořezávání průchodů. Náhodné strategie často vedou k výběru akcí, které jsou sice
platné podle pravidel, ale ve skutečnosti jde o tahy, které jsou v dané situaci nesmyslné, a zkušený hráč by o jejich použití ani neuvažoval. Výběr takových akcí zkresluje
výslednou hodnotu očekávaného zisku a navíc „plýtvajíÿ výpočetním výkonem na
prozkoumání té části stavového prostoru, do kterého se za běžných okolností hra nedostane. V případě hry Go jde například o tahy, ve kterých hráč pokládá svůj kámen
do uzavřené oblasti spojené se soupeřovým okem. Vyřazením takovýchto akcí může
dojít ke zlepšení hodnoty odhadu, protože nebude osahovat nerealistické tahy, které
jsou při hře zkušených hráčů nepravděpodobné. Zároveň dojde k prořezání určité
části stavového prostoru, což může vést ke zrychlení výpočtu a rychlejší konvergenci.
Usměrňování pravděpodobnosti výběru akce. Jak již bylo řečeno výše, použití náhodné strategie není odpovídající skutečnému výběru akcí. Může zkreslovat ohodnocení stavů tím, že akce vybírá bez ohledu na jejich výhodnost. To je možné odstranit
několika způsoby — v ideálním případě, pokud jsme schopni odhadnout realisticky
pravděpodobnosti výběru akcí v jednotlivých stavech, můžeme použít tyto odhady při
generování náhodných epizod a výrazně tak přiblížit simulované odhady skutečnosti.
Druhou metodou je usměrňování výběru akce směrem k akcím, které se jeví v daném
okamžiku jako výhodnější. Na podobném principu jsou založeny Upper Confidence
algoritmy představené blíže v kapitole 3.2.3.
Simulované žíhání. Při usměrňování pravděpodobnosti výběru akce je možné řídit míru
náhody při výběru pomocí techniky zvané Simulované žíhání. Simulované žíhání3 je
3
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technika založená na upravování míry náhodnosti (v terminologii simulovaného žíhání nazývané teplota) systému. Na začátku je míra náhodnosti nastavena na vyšší
hodnoty. Tím jsou akce vybírány téměř náhodně, což vede k širšímu prozkoumávání
stavového prostoru. Jak výpočet postupuje a zpřesňují se odhady ohodnocení pro jednotlivé stavy a akce, teplota se postupně snižuje, což vede k vyšší pravděpodobnosti
výběru akcí slibujících lepší zisk a tím i k jejich lepšímu prozkoumání.
Předčasné ukončení simulace. V některých aplikacích nemusí být možné dovést při
vyhodnocování funkce EO simulaci až do koncového stavu. například proto, že jeden samotný běh simulace může být neúměrně dlouhý. V případě, že funkce V je
definována i pro jiné stavy než pro koncové, není nutné dopočítávat simulaci až do
koncového stavu, ale lze ji zastavit v některém ze stavů ohodnotitelných pomocí
funkce V . Tím může dojít k dalšímu zrychlení simulace.
Uvedené úpravy mohou zlepšit rychlost výpočtu nebo kvalitu odhadu funkce Expected
Outcome. Nezaručují ale, že nalezené ohodnocení bude odpovídat optimální strategii.
Funkce Expected Outcome byla sice navržena jako funkce pro ohodnocování stavů, je
ale snadné ji použít i pro výběr akce nebo pro ohodnocení částečného plánu. Program 2
ukazuje, jak lze funkci Expected Outcome použít pro výběr akce.
Program 2 Výběr akce pomocí funkce Expected Outcome
Vstup: Stav s, ve kterém je výběr akce prováděn.
Výstup: Akce a maximalizující hodnotu funkce EO.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Inicializuj O(a) ← 0 pro všechny akce a.
repeat
for all a ∈ A do
s0 ← stav dosažený ze stavu s po provedení akce a.
O(a) ← O(a) + EO(s0 )
end for
until (je proveden požadovaný počet iterací nebo je vyčerpán dostupný čas na výpočet)
return arg maxa∈A O(a)

Pro výběr akce a plánování je někdy vhodnější neuvažovat v kontextu jednotlivých akcí,
ale počítat ohodnocení pro jejich delší posloupnosti.
Definice 8 (Částečný plán) Částečným plánem A v markovovském rozhodovacím procesu nazveme neprázdnou (konečnou) posloupnost akcí {ai }ni=1 ; ai ∈ A. Předpokládá se, že
akce ai budou prováděny po řadě a budou tak tvořit běh
a

a

a

1
2
n
s0 −→
s1 −→
. . . sn−1 −→
sn .
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Podobný způsob, jakým lze počítat ohodnocení akcí, můžeme použít i pro ohodnocení
částečných plánů (program 3). Částečné plány mohou sloužit pro zachycení úmyslů agenta
na delší časový úsek nebo jako jednoduchá formalizace pro případy, kdy agent zadává více
paralelně probíhajících akcí — což je například v real-time strategických hrách poměrně
častá situace.
Program 3 Ohodnocení částečného plánu pomocí funkce Expected Outcome
Vstup: Počáteční stav s0 pro simulaci; ohodnocovaný částečný plán A.
Výstup: Ohodnocení částečného plánu A pomocí funkce Expected Outcome.
Require: Seznam A je neprázdný a první akci v seznamu A je možné ve stavu s0 provést.
1: O ← 0
2: n ← 0
3: repeat
4:
s ← s0
5:
while (A je neprázdný a minulou akci bylo možné provést) do
6:
a ← první akce z A.
7:
Odeber akci a z plánu A.
8:
s ← stav dosažený ze stavu s po provedení akce a.
9:
end while
10:
O ← O + EO(s)
11:
n←n+1
12: until (je proveden požadovaný počet iterací nebo je vyčerpán dostupný čas na výpočet)
13: return O
n
Rozhodování na základě ohodnocení funkcí Expected Outcome je výhodné v tom, že narozdíl od zpětnovazebného učení nepotřebuje reprezentaci ohodnocovací funkce. To umožňuje tuto funkci použít i pro problémy s nekonečným (resp. obtížně vyčíslitelným) stavovým
prostorem. Pro svou funkčnost vyžaduje možnost dostatečně rychle simulovat průchod stavovým prostorem a požaduje schopnost vyjádřit hodnotu koncového stavu (resp. ohodnocení některého ze stavů dosaženého po konečném množství kroků). Díky svým vlastnostem
a koncepční jednoduchosti je tato funkce nenáročná na implementaci. Tuto výhodu nahrazuje nutností počítat odhad ohodnocení v každém stavu znovu a zároveň náročností
na výpočetní výkon vyplývající z počtu náhodných průchodů nutných pro dosažení požadované přesnosti. Expected Outcome mimoto vykazuje částečně anytime vlastnosti v tom
smyslu, že může vracet nepřesné výsledky rychle, a tím umožnit rychlé rozhodování, nebo
s postupující dobou výpočtu své výsledky zpřesnit a tím podporovat kvalitnější rozhodnutí.
Problémem této metody je především nerealistický předpoklad o použití náhodných
strategií — proto je nutné před každou aplikací na konkrétní problém prakticky ověřit, zda
hodnoty vypočítané pomocí funkce Expected Outcome odpovídají skutečným hodnotám
stavů a akcí. Použití náhodné strategie a problémům, které z ní vyplývají, se lze vyhnout
výběrem akcí s přihlédnutím k jejich skutečným pravděpodobnostem. V takovém případě
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je ale nutné pravděpodobnosti znát předem, nebo je dokázat vhodným způsobem spočítat
nebo odhadnout. Související nevýhodou je, že funkce Expected Outcome věnuje stejnou
pozornost všem akcím. Díky tomu zbytečně detailně prozkoumává i neperspektivní akce
na úkor těch zajímavějších.
V případě, že lepší ohodnocovací funkce není k dispozici, a nelze použít zpětnovazebné
učení, například kvůli velkému počtu stavů a akcí, může být Expected Outcome zajímavou
variantou k jiným, exaktním, metodám.

3.2.3

Bandit-based planning

Bandit-based metody4 jsou v některých vlastnostech podobné odhadování hodnoty akcí
pomocí metody Expected Outcome, narozdíl od ní ale je možné lépe prozkoumat jejich
teoretické vlastnosti a dokázat v některých případech jejich optimálnost.
Stejně jako v případě metody Expected Outcome probíhá výběr akce na základě odhadu její hodnoty pomocí simulace. Oproti metodě Expected Outcome ale výběr akcí pro
další prozkoumávání neprobíhá náhodně, ale deterministicky na základě dosavadního očekávaného zisku. Výběr je prováděn tak, aby akce, které slibují nejvyšší zisk a jsou tedy
pravděpodobně optimální, byly prozkoumány nejlépe. Ostatním akcím je věnován menší
prostor odpovídající jejich aktuálnímu odhadu očekávaného zisku. Narozdíl od metody Expected Outcome bandit-based plánování nepočítá ohodnocení pro částečný plán na základě
statistického výběru akcí, ale postupně vyhledává optimální průchod stromem stavového
prostoru.
Pro výběr akce se používají Upper confidence algoritmy popsané v článku Finite Time
Analysis of the Multiarmed Bandit Problem [6], které řeší problém minimalizace ztráty při
výběru neoptimálních akcí v multiarmed bandit problémech (představených v příkladu 2).
Řešení samostatného K-armed bandit problému
Nejprve se budeme věnovat metodám pro řešení samostatného problému K-armed bandit. Připomínáme, že jde o markovovský rozhodovací problém obsahující jediný stav s0
a právě K akcí a1 , a2 , . . . aK . Po provedení libovolné z akcí ai (zatažení za i-tou páku,
používáme-li s terminologii výherních automatů) nedojde ke změně stavu, ale s určitou
pravděpodobností, závisející na zvolené akci, agent „vyhrajeÿ a získá danou odměnu. Výše
odměny závisí na zvolené akci a pro každou akci je vybrána z množiny (intervalu) možných
hodnot na základě pevně daného rozložení pravděpodobnosti. Výše výher jsou náhodné
veličiny, které jsou vzájemně zcela nezávislé a zároveň nezávisejí ani na žádných vnějších
okolnostech.
Hodnoty odměn za aplikaci akcí ai můžeme chápat jako náhodné veličiny Xi,n , kde
i je index akce, ke které se odměna vztahuje, a n je pořadové číslo použití akce ai . Při
4

Metody založené na řešení problému výherních automatů, jaké jsou popsány například v příkladu 2.
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vybrání akce ai tak hráč postupně obdrží odměny reprezentované hodnotami Xi,1 , Xi,2 , . . .
Statistické hodnoty veličin Xi,n pochopitelně známé nejsou, víme ale, že všechny odměny
Xi,∗ pro akci ai jsou brány ze stejného intervalu Ii a odpovídají stejnému rozložení pravděpodobnosti se stejným očekávaným ziskem µi .
Formulace úloh pomocí výherních automatů je v teorii rozhodování poměrně častá
a pro řešení úloh, které z ní vyplývají existuje několik algoritmů (včtetně těch, které jsou
popsané v článku [6]). Tyto algoritmy jsou určeny pro hledání optimální strategie v případě,
že pro jednotlivé akce neznáme jejich statistické vlastnosti a dokáží udržovat rovnováhu
mezi volenými akcemi tak, aby věnovaly dostatečné prostředky nalezení optimální akce,
ale přitom ztráta způsobená volbami neoptimálních akcí byla minimální, resp. aby rostla
ve srovnání s celkovým ziskem jen pomalu.
Ztrátu způsobenou výběrem neoptimálních akcí lze snadno vyjádřit přesně pomocí
očekávaných zisků jednotlivých akcí ai jako rozdíl očekávaného zisku v optimálním případě a zisku skutečného plynoucího z vybíraných akcí. Označíme-li symbolem Ti (n) počet
výskytů akce i mezi všemi prvními n provedenými akcemi, můžeme ztrátu způsobenou
volbou neoptimálních akcí zapsat jako
∗

µ n − µj

K
X

def

E[Tj (n)], kde µ∗ = max µi .
1≤i≤K

j=1

(3.2)

Lze-li předpokládat, že hodnoty odměn Xi,n leží všechny v intervalu [0, 1] pro všechny
i ∈ {1, 2, . . . , K} a pro všechna n ≥ 1, můžeme pro výběr akce použít algoritmus UCB1
(Upper Confidence Bounds) popsaný v [6].
Program 4 Výběr akce pomocí strategie UCB1
1: n ← K
2: for i = 1 to K do
3:
Proveď akci ai .
4:
x̄j ← zisk po provedení akce ai .
5:
ni ← 1
6: end for
7: loop


q
8:
j ← arg maxi=1,2,...,K x̄j + 2 nlnj n
9:
Proveď akci aj , podle obdržené výhry aktualizuj průměrný zisk x̄j z akce aj .
10:
n←n+1
11:
nj ← nj + 1
12: end loop
Algoritmus UCB1 vybírá akce na základě aktuálního odhadu jejich očekávaného zisku
x̄i tak, aby volené akce očekávaný zisk maximalizovaly. Přitom ale zvýhodňuje nejméně
často vybírané akce, aby bylo zaručeno jejich dostatečné prozkoumání. Algoritmus UCB1
pro výběr akce je zachycen na programu 4.
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V případě, že hodnoty odměn jsou omezené do intervalu [0, 1], lze pro algoritmus UCB1
dokázat jeho optimálnost vzhledem k ztrátě způsobené výběrem akcí (rovnice 3.2). Tento
výsledek shrnuje věta 1.
Věta 1 (Ztráta při použití strategie UCB1) Pokud je na výherním stroji s K pákami
s odměnami v intervalu [0, 1], K > 1, použita strategie UCB1, pak očekávaná ztráta po
libovolném počtu n provedených akcí je nejvýše
# 
!
"
 X
K
2
X  ln n 
π
+ 1+
(µ∗ − µi )
8
∗
µ − µi
3
j=1
i:µ <µ∗
i

Jsou-li dodrženy předpoklady věty 1, pak ztráta při použití algoritmu UCB1 neroste
rychleji, než logaritmus celkového počtu provedených akcí. To vzhledem k hodnotám odměn znamená, že algoritmus UCB1 vybírá suboptimální akci pouze v log n případech z n
vybraných akcí.
Přesný důkaz věty 1 provedli Auer, Cesa-Bianchi a Fischer a je možné ho včetně dalších
podrobností a rozšíření algoritmu UCB1 nalézt v [6].
Rozšíření pro vícestavové problémy
Algoritmus UCB1 a příbuzné algoritmy lze s úspěchem použít pro řešení jednostavových markovovských rozhodovacích problémů. V případě, že problém obsahuje větší počet
stavů, již nestačí. Na problém K-armed bandit se ale nemusíme dívat přímo jako na řešený
markovovský rozhodovací problém. Místo toho si pod ním můžeme představit proces ohodnocování určitého stavu a akce. Představme si, že řešíme problém výběru akce ve stavu s
ve vícestavovém markovovském rozhodovacím problému M za pomocí simulátoru daného
problému. Pomocí něj ve stavu s testujeme všechny možné akce ai a v simulátoru zjišťujeme jejich očekávaný zisk. Jednotlivé pokusy v simulátoru jsou na sobě zcela nezávislé
a po dokončení jednoho pokusu provádíme další, opět vycházející ze stavu s.
Pokud bychom se po každém provedení libovolné akce ze stavu s dostali do koncového
stavu (resp. do stavu s0 , ve kterém jsme schopni vypočítat ohodnocení V (s0 )), pak by hledání optimální akce v této situace přesně odpovídalo řešení problému K-armed bandit.
Tím, že nalezneme optimální akci, jsme schopni odhadnout ohodnocení stavu s. Pak můžeme generovat odměny za navštívení stavu s s očekávaným ziskem odpovídajícím výběru
optimální akce. Pokud jsme takto ve stavu s0 schopní generovat odměny za navštívení všech
stavů přímo dostupných z s0 , můžeme výběr optimální akce ve stavu s0 řešit jako problém
K-armed bandit, ve kterém za akci a0i považujeme měření celkového zisku běhu původního
problému M, začínajícího aplikací akce ai ve stavu s0 .
Na této myšlence je založen algoritmus UCT,5 popsaný Kocsisem a Szepesvárim [9].
UCT rozšiřuje výběr optimální akce i na problémy s více (až nekonečně mnoha) stavy.
5

Upper Confidence for Trees
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Algoritmus UCT postupně, pomocí simulátoru, prochází stavy markovovského rozhodovacího procesu, dokud nenarazí na koncový stav, nebo dokud není splněna podmínka pro
ukončení průchodu. V každém navštíveném stavu řeší jeden K-armed bandit problém pro
výběr akce v tomto stavu a další řízení simulace.
Program 5 Výběr akce pomocí algoritmu UCT
1: function sequence(state, depth)
2:
if state je koncový stav then
3:
return 0
4:
end if
5:
if depth = 0 then
6:
return Eval(state)
7:
end if
8:
a ← SelectAction(state)
9:
(s0 , r) ← SimulateAction(state, a)
10:
q ← r + γ sequence(s0 , depth + 1)
11:
UpdateValue(state, a, q)
12:
return q
13: end function
Program 5 zachycuje obecnou strukturu algoritmu UCT pro markovovský rozhodovací problém M, ve kterém jsou odměny váženy pomocí geometrické posloupnosti {γ i }∞
i=0 .
Funkce Eval(state) označuje funkci pro ohodnocení stavu, která je závislá na doméně a použije se ve chvíli, kdy prohledávání již dosáhlo do maximální hloubky. SelectAction(s)
provádí výběr akce ve stavu s podle algoritmu UCB1 řešícího problém K-armed bandit
pro stav s, a funkce UpdateValue(s, a, r) informuje algoritmus UCB1 pro stav s, že zisk
z posledního provedení akce a byl r.
Pro algoritmus UCT lze dokázat podobný výsledek, jako je věta 1 pro algoritmus UCB1,
totiž že velikost chyby způsobené výběrem nesprávné akce neroste rychleji než O( logn n )
a pravděpodobnost výběru suboptimální akce v počátečním stavu s rostoucím počtem
pokusů konverguje polynomiálně k 0.
Přesnou formulaci a důkaz tohoto tvrzení lze spolu s dalším rozborem algoritmu UCT
nalézt ve článku Kocsise a Szepesváriho [9]. Platnost věty je možné podle [9] rozšířit i na
markovovské rozhodovací problémy s nekonečně dlouhými běhy, ve kterých se používá
vážení okamžitých zisků. V takových problémech je možné pro požadovanou přesnost ε
stanovit efektnivní velikost horizontu, za kterou jsou velikosti odměn již nižší, než jaká
požadovaná přesnost odhadu ohodnocení v počátečním stavu, podobně jako při výpočtu
horizontu v článku Kearns et al [8].
Pro aplikaci algoritmu UCT pro hraní go přišli Gelly et al s vylepšeními, které rozšiřují
použitelnost algoritmu UCT pro hry dvou hráčů a zlepšují jeho paměťové nároky [7].
Minimax modifikace. Strom stavového prostoru ve hře Go má strukturu herního mini47

maxového stromu, ve kterém se po vrstvách střídají hráči na tahu. Proto je vhodné,
aby ve vrstvě, ve které je na tahu agent byly vybírány akce, které zisk maximalizují, zatímco ve vrstvách, ve kterých je na tahu protivník, byly vybírány tahy, které
zisk minimalizují — stejně jako v minimaxovém algoritmu. Tato modifikace vede
k lepšímu prozkoumání optimálních akcí za obě dvě strany hry a tedy i k odhadům
odpovídajícím hře, ve které oba hráči hrají dobře.
Postupné prohlubování. Pro provoz algoritmů UCB1 ve všech navštívených uzlech je
nutné, aby se ve všech uzlech, ve kterých se pomocí algoritmu UCB1 vybírá akce,
udržovaly informace o tom, jaké akce byly vybrané a jejich dosavadní průměrný zisk.
Během simulací průchodu stavovým stromem si algoritmus UCT staví v paměti stromovou strukturu obsahující navštívené stavy a pro každý z těchto stavů informace
o tom, kolikrát byl navštíven, jaké akce v něm byly použity a s jakým úspěchem.
Gelly et al přišli s úpravou algoritmu, ve které při každém běhu simulace přidají ke
statistikám nejvýše jeden nový uzel navazující některý z existujících uzlů.

Obrázek 3.1: Použití postupného prohlubování stromu stavů se statistikami pro algoritmus
UCB1 (převzato z [7])
Výběr při simulaci ve stavu s probíhá následovně: jsou-li k dispozici informace pro
algoritmus UCB1, pak vybere akci pomocí algoritmu UCB1; pokud ve stavu s informace pro UCB1 nejsou k dispozici, ale do stavu s přešel po provedení akce ve stavu
s0 , ve kterém informace pro UCB1 k dispozici jsou, pak s vloží do stromu navštívených stavů a spojí ho hranou s s0 . V posledním případě, kdy uzel s není ve stromě
již navštívených uzlů a nebyl v něm ani předchozí stav, vybírá akce podle náhodné
strategie.
Každý stav je díky tomuto přístupu do stromu přidán nejdříve při jeho druhém navštívení. Tímto přístupem jsou diskriminovány opět především málo perspektivní akce.
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Zatímco stromová struktura kolem perspektivních akcí se díky častým návštěvám vybuduje poměrně rychle, málo navštěvované stavy přibývají jen pomalu a nezabírají
misto v paměti.
Podobně jako funkce Expected Outcome, i odhad očekávaného zisku pomocí algoritmů
UCB a UCT vykazuje anytime vlastnosti v tom smyslu, že první — ale nepřesné — odhady
očekávaných zisků akcí mohou být k dispozici rychle. S postupující dobou výpočtu jsou
tyto odhady zpřesňovány a pravděpodobnost výběru optimální akce v limitě konverguje
k nule. Algoritmus UCT tedy — po provedení dostatečného množství simulací — vede
k výběru optimální akce.
Nevýhodou algoritmu UCT je, že si potřebuje pamatovat statistiky o prováděých akcích
pro algoritmus UCB1 ve všech navštívených uzlech. Tuto nevýhodu lze zčásti eliminovat
pomocí iterativního prohlubování, ale pro správnou funkci algoritmu je stále nutné uchovávat statistiky pro velký počet uzlů.

3.3

Shrnutí

V této kapitole jsme se seznámili se základními pojmy nutnými pro práci s markovovskými rozhodovacími procesy. Popsali jsme metody Expected Outcome a Bandit-based
plánování, které pro výběr akce v markvovkském rozhodovacím problému nepotřebují reprezentaci ohodnocovacích funkcí pro celý stavový prostor. Díky tomu je možné je použít
i pro řešení problémů, ve kterých velikost stavového prostoru přesahuje schopnosti současných počítačů.
Expected Outcome je heuristická funkce, která počítá ohodnocení stavu s na základě
koncových stavů, která jsou ze stavu s dosažitelné, a jejich ohodnocení. Hodnotu funkce
Expected Outcome počítáme jako součet ohodnocení všech dosažitelných koncových stavů
vážený pravděpodobností, že systém při použití náhodné strategie pro výběr akcí skončí
v daném koncovém stavu. Jde o funkci, jejíž výpočet i implementace jsou jednoduché
a efektivní, nezaručuje ale výběr optimální akce.
Tento nedostatek je odstraněn při Bandit-based plánování pomocí algoritmu UCT. Ten
při prozkoumávání vybírá akce na základě jejich očekávaného zisku tak, aby častěji prozkoumal akce sibující vyšší očekávaný zisk. Za určitých předpokladů na odměny lze dokázat,
že pravděpodobnost výběru suboptimální akce algoritmem UCT konverguje s početm provedených simulací k nule. Pro výběr akce algoritmem UCT je nutné si pro navštívené stavy
pamatovat statistiky o obdržených odměnách.
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Kapitola 4
Řízení real-time strategických her
V předchozí kapitole jsme se seznámili s teoretickými prostředky pro formalizaci problému výběru optimální akce pomocí markovkvských rozhodovacích procesů a s prostředky
pro řešení variant tohoto problému v různých situacích. V této kapitole navrhujeme strukturu herní umělé inteligence pro RTS počítačové hry a způsob využití metod pro řešení
markovovských rozhodovacích procesů pro řešení úkolů v rámcí této struktury.

4.1

Počítačový hráč pro RTS

Při implementaci počítačového hráče pro real-time strategickou hru můžeme rozdělit
jeho funkcionalitu do několika propojených částí (vrstev) podle zodpovědnosti a podle míry
lokality.
Na nejnižší úrovni je vrstva zajišťující mikromanagement jednotek. Tato vrstva má
na starosti přesné řízení jednotek při plnění konkrétních úkolů. Svěřené jednotky ovládá
přímo, pracuje s jejich přesnými pozicemi a s přesným načasováním jejich akcí. Používá
se pro ovládání malých skupin jednotek; ovládání každé ze skupin je řešeno odděleně.
Pro implementaci řízení jednotek na této úrovni je možné použít například zobecněné
prohledávací stromy navržené Laursenem a Nielsenem [20]. Do této vrstvy je možné zařadit
funkcionalitu pro zajištění správu základny, jako je výběr pozice pro nové budovy s ohledem
na jejich přístupnost a obranyschopnost, opravování existujících budov a další.
Na nejvyšší úrovni pracuje strategická vrstva, která obstarává volbu globální strategie
a vykonává rozhodnutí, která s touto strategií souvisejí. Tato vrstva zajišťuje správu zdrojů,
rozhodování o dalším rozvoji základny, výrobu nových jednotek (s ohledem na strategii
protivníka) a další související úkoly. Při implementaci této vrstvy lze vycházet mj. z práce
Anderse Walthera [22].
Mezi těmito vrstvami stojí vrstva zajišťující taktické rozhodování v rámci celé mapy.
Cílem této vrstvy je rozmístění jednotek na mapě a plánování útoků na nepřítele. Při
plánování nepracuje s přesnými pozicemi jednotek, ale spíše rámcově se sférami jejich vlivu
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a oblastmi pro jejich nasazení. Návrh metod pro implementaci taktické vrstvy je předmětem
této práce a této kapitoly.
Poslední částí, která je spíše podpůrným celkem pro ostatní vrstvy než vrstvou, je část
zajišťující získávání informací o stavu hry. Jak jsme uvedli na několika místech v kapitole 2,
v real-time strategických hrách hráč obvykle nemá k dispozici kompletní informace o dění
v herním světě, a obstarávání informací je jedním z jeho důležitých úkolů.
Pro účely taktického plánování v této hře předpokládáme, že během hry jsou k dispozici
kompletní informace o stavu herního světa, nebo že tyto informace lze před rozhodováním
získat. Cílem navrhované taktické vrstvy tedy je dosažení vojenského vítězství při použití
pouze jednotek, které jsou aktuálně k dispozici.

4.2

Real-time strategické hry jako MDP

V této kapitole dáváme do souvislosti markovovské rozhodovací procesy s real-time
strategickými hrami a ukazujeme, jak lze pojmy a objekty známé z real-time strategických
popsat pomocí markovovských rozhodovacích procesů.
Cílem kapitoly je ukázat, jak je možné popsat stavový prostor real-time strategické hry,
jak specifikovat akce, které má hráč k dispozici a navrhnout, jak specifikovat odměny za
provedené akce během hry, vypočítat ohodnocení stavů během hry, a umožnit tak použití monte-carlo algoritmů Expected Outcome a algoritmů založených na K-armed bandit
problémech. .

4.2.1

Stavový prostor

Složitost stavového prostoru a velký počet informací, které ho utváří, je základem složitosti rozhodování v real-time strategických hrách. Pro kompletní zachycení stavu je nutné
ukládat informace o velkém počtu objetků, přičemž velká část z nich, jako jsou souřadnice
na mapě nebo časové údaje, má charakter reálných čísel.
Stav hry, který by přesně a úplně zachycoval určitou situaci v real-time strategické hře
musí zachycovat informace o všech jednotkách ve hře. To zahrnuje jednak jejich pozici
na mapě: ve starších hrách typicky šlo o index čtverečku mapy, na kterém se jednotka
nacházela, nyní jde častěji o reálné souřadnice bodu ve dvou-, resp. trojrozměrném prostoru. Kromě polohy je nutné pro každou jednotku v rámci stavu evidovat stav poškození
jednotky a další informace specifické pro konkrétní hru. V některých hrách se například vyskytují transportní jednotky, které za určitých podmínek mohou převážet ostatní jednotky
— u těch je v rámci stavu nutné ukládat také stavové informace o převážeých jednotkách.
Vzhledem k současnému provádění více akcí jednotek není možné provádět přechody
mezi stavy tak, aby po zadání úkolu jednotce v rámci určité akce a tato jednotka provedla
požadovanou činnost, a systém by v rámci provední akce a okamžitě přešel do stavu, ve
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kterém jednotka již požadovanou činnost provedla. Pokud bychom přijali takový způsob
definice přechodové funkce, vzniklo by vždy po zadání úkolu určité jednotce do jeho dokončení časové „okno,ÿ během kterého by dění v herním světě probíhalo automaticky, bez
možnosti zasáhnout pomocí zadávání úkolů ostatním jednotkám. Místo tohoto přístupu
je nutné přijmout takový, který by umožňoval zadávat příkazy nečinným jednotkám průběžně, zatímco ostatní jednotky budou plnit své úkoly. To vyžaduje, aby zadání úkolu
jednotce bylo z pohledu simulovaného světa okamžité a zároveň aby součástí informace
o jednotce byla i specifikace zadaného úkolu a informace o jeho plnění.
Podobně jako stav obsahuje informace o jednotkách, musí obsahovat také informace
o budovách, které hráči postavili a o míře jejich poškození. Pokud jde o budovy, které
jsou schopné provádět určitou činnost (například vyrábět nové jednotky nebo stavět nové
budovy), musí se jako součást stavové informace ukládat i informace o aktuálním průběhu
této činnosti (například čas dokončení výroby určité jednotky).
Zároveň je nutné, aby stav postihoval ekonomickou situaci ve hře — tedy množství
surovin, které mají hráči k dispozici a také rozložení surovin dostupných pro těžbu volně
na mapě. Pokud se ve hře používá princip postupného odkrývání mapy (str. 16) je součástí
stavu také informace o tom, jaké části mapy jednotliví hráči již odkryli.
Stavy s neúplnou informací
Informace, které jsou vyjmenovány v předchozích odstavích, reprezentují úplný stav
hry. V real-time strategických hrách ale nebývá obvyklé, že by hráč znal všechny tyto informace nebo měl možnost je zjistit. Chceme-li definovat real-time strategickou hru jako
markovovský rozhodovací problém z pohledu jednoho z hráčů, můžeme do stavu zařadit jen
takové informace, které má tento hráč k dispozici. To často zahrnuje kompletní informace
jen o jeho vlastních jednotkách a budovách. Některé informace o ostatních hráčích, jako je
jejich ekonomická situace nebo která územi již prozkoumali, často hráč nemůže zjistit žádným přímým způsobem. Jediná možnost je odhadovat je na základě pozorovaného chování
ostatních hráčů.
Neúplné informace je možné pro potřeby simulace doplnit buď na základě odhadu (nebo
náhodně), nebo je možné nedostupné informace z reprezentace stavu úplně vyřadit a implicitně tuto neurčitost zařadit jako náhodný prvek do přechodové funkce. Při implementaci
to znamená, že ve chvíli, kdy další dění závisí na neznámé informaci, zvolí se s určitým
rozložením pravděpodobnosti konkrétní hodnota skrytých parametrů náhodně. Výhodou
druhého přístupu je, že simulace, které jsou nutné pro výpočet funkce Expected Outcome
a pro algoritmus UCT, mohou vycházet vždy ze stejného stavu.

4.2.2

Možné akce hráče

Množina možných akcí ve smyslu markovovských rozhodovacích problémů přímo vyplývá z možných činností hráče během hry a obsahuje minimálně zadávání úkolů jed52

notkám. Další možné akce zahrnují výstavbu základny, pokud stavba základny není řešena
pomocí speciálních jednotek, kterým lze zadat stavbu budov jako jeden z úkolů.
Aby bylo možné zadávat souběžně běžící akce, vykonání každé akce je z pohledu simulovaného světa okamžité a jediným efektem této akce je změna přiřazení úkolu učité
jednoce (resp. skupině jednotek) nebo budově. Toto přiřazení proběhne zcela deterministicky a nemění stav žádné jiné jednotky než té, které je akce přiřazována. Po provedení
žádné z výše uvedených akcí tedy nedochází k běhu simulace, ve kterém by plynul čas v simulovaném světě. Proto je nutné zavést ještě speciální akci pro spuštění simulace, která
nezadává jednotkám k vykonání žádnou konkrétní činnost, ale posune dění v simulovaném
světě o určené časový okamžik.
Možné akce tak zahrnují:
Přesun jednotek. Pokyn určité jednotce u (nebo skupině jednotek), aby započala přesun
na zadanou pozici. Nastaví jednotce u jako aktuální úkol přesun na zadanou pozici.
Zadání pozice je součástí specifikace akce.
Útočení. Pokyn určité jednotce u k útoku na nepřátelskou jednotku e. Nastaví jednotce
u jako aktuální úkol útok na jednotku e. Pokud napadená jednotka e není v dosahu jednoky u, pak tento úkol může zahrnovat také přesun jednotky u na dosah
k jednoce e.
Výroba jednotek. Pokyn určité budově, aby postupně vyrobila zadaný počet kusů od
určitého typu jednotky. Typ jednotky a počet kusů jsou součástí specifikace akce.
Stavba budov. Pokyn pro výstavbu určité budovy na zadané pozici. Tato akce může být
buď pokyn některé ze stavebních jednotek, aby budovu na zadané pozici vysvavěla,
nebo přímo stavěné budově, aby „se vybudovalaÿ na zadané pozici.
Volný průběh simulace. Jde o jedinou akci, která z pohledu simulovaného světa trvá
nenulový čas. Spustí simulaci herního světa po dobu t. Během této doby není možné
do simulovaného světa zasahovat pomocí osatních akcí. Výsledky simulace závisí zcela
na stavu herního světa ve chvíli provedení této akce. Jednotky a budovy na základně
během simulace provádějí zadané úkoly a nový stav po dokončení této akce popisuje
herní svět po uplynutí doby t. Jde o jedinou z uvedených akcí, která v sobě zahrnuje
nedeterminismus, Zároveň jde o jedinou akci, během které může nastat nenulový zisk.
Jiným možným přístupem k definici akcí je přístup s akcemi provádějícími simulaci
okamžitě. Aby ale bylo možné při takovém přístupu zadávat úkoly více jednotkám současně,
je nutné, aby množina možných akcí obsahovala jednu akci pro každé možné přiřazení úkolů
jednotkám a současně jedním z parametrů každé akce musí být délka simulace herního
světa, během které hráč nebude vykonávat další akce.
Tento způsob může vést k nepřehledným akcím a zároveň tím, že slučuje všechna přiřazení úkolů jednotkám do jedné akce, může zhoršit výkon plánovacích algoritmů. Sloučením
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všech kombinací přiřazení úkolů do jediné akce se strom průchodu stavovým prostorem
extrémním způsobem větví — to zvyšuje náročnost výpočtu a zároveň tak může vzniknout
několik různých přiřazení s vysokým očekávaným ziskem, které se vzájemně liší jen velmi
málo jak v přiřazovaných úkolech, tak následně v očekávaném zisku. Algoritmus UCT v takovém případě bude při simulacích muset dělit pozornost mezi tyto akce, což může vést
ke snížení hloubky prohledávání. V dalším textu se budeme proto zabývat pouze prvním
způsobem definice akcí.

4.2.3

Přechodová funkce

Jak již bylo popsáno v předchozí kapitole, přechodová funkce je deterministická a triviální pro téměř všechny akce s výjimkou simulace. Akce pro zadávání úkolů mění stav
pouze v tom smyslu, že pouze aktualizují přiřazení úkolu. O jeho skutečné provedení se
stará simulační akce.
Simulační akce je zároveň jedinou akcí, která pro svoje provádění vyžaduje znalost
herní logiky. Pro výpočet následujícího stavu je nutné znát přesně dynamiku herního světa
a odhad skrytých parametrů. Nejjednodušší způsob, jak vyhodnotit přechod mezi stavy
během simulace, je s použitím stejných funkcí a algoritmů, jaké pro simulaci herního světa
používá samotná hra. V optimálním případě může být pro simulace při rozhodování agenta
použit stejný kód jako pro samotný herní engine.
Ten ale je, zvláště u nejnovějších real-time strategických her využívajících pokročilé
efekty včetně fyzikální simulace, často natolik výpočetně náročný, že provádění velkého
množství opakovaných simulací pro potřeby rozhodování je prakticky neuskutečnitelné.
V následujících kapitolách se navrhujeme metody, jak stavový prostor a simulaci v něm
zjednodušit na mez únosnou pro použití rozhodování založeného na simulaci v markovovském rozhodovacím procesu.

4.2.4

Odměny a ohodnocování stavů

Stejně jako v případě přechodové funkce, i odměňováňování po provedení akce je téměř
ve všech případech triviální. Pro akce, které přiřazují úkoly jednotkám je odměna vždy
nulová, protože samotné přiřazení úkolu jednotce stav hry nijak přímo nepřibližuje požadovanému vítěznému stavu. Ani zadáním úkolu jednotce stále ještě není zaručeno, že
tento úkol bude splněn — jednotka může být během plnení úkolu zničena nepřítelem, nebo
hráč může jednotce zadat během plnění současného úkolu jiný úkol a plnění předchozího
přerušit.
V optimálním případě by mělo docházet k odměňování hráče pouze za dokončené cíle
dané mise. Největší okamžitá odměna by měla přijít za celkové vítězství v dané misi. Zároveň hráč může obdržet nižší odměny za splnění dílčích cílů mise a vedlejších, dobrovolných,
úkolů. Tento způsob ohodnocování je možné použít v případě, že plánovací algoritmus je
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schopný při výběru akcí „dohlédnoutÿ až k celkovému splnění mise. To ale je — vzhledem
k velikosti stavového prostoru a obvyklé délce hraní jedné mise — zejména v počáteční fázi
hry nerealistický předpoklad.
Proto je nutné buď definovat okamžitý zisk tak, aby i při omezeném horizontu pro
plánování vznikl celkový zisk dostatečný pro ohodnocení akce, nebo definovat ohodnocovací
funkci pro stavy dosažitelné v rámci horizontu plánovacího algoritmu. První přístup se může
zdát jednodušší, ve skutečnosti ale je obtížné navrhnout přidělování okamžitého zisku tak,
aby vedl plánovací algoritmus k plnění cílů mise. Pokud je cílem mise pouze vojenská
porážka protivníka, je možné definovat odměny tak, že hráč obdrží odměnu za každou
zničenou nepřátelskou jednotku nebo budovu a zároveň dostane postih, pokud ztratí vlastní
jednotku nebo budovu. Spolu s tím samozřejmě obdrží odměnu i za celkové vítězství v misi
a za splnění dílčích úkolů. Při navrhování odměn ale je obtížné odhadnout, jakým chováním
budou algoritmy pro výběr akce reagovat na odměny doopravdy.
Druhý, pravděpodobně přímočařejší, postup je navrhnout funkci pro ohodnocování
stavů. Její hodnota by měla růst s tím, jak se situace, kterou stav popisuje, blíží ke splnění cílů mise. Opět v případě mise, ve které je cílem vojenská porážka protivníka, může
ohodnocení stavu sestávat z poměru sil hráče a jeho protivníka. Pokud bude hráč své protivníky porážet bez vlastních ztrát, poroste zároveň jeho vojenská převaha a s ní i hodnota
ohodnocovací funkce. Nevýhoda tohoto přístupu je v tom, že je nutné ohodnocovací funkci
navrhnout vhodným způsobem tak, aby odpovídala cílům mise. Ty se ale mohou v různých misích v některých detailech lišit. Pak je nutné buď navrhnout ohodnocovací funkci
dostatečně obecně, aby mohla být použita i při různých cílech mise (například v kombinaci s okamžitými odměnami), nebo umožnit pro každou misi specifikovat ohodnocovací
funkci odděleně; takovým přístupem se ale ztrácí univerzálnost přístupu pomocí plánování
v markovovských rozhodovacích procesech.

4.3

Simulace v real-time strategických hrách

Představené metody pro výběr akce a tvorbu plánu jsou založené na možnosti provádět
simulace efektů akcí. Tento požadavek usnadňuje fakt, že herní svět z principu žije in silico
v počítači a celá hra je založena na simulaci herního světa.
První strategické hry obsahovaly pouze jednoduché světy, ve kterých hra probíhala
na dvourozměrné ploše. I když se některé oblasti zdály díky grafickému znázornění vyšší
(například díky vystínování, nebo díky členení oblastí na mapě pomocí skal a útesů), na
simulovaný svět němel tento rozdíl žádný vliv. S rostoucím výkonem počítačů se simulace herního světa stávají stále komplikovanější a zahrnují rostoucí množství simulovaných
jevů. Nejnovějším trendem je dokonce začlenění simulace fyziky pevných těles pro vytvoření dojmu živého a skutečného herního světa. Lze polemizovat o tom, nakolik začlenění
„skutečnéÿ fyziky zlepšuje herní zážitek a rozšiřuje taktické možnosti, faktem ale je, že jde
o princip, který je využívaný stále častěji, a který díky konkurenčnímu soutěžení autorů her
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přetrvá. Vedle fyzikální simulace je také velké množství simulací prováděno pro dosažení
realističtějších animací a pro implementaci steeringu jednotek.
Pro itenzivní používání, se kterým počítají monte-carlo metody výběru akce, je ale výpočetně náročná simulace nevhodná. Počet výpočeních operací, které je možné na počítači
za určitý okamžik provést je konstantní, proto rostoucí počet operací nutných pro provedení simulace snižuje počet možných spuštění simulací. Tím se zhoršuje kvalita odhadů,
které z těchto simulací vyplývají, a to se negativně odráží i na kvalitě výsledného plánu.
Druhým, souvisejícím, problémem je to, že stavový prostor v typické real-time strategické hře je pro efektivní prohledávání příliš velký. Tím, že se pro většinu parametrů ve hře
používají reálná čísla, je výrazně větší než u klasických deskových her jako jsou šachy nebo
dokonce Go. Mimoto typická „partieÿ trvá, měřeno v počtu akcí a přechodů ve stavovém
prostoru, mnohem déle než partie v deskových hrách.
V této a v následujících kapitolách se budeme zabývat možnostmi, jak simulaci herního
světa zjednodušit tak, aby umožňovala dosatečně rychlé provádění simulací, ale přitom
zachovávala důležité vlastnosti simulovaného prostředí. Základním požadavkem v tomto
případě není věrnost simulace vzhledem ke skutečnému světu, ale rychlost simulace a možnost snadno provádět nezávislé opakované pokusy a měření zisku v těchto pokusech.

4.3.1

Zjednodušení simulovaného problému

Hlavní zjednodušení se týká stavového prostoru hry. Zde jde zejména o omezení počtu
možných pozic, na kterých se mohou nacházet jednotky. Vycházíme přitom z pozorování,
že přesná pozice jednotky je důležitým faktorem při řešení lokálních soubojů menšího počtu
jednotek, ale z hlediska gobálního plánování je důležitější spíše její sféra vlivu, tedy oblast,
ve které jednotka působí, a kterou může plněním svých úkolů ovlivňovat. Zároveň je pro
potřeby zrychlené simulace zbytečné provádět detailní simulace pohybu jednotek. Pokud
je zachována rychlost pohybu a není nutné simulovat přesnou pozici jednotek například
při průchodu minovým polem, kde vstoupení na určité konkrétní pozcie může znamenat
zničení jednotky, lze přesnou simulaci pohybu zanedbat.
Rozklad hrací plochy
Základem zjednodušení je rozložení hrací plochy na souvislé oblasti. Hrací plocha je ve
většině současných her reprezentovaná jako spojitý prostor nebo jako čtvercová mřížka1 .
Tím jen díky velké granularitě herní mapy vzniká množství stavů, mezi kterými jsou pro
účely strategického plánování jen marginální rozdíly. Při plánování rozdělení jednotek pro
obranu stačí znát rozložení jednotek na mapě a území, které svou působností pokrývají.
Jejich přesná pozice není podstatná, navíc ji lze snadno a rychle změnit.
Často jsou mapy vytvářeny na čtvercové mřížce, ale během hry se jednotky pohybují ve spojitém
prostoru nad touto mřížkou.
1
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Obrázek 4.1: Rozklad hrací plochy pomocí K-means shlukování. V levé části vidíme bitovou
mapu s černě označenými neprůchozími oblastmi. V pravé části je tato mapa rozdelena do
oblastí. Body jsou označeny různými barvami podle jejich příslušnosti k oblastem. Středy
oblastí jsou znázorněny jako bílé body.
Pro potřeby rozdělování do souvislých oblastí předpokládáme, že mapa je již ze zadání
rozdělena na malé, dále nedělitelné oblasti o takové velikosti, že jsou schopny pojmout cca
jednu jednotku. Mapy pro real-time strategické hry jsou často vytvářeny na čtverečkované
mřížce, které přesně odpovídá požadovanému formátu. Pokud mapa žádné takovéto členění
implicitně neobsahuje, je možné jí pro potřeby dělení na větší oblasti rozdělit do pravidelné
čtvercové mřížky se čtverci požadované velikosti.
Diskretizace je založena na rozdělení herní mapy na podobně velké oblasti rovnoměrně
pokrývající celou herní plochu. Pro každou oblast je vybrán její reprezentační bod. V rámci
simulace se pak uvažuje, že v tomto bodě jsou umístěny všechny jednotky přítomné v oblasti. Jako reprezentant je vybírán takový bod r, aby
Ppokrytí oblasti z tohoto bodu bylo co
možná nejlepší, přesněji aby minimalizoval součet v∈V P (r, v), kde V je množina všech
bodů v oblasti a P (r, v) je délka nejkratší cesty mezi r a v.
Obrázek 4.1 ukazuje příklad takového rozdělení mapy. V levé části obrázku je schematické znázornění zdrojové mapy. Každý bod mapy značí jednu část mapy: černé body
označují nepřístupné oblasti, tedy takové, do kterých není možné umístit jednotky, ani přes
ně jednotky nemohou procházet; přístupné oblasti jsou značeny bílou barvou. V pravé části
obrázku vidíme mapu rozdělenou pomocí algoritmu K-means: jednotlivé oblasti, na které
je mapa rozdělena jsou vybarveny různými barvami; bílé body uprostřed těchto oblastí
označují jejich středy a černou barvou jsou opět obarveny oblasti, které jsou nepřístupné.
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Pro rozdělení je použita varianta algoritmu K-means popsaného například v [14] (str.
131-139). Vzdálenost mezi dvěma body ale neměříme pomocí Euklidovské míry, ale jako
délku nejkratší cesty mezi těmito body. Při přiřazování bodů mapy k reprezentantům
bod přiřadíme k tomu reprezentantu, do kterého z něj vede nejkratší cesta. Přiřazování
bodů probíhá postupným průchodem do šířky, které vychází ze zvolených středů oblastí.
Pseudokód algoritmu K-means pro rozdělení mapy je na programu 6.
Program 6 Algoritmus K-means pro diskretizaci mapy
Vstup: Bitová mapa reprezentující hrací plochu; každý bod v bitové mapě reprezentuje
jednu část hrací plochy. 1 označuje část, na kterou mohou jednotky vstoupit; 0 nepřístupnou oblast.
Číslo k určující počet oblastí na které má být hrací plocha rozdělena.
Výstup: k středů oblastí, na které je hrací plocha rozdělená a přiřazení jednotlivých bitů
mapy k těmto středům.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:

for i = 1 to K do
ci ← náhodná pozice v přístupné části mapy.
end for
repeat
changed ← false
for i = 1 to K do
Urči body mapy Vi příslušící ke středu ci .
end for
for i = 1 to K do
P
c0 ← střed oblasti Vi , minimalizující v∈V P (r, v)
if c0 6= ci then
ci ← c0
changed ← true
end if
end for
until not changed

Protože možných přiřazení bodů do oblastí je pouze konečný počet, algoritmus K-means
konverguje. Nalezené přiřazení bodů mapy do oblastí rozděluje mapu rovnoměrným způsobem na K souvislých oblastí. Vzhledem k diskrétním hodnotám délek cesty může dojít
k „zaokrouhlovacímÿ chybám, jejichž důsledkem je to, že oblasti v různých částech mapy
nemají stejnou velikost. Stále tímto způsobem ale je možné dosáhnout rovnoměrného rozložení středů oblastí.
Tím, že pro měření vzdálenosti mezi body používáme délku nejkratší cesty, dostáváme
rozdělení, které lépe odpovídá předpokládanému využití: při přiřazování jednotek do oblastí
předpokládáme, že celá oblast je v dosahu jednotky, resp. že jednotka se může téměř
okamžitě dostat na libovolnou pozici v oblasti. Pokud bychom místo nejkratší cesy měřili
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Obrázek 4.2: Oblast rozdělená nepřístupnou částí mapy při použití euklidovské vzdálenosti.
Fialovou oblast uprostřed protíná neprůchozí část mapy a porušuje tak předpoklad o snadném a rychlém pohybu jednotek v rámci oblasti.
vzdálenost bodů jako euklidovskou vzdálenost bodů v mřížce, hrozilo by, že do některé
z oblastí padnou i body, které jsou od ní oddělené nepřístupnou částí mapy. Předpoklad
rychlé dosažitelnosti z libovolné části oblasti by pak nebyl splněn. Příklad takovéto situace
ukazujeme na obrázku 4.2.
Před spuštěním algoritmu K-means je nutné určit požadovaný počet oblastí, na který
má být mapa rozdělena. Ten lze určit z počtu dostupných bodů na mapě a z požadované
velikosti jedné oblasti. Požadovaná velikost jedné oblasti závisí zčásti na konkrétní hře —
na typech jednotek, které jsou v ní dostupné a zejména na jejich akčním rádiu — a zčásti
také na požadované přesnosti simulace.
Pro potřeby simulace herního světa je mapa po rozkladu do oblastí reprezentována jako
neorientovaný graf, kde vrcholy grafu jsou jednotlivé oblasti mapy a hranou jsou spojeny
sousední oblasti (tedy takové oblasti, mezi jejichž poli je možné přejít bez toho, aby bylo
nutné vstoupit na území třetí oblasti).
Zjednodušení množiny akcí
Z redukovaného stavového prostoru vychází také zmenšení množiny možných akcí. Počet různých typů akcí zůstává zachován, ale tím, že možné pozice jednotek jsou ve zjednodušeném stavovém prostoru omezeny na příslušnost k oblasti (resp. na středy oblastí),
se snižuje počet možných hodnot parametrů pro vytváření konkrétních instancí akcí. Zatímco v původním modelu je možné zadat jednotce za úkol pohyb na libovolný bod na
herní mapě, ve zjednodušeném stavovém prostoru je tato volba omezena jen na konečný
počet oblastí vytvořených při diskretizaci mapy. Pokud zároveň omezíme pohybové akce
jen na pohyb mezi sousedními oblastmi, zůstane pro jednu jednotku pouze nízký počet
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Obrázek 4.3: Reprezentace propojení oblastí pomocí grafu. Černé plochy označují neprůchozí oblasti, barevné plochy vyznačují oblasti, na které je mapa rozdělena. Bílou barvou
jsou znázorněny středy oblastí a spojnice mezi sousedními oblastmi.
možných pohybových akcí odpovídající počtu sousedních oblastí. Počet sousedních oblastí
se, v závislosti na jejich velikosti a tvaru nepřístupných částí mapy, pohybuje mezi 4 – 10.
Podobně můžeme redukovat parametry pro ostatní typy akcí tak, aby je bylo možné
aplikovat pouze v rámci oblasti, ve které se právě jednotka nachází. To se týká zejména akcí
typu „zaútoč na jednotku Xÿ. Pokud přijmeme tato omezení, bude počet útočných akcí
odpovídat počtu nepřátelských jednotek ve stejné oblasti. Opět v závislosti na typu hry
a velikosti oblastí počet soupeřových jednotek v jedné oblasti jen výjimečně přesáhně 20.
Průměrný počet nepřátelských jednotek v jedné oblasti bude malé číslo, relativně blízké
nule. To vychází z předpokladu, že ke konfliktům mezi hráči dochází obvykle jen na určité
omezené ploše, zatímco většina herní mapy je buď neobsazená nebo na ní jsou jednotky
jen jednoho z hráčů.
Použitím dvou výše uvedených zjednodušení je možné efektivně omezit počet možných
akcí pro každou jednotku na nejvýše několik desítek. Takovou množinu akcí již je možné
snadno reprezentovat a lze ji použít pro systematické prohledávání a výběr nejlepší akce.

4.3.2

Diskrétní simulace

Pro další zjednodušení nepoužíváme k simulaci herního světa spojitou simulaci jakou
obsahuje herní engine, ale vlastní diskrétní simulátor s redukovanou logikou herního světa.
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Ten simuluje především vlastnosti, které jsou podstatné pro strategické rozhodování, tedy
umístění jednotek na mapě a sféry jejich vlivu. Z diskrétního simulátoru je zcela vyloučena
simulace dějů, které nemají přímý vliv na výsledky taktického plánování, jako jsou animace
objektů v herním světě nebo detailní vyhledávání cesty přímo na původní mapě.
Základní koncepce diskrétního simulátoru vychází z obecného schématu diskrétní simulace, popsaného na přednášce [12], je ale rozšířena o možnost snadného klonování stavu
simulace pro potřeby spouštění nezávislých experimentů v rámci jedné simulace. Simulace
zahrnuje pohyb jednotek mezi oblastmi a jejich vzájemné působení. Na rozdíl od obvyklých
postupů při simulování systémů na počítačích, kdy aktivita simulovaných objektů vyplývá
z pevně daných a předem připravených pravidel simulovaného světa, je náš simulátor zaměřen na simulaci výsledků rozhodování a výběru akce. Tomu jsme částečně přizpůsobili
i jeho vlastnosti. Základní schéma simulace je v pseudokódu zachyceno na programu 7.
Zatímco simulace herního světa zahrnuje jednotky, jejich úkoly a mapu herního světa,
pro zadávání nových úkolů jednotkám bylo nutné přijít s jiným konceptem, který není
přímou součástí simulace. Oproti obecné koncepci simulací je v diskrétním simulátoru
pro real-time strategické hry pevně daná jen dynamika světa vycházející z pravidel RTS
her. Rozhodování o výběru dalších úkolů pro jednotky a plánování jejich aktivity během
simulace je přeneseno mimo simulátor. Výběr akcí zajišťují agenti, kteří pro účely simulace
zastupují jednotlivé hráče; to znamená, že v rámci simulace vykonávají podobné úkony
a rozhodnutí, jako dělají skuteční hráči při hraní hry (tedy především zadávání úkolů
jednotkám).
Pro jednotky jsou simulovány jen jejich základní vlastnosti:
Rychlost pohybu. Určuje čas, který je nutný pro přesun jednotky mezi dvěma oblastmi
na mapě. Ten se vypočítá jako podíl vzdálenosti oblastí a rychlosti jednotky. Vyšší
číslo znamená vyšší rychlost pohybu.
Počet životů. Udává, kolik zásahů od nepřátelských jednotek jednotka dokáže „přežítÿ.
Počet životů se postupně snižuje s tím, jak na jednotku útočí nepřátelské jednotky.
Ve chvíli, kdy dosáhne nuly, je jednotka zničena a vyřazena ze hry.
Síla útoku. Určuje míru poškození (počet odebraných životů), jaké svým útokem jednotka
způsobí napadeným jednotkám protivníka.
Rychlost útoku. Udává čas, jaký jednotka potřebuje k dokončení svého útoku. Vyšší
číslo v tomto případě znamená delší čas před tím, než bude jednotka moci provádět
další akci.
Další vlastnosti, jako je dostřel jednotky nebo účinnost jejího útoku proti různým druhům jednotek není uvažována. Pro účely simulace předpokládáme, že jednotka svým útokem dosáhne na všechny jednotky, které jsou ve stejné oblasti, zatímco jednotky v jiných
oblastech jsou mimo dosah. V kapitole 5.1.1 uvádíme několik možností, jak do simulátoru
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Program 7 Základní schéma diskrétní simulace
1: s ← počáteční stav simulovaného světa.
2: C ← prázdná fronta událostí.
3: t ← 0
4: stop ← false
5: Vlož do C událost Timer v čase 10
6: for all agent Ag do
7:
Informuj agenta Ag o začátku hry.
8: end for
9: repeat
10:
s ← první událost z C
11:
ts ← čas události s.
12:
t ← ts
13:
Odstraň s z C.
14:
Proveď obsluhu události s.
15:
for all agent Ag do
16:
Informuj agenta Ag o události s.
17:
end for
18: until stop
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:

function Timer(t)
for all agent Ag do
Informuj agenta Ag o události časovače.
end for
Vlož do C další událost Timer v čase t+10.
stop ← true pokud byla splněna podmínka pro ukončení simulace.
end function

doplnit jednotky s delším dosahem útoku a další vlastnosti rozšiřující taktické možnosti ve
hře.
Během simulace rozpoznáváme tři základní typy událostí. Událost prvního typu nastane ve chvíli, kdy některá z jednotek začne vykonávat přidělený úkol. Druhý typ událostí
nastává naopak ve chvíli, kdy některá z jednotek dokončí plnění zadaného úkolu. Události
třetího typu jsou události generované „časovačemÿ pravidelně 10krát během jedné jednotky simulovaného času. Události časovače pravidelně přerušují simulaci, která je jinak
neinteraktivní i z pohledu agentů, a umožňují agentům pravidelně zasáhnout do hry.
Zadávání úkolů jednotkám
Skuteční hráči při hraní real-time strategických her mohou zadávat svým jednotkám
úkoly v libovolném okamžiku během hry. V diskrétní simulaci je ale takový přístup nepraktický. Zadávání akcí může proběhnout jen ve chvíli, kdy je simulace přerušena. Pokud by
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hráči mohli svým jednotkám zadat akci v libovolném okamžiku (resp. v pravidelných intervalech s velmi krátkou periodou T , jako tomu je ve skutečné hře), bylo by nutné simulaci
přerušit vždy po uplynutí simulovaného času T a umožnit hráčům, aby svým jednotkám
zadali úkoly.
Abychom se vyhnuli zbytečně častému přerušování simulace, vycházíme z praktického
pozorování, že hráči obvykle svým jednotkám zadávají úkoly buď ve chvíli, kdy jejich
jednotka dokončila plnění předchozího úkolu, nebo jako reakci na některou z událostí ve hře.
V simulátoru proto agentům umožňujeme jednotkám zadávat úkoly zejména v okamžicích,
kdy některá z jednotek dokončila zadaný úkol, nebo ve chvíli, kdy některá jednotka (včetně
soupeřových) začala svůj úkol plnit. Mimo těchto okamžiků mají všichni agenti možnost
zadat svým jednotkám úkoly při startu hry před prvním spuštěním simulace. Zároveň jsme
zachovali možnost zadávat jednotkám úkoly v pravidelných časových okamžicích, délka
periody mezi těmito okamžiky ale byla proti skutečné hře výrazně prodloužena.
Simulace pohybu
Vzhledem ke způsobu, jakým je při simulaci reprezentována mapa, bylo nutné simulaci
pohybu implementovat jiným způsobem, než jak je implementován přímo ve hře. Ve chvíli,
kdy se jednotka v simulaci začne pohybovat z jedné oblasti do druhé, je dočasně přítomna
v obou oblastech zároveň se všemi důsledky, které pro ni z toho plynou. Především to
znamená, že na jednotku je po dobu přesunu možné útočit jak z oblasti, ze které se přesouvá, tak z té, do které se přesouvá. Doba, po kterou se jednotka přesouvá, vyplývá z její
rychlosti a ze vzdálenosti mezi oblastmi.
Simulace útočení
Při simulaci útočení předpokládáme, že jednotka je schopna zaútočit na všechny nepřátelské jednotky ve stejné oblasti. Přesný dosah útoku jednotky přitom zanedbáváme
a předpokládáme, že případné nesrovnalosti a přesná umístění jednotek se budou řešit až
při plánování soubojů v samotné hře. Vycházíme přitom z hypotézy, že při soubojích jednotek v rámci oblastí není pro výsledek bitvy rozhodující přesné rozmístění jednotek, ale
spíše účelné cílení útoků a eliminace jednotek protivníka takovým způsobem, aby způsobil
co možná nejmenší zranění vlastním jednotkám.
Simulace speciálních akcí
V současné době simulujeme jen základní akce pro real-time strategické hry, tedy pohyb
jednotek po hrací ploše a jejich vzájemné útoky. Pro použití simulátoru ve hře, ve které má
hráč i další taktické možnosti, je možné ho rozšířit o další, speciální, úkoly pro jednotky.
Při přenesení těchto úkolů do simulátoru je nutné přihlédnout k oblasti působnosti těchto
akcí ve skutečné hře a tuto působnost zohlednit na mapě rozdělené na oblasti. Možnosti,
jak simulátor rozšířit probíráme blíže v kapitole 5.1.1.
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4.3.3

Ohodnocovací funkce

Funkce Expected Outcome i algoritmus UCB během svého výpočtu potřebují vyčíslovat
ohodnocení koncových stavů nebo stavů, ve kterých byla zakončena simulace. Pro tuto potřebu jsme navrhli několik základních ohodnocovacích funkcí. Navržené funkce ohodnocují
stavy způsobem, který odpovídá zaměření na bojovou část hry. U ohodocení požadujeme,
aby se zvyšovalo s počtem zničených jednotek protivníka a naopak aby klesalo při vlastních ztrátách. V koncových stavech (tedy po zničení všech jednotek některého z hráčů)
může hodnota ohodnocení buď dosahovat maxima v případě výhry agenta (resp. minima
v případě jeho prohry), nebo může zohledňovat ztráty během souboje. V koncovém stavu
ale musí platit, že ohodnocení pro libovolný vítězný stav je vyšší, než ohodnocení všech
prohrávajících stavů.
Rozdíl sil. Nejjednodušší ohodnocovací funkce počítá ohodnocení jako rozdíl počtu životů
aktivních jednotek obou hráčů. Zdraví jednotek je vhodná míra v tom, že — při
vyrované útočné síle jednotek — dobře poměřuje „životnostÿ hráčů.
V případě hry zaměřené na boj jednotek, ve které není možné vyrábět nové jednotky, jsou hodnoty ohodnocovací funkce omezené. Pokud by hráči mohly vyrábět
nové jednotky, hodnoty ohodnocení omezené již být nemusí. Zároveň triviálně splňuje
požadavek na uspořádání hodnot pro koncové stavy.
Poměr sil. Druhá funkce počítá svou hodnotu podobným způsobem. Pro porovnání sil
protivníka ale místo rozdílu zdraví jednotek počítá poměr počtu životů hráčových
jednotek k počtu životů jednotek všech hráčů.
Ohodnocení pomocí poměru sil splňuje požadavky na uspořádání hodnot a navíc,
oproti měření rozdílu sil je jeho výhodou, že vypočtené hodnoty jsou vždy omezené
do intervalu [0, 1]. Proto je tuto ohodnocovací funkci možné bez dalších úprav použít
při rozhodování pomocí algoritmu UCT.
Zničené jednotky. Podobným přístupem jako je počítání rozdílu sil, je odměňování za
zničené jednotky. Ohodnocení se pak počítá jako součet odměn obdržených během
simulace. Za zničení nebo poškození nepřátelské jednotky hráč obdrží odměnu ve výši
počtu životů, které byly nepřátelské jednotce odebrány. Naopak pokud je poškozena
jeho jednotka, obdrží zápornou odměnu ve stejné výši.
Hodnoty všech navržených funkcí mají podobnou vypovídací hodnotu, výběr funkce
tedy závisí především na přesných podmínkách použití. Funkce Rozdíl sil a Poměr sil lze
použít se znalostí pouze aktuálního stavu. Naproti tomu funkce Zničené jednotky odpovídá
definici ohodnocovací funkce pro markovovské rozhodovací procesy, a je možné ji snadno
zabudovat přímo do simulátoru. S ohledem na použití algoritmu UTB jsme pro použití
v této práci vybrali funkci Poměr sil. Všechny navržené funkce je možné počítat v libovolném stavu, není nutné aby simulace před výpočtem došla do koncového stavu. .
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Při rozšiřování simulátoru o další možné akce a úkoly pro jednotky je nutné zvážit, zda
se výhody vyplývající z použití těchto akcí odrazí dostatečným způsobem na hodnotách navržených funkcí. Pokud ne, bude nutné ohodnocovací funkce rozšířit o odměny vyplývající
z využívání dalších akcí.

4.3.4

Předprogramované strategie

Mimo počítačových hráčů, kteří akce vybírají pomocí Expected Outcome a algoritmu
UTB, jsme pro potřeby testování a simulací implementovali ještě další hráče. Tito hráči
používají základní jednoduché strategie bez plánování a bez učení.
Hráč s náhodnou strategií. Jde o hráče, který své akce vybírá zcela náhodně s rovnoměrným rozložením pravděpodobnosti. Tohoto hráče, mimo testování, využívá také
metoda Expected Outcome pro řízení simulací.
Útočící hráč. Útočící hráč vznikl jako jednoduchá modifikace náhodného hráče — v případě, že na stejném políčku jako některá z jeho jednotek jsou i nepřátelské jednotky,
volí vždy útočné akce. V opačném případě vybírá akci náhodně. Ve válečných RTS
hrách je téměř vždy výhodné útočit, je-li to možné.
Stacionární útočící hráč. Stacionární hráč opět vznikl modifikací předchozího. Nepoužívá vůbec akce pro pohyb jednotek, pouze vyčkává a útočí, pokud jednotky ostatních
hráčů vstoupi na území, na kterém je některá z jeho jednotek. Vzhledem k způsobu,
jakým je implementováno útočení na pohybující-se jednotky, jde o poměrně silnou
obrannou strategii. Na druhou stranu z nepohyblivosti jeho jednotek plyne, že většina
partií dvou stacionárních hráčů nikdy nedojde do koncového stavu.

4.3.5

Zakončení simulace

Protože real-time strategické hry jsou obecně delší než klasické deskové hry uvažované
v článku o Expected Outcome [4] a v textech o bandit-based plánování, lze očekávat, že počet rozhodnutí hráče a s ním i délka jedné simulace budou mnohem vyšší než u klasických
deskových her. Tato očekávání potvrzují i experimenty uvedené v kapitole 6.2. Simulace
zahrnující větší počty jednotek jsou i na středně velké mapě poměrně dlouhé. Pro 40 jednotek na mapě obsahující 100 oblastí jde o více než 5 000 kroků, což je více než desekrát
více, než počet kroků v jedné partii Go. Má-li být před výběrem akce proveden dostatečný
počet simulací, není možné je dohrávat do koncového stavu.
Možné přístupy jsou obecně dva: dohrávat každou hru do konce i za cenu nižšího počtu
simulací, nebo simulace ukončovat předčasně. Délka jedné simulace omezuje počet simulací, které je možné při výběru akce provést, a zvyšuje tak nepřesnost výpočtu. Proto jsme,
s výjimkou velmi malých malých map, při prováděli simulaci jen pro určitý úsek simulovaného času. Tím snižujeme horizont, ve kterém plánovací algoritmy posuzují navržené akce
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a můžeme snížit kvalitu odhadu její hodnoty. Vliv délky simulace na kvalitu výběru akcí
proto blíže zkoumáme v experimentech v kapitole 6.
Délku simulace je možné omezit buď na základě uplynulé doby v simulovaném čase
(simulace je spuštěna, dokud v simulovaném světě neuplyne určitý časový úsek), nebo
dobou trvání simulace v reálném čase. Druhý přístup je vhodnější pro použití při rozhodování v reálném čase, kdy je omezen celkový čas na provádění simulací. Při testování her
v diskrétním simulátoru jsme s takovým omezením nepracovali, proto jsme použili první
přístup, který umožňuje lepší kontrolu parametrů simulace.

4.4

Výběr akce pomocí Expected Outcome

Výběr akcí pomocí Expected Outcome probíhá přesně podle postupu načrtnutého v kapitole 3.2.2 na programu 2. Při testování generujeme všechny možné akce a odhadujeme
jejich hodnotu Expected Outcome jako průměrnou hodnotu z určitého počtu nezávislých
simulací, čímž aproximujeme limitu z rovnice 3.1.
Počet nezávislých simulací provedených při odhadu výsledku je možné nastavit buď
konstantní, nebo lze zadat jeho omezení časem dostupným na simulaci. Druhá možnost
je vhodnější pro aplikaci ve skutečné hře, pro testování a vyhodnocování výsledků funkce
je však vhodnější první varianta, která pro testy nabízí lépe kotrolovatelné podmínky
a umožňuje opakované provádění testů se stejnými parametry.
Při výběru akcí v simulátoru počítáme odhad hodnoty Expected Outcome při každém
výběru akce na základě nové sady nezávislých experimentů. Výsledné hodnoty experimentů, které byly provedeny při výběru předchozích akcí, se po vybrání akce zahazují.
Celkový počet simulací provedených při výběru akce je ve skutečné hře omezen časovým
limitem, do kterého je nutné rozhodnutí provést. Toto omezení vyplývá z konkrétní situace
ve hře a zejména z aktuálních hrozeb. Při testování funkce Expected Outcome v diskrétním
simulátoru je počet simulací pro testování jedné akce určen napevno, celkový počet simulací
vyplývá z počtu akcí, ze kterých agent vybírá. Tímto způsobem je celkový počet simulací
rovnoměrně rozložen mezi dostupné akce.
Původní Abramsonův přístup předpokládá, že v simulovaných hrách pro výpočet funkce
Expected Outcome hrají všichni hráči podle náhodné strategie [4]. Při výběru akcí pro
jednotlivé hráče lze využít znalosti o jejich strategii, jsou-li k dispozici. Pokud je při simulaci
možné vybírat podobné akce, jako vybírají hráči během hry, můžou se tím hodnoty funkce
Expected Outcome výrazně přiblížit skutečnému ohodnocení.
Druhou možností pro zlepšení je vybírat akce tak, aby při výběru byly preferovány
akce, které jsou pro danou situaci vhodnější. Při experimentech s výběrem akcí pomocí
Expected Outcome jsme zkoušeli použít pro výběr akce při simulacích i jiné strategie,
výsledky těchto experimentů lze nalézt v kapitole 6.3.3. Jako možné rozšíření lze uvažovat
použití algoritmů strojového učení pro odhad strategií hráčů a použití naučených strategií
při simulaci.
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4.5

Výběr akce pomocí algoritmu UCT

Podobně jako tom je u výběru akce pomocí metody Expected Outcome, i struktura
výběru pomocí algoritmu UCT odpovídá algoritmu uvedenému v předchozí kapitole. Je
možné vybrat několik variant použití algoritmu UCT, které se liší podle způsobu, jakým
modelují při simulacích chování protivníka a vybírají akce pro jeho jednotky. Jednodušší
variantou je použít podobný přístup jako v metodě Expected Outcome, totiž vybírat akce
pro soupeřovy jednotky pomocí náhodné strategie. Pak ale nastane podobný problém jako
u hodnot vypočtených funkcí Expected Outcome, tedy že chování dané náhodnou strategií
neodpovídá chování živého hráče.
Druhou možností může být použití minimaxové modifikace algoritmu UCT [7]. Ta je
určena pro hry dvou hráčů, ve kterých se hráči pravidelně střídají na tahu. Snadno ji ale lze
zobecnit pro hry, ve kterých k pravidelnému střídání tahů nedochází — místo pravidelného
střídání minimalizujících a maximalizujících uzlů lze v uzlech vybírat akce maximalizující
celkový zisk, pokud v nich rozhodnutí provádí agent, a naopak vybírat akce minimalizující
celkový zist v uzlech, ve kterých vybírá akci jeho protivník.
Vzhledem k počtu kroků simulace při výpočtu algoritmu UCT vždy používáme modifikaci pro iterativní prohlubování. Při každé simulaci tak je do stromu se statistikami pro
algoritmus UCB1 přidán právě jeden uzel. Díky tomu je možné udržovat nízké paměťové
nároky i při velkém počtu simulací.
Použití algoritmu UCB1 pro výběr akce v uzlech stromu stavového prostoru zaručuje
rozložení provedených simulací mezi možné akce proporcionálně vzhledem k jejich očekávanému zisku. To, že algoritmus UCT sám řídí výběr další akce pro simulaci, zjednodušuje
volbu omezení celkového počtu simulací. Při použití ve skutečné hře je, stejně jako u výběru
akcí pomocí Expected Outcome, nutné omezit počet situací časem dostupným pro výpočet.
Při testování algoritmu UCT v simulátoru omezujeme celkový počet simulací konstantou
nezávislou na počtu akcí.

4.6

Shrnutí

Úvodem kapitoly jsme navrhli rozdělení funkctionality počítačového hráče do tří vrstev:
strategické, taktické a mikromanagementové, podle lokality jejich působení. V této práci
se zaměřujeme na taktickou vrstvu, bez nutnosti sbírat informace o dění v herním světě.
V první části kapitoly jsme uvedli způsob, jak je možné se na real-time strategické hry
dívat jako na markovovský rozhodovací proces. Popsali jsme, jak v takovém procesu definovat množinu stavů, množinu možných akcí s ohledem na plnění úkolů několika jednotkami
současně, přechodovou funkci a navrhli jsme, jak definovat ohodnocovací funkci.
Představili jsme koncept diskrétního simulátoru real-time strategické počítačové hry
a navrhli zjednodušení nutná pro efektivní spouštění simulací. Tato zjednodušení zahrnují
rozklad hrací plochy do souvislých oblastí, jejich reprezentaci pomocí grafu a zmenšení
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množiny akcí, které vyplývá ze zjednodušené reprezentace mapy. Popsali jsme strukturu
diskrétního simulátoru a způsoby jak v rámci něj provádět simulace zjednodušené varianty
real-time strategické hry.
V závěrečné části kapitoly popisujeme, jakým způsobem lze využít algoritmy založené
na funkci Expected Oucome a algoritmus UCT pro výběr akce v rámci diskrétní simulace
real-time strategické hry.
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Kapitola 5
Implementace
V této kapitole popíšeme, jakým zpsůobem je implementován simulátor pro real-time
strategické počítačové hry, rozhodnutí, která bylo nutné během jeho tvorby přijmout a jaké
jsou další možnosti pro jeho použití a rozšiřování.

5.1

Implementace simulátoru

Simulátor real-time strategické hry, implementovaný pro potřeby této práce, jsme koncipovali jako knihovnu tříd v prostředí .NET, kterou by bylo možné po mírných úpravách
propojit s engine real-time strategické hry a využít při implementaci umělé inteligence pro
skutečnou RTS hru. Nad touto knihovnou jsme vytvořili několik samostatných aplikací,
které slouží ke spouštění experimentů. Aplikace pracují v textovém režimu, bez grafického
výstupu.
Implementace simulátoru probíhala v objektově orientovaném prostředí, proto jsme
simulátor navrhovali tak, aby využíval možností, které z objektového přístupu vyplývají.
Implementace stavů
Stav herního světa je v simulátoru reprezentován implicitně v objektech, kterými je
simulátor tvořen. Stav v simulátoru je dán tvarem herní mapy, rozmístěním jednotek na
této mapě a kalendářem naplánovanách akcí.
Implicitní reprezentace stavů je výhodná, protože usnadňuje přístup k datům stavu
z metod simulátoru a nepůsobí problém, protože nejčastější použití simulátoru spočívá
v dopředné simulaci, při které není explicitní reprezentace stavu nutná. Pomocí příslušných
metod je možné snadno vytvářet kopie simulátoru i kalendáře akcí. V případě, že by bylo
nutné vytvořit explicitní reprezentaci stavu, je místo ní možné použít přímo kopii celého
simulátoru.
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Implementace akcí
Akce v simulátoru tvoří hierarchii objektů vycházejících ze třídy Action. Třída Action
definuje základní vlastnosti a metody společné pro všechny akce. Společné vlastnosti zahrnují délku trvání akce, identifikaci hráče, který akci vytvořil, základní metody pro spuštění
akce a pro její dokončení, a samozřejmě deklarace pro metody, který vykonávají činnost
danou akcemi.
Námi implementované akce provádejí změny ve stavovém prostoru pouze při svém spuštění a při svém ukončení. Při prvním testování simulátoru se ukázalo, že hráč, který je
během upozornění na události informován jako první — a tedy jako první zadává svým
jednotkám úkoly — získá ve srovnání s ostatními hráči znatelnou výhodu. Tato výhoda se
projevuje u útočných akcí, kdy hráč, který je informován první, může zadáním útočných
akcí zničit jednotky protivníků dříve, než budou sami o události informováni. Abychom
tuto výhodu odstranili, neprovádějí se zadané akce okamžitě: před spuštění každé akci
simulátor vkládá malé náhodné zpoždění. Velikost tohoto zpoždění je volena z intervalu
[0; 0,001] tak, aby zpoždění bylo řádově kratší než déka trvání akcí.
Simulace a implementace herní logiky
Narozdíl od způsobu, jakým jsou popsané akce v markovovském procesu pro real-time
strategickou hru v kapitole 4.2.1, herní logika a simulace herního světa není celá obsažena
ve speciální akci pro spuštění simulace. Simulátor umožňuje spuštění více akcí současně
a zároveň přesně vymezuje, ve kterých okamžicích mohou agenti vstupovat do hry. V každém takovém okamžiku agenti prozkoumají, jaké jsou jejich možnosti pro další hru, zadají
úkoly svým jednotkám a vrátí řízení zpět simulátoru. Poté, co všichni agenti dokončí zadávání úkolů a předají řízení simulátoru, probíhá simulace až do následujícího podobného
okamžiku. Odstranění akce pro spuštění simulace po určitý čas navíc umožňuje, aby k jedné
simulaci přistupovalo jako k markovovskému rozhodovacímu procesu více agentů současně.
Pokud by zůstala zachována, bylo by nutné v simulátoru řešit ještě synchronizaci doby
simulací pro oba hráče.
Většina kódu pro dynamiku simulovaného světa, specifického pro real-time strategické
hry, je obsažena přímo v objektech reprezentujících akce; Jádro simulátoru je z velké části
nezávislé a řeší především synchronizaci prováděných akcí na základě jejich časových údajů
a informování agentů o změnách v simulovaném světě. Vydělení velké části logiky herního
světa do tříd reprezentujících akce zvyšuje další možnosti rozšiřování simulovaného světa
o nové prvky. Generování možných akcí pro určitou jednotku je metodou této jednotky. Po
přidání nového typu akcí a jednotek, které tuto akci mohou provést, proto není nutné dále
simulátor upravovat a také je možné bez dalších úprav použít agenty, kteří pro výběr akce
používají funkci Expected Outcome nebo algoritumus UCT.
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5.1.1

Možná rozšíření

Současná verze simulátoru popdporuje pouze základní akce jednotek jako je pohyb
a vzájemné útočení. Tyto akce odpovídají RTS hře zaměřené na boj, přitom ale nevyčerpávají všechny možnosti diskrétní simulace. V následujících odstavcích popisujeme možnosti,
jak rozšířit okruh simulovaných jevů.
Typy jednotek. V rámci specifikace mapy lze vytvořit jednotku s libovolnými parametry.
Rozšiřování simulátoru se tak bude týkat zejména akcí, které může nový typ jednotky
vykonávat. Protože jednotky samy generují seznam akcí, které mohou vykonat, jde
především o implementaci těchto akcí a o vytvoření nového typu jednotky (nebo
úpravu existujících tříd pro jednotky), který tyto akce bude podporovat.
Akce, o které by bylo možné simulátor rozšířit, zahrnují například akce pro opravu
vlastních jednotek (zvýší cílové jednotce počet životů) nebo akce pro výrobu nových
jednotek. Budovy můžeme pro potřebu simulace považovat za jednotky s nulovou
rychlostí pohybu a bez možnosti útočit.
Dostřel jednotek. V současnosti je dosah zbraní všech jednotek omezen na oblast, ve
které se právě nacházejí. V některých hrách se mohou vyskytovat jednotky jako dalekonosná děla, jejichž dostřel výrazně převyšuje jejich pohybové možnosti. Taktický
význam takového typu jednotek simulátor nedokáže v současnosti postihnout.
Tuto situaci lze řešit buď pomocí speciálních akcí, které by umožnily útočení i přes
hranice oblastí, nebo přidáním speciálních hran mezi oblastmi, které určují vzdálenost vzhledem k dosahu zbraní. Pro každou jednotku by bylo nutné zadat její dostřel.
Jednotky by pak mohly útočit nejen na nepřátele ve stejné oblasti, ale také na nepřátele v oblastech, do kterých vede hrana o délce menší, než je dostřel útočící jednotky.

5.2

Technická stránka implementace

Pro implementaci simulátoru jsme zvolili prostředí jazyk C# a prostředí .NET 2.0. Tato
volba vycházela z předchozích zkušeností s tímto prostředím a byla provedena především
s ohledem na příznivou rychlost tvorby programů a snadnost jejich testování a ladění.
V případě potřeby je možné simulátor díky architektuře prostředí .NET snadno integrovat
i s programy napsanými v jazycích C a C++.
Během implementace simulátoru se C# ukázalo jako dobrá volba. To, že jde o objektově
orientovaný jazyk, který zároveň dobře podporuje některé konstrukce obvyklé ve funkcionálním programování, zjednodušilo psaní především těch částí programu, které intenzivně
pracují s grafovou reprezentací herní mapy a přispělo k jejich přehlednosti. Nevýhodou
zvoleného prostředí je jeho efektivita, která je v některých ohledech nižší, než v případě
programů kompilovaných do nativního kódu.
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Kapitola 6
Experimenty
Na následujících stránkách předvedeme výsledky testů a experimentů, které jsme provedli na prototypu simulátoru real-time strategické hry. Cílem prováděných experimentů
je ověřit použitelnost navržených a prozkoumat jejich vlastnosti.

6.1

Testové scénáře

Při navrhování a plánování experimentů jsme vytvořili několik různých scénářů, které
jsme pak používali jako standardní testovací data pro experimenty. Použití standardních
scénářů na jedné straně usnadňuje testování a zároveň pomáhá při specifikaci testů a jejich
popisu.

6.1.1

Typy jednotek

Formát dat pro simulátor umožňuje použití prakticky neomezeného množství různých
typů jednotek. Pro jednoduchost jsme ale vytvořili několik základních typů jednotek, které
pak pro jednoduchost používáme ve všech experimentech. Typy jednotek použté v testech
a jejich vlastnosti shrnuje tabulka 6.1.
Název
Jeep
Tank
Voják
Dělová věž

Počet životů Síla útoku Rychlost pohybu
100
10
5
150
50
0,1
1
1
2
150
50
0

Rychlost útoku
0,1
1
0,01
1

Tabulka 6.1: Typy jednotek použité při experimentech
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Jednotky jsme navrhli tak, aby postihovaly základní archetypy, které se v real-time
strategických hrách vyskytují. Jeep je slabší jednotka, která svůj nedostatek útočné síly
nahrazuje rychlostí pohybu. Tank proti tomu má silné štíty (vydrží velké množství zásahů
od nepřátel), jeho nevýhoda ale je v tom, že se pohybuje velmi pomalu. Přestože je při útoku
silnější než ostatní jednotky, jeho útok je velmi pomalý. Dělová věž je zcela nepohyblivá
varianta tanku. V real-time strategických hrách bývá možnost stavět různé její formy jako
součást opevnění základny. Při experimentech ji používáme především k ověření schopnosti
taktického manévrování. Vojáci jsou pěšáci, kteří — stejně jako ve většině RTS her —
reprezentují nejslabší jednotky svou životností i silou svého útoku.

6.1.2

Tvary mapy

Podobně jako je v experimentech použito několik základních typů jednotek, zároveň
jsme vytvořili pro testování i základních typy map.
Malá symetrická mapa
Nejmenší vícebodová mapa použitá při experimentech. Pro každého hráče jsou na mapě
dvě oblasti sloužící jako startovní pozice pro jeho jednotky (modré a červené). Prostřední
tři oblasti jsou na počátku scénáře neobsazené a slouží jako prostor k pohybu jednotek
a k manévrování. Propojení oblastí je znázorněno na obrázku 6.1.

Obrázek 6.1: Malá mapa. Červené vrcholy označují počáteční pozici červeného hráče, modré
označují počáteční pozici modrého hráče. Všechny hrany mají délku 1.

Středně velká a symetrická mapa
Dále jsme pro větší testy vytvořili mapu obsahující 25 (resp. 100) oblastí uspořádaných
do pravidelné čtvercové mřížky 5×5 (resp. 10×10). Počáteční pozice pro jednotky modrého
hráče je v levém horním rohu mapy na pozici (1, 1), počáteční pozice pro pravého hráče je
v pravém dolnním rohu mapy na pozici (5, 5) (resp. (10, 10)).
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Speciální tvary mapy
Pro některé experimenty jsme vytvořili mapy utvářející speciální podmínky vyžadované
experimentem. Ty podrobněji popisujeme u experimentů, pro který jsou určené.

6.2

Délka jednoho experimentu

Před spouštěním dalších experimentů bylo vhodné mít přehled o délce výpočtu simulace
pro různě velké scénáře. Hlavním ukazatelem v těctho měřeních je počet kroků simulace,
který de facto určuje velikost stromu stavového prostoru. Délka jednoho experimentu ovlivňuje především rychlost výpočtu odhadu funkce Expected Outcome a algoritmu UCT.
Typ scénáře
Velmi malá mapa, jedna jednotka
Velmi malá mapa, 3 jednotky
Střední mapa, 3 jednotky
Střední mapa, 30 jednotek
Velká mapa, 3 jednotky
Velká mapa, 30 jednotek

Počet akcí
Čas (ms)
20,68 (± 7,28)
3,20
147,48 (± 39,96)
4,89
346,26 (± 100,05)
31,67
2 280,38 (± 193,49)
147,93
935,80 (± 362,20)
199,09
5 481,95 (± 580,76)
732,50

Tabulka 6.2: Délka trvání jednoho experimentu. Počet jednotek odpovídá počtu jednotek
každého z hráčů. Počet akcí je měřen pro všechny hráče dohromady.
Měřený čas zahrnuje nejen dobu běhu simulace, ale také režijní čas nutný pro vytvoření
kopie simulačního prostředí potřebné ke spuštění nezávislé simulace. Při simulaci je pro
výběr akcí použita náhodná strategie jako nejjednodušší a nejrychlejší ze všech možných
strategií. Hry při náhodných strategiích jsou delší, než při použití strategií zaměřených na
vítězství.
Počet akcí měříme pro všechny hráče společně. Z hlediska simulace je celkový počet
důležitější. Díky použití náhodných strategií a symetrických scénářů je průměrný počet
akcí na hru u obou hráčů stejný.

6.3

Testování funkce Expected Outcome

Výběr akcí podle hodnoty funkce Expected Outcome (EO) nezaručuje vybrání nejlepší
akce. Proto jsme před jejím použitím testovali, jak hodnoty vrácené touto funkcí odpovídají
očekávanému ohodnocení vybraných scénářů. Při testech jsme počítali Expected Outcome
s ohodnocovací funkcí Poměr sil.
Jako první jsme počítali hodnotu Expected Outcome pro scénář Malá symetrická mapa
(MSM), na které oba hráči měli na svých startovních pozicích po jednom tanku a po
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dvou jeepech. Oba hráči začínají ve stejné pozici. Proto očekáváme hodnotu, která bude
odpovídat vyrovnané hře. Při použití ohodnocovací funkce Poměr sil to je hodnota 0,5.1
Druhý scénář dává červenému hráči mírnou poziční nevýhodu. Jeho jednotky jsou rozděleny do oblastí, které navíc jsou od sebe odděleny mnohem delšími hranami, než jaké
jsou ve zbylé části grafu. Tvar mapy a rozmístění jednotek jsou znázorněny na obrázku 6.2.
Přestože oba hráči disponují stejně silnými jednotkami, modrý při vhodné hře může využít
své poziční převahy a útočit všemi svými jednotkami na osamocené jednotky červeného.
V tomto případě očekáváme mírně vyšší hodnotu funkce Expected Outcome (z pohledu
modrého), protože jde o situaci s vyrovnanými silami, ve které ale modrý může vhodným
způsobem hry zvítězit.

Obrázek 6.2: Mapa s poziční nevýhodou červeného. Černé hrany mají délku 1, červené
hrany mají délku 10.
Třetí scénář je upravený první scénář, ve kterém má modrý mírnou materiální výhodu.
Proti červenému, který začíná ve stejné pozici jako v prvním scénáři, má modrý k dispozici navíc jeden jeep. Opět očekáváme, že hodnota Expected Outcome bude vyšší než
v předchozích dvou případech.
V dalším scénáři, který se opět odehrává na malé mapě, je modrý hráč ve výrazné
převaze nad červeným. Proti jednomu tanku a jednomu jeepu červeného vlastní modrý na
začátku hry dva tanky a dva jeepy. V případě tohoto scénáře by hodnota funkce Expected
Outcome měla ukazovat na jasnou převahu modrého hráče.
Hodnoty funkce Expected Outcome jsme počítali jako průměr ohodnocení po odehrání
50 000 partií s použitím náhodné strategie pro oba hráče. Naměřené hodnoty pro testované
scénáře shrnuje tabulka 6.3.
V případě prvního scénáře je zjištěná hodnota funkce Expected Outcome velmi blízká
očekávané hodnotě 0,5. Rozdíl je možné připsat zaokrouhlovacím chybám a chybě dané
aproximací limity součtu. Pro srovnání jsme provedli ještě výpočet funkce Expected Outcome na scénáři s velkou symetrickou mapou a 60 jednotkami jako průměr ohodnocení
Hodnota funkce poměr sil ve hře dvou hráčů je 0,5 právě když oba hráči jsou stejně silní. Po dokončení
hry je tato hodnota 1 pro vítěze a 0 pro poraženého.
1
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Scénář
Expected Outcome
Vyrovnané síly, MSM
0,50053
Vyrovnané síly, poziční výhoda
0,58479
Mírná materiální výhoda, MSM
0,66221
Velká materiální výhoda, MSM
0,99262

Výsledné skóre
25 026 : 24 974
29 239 : 20 761
33 110 : 16 890
49 630 : 370

Tabulka 6.3: Hodnoty funkce Expected Outcome z pohledu modrého hráče pro vybrané scénáře.
z 1 000 náhodných partií. V tomto případě byla vypočteno ohodnocení 0,488 a mezi oběma
hráči rozdíl 24 vítězství z celkových 1 000 her.
Výsledek pro druhý scénář ukazuje, že funkce Expected Outcome nepostihuje pouze
materiální převahu, ale že se na její hodnotě projeví i poziční výhoda. Třetí a čtvrtý scénář
ukazují, nakolik se na její hodnotě projevuje různá míra materiální výhody.

6.3.1

Vliv počtu simulací

Zatímco při testech v předchozí kapitole jsme počítali hodnotu Expected Outcome na
základě ohodnocení z 50 000 simulací, při hře v reálném čase takový počet pokusů při
každém výpočtu ohodnocení není možné provést. Proto jsme pro výše uvedené scénáře
spočítali hodnotu Expected Outcome i pro nižší počty simulací. Výsledky těchto měření
shrnuje tabulka 6.4.
Scénář
Vyrovnané síly, MSM
Vyrovnané síly, poziční výhoda
Mírná materiální výhoda, MSM
Velká materiální výhoda, MSM

10
0,5
0,4
0,6
1,0

50
0,54
0,52
0,70
1,00

100
0,54
0,59
0,69
1,00

200
0,520
0,605
0,710
1,000

500
0,524
0,600
0,668
0,992

Tabulka 6.4: Hodnoty funkce Expected Outcome v závislosti na počtu simulací. Sloupečky
v pravé části tabulky obsahují hodnoty naměřené pro 10, 50, 100, 200 a 500 simulací.
Jak ukazují naměřené hodnoty v tabulce 6.4, hodnoty funkce Expected Outcome se
blíží svým hodnotám již po poměrně malém počtu iterací. I při stovkch simulací vypočtené
hodnoty zachovávají uspořádání podle vyváženosti scénářů.

6.3.2

Vliv délky simulace

Počet kroků simulace ve větších scénářích a čas nutný pro jejich výpočet nedovolují
dohrávat každou simulaci až do koncového stavu. Při ohodnocování akcí jsme proto pro76

Scénář
Vyrovnané síly, MSM
Vyrovnané síly, poziční výhoda
Mírná materiální výhoda, MSM
Velká materiální výhoda, MSM

5
0,499
0,501
0,635
0,726

10
0,499
0,502
0,635
0,726

20
0,509
0,484
0,730
0,873

50
0,488
0,425
0,687
0,992

100
0,497
0,417
0,676
0,995

500
0,515
0,558
0,659
0,991

Tabulka 6.5: Hodnoty funkce Expected Outcome v závislosti na délce jedné simulace. Sloupečky v pravé části tabulky obsahují hodnoty naměřené pro simulace trvající 5, 10, 20, 50,
100 a 500 simulovaných časových jednotek.
váděli simulace jen pro určitý úsek simulovaného času. V této kapitole ukážeme vliv délky
simulace na kvalitu rozhodnutí.
Podle výsledných hodnot v tabulce 6.5 závisí přesnost odhadu funkce EO velkou měrou
na délce simulace. Při krátkých simulacích její hodnota odpovídá spíše ohodnocení aktuálního stavu. S rostoucí dobou simulace se naměřené hodnoty blíží hodnotám zjištěným při
dohrávání partií do konce. Jak ukazuje scénář s poziční výhodou modrého hráče, některé
druhy výhody se projeví až při delších simulacích; v případě kratších simulací se mohou
jevit dokonce jako nevýhoda.

6.3.3

Strategie výběru akce při simulaci

Původní definice funkce Expected Outcome předpokládá při simulaci průchodů stavovým prostorem, že oba hráči používají pro výběr akce náhodnou strategii. Pro srovnání
jsme pro výběr akce při simulaci testovali také použití útočící strategie,2 která v testovaných scénářích je lepší strategií než náhodná. Algoritmus výběru akce byl nastaven tak,
aby při výběru každé akce provedl 15 simulací o délce 15 časových jednotek. Počet simulací i jejich délku jsme záměřně zvolili malé, protože tato volba odpovídá požadavkům na
výpočetní náročnost během hry. Zároveň našim cílem bylo ukázat, jaký vliv na volbu akcí
pomocí Expected Outcome může mít strategie volby akce během simulace a její korelace
se skutečnou hrou. Výsledky pro různé strategie při použití ve vyrovnaném scénáři ukazuje
tabulka 6.6.
Ukazuje se, že ohodnocování akcí pomocí náhodné strategie vede k porážce hráče s
náhodnou strategií, ale již nestačí na vítězství proti útočící strategii. Pokud v simulacích
při výpočtu hodnot funkce EO nahradíme náhodnou strategii útočící, která odpovídá lepší
strategii než náhodná, a zároveň v tomto scénáři odpovídá strategii používané soupeřem,
úspěšnost agenta hrajícího podle funkce EO výrazně stoupne.
2

Tato strategie volí útočené akce, je-li to možné. V opačném případě vybírá akci náhodně.
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Algoritmus
EO s náhodnou strategií
EO s útočící strategií

Náhodná strategie Útočící strategie
0,99
0,02
1
0,69

Tabulka 6.6: Výsledky hry při použití různých strategií při odhadu hodnot funkce Expected
Outcome. Číslo v tabulce udává poměr vítězství plánujícího algoritmu k celkovému počtu
odehraných partií.

6.4

Testování algoritmu UCT

Jak jsme uvedli v kapitole 3.2.3, výběr akcí pomocí algoritmu UCT vede — při dostatečném počtu simulací — k výběru optimální akce. Při experimentování se proto zaměřujeme
především na praktické stránky použití algoritmu UCT.
Algoritmus UCT je, kvůli nutnosti uchovávat informace o stavech navštívených během
experimentů, náročnější na výpočet než výběr akce založený na funkci Expected Outcome.
Při testování jsme se zaměřili na výkon algoritmu UCT ve srovnání se základními
strategiemi na malé symetrické mapě. Výsledky při hře proti náhodnému protivníkovi
shrnuje tabulka 6.7.
Počet simulací
Úspěšnost

50 100 150 200
0,5 0,74 0,88 0,98

Tabulka 6.7: Výsledky hry algoritmu UCT s různým počtem provedených simulací proti
náhodné strategii. Číslo v tabulce udává poměr vítězství plánujícího algoritmu k celkovému
počtu odehraných partií.
Při použití celkových 50 simulací hraje algoritmus UCT srovnatelně dobře s náhodným
výběrem akce. S rostoucím počtem simulací se jeho výkon zlepšuje. Pro srovnání jsme
provedli podobný turnaj proti útočícímu hráči, s velmi odlišnými výsledky. Při použití 50
simulací pro výběr jedné akce algoritmus UCT zvítězil v pouhé jedné hře z 50. Výsledky
tohoto měření obsahuje tabulka 6.8.
Zde se ukazuje, že pro výběr vhodných akce algoritmem UCT proti „aktivnímuÿ protivníkovi je nutné provést větší počet simulací než proti náhodné strategii. Počet simulací
Počet simulací
Úspěšnost

50 200 500
0,02 0,1 0,66

Tabulka 6.8: Výsledky hry algoritmu UCT s různým počtem provedených simulací proti
útočící strategii. Číslo v tabulce udává poměr vítězství plánujícího algoritmu k celkovému
počtu odehraných partií.
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pro úspěšnou hru proti útočícímu hráči je také vyšší než při použití metody Expected
Outcome s útočící strategii v simulacích. Další testování algoritmu UCT proběhlo také
v následujících experimentech.

6.5

Taktické plánování

Cílem následujících experimentů je ověřit schopnosti navržených algoritmů v situacích
odpovídajících vybraným situacím ve skutečné hře. Jde o situace, ve kterých agenti mohou
zvítězit jen při zadávání úkolů jednotkám taktickým způsobem.
Volba směru útoku
Prvním testovaným scénářem je situace, ve které modrý hráč „dobýváÿ území červeného
hráče. Území červeného hráče je reprezentováno jednou oblastí, ve které má dvě dělové
věže — tedy silné a především nepohyblivé jednotky. Modrý hráč má k dispozici tři tanky.
Z hlediska materiálu je tedy silnější modrý hráč. Výhodou červeného hráče naopak je jeho
pozice — na území, na kterém má své jednotky, vedou hrany o délce 3. Pokud by se
modrý hráč pokusil napadnout červeného po jedné z těchto hran, bude mu přesun trvat
tak dlouhou dobu, že jednotky červeného mohou útočící modré jednotky zničit dříve, než
dokončí přesun mezi oblastmi. Tvar této mapy je naznačen na obrázku 6.3.

Obrázek 6.3: Mapa pro volbu směru útoku. Černé hrany mají délku 1. Červené hrany mají
délku 3; modrá hrana má délku 0,01.
Tento scénář odpovídá situacím, ve kterých je nutné útočit z té strany, kterou má
protivník nejhůře krytou. Cílem modrého hráče v tomto scénáři tedy je nalézt takový
přístup k červenému hráči, který mu umožní zaútočit bez zbytečných vlastních ztrát. Tento
úkol má jediné řešení, kterým je synchronizovaný útok po modré hraně.
Při hře hráčů s náhodnou strategií je pravděpodobnost výhry modrého v tomto scénáři
velmi nízká: z 1 000 partií při testování zvítězil v pouhých 32. U algoritmu pro výběr akce
očekáváme, že bude schopný takovou situaci vyřešit a zvítězit.
Pro řízení jednotek červeného hráče jsme používali buď hráče hrajícího podle náhodné
strategie a nebo útočícího hráče, který pro tuto situaci pro červeného reprezentuje téměř
optimální strategii. Výsledky shrnuje tabulka 6.9.
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Algoritmus
Náhodný hráč
Expected Outcome
1,00
UCT
0,73

Útočící hráč
1,00
0,62

Tabulka 6.9: Výsledky hry zahrnující volbu směru útoku. Číslo v tabulce udává poměr vítězství plánujícího algoritmu k celkovému počtu odehraných partií.
Při výběru akce pomocí algoritmu UCT jsme v tomto i v následujícím experimentu používali 100 simulací pro výběr jedné akce. Při ohodnocování akcí pomocí Expected Outcome
jsme použili 20 simulací pro ohodnocení každé akce.
Při simulacích pro výpočet hodnoty funkce Expected Outcome jsme v tomto případě
nepoužili náhodnou strategii, ale strategii útočícího hráče. Stejný experiment jsme provedli
i pro výběr akcí na základě simulací s náhodnými strategiemi. V tom případě hráč vybírající
akce na základě hodnoty funkce EO nebyl v 98 % případů schopen nalázt řešení a partii
jsme ukončili bez vítězství některého z hráčů po 5 000 simulovaných časových jednotkách.
Přiřazování cílů
Druhým testovaným scénářem je situace, ve které mapa obashuje jedinou oblast a na
té jsou soustředěny jednotky obou hráčů. Úkolem hráčů v tomto scénáři je volit přiřazení
cílů jednotkám tak, aby co nejrychleji zničili všechny jednotky protivníka (resp. aby zničili
jednotky protivníka dříve, než protivník zničí jejich).
Soupeřem v tomto scénáři je opět hráč hrající podle náhodné strategie a hráč, který
vždy útočí. Tito hráči nekoordinují útoky svých jednotek a proto by agent používající
algoritmus pro výběr akce zahrnující plánování měl zvítězit i proti mírné přesile.
V případě tohoto scénáře mají oba hráči 20 jeepů. Tanků ma modrý hráč 5, červený 6.
Při použití náhodných strategií modrý hráč zvítězí pouze ve 12 % případů. Výsledky při
použití algoritmu UCT a funkce EO shrnuje tabulka 6.10.
Algoritmus
Náhodný hráč
Expected Outcome
0,7
UCT
1,0

Útočící hráč
0,9
0,9

Tabulka 6.10: Výsledky hry zahrnující volbu přiřazení cílů. Číslo v tabulce udává poměr
vítězství plánujícího algoritmu k celkovému počtu odehraných partií.
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6.6

Poznámky k experimentům a k měřením

U některých experimentů uvádíme také dobu běhu výpočtu. Tu je nutné chápat pouze
jako orientační údaj — cílem práce nebyla optimalizace simulátoru, a proto jsme při jeho
implementaci volili raději takové postupy, které slibovaly jednodušší a snadno modifikovatelný kód před těmi, které by dávaly optimální výkon. To se týká i implementačního
prostředí .NET, ve kterém je výkon spouštěných programů o několik procent nižší než
výkon ekvivalentních programů v nativním kódu, tuto nevýhodu ale vyvažují velkou efektivitou vývoje.
Druhou poznámkou k měření času je, že standardní funkce pro práci s časem pracují
s přesností několika milisekund. Proto jsme, zejména pro kratší výpočty, čas měřili při
jejich mnohonásobném opakování a výsledný čas vypočítali jako průměr z celkové doby
běhu. Měření byla provedena na standardním počítači typu PC s procesorem Intel Core2
Duo, 1800 MHz, 3 GB RAM a Windows XP.

6.7

Shrnutí

V této kapitole jsme uvedli provedené experimenty, jejcihž cílem bylo vyzkoušet použitelnost navržených metod pro výběr akce a ověřit správnost vybíraných akcí. V první
části kapitoly jsme představili typy jednotek a tvary mapy, které jsme dále používali v testových scénářích. Poté jsme provedli měření, jehož cílem bylo zjisit průměrný počet akcí
vykonaných během jedné simulace v různých testových scénářích.
Dále jsme se věnovali ověření hodnot funkce Expected Outcome. Tyto hodnoty jsme
měřili pro několik scénářů s různou mírou vyváženosti pozic obou hráčů. Cílem bylo ověřit,
zda — a jakým způsobem — se tato nevyváženost promítne do hodnoty funkce Expected
Outcome. Druhá polovina testů věnovaných funkci Expected Outcome se zabývala vlivem
počtu simulací a jejich délky na přesnost odhadu hodnoty Expected Outcome. V další části
jsme se věnovali testování algoritmu UCT. Zaměřili jsme se především na jeho úspěšnost
při hře proti základním strategiím.
Závěrečná část experimentů testovala obě funkce při řešení problémových situací odpovídajících rozhodování při taktickém plánování v real-time strategické hře. Zkoumali jsme
schopnost navržených algoritmů vybrat vhodný směr pro vedení útoku a jejich použitelnost
při přidělování cílů útoku vlastních jednotek.
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Kapitola 7
Diskuze
V této kapitole rozebíráme výsledky experimentů z kapitoly 6. Našim cílem je zde zroveň
upozornit na úskalí navržených metod a zhodnotit jejich použitelnost při implementaci
počítačového hráče ve skutečné hře.

7.1

Zhodnocení výsledků experimentů

V první části experimentů jsme se ověření použitelnosti funkce Expected Outcome.
Hodnoty funkce Expected Outcome, které jsme naměřili v první části experimentů, dokáží
rozlišit mezi ve scénářích materiální i poziční výhodu. V tomto ohledu je možné použít
funkci Expected Outcome pro uspořádání stavů na základě jejich výhodnosti pro některého
z hráčů. Další testy ukázaly, že při výpočtu hodnot funkce EO je možné pracovat i s menším
počtem simulací, než pro na kterém jsme testovali. Při použití řádově stovek simulací
v testovaných scénářích již byly hodnoty pro různě výhodné pozice dostatečným způsobem
odděleny.
Poslední část věnovaná funkci Expected Outcome se zabývá jejím použitím při souboji
jednotek proti soupeřům používajícím náhodnou strategii a útočící strategii. Zde se ukazuje, že síla funkce Expected Outcome při výběru akcí je v uričté míře omezena strategií,
pomocí které vybírá akce při simulacích. Ukazuje se, že použití zcela náhodné strategie
nevede k výběru akce vedoucí k vítězství proti všem soupeřům. To může být způsobeno
tím, že výběr akcí náhodným způsobem vede k nerealistickým partiím. Pokud náhodnou
strategii nahradíme strategií, ve které jsou akce voleny se stejnou pravděpodobností jako ve
skutečné hře, úspěšnost funkce EO výrazně stoupne bez nutnosti zvyšovat počet simulací
nebo jejich délku. Domníváme se proto, že použití funkce EO pro výběr akce má smysl
především ve spolupráci s algoritmy pro modelování hry soupeře.
Z experimentů zaměřených na použití algoritmu UCT vyplynula především jeho výpočetní náročnost a počet provedených simulací, který je nutný pro výběr vhodné akce.
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Zatímco k poražení hráče s náhodnou strategií v jednodušších scénářích stačí stovky simulací při výběru jedné akce, proti útočícímu hráči jich je potřeba více. Pro použití ve
skutečné hře v tomto případě bude obzvlášť nutné zvážit další optimaizace simulátoru
a ověřit, že počet simulací nutný pro výběr akce ve hře v reálném čase není vyšší, než pro
jaký je při běhu RTS hry na témže počítači prostor. Výměnou za vyšší nároky na výpočetní
výkon nabízí algoritmus UCT přesnější plánování při výběru akce.
Rychlost výpočtu a optimalizace
Jak jsme již uvedli v závěrečných poznámkách v kapitole 6.6, prototyp simulátoru jsme
implementovali především s ohledem na rozšiřitelnost a jednoduchost kódu. To se v některých místech odrazilo také na jeho výkonnosti. Ze statistik zahrnujících čas výpočtu, které
byly uvedeny v předchozí kapitole, vyplývá, že u některých scénářů je režijní čas nutný pro
spuštění simulace delší, než samotný průběh simulace. Tento nepoměr je pravděpodobně
důsledkem počtu objektů použitých pro reprezentaci simulovaného světa a jejich složitého
kopírování před spuštěním nezávislé simulace. Rychlost kopírování se negativně projevuje
především na výkonu algoritmu UCT, který je založený na stavbě stromu reprezentujícího průchod stavovým prostorem a v každém uzlu stromu potřebuje ukládat reprezentaci
stavu, kterému tento uzel odpovídá.
Srovnání s dalšími přístupy
Společným problémem všech provedených experimentů je nedostatek testovacích scénářů. V případě diskrétní simulace RTS hry jde o jediný implementovaný prototyp a z pochopitelného důvodu chybí jiné metody pro výběr akcí, se kterými by bylo možné výsledky
porovnat. Jejich výkony proto v této práci srovnáváme s jednoduchými náhodnými strategiemi. V určitých případech jsou některé z těchto strategií téměř optimální, rozhodně
to však nelze brát za pravidlo. Pro další práci by bylo vhodné vytvořit i další, složitější,
strategie, se kterými by bylo možné navržené metody porovnat. Tento problém vyplývá
také z faktu, že množství činností, které je nutné při řízení jednotek v real-time strategických hrách vykonávat je poměrně vysoké a jen málokterá navržená metoda je pokrývá
všechny. Pro testování navržených metod ve skutečné hře tak je nutné zajistit vykonávání
i ostatních činností. Přestože se zkoumanými metodami obvykle souvisejí jen okrajově,
jejich implementace je, vzhledem k jejich množství, časově náročnější než implementace
testovaných metod.
Podobný problém, totiž neexistence standardních postupů se kterými by bylo možné
dosažené výsledky srovnat, se vyskytuje i v ostatních textech o real-time strategických
hrách. Souvisejícím problémem je i dostupnost jednotného testovacího prostředí. V případě že to bylo možné, autoři citovaných prací o RTS hrách pro testování svého přístupu
použili modifikované open-source strategické hry. V opačném případě testování probíhalo
ve vlastním simulátoru. Tento stav by se v blízké době měl zlepšit díky uvedení otevřené
strategické hry ORTS, určené speciálně pro akademické a výzkumné prostředí [19].
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7.2

Propojení se skutečnou hrou

Ve všech experimentech v předchozí kapitole jsme uvažovali výběr akcí a jeho efektivitu
pouze v rámci simulátoru real-time strategické počítačové hry. Od testování ve skutečné
hře jsme upustili kvůli nutnosti implementovat i ostatní funkční celky počítačového hráče,
které jsme v úvodu kapitoly 4. V této kapitole nastíníme, jak by mělo propojení simulátoru
a real-time strategické hry probíhat.
Přenos stavu hry do simulátoru
Jednodušší částí propojení RTS hry a jejího simulátoru je převod stavu světa ze hry
do simulátoru. Převod se skládá ze dvou kroků: jako první je nutné převést informace
o tvaru mapy. Pokud při převodu známe kompletní tvar mapy a umístění všech jednotek,
pak je převod triviální — informace o tvaru mapy slouží jako přímý vstup algoritmu 6
pro rozklad mapy. Přiřazení jednotek do oblastí pak proběhne na základě jejich pozice:
jednotka je přiřazena do té oblasti, do které patří bod, na kterém se právě nachází.
V případě, že některé části mapy jsou dosud skryté a neznáme počet a rozmístění
nepřátelských jednotek ve skryté části mapy, můžeme tuto část mapy buď vyplnit jako
by byla celá přístupná, nebo z převodu úplně vynechat (jako by byla celá nepřístupná).
V prvním přístupu je nutné odhadnout počet nepřátelských jednotek a vhodně je pro
potřebu simulace umístit.
Převedení vytvořeného plánu do hry
Při převodu plánu vytvořeného pomocí simulátoru zpět do hry je nutné spolupracovat
s dalšími částmi počítačového hráče. Simulátor při předávání plánu (resp. při výběru akce)
nevytváří plán určený přímo pro konkrétní jednotku, ale spíše doporučení pro tu část
počítačového hráče, která zodpovídá za detailní řízení jednotek. Ta v případě přesunu
jednotky mezi oblastmi vyhodnotí pozici cílové oblasti na mapě a vyhledá pro jednotku
konkrétní přesnou cestu.
Podobně simulátor předává i úkoly pro útočení na nepřátelské jednotky. V tomto případě systém zajišťující přesné řízení jednotek musí vyhodnotit cíle spravovaných jednotek
a určit pro tyto jednotky přesné pozice, které nejlépe odpovídají jejich cílům. V rámci
plnění zadaných úkolů při vzájemném útočení jednotek stále zůstévé systému pro jejich
přesné řízení dostatečná volnost pro další manévrování.
Řízení běhu simulace
Otázkou zůstává jakým způsobem a při jakých příležitostech během hraní hry simulátor spouštět. Nejjednodušší a v jistém smyslu naivní způsob by vytvářel novou instanci
simulátoru před každým rozhodnutím v real-time strategické hře.
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Vzhledem k tomu, že dění v simulátoru by z principu mělo odpovídat dění ve skutečné hře, je vhodnější uvažovat paralelní běh simulátoru a skutečné hry. Změny stavu ve
skutečné hře je možné do simulátoru přenášet za cenu potenciálního narušení kalendáře
naplánovaných akcí.
Rozdělení hrací plochy do oblastí
Při použití ve skutečné hře by se mohlo stát, že rozdělení hrací plochy na souvislé
oblasti nebude odpovídat přirozenému členění. Hlavní problém, který z možnho „chybnéhoÿ
rozdělení může vyplývat je vzájemné útočení jednotek mezi oblastmi, které neodpovídá
dění v simulátoru. Počítačový hráč by měl být schopný takovou situaci rozeznat a ozámit
simulátoru. Na druhé straně simulátor by měl umožnit sloučení dvou prolematických oblastí
do jedné oblasti obsahující jednotky z obou původních oblastí.

7.3

Možnosti pro další výzkum

Na tuto práci je možné navázat různými způsoby. Nejdůležitější pro praktickou aplikaci
navržených metod je implementace propojení simulátoru s výběrem akce ve skutečné realtime strategické hře. Při práci na tomto úkolu je nutné spolu s metodami navrženými v této
práci implementovat i další funkce, které by zajistily činnost ostatních částí počítačového
hráče tak, jak jsou popsány v úvodu kapitoly 4. Při použití simulátoru ve skutečné hře
by bylo vhodné provést další optimalizace simulátoru a případná další zjednodušení množiny možných akcí. Další možná zjednodušení je možné provést například seskupováním
jednotek a ovládáním skupiny jako jedné jednotky.
Druhým směrem pro další výzkum a rozšiřování přístupu pomocí simulací je směr, který
zahrnuje modelování strategie soupeřů a využití těchto modelů při provádění simulací. Jak
ukazují experimenty s funkcí Expected Outcome, její skutečná síla se projeví až ve chvíli,
kdy dokáže simulace provádět se stejnými pravděpodobnostmi volby akcí, jaké odpovídají
skutečné hře a strategii protivníků. Modelováním strategie by bylo možné dále zlepšovat
kvalitu akcí vybíraných pomocí funkce Expected Outcome bez dalšího zvyšování počtu
simulací nebo jejich délky.
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Kapitola 8
Závěr
V této práci jsme se seznámili s žánrem real-time strategických počítačových her a s jeho
základními vlastnostmi. Uvedli jsme metody, které jsou používány pro implementaci počítačových hráčů pro real-time strategické počítačové hry, nebo které byly již v této souvislosti studovány. V této práci se zaměřujeme se na taktické rozhodování během bitvy, jehož
cílem je správné určení polí působnosti pro jednotky a jejich vhodné rozmístění v rámci
hrací plochy. Provedli jsme formalizaci real-time strategické počítačové hry pomocí markovovských rozhodovacích procesů a navrhli jsme zjednodušení stavového prostoru RTS hry.
To nám umožnilo použít diskrétní simulaci pro výpočet ohodnocení stavů ze stavového prostoru RTS hry. Dále jsme navrhli způsob použití algoritmů pro výběr akce v markovovských
rozhodovacích procesech pro rozhodování v diskrétním simulátoru RTS hry.
Implementovali jsme prototyp diskrétního simulátoru a počítačové hráče, kteří pracují
v tomto simulátoru a používají uvedené algoritmy pro výběr akce. Na prototypu jsme pak
ověřovali funkčnost použitých algoritmů a jejich vlastnosti při výběru akcí. V testovacích
scénářích byly navržené metody schopné plnit požadované úkoly, pro použití při taktickém
plánování ve skutečné hře je nutné zpracovat a dále prozkoumat jejich integraci s dalšími
metodami, zajišťující zbylou funkčnost herní umělé inteligence.
Hlavním přínosem této práce je použití diskrétního simulátoru pro zrychlenou simulaci
dění v herním světě a aplikace metod pro řešení rozsáhlých markovovských rozhodovacích
problémů pro výběr akce v RTS hře za pomocí tohoto simulátoru.
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Příloha A
Obsah přiloženého CD
Umístění souborů
Přiložené CD obsahuje jednak plný text této práce ve formátu PDF a také programátorskou dokumentaci vysvětlující stručně strukturu programu simulátoru a jeho použití
v přiložených programech pro spouštění experimentů.
Obsah CD je rozdělen do následujících složek: složka text obsahuje elektronickou verzi
textu této práce ve formátu PDF a stručnou uživatelskou dokumentaci k přiloženým aplikacím. Složka program obsahuje zkompilovanou verze simulátoru a aplikací pro spouštení
simulací a složka src obsahuje jejich zdrojové kódy.

Instalace a spuštění simulátoru
Třídy simulátoru a aplikace pro jeho spuštění byly vytvořeny v prostředí Microsoft
.NET 2.0. Pro spuštění přiložených aplikací tedy je ma systémech Windows nutné mít nainstalovaný runtime pro toto prostředí ve verzi 2.0 nebo novější. Přiložené aplikace pravděpodobně je možné spustit i na systému Linux pomocí aplikace Mono, tato možnost však
nebyla testována a není zaručena plná funkčnost simulátoru ani souvisejících aplikací. Pro
instalaci stačí soubory z CD zkopírovat na pevný disk. Některé aplikace při svém běhu
zapisuje logy probíhajících her do souboru, proto je není možné spouštět přímo z CD, ale
je nutné je před spuštěním zkopírovat do adresáře, ve kterém má právo zápisu.
Aplikace eoevaluator.exe slouží k výpočtu hodnoty funkce EO pro zadaný scénář.
Knihovna netwars.dll obsahuje kód simulátoru a je nutná pro spuštění ostatních aplikací. Aplikace simlengthevaluator.exe slouží k měření délky partie při použití náhodné
strategie oběma hráči a aplikace tournament.exe spustí turnaj simulovaných her mezi
dvěma hráči. Dokumentace k těmto aplikacím včetně popisu parametrů se nachází na CD
ve složce text.
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