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ke správě jednotek u jednotlivých komerčně úspěšných titulů se obvykle objevují 

problémy při řešení určitého druhu kolizí, ať uţ vzájemných mezi jednotkami nebo 

kolizí s přírodními překáţkami. Knihovna vyvíjená v rámci této práce sjednocuje 

všechny dnes pouţívané přístupy ke správě jednotek a nabízí generický systém 

formací, systém predikce, zabraňování a případného řešení kolizí všech úrovní a dále 

vyhledání optimální cesty po hrací ploše při zohlednění povahy a výškového profilu 
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1.  Úvod 

Tato práce je věnována problematice pohybu jednotek ve strategických hrách, 

konkrétně pak v subţánru strategií válečných s 2D hrací plochou. Do ţánru 

strategických her se řadí i další subţánry jakými jsou kupříkladu budovatelské 

strategie (např. série Tropico či hry rodiny Tycoon). Ačkoliv se tyto hry také řadí do 

kategorie strategických her, jedná se o hry velmi odlišné, co se týče cíle hry i 

způsobu hraní. Cílem není dobývání území pomocí jednotek či armád ovládaných 

hráčem, ale pouze budování ekonomiky, a tato práce se jich proto netýká. Válečné 

strategické hry jsou tvořeny zpravidla rozsáhlým prostředím (světem) s velkým 

mnoţstvím objektů, od přírodních překáţek přes budovy aţ po samotné pohyblivé 

jednotky. Samotné herní prostředí můţe být i 3D, tato práce se však zabývá pouze 

problematikou pohybu v ploše, tj. po povrchu (2D), nikoliv prostorem (3D, např. ve 

vesmíru). Špička historického ţebříčku prodeje strategických her[1] (pokud 

uvaţujeme pouze válečné strategie) je z převáţné části obsazena hrami ságy 

Warcraft a Starcraft od společnosti Blizzard Entertainment. Velmi silné zastoupení 

mají také hry série Command&Conquer a Total War.  

Všechny výše zmíněné válečné tituly patří do kategorie RTS strategií (Real Time 

Strategy). Znamená to, ţe ovládání jednotek probíhá od všech hráčů současně 

a v reálném čase. Opakem jsou strategie tahové (turn-based), kde se hráči v ovládání 

postupně střídají. V tahových strategiích však zpravidla nemá hráč k dispozici takový 

počet jednotek, jako v RTS strategiích. Dále můţeme hry rozdělit podle toho, zda je 

v nich upřednostněn micromanagement či macromanagement. Micromanagement, 

zkráceně jen „micro“, je ve vztahu k interakci jednotek definován[2] jako „akt 

zvyšování účinnosti a ţivotnosti jednotek“ tím, ţe hráč ovládá kaţdou jednotku 

samostatně a je tak schopen co nejlépe vyuţít její potenciál. Macromanagement, 

zkráceně jen „macro“, v této souvislosti znamená pravý opak, tj. jednotky jsou 

sloučeny do větších celků a hráč se tak nestará o jednotlivce, ale naopak ovládá velký 

počet jednotek současně. Zatímco ve většině válečných strategických her je kladem 

ve vztahu k ovládání jednotek důraz především na micromanagement, výše zmíněná 
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série Total War se naopak vyznačuje právě důrazem na macromanagement. 

Například ve hře Total War: Rome 2 je v této oblasti hráčům k dispozici řada 

moţností z oblasti uspořádání jednotek, především pak tvorba a udrţování formací. 

Obecně lze říci, ţe kaţdý herní titul nabízí hráči v oblasti správy a pohybu 

jednotek určité specifické moţnosti. Účelem této práce je vytvoření knihovny pro 

inteligentní pohyb jednotek ve strategických hrách s podporou všech vlastností 

specifických pro současné i historicky úspěšné tituly (viz kapitola 2.3) a zároveň 

rozšíření mnoţiny vlastností o nové, dosud nepouţívané. 

 

1.1. Cíle 

Cíle této práce jsou: 

C1. Vytvoření knihovny pro správu a pohyb jednotek ve válečných strategických 

hrách s 2D hrací plochou 

C1.1. Spojení přístupu k jednotkám jednotlivě i hromadně (micro- a macro- 

management) 

C1.2. Systém uţivatelsky definovatelných formací 

C1.2.1. Vyhýbání jednotek při tvorbě formace 

C1.3. Vyhledání optimální trasy pro navigaci jednotek 

C1.3.1. Podmíněná změna trasy – vyhýbání armád 

C1.4. Udrţování jednotek ve formaci 

C1.4.1. Zachování celistvosti formace při pohybu 

 C1.4.2. Podmíněná změna formace při detekci zúţení 
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1.2. Struktura práce 

Kapitola 2 je věnována historii ţánru i samotné problematiky a analýze vlastností 

současných a historicky úspěšných titulů. V kapitole 3 je popsáno, jaké technologie 

byly pro implementaci této práce pouţity. V kapitole 4 je představena architektura 

vlastní knihovny a jsou zde popsány postupy zvolené pro implementaci stěţejních 

částí. Kapitola 5 popisuje architekturu testovacího prostředí, od generování hrací 

plochy po implementaci struktur potřebných pro testovací účely. V kapitole 6 

nalezne čtenář informace potřebné k instalaci, spuštění a ovládání testovacího 

prostředí. 
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2. Analýza 

Tato kapitola je věnována historii ţánru i samotné problematiky a analýze 

vlastností současných a historicky úspěšných titulů. Potřeba analyzovat tyto 

vlastnosti vyplývá z hlavního cíle práce (cíl C1.). Tím je vytvořit knihovnu, která 

bude v oblasti správy a pohybu jednotek zachovávat a zároveň rozšiřovat 

funkcionalitu stávajících real-time strategických her. 

 

2.1. Historie žánru  

Počátky ţánru strategických her jsou datovány uţ do 80. let 20. století. Jako 

první tohoto ţánru je označována hra Cytron Masters[3] vydaná týmem Ozark 

Softscape v roce 1982 určená pro Atari 800. Byla to první hra obsahující prvky akce 

i strategie a zároveň měla grafický výstup (tedy nebyla pouze textová, viz 

Obrázek 2.1).  

 

Obrázek 2.1: Ukázka[4] ze hry Cytron Masters 
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V průběhu 80. let byly vydány i další tituly, které postupně utvářely ţánr 

strategických her. K významnějším z nich můţe být zařazena hra Stonkers[5] vydaná 

Johnem Gibsonem z Velké Británie v roce 1983 pro ZX Spectrum. Zde měl hráč 

k dispozici uţ 4 druhy jednotek: pěchotu, dělostřelectvo, tanky a zásobovací 

prostředky (viz Obrázek 2.2). Hra byla ovladatelná klávesnicí nebo joystickem.  

 

Obrázek 2.2: Ukázka[6] ze hry Stonkers 

 

Téhoţ roku byla v Japonsku vydána hra Bokosuka Wars[7] od Koji Sumii. Cílem 

hry bylo dovést armádu přes bitevní pole k nepřátelskému hradu a tam následně 

porazit velitele. Tato hra byla první svého druhu, kdyţ kombinovala prvky RTS a 

díky systému získávání zkušeností také RPG (role-playing game).  

Dalším významným titulem se v této oblasti stal Herzog Zwei[8] z roku 1989 od 

japonské společnosti TechnoSoft. Ačkoliv v této hře hráč ovládal pouze jednu 

jednotku (viz Obrázek 2.3), je Herzog Zwei povaţován za první RTS strategii 

v historii. Poprvé se zde objevují mechanismy, které jsou typické pro real-time 

strategie dodnes. Patří mezi ně budování jednotek, správa zdrojů (resource 

management), ale také získávání nových základen a ničení těch nepřátelských. 

Popularitu tomuto ţánru přineslo aţ v roce 1992 vydání první skutečné RTS 

strategie (v podobě, jak tento ţánr známe dnes), kterou byla Dune II: The Building of 
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a Dynasty[9] (viz Obrázek 2.4) z dílny Westwood Studios. V této hře jiţ v plném 

rozsahu figurovaly principy moderních RTS, které vyţadovaly hráčovu pozornost. 

Bylo třeba dbát na fungující ekonomiku, aby mohl hráč rozšiřovat svou základnu a 

budovat nové jednotky, se kterými měl následně za úkol zničit základnu nepřítele. 

Zároveň zde byl představen nový systém ovládání, kdy hráč kontroloval a řídil 

veškeré dění jen pomocí myši a případně klávesových zkratek. Tato hrase stala 

předlohou všech real-time strategických her[10] nejen v 90. letech minulého století. 

 

Obrázek 2.3: Ukázka[11] ze hry Herzog Zwei 
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Obrázek 2.4: Ukázka[12] ze hry Dune II: Building of a Dynasty 

 

2.2. Historie problematiky 

V Dune II: The Building of a Dynasty bylo díky systému ovládání myší 

zapotřebí vyřešit problém vyhledávání cesty (pathfinding) při pohybu jednotek. 

Ačkoliv v této hře ještě nebylo moţné ovládat jednotky hromadně a kaţdá jednotka 

tak musela být ovládána samostatně, tj. byl zde kladen důraz na micromanagement, 

bylo zapotřebí po kliknutí myší provést výpočet nejkratší cesty z aktuální pozice 

jednotky do cíle. Veškerý pohyb zde byl uskutečněn na čtvercové síti, tedy kaţdá 

jednotka měla v kaţdém kroku moţnost pohybu v 8 různých směrech. Tento prvek je 

typický pro strategické hry 90. let. 
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Obrázek 2.5: Ukázka[13] ze hry Warcraft 2: Tides of Darkness 

 

V roce 1994 byl vydán první titul studia Blizzard Entertainment s názvem 

Warcraft: Orcs & Humans. Největší inovací v oblasti správy a pohybu jednotek byla 

moţnost ovládat aţ 4 jednotky zároveň. O rok později byla stejným studiem vydána 

hra Warcraft 2: Tides of Darkness, kde měl hráč moţnost ovládat aţ 9 jednotek 

zároveň, jak je vidět na Obrázku 2.5. Navíc byly představeny nové druhy jednotek. 

Doposud bylo moţné všemi jednotkami pohybovat pouze po souši, nyní byla 

představena plavidla (pohyb po vodní ploše) a také letecké jednotky (pohyb 

neomezený bez ohledu na překáţky). Poprvé jsou tedy hráči k dispozici jednotky, 

které se mohou pohybovat různými způsoby a dosahovat rozdílných cílů na hrací 

ploše.  

V roce 1995 byl také vydán nástupce Dune II od Westwood Studios Command 

& Conquer, který se spolu s následujícím dílem Command & Conquer: Red Alert 

(viz Obrázek 2.6) stal základním kamenem úspěšné série. Ta přinesla do světa RTS 

v oblasti správy a pohybu jednotek mnohem větší důraz na macromanagement, neţ 

tomu bylo dříve. Jednotky byly sice stále ovladatelné jednotlivě, ale bylo moţné je 
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produkovat velmi rychle a následně je i ovládat ve velkých skupinách v řádu 

několika desítek jednotek zároveň. S jednotkami ale nebylo moţné pohybovat 

v ţádné pevně dané formaci.  

 

Obrázek 2.6: Ukázka[14] ze hry Command & Conquer: Red Alert 

 

Ve stejném roce vydalo studio Mindscape RTS Warhammer: Shadow of the 

Horned Rat zaloţenou výhradně na macromanagementu. Stejně jako o 3 roky 

později vydaný nástupce Warhammer: Dark Omen (viz obrázek 2.7) byla tato hra 

zaměřena na bitvy jednotek sdruţených do hráčem zvolených, předem připravených 

formací. Kaţdou formaci tvořily pouze jednotky stejného typu, ten zároveň určoval 

počet jednotek tvořících formaci. U titulu Dark Omen tvořilo formaci aţ 32 jednotek. 

O pár let později v roce 1997 byla vydána studiem Cavedog Entertainment hra 

Total Annihilation, kde byla v oblasti pohybu jednotek představena novinka 

v podobě 3D terénu, na kterém byly právě moţnosti a rychlost pohybu jednotek 

závislé. Hra byla silně orientována na macromanagement a hráč měl tak moţnost 

ovládat aţ 200 jednotek zároveň, s pozdějším rozšířením dokonce aţ 5000.  
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Obrázek 2.7: Ukázka[15] ze hry Warhammer: Dark Omen 

 

V roce 1999 byla vydána slavná strategie Age of Empires II: The Age of Kings 

od Ensemble Studios. Ve hře převaţoval micromanagement, ale i přesto zde byly 

k dispozici celkem 4 formace, do kterých se daly umístit jednotky rozdílných typů. 

Umístění do formace však jednotky nespojilo z hlediska ovládání do jednoho 

funkčního celku. Dohromady bylo moţno ovládat maximálně 40 jednotek zároveň. 

Dalším milníkem se stala aţ roku 2001 hra s názvem Cossacks: European 

Wars[16]. V tomto titulu se silným zaměřením na macromanagement byl poprvé 

představen systém formací pro větší počet jednotek. Na výběr měl hráč 3 různé 

formace, do kterých bylo moţné uskupit právě 15, 36, 72, 120 nebo 196 jednotek, ale 

pouze za předpokladu, ţe se jednalo o jednotky stejného typu. 
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Obrázek 2.8: Ukázka[17] ze hry Cossacks: European Wars 

 

2.3. Vlastnosti současných strategických her 

V poslední dekádě nebylo v oblasti správy a pohybu jednotek dosaţeno 

výraznějších změn. Soudobé tituly se ve velké míře vrací zpět ke kořenům a nabízí 

tak hráči hratelnost původních her tohoto ţánru s novým grafickým zpracováním. 

Pro účely této práce jsou zkoumanými vlastnostmi RTS následující: 

 Správa a pohyb jednotek 

 Vyhledání optimální trasy 

 Formace 

 Predikce a řešení kolizí  
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2.3.1. Správa a pohyb jednotek 

 Moderní RTS jsou zaloţeny skoro výhradně na micromanagementu (např. 

Starcraft II) nebo macromanagementu (např. Total War: Atilla) a jiţ se neobjevují 

tituly kombinující oba přístupy (jako např. Age of Empires 2 nebo Cossacks: 

European Wars).  Pohyb jednotek (agentů) je v RTS strategiích řešen pomocí tzv. 

steering algoritmů. Steering algoritmus (dále jen „steering“) je takový algoritmus, 

který řeší navigaci jednotky vzhledem k jednomu cíli. Cílem můţe být například 

dojít na určené místo, následovat danou cestu nebo vyhýbat se ostatním jednotkám. 

Touto problematikou se zabýval jiţ v roce 1987 Craig W. Reynolds[18]. Ten navrhl 

sadu steeringů pro simulaci pohybu boidů (birds-like objects) a následně i ostatních 

ţivých či neţivých pohyblivých agentů. Steeringy si lze představit jako síly působící 

samostatně na kaţdou jednotku, přičemţ sloţením těchto sil je získán výsledný 

vektor pohybu. Síla a směr kaţdého steeringu jsou závislé na pozici agenta a jeho 

blízkém okolí. 

Problematika steeringů a jejich implementace v rámci této práce je podrobněji 

popsána v kapitole 4.4. 

 

2.3.2. Vyhledání optimální trasy 

I dnes je drtivá většina válečných strategických her zaloţena na 2D terénu 

a optimální trasou pro pohyb daných jednotek je tak trasa nejkratší. Jednou z výjimek 

je série Total War, kde je totiţ jako podklad pouţíván 3D terén (resp. 2D terén 

s výškovou mapou) a optimální trasa nemusí být tedy nutně nejkratší, neboť je 

zohledněno převýšení a povaha terénu. 
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2.3.3. Formace 

Formace je nutno rozdělit na dva velmi odlišné druhy, „volné“ a „pevné“.  

Volné formace se (ne nutně) objevují ve hrách zaloţených na 

micromanagementu (např. Age of Empires 2). Jednotky tvořící volnou formaci jsou 

ze své podstaty samostatné entity a pojí je dohromady pouze společný cíl pohybu. 

Takovou formaci můţe libovolný počet jednotek kdykoli opustit tím, ţe obdrţí od 

hráče nový příkaz. Obvykle také není kladen velký důraz na udrţování jednotek na 

svých místech a hráč má k dispozici jen jednoduchá schémata rozestavení jednotek. 

Volné formace mohou však zpravidla tvořit i jednotky rozdílných typů.  

Pevné formace jsou doménou her s „macro“ přístupem k jednotkám a jsou 

přesným opakem formací volných. Jednotky tvořící pevnou formaci jsou společně 

jednou nedělitelnou entitou. Je kladen velký důraz na to, aby se formace pohybovala 

kompaktně a nebylo porušeno vnitřní uspořádání jednotek. Herní tituly podporující 

tento druh formací nabízí mnohem více moţností jak jednotky uspořádat. Takovým 

titulem je např. Total War: Attila, v době psaní této práce nejnovější titul ze série 

Total War. Nabízí hráči vcelku široké spektrum formací, kde je dokonce moţné 

měnit tvar pomocí změny poměru stran. Formace se zde ale skládají pouze 

z jednotek jednoho typu. Při pohybu formace také můţe často vlivem obcházení 

přírodních překáţek či vzájemné kolize více formací dojít k deformaci (tvaru a/nebo 

vnitřního uspořádání). 

 

2.3.4. Predikce a řešení kolizí 

Kolize je v současných válečných strategických hrách třeba rozdělit na dva 

základní druhy: kolize mezi jednotkami a kolize mezi formacemi. Ke kolizím mezi 

jednotkami dochází v situaci, kdy je dvě nebo více jednotek posláno na jedno místo 

nebo jsou naopak poslány proti sobě a mají se vzájemně vyhnout. Ve všech výše 

zmíněných titulech se takové situace řeší aţ v okamţiku, kdy nastanou, tj. kdyţ se 

jednotky dostanou do těsného vzájemného kontaktu. Naproti tomu kolize mezi 
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formacemi jiţ některé moderní tituly (např. Total War: Attila) umí predikovat a 

následně jim i předcházet tím, ţe vhodně upraví cesty, po kterých se formace 

pohybují. Zvláštním druhem kolize je pak kolize formace s přírodní překáţkou (např. 

náhlé zúţení cesty). Taková situace u většiny RTS vede k rozbití formace, kdy spolu 

jednotky začnou o stísněný prostor „soupeřit“. Ve výše zmíněném Total War: Attila 

je jiţ ale taková situace predikována a formace se včas přizpůsobí tak, aby plynule 

pokračovala v pohybu a k ţádné kolizi s přírodní překáţkou nedošlo. 

 

2.4. Požadavky na funkcionalitu vyvíjené knihovny 

Po zhodnocení všech čtyř výše zmíněných kategorií vlastností současných 

strategických her je v následujících podkapitolách upřesněno, jaké poţadavky na 

funkcionalitu jsou v kaţdé kategorii kladeny na knihovnu vyvíjenou v rámci této 

práce. 

 

2.4.1. Správa a pohyb jednotek 

V oblasti správy jednotek je jedním z cílů (cíl C1.1.) spojit oba přístupy (micro a 

macromanagement) a umoţnit tak co nejširší pouţití vyvíjené knihovny ve válečných 

strategických hrách. To s sebou přináší nutnost implementovat správu jednotek tak, 

aby bylo moţné ovládat jednotky samostatně, ale zároveň je i shlukovat do větších 

celků – pevných formací.  

Pro vlastní pohyb jednotek je třeba implementovat sadu steering algoritmů. 

Navíc je nutné steeringy uzpůsobit tak, aby umoţňovaly pohyb jedinců i 

kompaktních formací. Minimálně jsou tak potřeba následující 3 steeringy: 

1. Target approaching steering 

2. Path following steering 

3. Unit avoidance steering 
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Ty umoţní přímočarý pohyb k určenému cíli (1.), následování cesty (2.) a základní 

vyhýbání se jednotek (3.). 

 

2.4.2. Vyhledání optimální trasy 

Základní vlastností kaţdé válečné strategické hry je moţnost navigovat jednotky 

po hrací ploše (viz obrázek 2.9). Na ní se však zpravidla nachází široké spektrum 

překáţek, tudíţ není moţné pohybovat s jednou či více jednotkami přímo 

z výchozího bodu do cíle, nýbrţ je nutné najít mezi těmito dvěma body vhodnou 

trasu (cíl C1.3.), která je zároveň co nejkratší. Aby bylo navíc moţné podporovat 2D 

terén bez výškové mapy (tzn. pohyb v rovině) i s výškovou mapou (tzn. pohyb po 

povrchu reliéfu) je potřeba, aby algoritmus pro vyhledání optimální trasy umoţňoval 

zohlednění povrchu terénu. Herní plochu je proto nutné rozdělit na menší části, mezi 

kterými by bylo moţné jednotky navigovat.  

 

Obrázek 2.9: Hrací plocha – ostrov [19] 

Navigation mesh 

Jak jiţ bylo řečeno v kapitole 2.1., původní hry tohoto ţánru byly zaloţeny na 

pohybu jednotek po čtvercové síti (po mříţce). Takový systém s sebou přináší řadu 

výhod i nevýhod. Výhodou je jednoduchá implementace, neboť kaţdá jednotka má 
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moţnost pohybu pouze v osmi směrech, pohybem tedy připomíná dámu v šachu. To 

velmi usnadňuje navigaci a případně také rozmístění jednotek. Zároveň to ale 

znamená, ţe kaţdá jednotka zabírá na herní ploše právě jedno pole a tudíţ všechny 

jednotky musí být stejné velikosti. U sloţitějších hracích ploch navíc nemusí být 

čtvercová síť ani spojitá (viz obrázek 2.10), čímţ je plocha rozdělena na vzájemně 

nepřístupné části. Navigace jednotek po ploše je sice jednoduchá, ale také velmi 

„hrubá“, neboť kaţdá jednotka musí stát přesně na svém vyhrazeném poli čtvercové 

sítě. 

 

Obrázek 2.10: Hrací plocha – ostrov po vytvoření čtvercové sítě (mříţky) [20] 

 

V knihovně vyvíjené v rámci této práce je proto pouţíván stejně jako 

v soudobých strategických hrách navigation mesh (zkráceně navmesh). Jedná se o síť 

konvexních polygonů určených pouze k navigaci jednotek po herní ploše. Polygony 

existují pouze pro místa, která jsou pro pohyb jednotek vyhovující. Velikost a 

konkrétní rozmístění polygonů zde nemá ţádný vliv na velikost a rozmístění 

jednotek. Takový systém je samozřejmě sloţitější k implementaci, ale nabízí 

„jemný“ a velmi přesný pohyb jednotek. Konvexní polygony tvořící navmesh jsou 

zároveň vrcholy neorientovaného grafu (viz obrázek 2.11), nad kterým funguje 
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algoritmus pro vyhledávání trasy (pathfinding). Ten je podrobně popsán 

v kapitole 4.1. 

 

 

 

Obrázek 2.11: Hrací plocha – ostrov po vytvoření navigation meshe [21] 

 

2.4.3. Systém formací 

Systém formací je třeba implementovat s důrazem na podporu širokého spektra 

moţností a poţadavků, které mohou být na knihovnu kladeny. Hlavními 

poţadovanými vlastnostmi jsou: 

 Libovolný počet jednotek ve formaci 

 Libovolné velikosti jednotek 

 Libovolný tvar a vnitřní uspořádání
1
 formace (cíl C1.2.) 

 Udrţování tvaru i uspořádání při pohybu formace (cíl C1.4.1.) 

 Automatická změna formace při detekci zúţení (cíl C1.4.2.) 

                                                      
1
 Tvarem rozumíme geometrický útvar, který formace tvoří. Vnitřním uspořádáním rozumíme 

množinu pravidel, podle kterých jsou jednotky různých typů rozmístěny do příslušných pozic. 
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Z toho vyplývá, ţe formace nemohou být v ţádném směru pevně definované a ţe 

je třeba navrhnout systém pravidel, která by umoţnila jakoukoli poţadovanou 

formaci vygenerovat. Aby mohla být tato pravidla pouţita v různých RTS, pracují 

namísto s konkrétními jednotkami s řády jednotek. Řád (rank) jednotky je číselný 

identifikátor kategorie, do které jednotka náleţí. Takovými kategoriemi mohou být 

kupříkladu lehké (light), těţké (heavy) či podpůrné (support) jednotky. Díky pouţití 

ranků mohou být stejné formace pouţity pro více různých skupin jednotek a nemusí 

tak existovat formace pro kaţdou kombinaci jednotek zvlášť. 

Vnitřní uspořádání formace 

V oblasti vnitřního uspořádání, tj. rozmístění jednotek uvnitř formace se nabízí 

dva rozdílné, diametrálně odlišné přístupy (viz obrázek 2.12). Oba tyto přístupy 

vychází z předpokladu, ţe kaţdá jednotka tvoří jeden kompaktní celek a na herní 

ploše zabírá kruhovou plochu opsanou tvaru jednotky. 

 

Obrázek 2.12: Srovnání moţností generování formace. Vlevo udrţování celé skupiny jednotek 

v určené části formace, vpravo udrţování jednotek na přesně určených relativních pozicích. 

První moţností je vymezit dané skupině jednotek v rámci formace prostor, do 

kterého se má snaţit vměstnat. Z hlediska generování formace je to velmi 
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jednoduchá varianta. Při budování formace se ale stejně jako při následném pohybu 

mnohonásobně zvýší počet kolizí mezi jednotkami, coţ by při větším počtu jednotek 

mohlo vést k rapidnímu sníţení výkonu. Zároveň by nebylo moţné dosáhnout 

rovnoměrných rozestupů mezi jednotkami, formace by tak mohla vypadat velmi 

neuspořádaně a jen velmi těţko by se dala udrţet její konzistentní podoba při 

navigaci po hrací ploše. 

Druhou moţností, jak rozmístění jednotek vyřešit, je provést pro kaţdou 

jednotku přesný výpočet její relativní pozice v rámci formace. Výhoda tohoto 

systému generování spočívá v tom, ţe v okamţiku, kdy kaţdá jednotka zaujme své 

místo ve formaci, je naprosto eliminován problém vzájemných kolizí jednotek uvnitř 

formace. Prvotní výpočet pozic jednotek uvnitř formace je sice sloţitější, ale při 

následném běhu aplikace následně zásadně šetří procesorový čas. Proto byla pro 

implementaci v knihovně vybrána tato varianta. 

Chování formací 

Chování formací lze rozdělit na 3 základní jevy: 

 Vytvoření formace 

 Pohyb formace 

 Změna formace 

Vytvoření formace je docíleno tím, ţe po výpočtu relativní pozice ve formaci je 

kaţdá jednotka vyslána zaujmout své místo. Tento krok je velmi náročný na řešení 

kolizí mezi jednotkami, neboť přesouvá netriviální počet jednotek na malý prostor a 

navíc do daného rozestavení. U větších formací vzniká nutnost implementace 

vzájemného vytlačování jednotek v případě, kdy jsou jiţ jednotky po obvodu 

formace rozestavěny a drţí své pozice, zatímco ostatní jednotky se snaţí dostat ke 

středu formace. Takové chování však můţe ze své podstaty vytvářet kaskádově velké 

mnoţství dalších kolizí a tím je jeho implementace velmi netriviální. Tímto jevem se 

tato práce nezabývá. Po rozmístění má kaţdá jednotka své místo (pozici) uvnitř 

formace po celou dobu existence formace rezervováno a nedochází tak k 
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„přetahování“ jednotek o volný prostor. Při pohybu formace není drţení 

konzistentního tvaru problém, neboť se kaţdá jednotka drţí na své relativní pozici. 

Celá formace se pohybuje variabilní rychlostí tak, aby i se na své pozici dokázala 

udrţet i ta nejpomalejší jednotka. Změna formace je potom pouze vytvořením nové 

formace ze stávajících jednotek. V případě automatické změny formace z důvodu 

detekce zúţení cesty je postupováno tak, ţe je stávající formace (včetně vnitřního 

uspořádání) zúţena na poţadovanou šíři a prodlouţena adekvátně podle počtu 

jednotek. Odpadá tak potřeba zkoušet jednotky přeskupit do předpřipravených 

(úzkých) formací. 

Pro zajištění celistvosti formace při pohybu (cíl C1.4.1.) byla zvolena 

implementace „pevných“ formací. Podrobnější popis implementace systému 

(pevných) formací je k nalezení v kapitole 4.3. 

 

2.4.4. Predikce a řešení kolizí 

Následkem spojení micromanagementu a macromanagementu vzniká oproti 

kolizím popsaným v kapitole 2.3.4. nový druh kolize. Nyní je tedy třeba rozlišit jiţ 4 

druhy kolizí: 

 Kolize mezi jednotkami 

 Kolize mezi formacemi (armádami) 

 Kolize mezi jednotkou a formací 

 Kolize formace s přírodní překáţkou 

Kolize mezi jednotkami 

Základním a zároveň nejčastějším druhem kolizí je kolize mezi jednotkami. K 

těm dochází v kaţdé RTS, neboť takovým kolizím není moţné se zcela vyvarovat. 

Nezáleţí přitom, zdali jsou jednotky ovládány hráčem samostatně nebo v rámci 

větších skupin. Tento druh kolizí je řešen pomocí Unit avoidance steeringu.¨ 
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Kolize mezi formacemi 

Zde se vychází z předpokladu, ţe kolize dvou armád ve formacích by jiţ mohla 

mít za následek značné poškození celistvosti a vnitřního uspořádání obou formací. Je 

tedy třeba navrhnout systém, který by měl za cíl kolizím na této úrovni pokud moţno 

zcela zabránit. 

První moţností by bylo upravit algoritmus pro vyhledání nejkratší cesty tak, aby 

se k ostatním armádám choval jako k překáţkám a vracel vţdy takovou cestu, na 

které se armáda nedostane do ţádné kolize. Vzhledem k tomu, ţe je v současných 

RTS v obecném případě v pohybu více neţ jen jedna armáda, by bylo při pouţití 

tohoto systému nutné zohlednit u všech armád nejen jejich aktuální pozice, ale 

zároveň také predikovat jejich pohyb a zohlednit tedy i pozice dosaţené 

aţ budoucnu. Při uvedení kaţdé další armády do pohybu by navíc bylo nutné veškerá 

data přepočítat. Udrţovat tato data aktuální v reálném čase pro kaţdou armádu je při 

pohybu většího mnoţství armád výpočetně velmi sloţité. 

Druhou variantou je pouţití nadstavby A* algoritmu v odborné literatuře 

pojmenované „Conflict-Oriented Windowed Hierarchical Cooperative A*“, zkráceně 

WHCA*[22]. Samotný algoritmus pro vyhledání nejkratší cesty v tomto případě 

zůstává nepozměněn a vrací tedy cestu bez ohledu na umístění jednotek na hrací 

ploše. Změna však nastává v okamţiku, kdy je armádě ve formaci cesta přiřazena 

a armáda se začne po cestě pohybovat. V tom okamţiku a následně pokaţdé, kdy 

armáda urazí vzdálenost  , si na hrací ploše zarezervuje oblast (okno) pro svůj pohyb 

aţ do vzdálenosti  , kde    . V praxi to znamená, ţe kaţdých   kroků si armáda 

rezervuje oblast pro příštích   kroků. Pokud dojde k situaci, ţe si armáda snaţí 

zarezervovat oblast, která je jiţ rezervovaná jinou armádou, musí dojít k přepočtu 

trasy tak, aby se předešlo kolizi a armády se vzájemně minuly. Oproti první moţnosti 

v předchozím odstavci se tedy jedná o predikci kolizí na kratší vzdálenost, která je 

však výrazně výpočetně jednodušší a šetří tak výkon. 
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Po zváţení kladů a záporů obou moţností bylo přistoupeno k implementaci 

druhé varianty. 

Kolize mezi jednotkou a formací 

V tomto případě je nutné rozlišit, z jaké strany je tento druh kolize iniciován. 

Pokud je formace v pohybu a jednotka stojí, je kolize řešena na úrovni jednotek. 

Vychází se zde z předpokladu, ţe malý počet jedinců můţe formace bez větší újmy 

obtéci. Pokud je však v pohybu jednotka, pak má formace bez ohledu na to, jestli je 

v pohybu nebo nikoliv, větší důleţitost. Proto se jí jednotka vyhne a ke kolizi tak 

vůbec nedojde. 

Kolize mezi jednotkou a formací 

Kolize tohoto typu mohou mít, jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 2.3.4., silný 

negativní dopad na celistvost a vnitřní uspořádání formace. Přestoţe algoritmus pro 

vyhledání optimální trasy vrátí cestu, která obchází všechny přírodní překáţky, šířka 

formace můţe při pohybu po této cestě způsobit kolize, které jsou znázorněny na 

obrázku 2.13. Proto je nutné se i tomuto typu kolizí vyvarovat. 

 

 

Obrázek 2.13: Kolize armády s přírodní překáţou 
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Toho je docíleno dalším rozšířením algoritmu A* (potaţmo WHCA*). Ten ve 

své obvyklé podobě vrací nejkratší cestu, coţ znamená, ţe cesta obchází kaţdou 

potenciální překáţku těsně (wall-hugging path). Algoritmus je proto upraven tak, aby 

při výpočtu nejkratší cesty zohledňoval rozměry formace, především pak její šířku. 

Ve výsledku to znamená, ţe cesta, kterou algoritmus vrátí, jiţ nemusí být nutně 

nejkratší. Výběr delší cesty je způsoben obcházením překáţek ve větší vzdálenosti, 

aby se mohla armáda po cestě pohybovat bez rizika kolizí s přírodními překáţkami.  

Zvláštním případem je situace, kdy neexistuje cesta poţadované šířky nebo příp. 

existuje, ale je neúměrně delší. Armáda se tedy začne pohybovat po cestě, která je 

v jednom či více místech uţší, neţ je šířka formace. V okamţiku predikce kolize 

z důvodů zúţení cesty je formace zúţena tak, jak je popsáno v kapitole 2.4.3. 
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3. Použité technologie 

Pro vývoj této práce byl zvolen programovací jazyk C# a všechny součásti byly 

kompilovány pro framework .NET 4.0. Pro implementaci bylo navíc pouţito 

rozšíření XNA Game Studio 4.0. Společnost Microsoft, kterou byl XNA framework 

vyvíjen, však v průběhu psaní této práce oznámila, ţe k 1. dubnu 2014 ukončuje 

veškerý vývoj a podporu tohoto frameworku. Díky oblíbenosti XNA mezi vývojáři 

indie her
2
 naštěstí jiţ od roku 2009 vzniká open source framework zvaný 

MonoGame, jehoţ součástí jsou i poslední verze knihoven XNA (4.0). Je tak i nadále 

moţné v tomto programátorsky přívětivém prostředí vyvíjet nové hry a zároveň díky 

zachování plné podpory rozšiřovat starší tituly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 Jako „indie hry“ jsou označovány hry nezávislých vývojářů či malých herních studií 
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4. Architektura knihovny 

Jádrem této práce je knihovna umoţňující inteligentní pohyb jednotek ve 

válečných strategických hrách. Tato kapitola je věnována architektuře knihovny 

a popisu implementace stěţejních částí. Na následujícím UML diagramu 

(obrázek 4.1) jsou zachyceny hlavní komponenty knihovny včetně nejdůleţitějších 

metod. 

 

Obrázek 4.1: Schéma nejdůleţitějších komponent knihovny 
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Tři hlavní třídy UnitManager, SteeringManager a Army představují rozdělení do 

základních vrstev ovládání jednotek – rozhodovací, navigační a lokomoční vrstvy. 

Rozhodovací vrstva je vrstva nejvyššího řádu a má za úkol rozhodovat o tom, jaké 

operace mají být vykonány (pohyb, zastavení, vytvoření formace apod.). Navigační 

vrstva zajišťuje, jak a kam se mají jednotky pohybovat. Do této vrstvy patří steering 

algoritmy popsané v kapitole 2.4.1. O fyzické provedení samotného pohybu stejně 

jako otáčení se stará vrstva lokomoční. 

 

4.1. Vyhledání optimální trasy (pathfinding) 

Grafových algoritmů pro vyhledání nejkratší cesty mezi dvěma vrcholy je známo 

několik. Základem algoritmů pro pathfinding ve hrách se stal Dijkstrův 

algoritmus[23] vytvořený jiţ v roce 1956 a publikovaný o 3 roky později 

nizozemským matematikem Edsgerem W. Dijkstrou. Předpoklad pro pouţití 

algoritmu, tedy absence záporných cyklů v grafu, je v tomto případě jistě splněn. 

Sloţitost algoritmu závisí na datové struktuře[24] pouţité při implementaci prioritní 

fronty.  
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kde   = mnoţina vrcholů,   = mnoţina hran,   = počáteční vrchol,   = mnoţina 

navštívených vrcholů,   = mnoţina (prioritní fronta) nenavštívených vrcholů,      = 

předchůdce vrcholu  ,       = vzdálenost do vrcholu  ,         = váha hrany     

 

Po primární inicializaci tedy Dijkstrův algoritmus v kaţdém kroku navštíví 

nejbliţší dosud nenavštívený vrchol, přidá jej do mnoţiny jiţ navštívených 

a aktualizuje vzdálenosti k jeho sousedům. Ve výsledku tak postaví acyklický 

orientovaný graf (strom) s kořenem v počátečním vrcholu. Tento strom představuje 

nejkratší cesty z kořene do všech ostatních vrcholů grafu.  

    

      

Obrázek 4.2: Vizualizace[25] průběhu Dijkstrova algoritmu 



 

30 
 

Při vyhledání nejkratší cesty mezi dvěma vrcholy je moţné algoritmus po 

přidání cílového vrcholu do mnoţiny navštívených vrcholů ukončit a získat tak 

neúplný strom, který je však pro potřeby navigace dostačující. I tak ale algoritmus 

v obecném případě projde zbytečně velké mnoţství vrcholů, neboť vyhledává ve 

všech směrech rovnoměrně (viz obrázek 4.2). 

Proto byl z Dijkstrova algoritmu přidáním heuristické funkce vytvořen 

algoritmus A*[26]. Pro účely této práce byla zvolena jednoduchá a pro tento 

algoritmus zároveň často vyuţívaná funkce ve tvaru  

              , 

kde      je skutečná vzdálenost z počátečního vrcholu do   a      je odhadovaná 

vzdálenost z   do cílového vrcholu  . Tedy 

     ∑          

 

   

                            

a 

          , 

kde w(x, y) je váha hrany x,y,     je koeficient „schůdnosti“ terénu,     je koeficient 

převýšení (nezávislý na směru pohybu) a d(x, y) je funkce vzdálenosti mezi x,y.  

Díky tomu jsou v A* algoritmu při výběru dalšího vrcholu
3
 ke zpracování 

upřednostňovány vrcholy ve směru z počátečního do cílového vrcholu (viz 

obrázek 4.3), coţ v obecném případě zásadním způsobem sniţuje počet vrcholů, 

které musí algoritmus navštívit. Výsledná podoba tedy vypadá následovně: 

 

 

                                                      
3
 viz řádek 5 algoritmu 
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kde   = mnoţina vrcholů,   = mnoţina hran,   = počáteční vrchol,   = mnoţina 

navštívených vrcholů,   = mnoţina (prioritní fronta) nenavštívených vrcholů,      = 

předchůdce vrcholu  ,       = vzdálenost do vrcholu  ,         = váha hrany     

 

Výsledkem ohodnocující funkce      pro účely této práce není pouze 

vzdálenost vrcholů   a  , ale započítává se také penalizace za převýšení a povrchová 

úpravu terénu, tedy aspekty, které by měly vliv na rychlost pohybu a obtíţnost trasy i 

v reálné situaci. 
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Obrázek 4.3: Vizualizace[27] průběhu A* algoritmu 

Prioritní frontu tvoří pro účely této práce dvojice setřídených polí, která nabízí 

sloţitost operace extractMin O(1) a sloţitost operací seek, seek&insert a seek&delete 

O(log n). Pouţití A* algoritmu je přímočarým řešením cíle C1.3. 

 

4.2. Správa jednotek 

Jednotky jsou v této knihovně spravovány třídou UnitManager. Jsou definovány 

rozhraním IUnit a mohou být reprezentovány jak jednotlivě, tak hromadně (cíl 

C1.1.). Je tedy zajištěna podpora pro válečné strategické hry postavené na 

micromanagementu i pro RTS stojící čistě na konceptu macromanagementu. Kaţdá 

jednotka náleţí do nějaké armády – instance třídy Army. Ta můţe obsahovat jednu či 

více jednotek. Slučování libovolného počtu armád je spojeno s přiřazením formace 
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výsledné armádě pomocí metody 

Army.SetFormation(Formation formation, NavigationInfo navigationInfo). Kaţdou 

armádu je moţno kdykoli „rozpustit“, tzn. rozdělit zpět na mnoţinu jednočlenných 

armád. 

 

4.3. Formace 

Rozmístění jednotek v rámci formace je docíleno pomocí kontejnerů 

definovaných rozhraním IFormationContainer. V rámci knihovny jsou 

předdefinované dva kontejnery: SideContainer a CornersContainer. SideContainer 

je kontejner vytvořený za cílem řadit jednotky do formace z jedné ze stran, tzn. 

zepředu, zezadu, zleva či zprava vůči směru pohybu (viz obrázek 4.5). Predikátem 

tohoto kontejneru je minimalizovat nebo maximalizovat jednu ze souřadnic relativní 

pozice jednotky v rámci formace. CornersContainer byl naopak implementován 

s cílem shluknout jednotky k určenému místu ve formaci (viz obrázek 4.5). 

Predikátem je tedy minimalizovat vzdálenost jednotek k určenému bodu. Kombinace 

pouţití těchto dvou kontejnerů (viz obrázek 4.4) nabízí velmi rozmanité moţnosti 

definice vnitřního uspořádání formací (cíl C1.2). 

 

Obrázek 4.4: Ukázka moţného vnitřního uspořádání formace pomocí kombinace kontejnerů 

SideContainer a CornersContainer. 
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Obrázek 4.5: Řazení jednotek pomocí SideContainer. Velikost kontejneru je závislá na velikosti a 

počtu jednotek, které mají být do kontejneru umístěny. 

 

Obrázek 4.6: Dva příklady pouţití CornersContainer. Jednotlivé volné pozice jsou seřazeny podle 

vzdálenosti od určeného bodu – čím tmavší barva, tím větší priorita. Velikost kontejneru je opět 

závislá na velikosti a počtu jednotek, které mají být do kontejneru umístěny. 
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4.3.1. Definice vlastností formace 

K definici vlastností formací slouţí xml soubor 

aplikace\Formations\FormationDefinitions.xml. K souboru je přiloţeno xml schema 

FormationDefinitions.xsd. V xml souboru je pro kaţdou formaci potřeba nastavit 

následující hodnoty: 

 ID formace 

 Tvar formace definovaný pomocí souřadnic vrcholů v kartézském 

systému 

 Orientaci formace, tedy 2D vektor určující, jak je definovaný tvar (viz 

předcházející bod) orientován 

 Výčet kontejnerů
4
 spolu s řádem (rank) jednotek a případnými 

parametry. Rank udává, které jednotky mají být do kontejneru umístěny.  

Příklad pouţití je vidět na obrázcích 4.7 a 4.8. 

 

Obrázek 4.7: Příklad definice základní formace ve formátu xml 

 

                                                      
4
 Pořadí kontejnerů v xml souboru určuje jejich prioritu při generování formace 
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Obrázek 4.8: Náčrt základní formace odpovídající definici z obrázku 4.7 

Pro SideContainer jsou parametry „front“, „left“, „right“, „tail“ (viz 

obrázek 4.5). 

Pro CornersContainer jsou parametrem souřadnice bodu, ke kterému mají jednotky 

konvergovat (viz obrázek 4.6), ve tvaru „x=?,y=?“. 

 

4.3.2. Generování formace 

Generování formace spočívá v tom, ţe je XML definice převedena na relativní 

pozici kaţdé jednotky v rámci formace. Algoritmus generování probíhá dvoufázově 

následujícím způsobem: 

 

Inicializace: 

1. Proběhne inicializace nové instance třídy Formation načtením 

příslušných dat z xml souboru s definicí.  

2. Proběhne výpočet celkové velikosti armády, která má být rozmístěna do 

formace.  

3. Tvar formace je zvětšen a obtisknut do mříţky (viz obrázek 4.9). Pole 

mříţky, která jsou na hraně či vně tvaru, jsou zablokována. 
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Obrázek 4.9: Převod bodů v kartézském systému na tvar formace, zvětšení a obtisknutí do mříţky. 

Červená pole představují zablokované pozice, zatímco zelená pole jsou připravena pro rozmístění 

jednotek. 

Rozmisťování jednotek: 

1. Instance třídy Formation volá další kontejner podle pořadí  v xml 

souboru s definicí. Ten pomocí metody 

Populate(IEnumerable<IUnit> units) přiřazuje jednotkám relativní 

pozice v rámci formace a zároveň provádí blokaci odpovídajících polí 

mříţky.  

2. Krok 1 se opakuje, dokud nejsou všechny kontejnery zaplněny. 

3. Pokud v průběhu generování formace nastane situace, ţe jiţ není 

jednotku kam umístit, je tvar formace o 10% zvětšen a algoritmus je 

restartován počínaje krokem 3 inicializace. 

4. Generování formace končí v okamţiku, kdy mají všechny jednotky 

nastavenu relativní pozici ve formaci. 

 

4.4. Pohyb a řešení kolizí (steeringy) 

V této kapitole jsou podrobněji popsány steeringy, které tvoří navigační vrstvu 

programu. Kvůli důrazu na realističnost pohybu jednotek bylo však nutné oproti 
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„klasickým“ Reynoldsově steeringům udělat několik modifikací. Steeringy, jak je 

popsal Craig W. Reynolds[18], totiţ přímo ovlivňují pozici jednotky (agenta) a můţe 

tak například nastat případ, kdy je jednotka náhle otočena o 180° nebo se pohybuje 

ve směru, který neodpovídá její aktuální rotaci. V rámci této práce se však kaţdá 

jednotka můţe pohybovat pouze ve směru své aktuální rotace (tj. pouze „dopředu“) a 

zároveň má nastavenu maximální rychlost otáčení, tudíţ není moţné, aby jednotka 

náhle výrazně změnila směr. Z toho důvodu byly steeringy upraveny tak, aby 

nepůsobily přímo na pozici jednotky, nýbrţ pouze na její rotaci. 

 

4.4.1. TargetApproaching steering 

TargetApproaching steering je nejjednodušším ze všech steering algoritmů jak 

z hlediska funkcionality, tak z hlediska implementace. V základní verzi (jak ho 

popsal Craig W. Reynolds[18]) působí na danou jednotku přitaţlivou silou k určené 

lokaci – cíli na hrací ploše. V rámci této práce byl upraven tak, aby otáčel jednotku 

směrem k cíli. Srovnání je zřejmé z obrázku 4.10. 

 

Obrázek 4.10: TargetApproaching steering - Srovnání původního Reynoldsova steeringu a jeho 

modifikace. Černá šipka značí původní natočení jednotky. Červená šipka znázorňuje působení 

TargetApproaching steeringu. Modrá šipka představuje výslednou trajektorii pohybu. 
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Vstupní parametry: 

 Jednotka, na níţ má steering působit, 

 TargetApproaching – Distance (Army), 

 TargetApproaching – Distance (Single). 

Poslední dva zmíněné parametry jsou parametry určující přesnost pohybu. Při 

pohybu armád ve formacích je nutné, aby kaţdá jednotka dokázala dosáhnout své 

pozice v rámci formace s velkou přesností a formace tak zůstávala kompaktní. 

Parametr TargetApproachingDistanceArmy je povolenou odchylkou pro dosahování 

cílové pozice pro tento druh situací. 

 Pohybuje-li se však jednotka samostatně (tj. není součástí formace více 

jednotek), není zapotřebí, aby dosahovala svého cíle s tak vysokou přesností. Naopak 

určitá nepřesnost napomáhá realistickému chování. Při samostatném pohybu je 

povolená odchylka od cílové lokace nastavena parametrem 

TargetApproachingDistanceSingle. 

 Steering vrací vektor se směrem k cílové lokaci. Pokud jiţ jednotka příslušné 

lokace dosáhla, vrací poţadavek k zastavení jednotky. 

 

4.4.2. PathFollowing steering 

PathFollowing steering je v rámci této práce jediným steeringem, který 

nepracuje přímo s jednotkami, ale s celými armádami. Jeho účelem je zajistit, aby se 

armáda pohybovala po cestě nalezené A* algoritmem (viz kapitola 4.1). Pro dosaţení 

realistického chování není ţádoucí, aby se armáda pohybovala přesně po nalezené 

cestě. Takový pohyb by byl velice nesourodý – v kaţdém průchozím bodu cesty by 

musela být armáda zastavena a musela by být otočena tak, aby mohla opět přímou 

cestou dosáhnout dalšího průchozího bodu. Armáda proto není vedena přesně po 

nalezené cestě, ale je udrţována v její blízkosti v tzv. koridoru. 
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Vstupní parametry: 

 Armáda, na níţ má steering působit, 

 PathFollowing – Distance, 

 PathFollowing – Path Force, 

 PathFollowing – Projection, 

 PathFollowing – Regulation, 

kde parametr PathFollowingDistance určuje šířku koridoru, 

PathFollowingPathForce určuje přitaţlivou sílu k cestě (vedoucí uprostřed 

koridoru), PathFollowingProjection udává míru predikce vybočení z koridoru a 

PathFollowingRegulation udává míru regulace přitaţlivé síly k cestě pro zajištění 

plynulejšího pohybu. 

Průběh výpočtu: 

1. Je provedena kontrola, zda armáda nedosáhla cílové pozice. Pokud ano, 

steering vrací poţadavek na zastavení armády. 

2. Je provedena kontrola, zda armáda nedosáhla následujícího průchozího bodu 

cesty. To je moţné dvěma způsoby:  

a) buď se armáda pohybuje uvnitř koridoru a k dosaţení průchozího bodu 

dojde v okamţiku, kdy vzdálenost mezi armádou a průchozím bodem je 

menší neţ šířka koridoru,  

b) nebo se armáda např. z důvodů otáčení pohybuje mimo koridor a 

v takovém případě je průchozího bodu dosaţeno tím, ţe armáda překoná 

jeho úroveň (tj. protne kolmici na vektor pohybu procházející průchozím 

bodem). 

3. Je provedena kontrola, zda se armáda nevzdaluje od následujícího 

průchozího bodu. Pokud ano, je vrácen vektor od minulého k následujícímu 

průchozímu bodu o velikosti  
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kde   je hodnota parametru PathForce a   je úhel v radiánech mezi aktuální 

hranou cesty (tj. spojnicí předchozího a následujícího průchozího bodu) a 

vektorem pohybu. Čím větší je odklon od cesty, tím silnější je „korigující“ 

vektor, který steering vrací. 

4. V posledním kroku je provedena kontrola, zda armáda nesměřuje mimo 

vymezený koridor (viz obrázek 4.11). Pozice armády je promítnuta na 

P tiků
5
 dopředu, kde P je hodnota parametru Projection. Pokud se tato 

projekce nachází mimo koridor určený aktuální hranou, je vypočítán vektor 

kolmice k aktuální hraně, který prochází bodem projekce. Pro lepší plynulost 

v tomto případě vrací steering normalizovaný vektor  

 ⃗    ⃗      ⃗        

kde  ⃗    je vektor kolmice k aktuální hraně,  ⃗    je vektor aktuální hrany 

a R je hodnota parametru Regulation. Ten je pouţíván proto, aby se zamezilo 

„klikatému“ pohybu uvnitř koridoru. 

 

Obrázek 4.11: PathFollowing steering - Detekce směřování mimo koridor. Černá šipka znázorňuje 

směr pohybu formace, která právě dosáhla 2. průchozího bodu (viz bod 2a algoritmu). Modře je 

zobrazena projekce formace za P tiků. Červená šipka značí působení steeringu. 

                                                      
5
 Jako 1 tik (angl. tick) je označena doba potřebná k 1 update herního stavu. Obvykle je herní 

prostředí nastaveno tak, že proběhne právě 60 tiků za vteřinu, hodnota se však může lišit. 
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Pokud ani jedna z výše uvedených podmínek není splněna, steering vrací nulový 

vektor, neboť se armáda pohybuje uvnitř koridoru a není třeba její směr pohybu nijak 

upravovat. Odhad výsledné trajektorie modelové situace z obrázku 4.11 je vidět na 

obrázku 4.12. 

 

Obrázek 4.12: PathFollowing steering - Odhad výsledné trajektorie modelové situace při pouţití 

výchozích hodnot parametrů. 

 

4.4.3. UnitAvoidance steering 

Úkolem UnitAvoidance steeringu je zajistit vzájemné vyhýbání se jednotek. 

V případě, ţe se k sobě 2 či více jednotek přiblíţí do určité vzdálenosti, začne na ně 

působit vzájemně odpudivými silami. 

Vstupní parametry: 

 Jednotka, na níţ má steering působit, 

 UnitAvoidance – Distance, 

 UnitAvoidance – Force, 

 UnitAvoidance – Projection, 
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kde parametr UnitAvoidanceDistance určuje maximální vzdálenost mezi jednotkami, 

při které má steering působit, UnitAvoidanceForce určuje vzájemnou odpudivou sílu 

mezi jednotkami a UnitAvoidanceProjection udává míru predikce kolize s cizí 

jednotkou. 

 

Obrázek 4.13: UnitAvoidance steering - Výpočet aktuálních odpudivých sil. Růţová oblast značí pole 

působení odpudivých sil. Červené šipky znázorňují aktuální působení Unit Avoidance steeringu (krok 

1 algoritmu). 

Průběh výpočtu: 

1. V prvním kroku je spočítán vektor aktuálních odpudivých sil (viz 

obrázek 4.13) podle vzorce 

 ⃗  ∑(  
  

 
)   ⃗   

 

  

kde D je hodnota parametru Distance,           jsou jednotky nacházející 

se blíţ neţ D,    je skutečná vzdálenost mezi aktuální jednotkou a jednotkou 

i, ,  ⃗  je vektor odpudivé síly od jednotky i, F je hodnota parametru Force. 

2. V druhém kroku je vyuţita hodnota parametru Projection P, která opět udává 

počet tiků a tím i vzdálenost, kam aţ mají být všechny jednotky promítnuty 



 

44 
 

pro predikci potenciálních budoucích kolizí (viz obrázek 4.14). Pokud by za 

k tiků, kde          , došlo ke kolizi jednotky s libovolnou cizí 

jednotkou j, je vektor odpudivé síly  ⃗⃗  mezi projekcí cizí a aktuální jednotky 

započten do sumy  

 ⃗⃗  ∑  ⃗⃗ 

 

 

 

Obrázek 4.14: UnitAvoidance steering - Predikce potenciálních budoucích kolizí pomocí parametru 

Projection. Modrou barvou je znázorněna projekce, při které by došlo ke kolizi. Červenou barvou je 

znázorněno působení steeringu (krok 2 algoritmu). 

 

3. Výsledný vektor je pak vypočten podle vzorce 

 ⃗⃗⃗             ⃗   ⃗⃗  

Steering vrací normalizovaný vektor, který je sloţením všech odpudivých sil. 

Pokud se do vzdálenosti D ţádná jiná jednotka nenachází jak pro aktuální pozici 

jednotek, tak pro projekci, vrací steering nulový vektor. Srovnání pouţití steeringu 

s pouţitím projekce a bez pouţití projekce je vidět na obrázku 4.15. 
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Obrázek 4.15: UnitAvoidance steering - Srovnání odhadovaných trajektorií pohybu. Modrou barvou 

je vyznačena trajektorie pohybu bez pouţití projekce (parametr Projection nastaven na 0). Ţlutou 

barvou je znázorněna odhadovaná trajektorie pohybu s pouţitím projekce. 

 

4.4.4. Kombinace steeringů 

Volání a následnou kombinaci steeringů má za úkol třída SteeringManager. 

Kombinace steeringů je díky modifikaci, kdy steeringy působí pouze na rotaci 

jednotky či armády a nikoliv na její pozici, velmi jednoduchá. Na úrovni armád je 

jediným steeringem PathFollowing steering, tudíž návratová hodnota tohoto 

steeringu je pro pohyb armády jako celku určující, ať už se jedná o vektor korigující 

rotaci armády nebo požadavek k zastavení. 

 Návratové hodnoty TargetApproaching a UnitAvoidance steeringů působící na 

rotaci každé jednotky je už nutné skládat. Požadavek k zastavení má vždy nejvyšší 

prioritu, tudíž vrátí-li kterýkoliv z těchto steeringů tento požadavek, je jednotka 

zastavena. Pokud oba steeringy vrátí vektory, jsou tyto vektory jednoduše sečteny a 

normalizovány. 
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5. Architektura testovacího prostředí 

Pro účely testování knihovny bylo vytvořeno testovací prostředí, jehoţ 

architektura je popsána v této kapitole. 

 

Obrázek 5.1: Schéma nejdůleţitějších komponent testovacího prostředí 
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5.1. Gameloop koncept 

Koncept herní smyčky (gameloop) je zaloţen na principu neustálé aktualizace 

stavu všech komponent a vykreslování odpovídajících dat na výstupní zařízení. Jedná 

se o kontrolovanou nekonečnou smyčku, která se v XNA frameworku skládá z pěti 

následujících metod: 

1. Initialize() 

2. LoadContent() 

3. UnloadContent() 

4. Update(GameTime gameTime) 

5. Draw(GameTime gameTime) 

První 3 zmíněné metody jsou volány pouze jednou při spuštění programu 

a slouţí k inicializaci všech komponent a načtení grafického obsahu, jako jsou 

například textury a modely, do paměti. Metody Update a Draw tvoří právě výše 

popsanou herní smyčku. Při výchozím nastavení je metoda Update volána 60krát za 

vteřinu a metoda Draw je volána v maximální moţné míře podle dostupného výkonu 

hardwaru. 

 

5.2. Hrací plocha 

Generování hrací plochy je provedeno na základě tutoriálu [29] od Riemera 

Grootjanse. Hlavní komponentou je třída Terrain, která z bitmapy o rozměrech 

128x128 pixelů vygeneruje výškovou mapu (heightmap) a z té následně hrací 

plochu. Třída Forest poté z druhé bitmapy stejných rozměrů vygeneruje zalesnění 

terénu a třída Water pokryje nízké oblasti vodní plochou. Pomocí třídy Sky je 

generována obloha, ale její úloha v této práci je pouze vizuální. 
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Obrázek 5.2: Příklad vygenerované hrací plochy testovacího prostředí 

 

5.2.1. Konfigurace generování hrací plochy 

Generování herní plochy je nastavitelné pomocí konfiguračního souboru 

BakalarskaPrace.exe.config v kořenovém adresáři programu. V konfigurační sekci 

TerrainInfo lze definovat cesty k bitmapám pro generování terénu (TerrainFilename) 

a zalesnění (TreemapFilename). Obě bitmapy musí být černobílé o rozměrech 

128x128 pixelů. Do konfiguračního souboru se uvádí názvy souborů bez 

přípon .bmp. 
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5.3. Navigation mesh generátor 

Vzhledem k moţnosti konfigurovat generování hrací plochy (viz kapitola 5.2.1.) 

není moţné navigation mesh předgenerovat a při spuštění aplikace pouze načíst 

z datového souboru. Je proto nutné navmesh generovat při kaţdém spuštění aplikace. 

Z tohoto důvodu byl jako součást testovacího prostředí naimplementován také 

navmesh generátor. 

Je třeba si uvědomit, ţe na podobě navmeshe ve značné míře závisí výkon celé 

aplikace. Čím menší je mnoţina konvexních polygonů navmeshe, tím kratší čas je 

zapotřebí k nalezení optimální cesty pro pohyb jednotek. Pokud je ovšem jedním 

z poţadavků hry zohledňovat při vyhledávání cesty výškový profil terénu či povahu 

povrchu (např. dláţděná cesta, strniště, baţina apod.), je naopak potřeba rozdělit 

hrací plochu do většího počtu konvexních polygonů a kaţdému přidělit ohodnocení 

závislé na „schůdnosti“. Větší počet polygonů je zde ţádoucí z důvodu jemnosti 

rozdělení a z toho plynoucí přesnosti při vyhledání optimální cesty. Jinými slovy je 

tedy nutné učinit kompromis mezi rychlostí a přesností. 

Po zváţení výše uvedeného bylo v oblasti velikosti konvexních polygonů 

experimentálně nalezeno optimální řešení. Z důvodu jednoduchosti implementace 

byly jako konvexní polygony zvoleny čtverce. 
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5.4. Jednotky 

V rámci vývoje testovacího prostředí bylo implementováno následujících 5 

druhů jednotek: 

 název jednotky: Ranger [30] 

velikost: 1x1 

rank: 1 

 
název jednotky: Tank [30] 

velikost: 4x4 

rank: 2 

 název jednotky: Support [30] 

velikost: 1x1 

rank: 3 

 název jednotky: Medic [30] 

velikost: 1x1 

rank: 4 

 
název jednotky: Artillery [30] 

velikost: 7x7 

rank: 5 

 

Tabulka 5.1: Jednotky implementované v rámci testovacího prostředí 
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6. Uživatelská dokumentace 

V této kapitole jsou uvedeny informace potřebné pro uţívání aplikace. 

 

6.1. Minimální požadavky 

Systém: 

Microsoft Windows XP nebo vyšší 

.NET Framework 4.0  

XNA Framework 4.0  

 

6.2. Instalace frameworků a spuštění 

1. Instalace .NET Framework 4.0 z umístění 

\framework\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe 

2. Instalace XNA Framework 4.0 z umístění  

\framework\xnafx40_redist.msi 

3. Instalace testovacího prostředí z umístění  

\publish\Setup.exe 

 

V konfiguračním souboru aplikace lze změnit rozlišení zobrazení testovacího 

prostředí nebo přepnout na celoobrazovkové zobrazení. 

 

Problémy s kompatibilitou: 

Aplikace vyvíjené v XNA mají známé problémy s kompatibilitou s funkcí Avast 

DeepScan antivirového programu Avast. Před instalací/spuštěním je proto nutné 

Avast DeepScan buď vypnout, nebo přidat aplikaci do výjimek. 
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6.3. Ovládání  

Ovládání kamery bylo namapováno na klávesy tak, aby bylo intuitivní 

a odpovídalo WSAD ovládání, které je běţné v moderních akčních hrách.  

W pohyb kamery směrem dopředu 

S pohyb kamery směrem dozadu 

A posun kamery směrem doleva 

D posun kamery směrem doprava 

C posun kamery směrem dolů 

mezerník posun kamery směrem nahoru 

 

Pohybem myši při stisknutém prostředním tlačítku lze nastavit vertikální úhel 

pohledu na hrací plochu. 

Označování jednotek či celých armád probíhá způsobem, který je obvyklý pro 

strategické hry. Stisknutím levého tlačítka myši a taţením je vytvářen pomyslný 

obdélník. Při uvolnění tlačítka jsou všechny jednotky i armády uvnitř pomyslného 

obdélníku označeny a připraveny na další interakci. Pravým tlačítkem myši je udělen 

rozkaz k pohybu na místo odpovídající pozici kurzoru. 

num1-9 

nastaví označeným jednotkám formaci 1-9 

při zapnutém „spawn“ módu vybírá jednotku, která můţe být 

následně umístěna pomocí levého tlačítka myši 

H rozdělí označené armády na samostatné jednotky 

N zobrazí vrcholy polygonů navmeshe 

P zapne/vypne „spawn“ mód 

I zobrazí vrcholy polygonů rezervovaných armádami 

O zobrazí průchozí body při navigaci po hrací ploše 

K zobrazí logické pozice armád 

L zobrazí cílové body pro pohyb jednotek ve formaci 

T zapne/vypne testovací mód (viz následující kapitola) 
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7. Popis a vyhodnocení testovacích scénářů 

V této kapitole jsou popsány testovací scénáře, které jsou součástí testovacího 

prostředí. Jejich pomocí je vyhodnocováno chování jednotek při použití jednotlivých 

steeringů stejně jako chování jednotek při použití kombinace steeringů. 

Každý scénář se skládá z několika částí, které na sebe plynule navazují. Tímto 

způsobem je možné otestovat několik spolu souvisejících vlastností (features) 

v rámci jednoho testovacího scénáře. Pro snazší pochopení bude pohyb po hrací 

ploše popsán pomocí světových stran (sever „nahoře“, tzn. ve směru pohledu 

uživatele). Jako testovací jednotky jsou ve scénářích z velké míry použity jednotky 

typu tank a artillery (viz kapitola 5.4.). Díky jejich velikosti a snadno zřetelného 

natočení je výsledné chování jednoduše pozorovatelné. 

Vyhodnocení všech testovacích scénářů odpovídá výsledkům spuštění testování 

s výchozími hodnotami parametrů. 

 

7.1. Pohyb jednotek 

Pohyb samostatných jednotek je testován scénářem TestUnitMovement. Jeho 

obsah je zaměřen na testování vyhledání optimální trasy a následný pohyb za 

použití PathFollowing steeringu. 

Průběh testovacího scénáře: 

1. V první fázi je na hrací plochu umístěna jednotka typu artillery, jejíţ pomocí 

je následně demonstrováno vyhledání optimální trasy a její následování 

pomocí PathFollowing steeringu (viz obrázek 7.1). 

2. Následně jsou k primární jednotce přidány další a začíná fáze testování 

pohybu neuspořádané skupiny jednotek. 
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Obrázek 7.1: Test pohybu jednotek – jednotka (artillery) se pohybuje po vyhledané trase kolem vodní 

plochy 

Vyhodnocení: 

Samostatná jednotka se po hrací ploše pohybuje velmi plynule. PathFollowing 

steering zde plní svou roli a jednotka si přirozeným způsobem „zkracuje“ cestu 

vnitřními stranami zatáček. Pohyb neuspořádané skupiny jednotek není příliš 

sourodý, neboť na jednotky střídavě působí a nepůsobí vzájemně odpudivá síla 

UnitAvoidance steeringu tím, jak se jsou rozestupy mezi jednotkami proměnlivé. 

S výchozími parametry vykonají jednotky požadované úkoly za 93,761s. 

 

7.2. Pohyb formací 

Pohyb formací je testován scénářem TestFormationMovement. Je zaměřen 

především na testování generování formace, použití PathFollowing steeringu a 

automatického změny formace při detekci zúžení cesty. 

Průběh testovacího scénáře: 

1. Na hrací plochu je umístěno 6 jednotek typu tank. Z těch je vytvořena 

základní čtvercová (v tomto případě obdélníková) formace o rozměrech 3x2. 
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2. V druhém kroku je formace otočena o 180° (viz obrázek 7.2). Rychlost 

pohybu je sníţena tak, aby i jednotky nejvzdálenější od středu otáčení stačily 

udrţovat své pozice ve formaci. 

3. Následně je vyslána směrem na sever. Za krátký okamţik je ale rozpoznáno, 

ţe se na vyhledané cestě blíţí zúţení (mezi zalesněnou oblastí a vodní 

plochou). Formace je proto automaticky změněna tak, aby byl zajištěn 

bezproblémový průchod a formace zůstala kompaktní (viz obrázek 7.3).  

 

  

Obrázek 7.2: Test pohybu formací – formace tanků se otáčí (vlevo) 

Obrázek 7.3: Test pohybu formací – formace automaticky zúţena (vpravo) 

Vyhodnocení: 

Formace i při otáčení udrţuje svůj tvar. Detekce zúţení cesty funguje, formace 

změní svůj tvar. Změna tvaru přichází v tomto konkrétním případě moţná zbytečně 

brzy, nicméně tato doba se odvíjí od šířky původní formace (aby byl dostatek času a 

prostoru na změnu formace předtím, neţ je dosaţeno zúţení cesty). 

S výchozími parametry vykoná formace poţadované úkony za 47,718s. 

 

7.3. Vyhýbání jednotek 

Vyhýbání jednotek je testováno scénářem TestUnitAvoidance. Ten je zaměřen 

na testování UnitAvoidance steeringu. 
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Průběh testovacího scénáře: 

1. Nejprve jsou na hrací plochu umístěny dvě jednotky – jeden tank a jeden 

ranger. Ti jsou následně posláni vzájemně si vyměnit pozice. 

2. Poté, co se obě jednotky v půli cesty vzájemně obejdou (viz obrázek 7.4), je 

ranger z hrací plochy odstraněn. Přidány jsou naopak další čtyři tanky, z 

nichţ je vytvořena čtvercová formace, a jedna jednotka typu artillery. 

3. V posledním kroku je původní tank poslán „skrz“ nově přidané jednotky, 

které v tomto případě tvoří „slalomovou“ dráhu. Ačkoliv cesta nalezená A* 

algoritmem je přímá, je tank přinucen pohybovat se (kvůli překáţkám 

tvořeným ostatními jednotkami) po trajektorii tvaru S (viz obrázek 7.5). 

 

  

Obrázek 7.4: Test vyhýbání jednotek – obcházení (vlevo) 

Obrázek 7.5: Test vyhýbání jednotek – modrá šipka značí trajektorii tvaru S (vpravo) 

Vyhodnocení: 

Jednotky jsou schopné se vzájemně vyhnout a plynule pokračovat v pohybu. 

Obcházení většího mnoţství jednotek je také moţné, ačkoliv pohyb skrz oblast s více 

různými odpudivými silami se projeví na plynulosti pohybu. 

S výchozími parametry vykonají jednotky poţadované úkony za 26,590s. 
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7.4. Vyhýbání formací 

Vyhýbání formací je testováno scénářem TestFormationAvoidance. Zaměřuje se 

na automatickou změnu trasy při predikci kolize formací. 

Průběh testovacího scénáře: 

1. Nejprve jsou vytvořeny dvě formace po čtyřech jednotkách typu tank, jedna 

na východě a jedna na západě. 

2. Ty jsou následně poslány vzájemně si vyměnit místa. V okamţiku, kdy se 

obě formace přiblíţí natolik, ţe je predikována jejich kolize, jsou v reálném 

čase upravovány optimální cesty obou formací tak, aby ke kolizi nedošlo (viz 

obrázek 7.6). Obě formace tak dosáhnou svých cílů v kompaktním stavu. 

 

 

Obrázek 7.6: Test vyhýbání formací – predikce a odstranění budoucí kolize 

 

Vyhodnocení: 

Vyhýbání formací je funkční, obě formace včas detekují riziko kolize a upraví 

trajektorii pohybu tak, aby ke kolizi vůbec nedošlo. 

S výchozími parametry vykonají formace poţadované úkony za 28,074s. 
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Závěr 

V rámci této práce byl naimplementován systém správy jednotek, který je 

pouţitelný ve válečných strategických hrách bez ohledu na jejich zaměření 

(micromanagement či macromanagement). Pro reprezentaci hrací plochy pro pohyb 

jednotek byl zvolen navigation mesh. Vyhledávání nejkratší cesty je uskutečněno 

algoritmem WHCA* modifikovaným tak, aby byla zohledněna šířka, povaha 

a výškový profil cesty a zároveň bylo předcházeno kolizím s přírodními překáţkami. 

Pro řešení a předcházení kolizím mezi jednotkami a také pro plynulý pohyb jednotek 

byla implementována trojice modifikovaných steering algoritmů. Byl implementován 

systém uţivatelsky definovatelných formací, pomocí kterých je moţné ovládat 

jednotky ve velkém měřítku v libovolném mnoţství. Pro kaţdou formaci lze 

definovat její tvar a díky systému kontejnerů také vnitřní uspořádání závislé na ranku 

jednotek. Při vytváření formace mohou být velké rozdíly ve velikosti jednotek 

zdrojem problémů. Dále byl vyvinut systém pro predikci a předcházení kolizí na 

úrovni armád ve formacích a tím byla zachována jejich celistvost.  

V rámci testovacího prostředí byl vytvořen algoritmus pro generování hrací 

plochy. Její podobu lze konfigurovat pomocí vstupních bitmap. Byl také 

implementován jednoduchý generátor navigation meshe. Z důvodu moţnosti 

konfigurovat podobu hrací plochy je navigation mesh generován při kaţdém 

spuštění.  

Možná budoucí rozšíření 

Při pohybu většího mnoţství neuspořádaných jednotek nebo dlouhých formací 

se můţe stát, ţe dojde k vytlačení jedné nebo více jednotek mimo schůdnou část 

hrací plochy (les, vodní plocha apod.). Z tohoto důvodu se nabízí práci rozšířit o 

steering, který by předcházel kolizím s přírodními překáţkami na úrovni jednotek. 

Zároveň pro lepší pohyb neuspořádaných skupin jednotek by bylo moţné práci 

rozšířit o steering algoritmus starající se o kohezi (soudrţnost) pohybovaných 

jednotek. 
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Seznam zkratek 

RTS  – Real Time Strategy (herní ţánr) 

micro  – koncept micromanagementu (přístup k jednotkám jednotlivě, 

moţnost ovládat kaţdou jednotku samostatně) 

macro – koncept macromanagementu (přístup k jednotkám ve větším 

měřítku, ovládání větších skupin jednotek) 

WHCA*  – Windowed Hierarchical Cooperative A* (kooperativní algoritmus 

pro vyhledání nejkratší cesty mezi dvěma body) 

steering – steering algoritmus ovlivňující pohyb jednotek 
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Příloha A: Obsah elektronické přílohy 

Generovaná dokumentace je obsažena ve složce dokumentace. 

.NET Framework 4.0 a XNA Framework 4.0 redistributable jsou k dispozici ve složce 

framework. 

Setup aplikace je ve složce publish. 

Samotná zkompilovaná aplikace je ve složce aplikace. 

Zdrojový C# projekt je ve složce projekt. 


