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1 Úvod 

Ačkoliv se počítačové hry rozšířily až v devadesátých letech, těší se obrovské 

popularitě a každoročně tak vzniká veliké množství nových titulů. Aby se nová hra 

prosadila, musí alespoň v nějakém ohledu převyšovat konkurenci. Již od vzniku 

herního průmyslu se tvůrci snaží nabídnout co nejlepší grafické zpracování, originalitu 

či dobrou hratelnost. Postupem času, se zvyšováním výkonu běžných počítačů, také 

narůstá důležitost realistického a co možná nejinteligentnějšího chování počítačem 

ovládaných nepřátel a herní umělá inteligence se tak neustále vyvíjí. Jedním ze 

způsobů, jak lze výrazně vylepšit umělou inteligenci, je zajištění spolupráce agentů, 

což je i tématem této práce. 

1.1 Účel herního AI  

Počítačové hry se zásadním způsobem liší od simulací. Zatímco účelem simulace je 

co nejvěrněji modelovat reálný svět, počítačové hry si dávají za cíl především 

poskytnout hráčům co největší potěšení z jejich hraní. Tomu je třeba přizpůsobit i herní 

umělou inteligenci. 

Z tohoto důvodu se obvykle dodržuje těchto několik pravidel [1]: 

 Hlavním účelem AI není porazit hráče. Aby se hráč bavil, je nutné, aby měl 

dobrou šanci na výhru. Proto by AI nikdy neměla podvádět. Měla by tedy 

přístup ke stejným informacím a akcím, které by ve stejné situaci měl 

k dispozici hráč. 

 Chování botů musí být srozumitelné. Hráč by měl vždy chápat, co a proč AI 

v danou chvíli dělá. Pokud by se například AI dokázala z každé situace poučit 

a tím pádem dokázala každou hráčovu akci zneškodnit, hra by se brzy stala 

frustrující. Hráč by měl mít možnost se naučit na akce počítačem ovládaného 

protivníka reagovat, a tím zvýšit svoji šanci na výhru. 

 AI by se ale neměla chovat zcela předvídatelně. Chování nepřátel by mělo 

vykazovat jistou variabilitu. Tím se zajistí, že hráč bude nucen reagovat až 

na právě nastalou situaci, místo aby mu stačilo se jen naučit, jak přesně AI 

v dané hře (misi apod.) postupuje. Takovou hru by pak po několika odehráních 

přestalo mít smysl hrát, protože AI by už nenabízela nové výzvy. 
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1.2 Cíle práce 

Tato práce navazuje na ročníkový projekt, v rámci kterého byla implementována 

vesmírná akční hra pracovně nazvaná Space Shooter. Ústřední součástí této hry je 

ovládání vesmírné lodi z pohledu první osoby, kdy hráčova loď je součástí jedné 

ze dvou proti sobě bojujících stran. 

Cílem této práce je rozebrat několik rozhodovacích algoritmů a několik možností 

spolupráce mezi agenty a na jejich základě navrhnout a implementovat modul umělé 

inteligence (dále AI modul) pro Space Shooter. Vzhledem k tomu, že je předpokládán 

další vývoj Space Shooteru, měl by i AI modul být navržen tak, aby byl v budoucnu 

snadno rozšiřitelný. 

  



5 

 

2 Rozhodovací algoritmy 

Rozhodování samotné spočívá ve zpracování známých informací o stavu světa 

a nalezení takové akce, kterou je nejvhodnější provést. Na obrázku 1 je ilustrován celý 

proces, kdy jsou nejprve zpracovány informace, na jejichž základě je provedeno 

rozhodnutí o následující akci, která je následně vykonána. Informace přitom mohou 

být dvou druhů [2]. Prvním druhem jsou informace externí. Ty zahrnují všechny údaje, 

které agent zná o svém okolí. Sem může patřit například rozmístění objektů po světě, 

zvuky, které agent slyší a podobně. Do druhé kategorie, interních informací, pak patří 

údaje o agentovi samotném. Těmi jsou například informace o jeho zdraví, cílech, které 

se snaží splnit, či například o tom, jaké akce vykonával v minulosti. 

Stejně jako vstupní informace se i akce agenta dělí na interní a externí [2]. Mezi 

externí akce patří takové, které mají efekt na okolní svět. Takovou akcí může být 

například výstřel ze zbraně, pohyb agenta nebo spuštění nějakého přístroje.  

Interní akce jsou pak ty, které pouze mění interní stav agenta. Tím je myšlena 

například změna cíle či jeho vztahu k jinému agentovi. Efekt těchto akcí není 

z vnějšího pohledu viditelný, přesto ale interní akce mohou být pro některé algoritmy 

nezbytné. 

 
Obrázek 1 - Proces zpracování informací a akce agenta [3] 

2.1 Rozhodovací strom 

Aby bot byl schopen vždy správně zareagovat, musí být schopen vyhodnotit 

danou situaci. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak toho docílit, jsou rozhodovací 

stromy [3]. Každý vnitřní vrchol obsahuje dotaz na některou informaci o světě (např. 

„Je nepřítel na dohled?“, „Jsem zraněný?“ apod.). 

Samotné rozhodování pak začne v kořeni a postupně odpovídá na otázky,  dokud 

se nedostane až do listu. List pak obsahuje akci, kterou má bot provést (např. „Zaútoč“ 

nebo „Uteč“). 

„Otázky“ ve vnitřních vrcholech stromu obvykle bývají velmi jednoduché. 

Neměly by například spojovat dotazy pomocí AND nebo OR. Potřeba takových dotazů 

lze vždy eliminovat. Naopak nic nebrání tomu, aby více listů obsahovalo stejnou akci. 
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2.2 Konečný automat 

Další způsob implementace AI je použití konečného automatu [3]. V každém 

okamžiku je bot v jednom stavu. Mezi stavy jsou definovány přechody, přičemž každý 

přechod má určeny jisté podmínky (např. nepřítel je v určité vzdálenosti).  

AI pak periodicky vyhodnocuje, zda některý přechod z aktuálního stavu nemá splněny 

všechny podmínky. Pokud na takový přechod narazí, využije ho ke změně stavu. 

Samotné přechody také mohou mít určeny akce, které se vykonají, pokud je přechod 

využit. 

Konečné automaty mohou být součástí komplikovanějších systémů. Ve hře 

No One Lives Forever 2 (NOLF2) od studia Monolith Productions jsou konečné 

automaty zkombinovány s „goal-oriented“ přístupem [1]. Každý agent má předem 

určenu množinu cílů, kterých se může snažit dosáhnout, přičemž každému cíli je 

přiřazen jeden konečný automat. Cíle jsou periodicky vyhodnocovány a ten, který je 

aktuálně nejrelevantnější, je pak zvolen. To v praxi znamená, že se agent začne chovat 

podle konečného automatu, který je zvolenému cíli přiřazen. [3] 

2.3 Goal-Oriented Action Planning (GOAP) 

Ačkoliv konečné automaty nemají žádné výrazné funkční nedostatky, při větším 

množství stavů se mohou stát poměrně komplikovanými, což ztěžuje jejich rozšiřování 

či jiné úpravy. Tento problém se snaží řešit GOAP [3]. Ten na rozdíl od KA začíná 

s cílem, kterého chce dosáhnout, a poté hledá takovou posloupnost akcí, kterou lze 

daného cíle dosáhnout. Tento přístup je vlastně zdokonalením algoritmu použitého 

v NOLF2, kde bylo třeba, na rozdíl od goal-oriented přístupu, předem přesně 

specifikovat chování agenta při snaze o splnění každého cíle. GOAP (i ostatní goal-

oriented algoritmy) způsob chování (plán) určují až za běhu programu, takže zde tato 

nutnost odpadá. 

Cíl je stav hry, kterého má agent za úkol dosáhnout, přičemž neobsahuje žádné 

další informace či instrukce o tom, jaká posloupnost akcí k dosažení cíle může vést. 

Tím se zásadně liší od algoritmu použitého v NOLF2 kde každý cíl obsahuje 

i plán [1] [4]. 

Plánem je myšlena posloupnost akcí. Vede-li plán ke splnění podmínek 

některého cíle, pak o něm lze říct, že onen cíl splňuje [4]. 

Akce je pak atomická část plánu, která definuje jeden úkon agenta. Takovým 

úkonem může být „Zaútoč“, „Přesuň se na pozici“, „Otevři dveře“ a podobně. Každá 
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akce pak obsahuje informace o svých předpokladech a efektech (angl. Precondition, 

effect). Pomocí nich se zajistí, že výsledný plán bude tvořen validní sekvencí akcí. 

Každé akci je navíc přiřazena cena. Tou může být například čas, který její vykonání 

zabere. 

Jak předpoklad, tak akce, je stav herního prostředí. Předpoklad určuje stav, 

ve kterém herní svět musí být, aby akce mohla být vykonána. Efekt pak popisuje stav 

po úspěšném dokončení akce.  

Pro samotnou formulaci plánu slouží komponenta nazvaná plánovač. Plánovač 

obdrží cíl, množinu akcí, které může při plánování využít, a stav světa [5]. Ten 

obsahuje jak známé informace o světě samotném, tak i údaje o samotném agentu. 

V případě vojáka v akční hře by tedy plánovač obdržel například i informace 

o vojákově výzbroji či zdraví. Plánovač pak dostupné informace využije k vytvoření 

plánu. Pokud validních takových plánů existuje více, vybere se ten, jehož akce mají 

v součtu nejnižší cenu. 

Na obrázku 2 jsou zobrazeny možné plány, které může bot využít, pokud chce 

získat dřevo. Plán skládající se pouze z akce ChopLog není možný, protože tato akce 

vyžaduje, aby bot měl u sebe sekeru. Může proto nasbírat větve, protože tato akce 

(CollectBranches) žádný takový předpoklad nemá, nebo nejprve sebrat sekeru 

(GetAxe) pomocí akce ChopLog poté dřevo nasekat. Možné je i po sebrání sekery jít 

sbírat větve, protože sekera pro provedení této akce není nutná, ale není ani zakázaná.  

 

 

Obrázek 2 - Plánování akce "získej dřevo" [5] 

Samotné plánování probíhá tak, že plánovač postupně sestavuje všechny 

posloupnosti akcí, které je možné aktuálně provést. Toto je možné implementovat 

jednoduchým prohledáváním do hloubky s omezením délky posloupnosti (hloubky). 

Ačkoliv se tento přístup může zdát naivní a neefektivní, v praxi nebývají množiny akcí 

tak velké, aby to nějak výrazně negativně ovlivnilo výkon. Pokud by přesto bylo 

potřeba GOAP zoptimalizovat, lze místo prostého DFS použít A* nebo dokonce IDA* 

(A* s iterativním prohlubováním) [3].  
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2.4 Hierarchical Task Network 

Jiný způsob plánování využití plánování v AI poskytuje Hierarchical Task 

Network (HTN) [6]. Zde existují 2 druhy akcí: jednoduché a složené [1]. Akce 

podobné těm, které byly popsány v sekci o GOAP, bychom nazvali jako jednoduché. 

Složené akce jsou pak takové, které se skládají z několika dalších akcí, a to ať už 

jednoduchých, tak i opět složených. Obrázek 3 ukazuje složenou akci Build House, 

která se skládá z několika dalších akcí, přičemž akce Construction se opět skládá 

z několika akcí. 

 

 
Obrázek 3 - Hiearchie akcí v HTN [2] 

Během plánování se začíná s jedinou složenou akcí, kterou se pak plánovač 

pokouší rozložit na sekvenci akcí jednoduchých. Každá složená akce pak může mít 

několik metod provedení, tedy několik posloupností akcí, pomocí kterých je možné 

toto nadřazenou akci provést, přičemž každá metoda může mít nějaké předpoklady. 

Pokud tedy nejsou splněny předpoklady pro žádnou metodu provedení složené akce, 

není tuto akci vůbec možné provést. 

Proces plánování je rekurzivní. Složené akce jsou rekurzivně rozkládány na jednodušší 

akce, dokud plánovač nenajde posloupnost složenou jen z jednoduchých akcí. Pokud 

nelze nějakou složenou akci rozložit, plánovač tuto větev opustí jako slepou a pokusí 

se nadřazenou akci rozložit jinak, bez použití této nesplnitelné akce [1]. 
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3 Možnosti spolupráce agentů 

3.1 Přehled 

Individuální umělou inteligenci agentů je možné rozšířit o inteligenci 

kooperativní. Tím se myslí jak jednoduchá spolupráce, kdy například lékař ošetřuje 

zraněného, tak i komplexní koordinace mnoha agentů například při obkličování 

nepřítele. V kontextu akčních her se často používá hierarchická organizace agentů [3], 

založená na organizaci armád. Jednotliví boti jsou tedy sdruženi do jednotky, které 

velí jeden agent (velitel), přičemž velitelé jsou opět sdruženi do skupin atd. Na vrcholu 

hierarchie jediný agent, nepřímo ovládající všechny jednotky. Jednotliví velitelé 

přitom nemusí být fyzicky reprezentováni ve hře, ale mohou mít podobu abstraktní 

entity [1]. 

Další možností je decentralizovaná spolupráce. Ta probíhá bez pomoci nějakého 

prostředníka a každý agent se tak rozhoduje zcela samostatně. K tomu může použít 

pouze informace, které sám získal, případně které mu přímo předal jiný agent. Není-li 

herní prostředí plně pozorovatelné a jednotliví agenti nemají tedy o světě úplné 

informace, nelze nijak garantovat, že optimálně plní společný cíl [7]. 

Pro běžné použití ve většině herních žánrů je decentralizovaná spolupráce 

zbytečně komplikovaná na implementaci a nepřináší výrazné výhody. Výjimku tvoří 

simulace kolektivních sportů, kde tento druh spolupráce věrně modeluje spolupráci 

skutečných sportovců při zápase a jeho využití tak napomáhá realističnosti hry. Přesto 

byl i tento přístup ve zjednodušené podobě využit v akční hře Halo 2. Zde mají agenti 

možnost zasílat požadavky jiným agentům. Kupříkladu pokud agent zaregistruje, že 

se jeho spojenec pokouší zabít stejného nepřítele jako on, zašle mu požadavek 

na společný útok. Pokud se jeho spojenec rozhodne požadavku vyhovět, oba agenti si 

pak mohou předávat informace o okolí a pozici nepřítele a pokud ho jeden z nich najde, 

zaútočí na něj pak společně [1]. 

3.2 Hierarchické uspořádání botů 

Ačkoliv se hierarchická AI pro akční hry nabízí, tento přístup nebyl dosud 

do hloubky příliš prozkoumán [8]. Mnoho her využívá AI, kdy spolu agenti spolupracují 

v rámci menších jednotek, ale jen málo jich nabízí dostatečně komplexní hierarchii agentů, 

která by zároveň byla pro hráče zřejmá.  
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Ve hře FEAR je také implementována jednoduchá forma centralizované AI 

založená na hierarchii agentů [1]. Agenti jsou zde implementovaní pomocí GOAP, 

přičemž jsou autonomní a své cíle si mohou volit sami. Existují zde však i abstraktní 

agenti reprezentující velitele jednotek. Ti během hry vyhledávají skupiny agentů, kteří 

by mohli spolupracovat na daném úkolu, a pokud takovou skupinu najde, spustí 

koordinaci akcí agentů a rozešle jim cíle, které zvolí sám. Agent si pak může mimo 

cílů, ze kterých volí normálně, zvolit i tento. 

Lze také využít některé plánovací algoritmy, které jsou hierarchické z principu, 

a proto je možné je využít i pro hierarchickou organizaci agentů. Příkladem takového 

algoritmu je již výše popsané HTN. Základní myšlenka je taková, že agenti na vyšších 

stupních hierarchie operují se složenými operacemi, implementovány pomocí 

jednoduchých akcí, které provádí agenti zcela na spodku hierarchie. Jednoduché akce 

jsou tedy jediné implementované „běžným“ procedurálním způsobem a akce 

nadřízených agentů jsou z těchto jednoduchých akcí zkomponovány [6].  

Hra Killzone 2 od studia Guerilla Games pro spolupráci různých botů používá 

hierarchickou AI, která je taktéž založená na HTN. Zde ale hierarchie není na tomto 

konkrétním algoritmu nikterak závislá, a proto se zdá být flexibilnější. Agenti 

v Killzone 2 jsou rozděleni do několika vrstev (obrázek 4), které jsou na sobě závislé 

jen minimálně. Tyto vrstvy zhruba modelují hierarchii v armádách. Mohou mezi sebou 

přímo komunikovat jen tehdy, pokud jedna je přímo nadřazena druhé, tedy pokud mezi 

nimi již žádná další vrstva není. Při tom nadřízená vrstva vždy podřízené zadává úkoly 

(rozkazy) a podřízená vrstva předává nadřízené informace o svých podřízených 

entitách.  

V Killzone 2 existují 3 úrovně AI. Nejvyšší úroveň („generál“) nepřímo ovládá 

všechny boty na dané straně (frakci). Nižší úroveň („velitel jednotky“) pak má 

na starost rozdávání rozkazů botům, kteří pod něj spadají. Nejnižší úroveň jsou pak 

jednotliví boti. Generál a velitel jednotky jsou jen abstraktní entity, tj. nejsou to objekty 

přímo viditelné ve hře.  
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Obrázek 4 - Organizace úrovní AI v Killzone 2 [1] 

3.2.1 Generál 

Hlavním účelem generála je činit vysokoúrovňová taktická rozhodnutí. Mezi 

taková rozhodnutí patří například určení primárních cílů k útoku či obraně. K tomu 

využívá informace o herním světě, přičemž má ale k dispozici jen takové, které by měl 

k dispozici i lidský hráč. V případě mé hry tedy může brát v potaz rozmístění svých 

i nepřátelských jednotek (hráč má na obrazovce radar), ale už nemůže do svých 

rozhodnutí zahrnovat jejich výzbroj či poškození (radar zobrazuje jen rozmístění 

nepřátel, další informace už nepodává). 

Kromě taktického modulu obsahuje generál ještě modul pro přiřazování 

jedinců do jednotek. Killzone 2 nabízí mnoho taktických možností. Proto je zde tento 

modul poměrně komplexní. Během mise vzniká mnoho úkolů, které se frakce snaží 

splnit zároveň a generál tak musí často vytvářet nové jednotky, které mají daný úkol 

splnit. 

3.2.2 Velitel jednotky 

Velitel je vlastně prostředníkem mezi generálem velícím celé bitvě a jednotlivými 

boty. Když dostane velitel rozkaz, musí být schopen rozhodnout, co má každý bot, 

který pod něj spadá, přesně dělat. Akce, které může velitel organizovat, jsou několika 

typů: 

 Synchronní akce, při kterých jsou všem podřízeným botům rozeslány stejné 

rozkazy. Příkladem takové akce může být přímý útok na konkrétní cíl. 
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 Koordinované akce, kdy boti dostanou různé rozkazy. Takovou akcí se myslí 

například útok, kdy se jednotka snaží zaútočit z více stran současně. 

 Posledním typem je taková akce, při které každý podřízený vykonává úkol, 

kterého by byl schopen i samostatně, ale koordinuje ho s ostatními členy 

jednotky. Obvykle je tento typ využit, pokud je potřeba koordinovat výběr cílů.  

Takový přístup se hodí například tehdy, když má jednotka za úkol hlídat určitý 

objekt. Podřízení se pak rozmístí tak, aby každý hlídal jinou oblast kolem 

objektu a nemohlo se tak stát, že na něj nepřítel zaútočí, aniž by ho jednotka 

mohla efektivně bránit. 

Kromě přijímání a udělování rozkazů velitel disponuje ještě dvěma dalšími 

komunikačními kanály. Jednotliví boti mu posílají relevantní informace o svém okolí, 

které nejsou globálně viditelné. Takovými informacemi mohou být například údaje 

o tom, že nepřátelská jednotka střílí po některém spojeneckém objektu či případně 

informace o výzbroji konkrétního nepřítele („Stíhačka 5 disponuje navigovanými 

střelami.“). Z takto získaných informací pak velitel vygeneruje shrnutí, které pošle 

generálovi. 

3.2.3 Jednotlivec 

Zde se řeší především konkrétní provedení rozkazu přijatého od velitele. 

K nalezení posloupnosti akcí vedoucí k provedení rozkazu je i zde (opět na rozdíl 

od Killzone 2) použit GOAP. Aby GOAP akce měly k dispozici stejné prostředky 

k ovládání lodi jako má hráč, jsou jim poskytnuty funkce, které odpovídají tlačítkům 

na klávesnici, pomocí kterých hru ovládá člověk. 

Kromě vykonávání rozkazů jednotlivci také posílají nadřízenému veliteli taktické 

informace, informace o svém stavu a o úkolu, který právě provádí (například o jeho 

úspěšném dokončení či naopak o jeho selhání). 
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4 Analýza 

4.1 Spolupráce mezi agenty 

Vzhledem k tomu, že hra Space Shooter se zabývá vesmírnými souboji, měla by 

i spolupráce agentů být založena na organizaci v armádě. Decentralizovaný přístup se 

jevil jako příliš vzdálený od tohoto modelu.  

Jak bylo zmíněno v kapitole 4, jedním ze způsobů, jak implementovat AI 

napodobující armádní hierarchii, je HTN. Je zde ale nutné ke každému cíli (složené 

akci) přesně specifikovat konkrétní plán (nebo plány), což vedlo k obavám, že by se 

AI v budoucnu při případném rozšiřování projektu mohla ukázat jako obtížněji 

rozšiřitelná. 

Ve hře Killzone 2 byla rovněž použitá hierarchická AI založená na HTN, ale 

s tím rozdílem, že samotné HTN zde přímo nezasahuje do hierarchie, ale každý agent 

si zde vytváří vlastní plány bez ohledu na nadřízené či podřízené agenty [1]. Tento 

přístup umožňuje samotný plánovací algoritmus nahradit jiným, a tudíž poskytuje větší 

flexibilitu při návrhu programu. 

Po vzoru Killzone 2 byly agenti rozděleni do tří vrstev. Na každé straně je na 

vrcholu hierarchie jeden generál, pod nějž přímo či nepřímo spadají všichni ostatní 

agenti. Pod něj spadají agenti reprezentující velitele jednotek, z nichž každý ovládá 

skupinu agentů – jedinců. Každý jedinec pak již přímo ovládá jednu vesmírnou loď, 

zatímco agenti na vyšších vrstvách jen předávají rozkazy do nižších vrstev a sami 

přímo žádnou loď neovládají. 

Generál je jediným autonomním agentem. Jeho úkolem je především 

monitorovat situaci podřízených jednotek a určovat jim nové cíle.  

Jedním z hlavních účelů generála je určovat cíle pro jednotlivé jednotky. 

Na této úrovni již neprobíhá žádné plánování. Základní určení cílů probíhá tak, že 

generál zjistí, které jednotky momentálně nemají žádný cíl (tj. nemají plán nebo byl 

jejich aktuální plán již dokončen) a těm pak náhodně vybere cílové lokace v blízkosti 

nepřátelských lodí, kde pak jednotka bojuje s blízkými nepřáteli. Zvláštní případ 

nastává, když je většina jednotek v přesile. Pak je vybrán jeden cíl, na který se všechny 

jednotky zaměří. V případě, že aktuálně hraná mise vyžaduje ochranu či naopak 

zničení jistého cíle, pak jsou vždy některé jednotky vyhrazeny k tomuto účelu. 

Generál také slouží pro správu jednotek. Na začátku hry generál rozdělí 

všechny jedince do jednotek o předem určeném počtu členů. Během hry se stará o to, 
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aby každá jednotka měla dostatečný počet členů, tj. větší, než taktéž předem určený 

minimální počet členů. V případě, že tomu tak není, je taková jednotka zrušena a její 

členové přeřazeni do jiné. 

AI na úrovni velitele jednotky zpracovává rozkazy přijaté od vyšší úrovně 

a nemá tedy žádnou autonomii. Rozkazy od nadřízeného generála plní prostřednictvím 

podřízených jedinců, a to opět tak, že jim předává příkazy. Ty se přitom napříč 

jednotkou mohou lišit. 

Velitel kromě rozdávání rozkazů také přijímá od členů jednotky informace. Ty 

se mohou týkat například toho, zda byl konkrétní jedinec úspěšný při plnění cíle či zda 

jsou v jeho okolí nějací nepřátelé. Takto získané informace zpracovává a dál posílá 

nejvyšší úrovni AI, která na jejich základě pak rozhoduje o celkové strategii. Interakce 

mezi velitelem a jedincem je naznačena v obrázku 5. 

 

Obrázek 5 – Komunikace mezi jedincem a velitelem jednotky 

  

4.2 Plánovací algoritmus 

4.2.1 Srovnání algoritmů 

Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto, že agenti budou uspořádáni do pseudo-

armádní hierarchie, zřejmě zde vyvstává potřeba agentů mít schopnost plnit příkazy. 

K tomu by bylo možné po vzoru Killzone 2 využít HTN a příkazy implementovat 

pomocí složených akcí, nicméně Space Shooter poskytuje agentům jen poměrně 

omezené možnosti, a tedy by dekompozice složitějších akcí na jednodušší poněkud 

postrádalo smysl. Navíc by bylo třeba manuálně vytvářet poměrně velkou část plánů, 

pro každou složenou akci je totiž zde nutné specifikovat alespoň jednu metodu, kterou 

lze akce provést. 

Oproti tomu GOAP umožňuje příkazy zadávat pomocí specifikace cíle, kterého 

má agent dosáhnout a není zde třeba definovat konkrétní posloupnost akcí, která 

ke splnění cíle povede. Plánovač totiž plány vytváří dynamicky na základě 
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předpokladů a efektů jednotlivých akcí. Samozřejmě i zde je třeba dbát na to, aby 

každý cíl byl splnitelný, nicméně tento algoritmu je výhodný zejména z pohledu 

rozšiřitelnosti. Pokud je kupříkladu přidán nový cíl a z existujících akcí již lze složit 

plán, pomocí kterého lze tento cíl splnit, není třeba žádných dalších zásahů do AI 

modulu. Naopak pokud je přidána akce, plánovač ji automaticky dokáže 

zakomponovat do plánů plnících již existující cíle, pokud má akce takové předpoklady 

a efekty, že je možné ji do plánu vložit. 

4.2.2 Tvorba plánů v GOAP 

Úkolem plánovače je z dostupných akcí vyrobit takovou posloupnost, která 

povede ke splnění daného cíle a zároveň bude ze všech takových posloupností 

nejlevnější. Prohledává tedy vlastně nejkratší cestu prostorem stavů světa, který lze 

reprezentovat pomocí grafu. Z tohoto důvodu lze v mnoha hrách využít jednu obecnou 

implementaci algoritmu pro hledání nejkratší cesty využít jak pro navigaci botů, tak 

i pro plánování [3]. Stačí jen pro oba případy implementovat třídy reprezentující 

vrcholy a hrany grafu, který bude algoritmus prohledávat [4]. 

Vzhledem k tomu, že v současné implementaci hry Space Shooter je počet 

různých akcí nízký, by bylo možné k tomuto účelu použít i jen jednoduchý algoritmus 

prohledávání do hloubky s omezenou hloubkou. Protože je ale předpokládán další 

vývoj hry a tedy je i pravděpodobné zvýšení počtu akcí, byla zde snaha zvolit takový 

algoritmus, který je dostatečně efektivní i pro prohledávání velkých grafů. Tento 

požadavek splňuje algoritmus A* [3]. 

Vzhledem k tomu, že lodě ve hře Space Shooter se pohybují převážně volným 

prostorem, není zde žádný algoritmus pro hledání nejkratší cesty třeba. Proto nebylo 

zapotřebí implementovat A* obecně a pro plánovač byla použita specializovaná 

implementace. Jako vrcholy grafu zde slouží stav světa a jako hrany se využívají akce. 

Při plánování není k dispozici celý graf, jako tomu obvykle bývá u hledání cest, ale 

všechny vrcholy, stavy světa, jsou kromě startovního a cílového, během plánování 

generovány.  

Stavem přitom není myšlen stav celého herního světa, nýbrž pouze pohled 

jednoho agenta. Jednotlivé vlastnosti tedy zpravidla popisují stav agenta (např. 

poškození lodi), jeho cíle (např. zda byl cíl již zničen) nebo jeho okolí (např. zda se 

v blízkosti lodi nacházejí nějací nepřátelé). Jak je uvedeno v [9], pro správné 

fungování plánovače není nutné, aby ve stavu byly definovány hodnoty pro všechny 
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možné vlastnosti. Při hledání posloupností akcí vedoucí k cílovému stavu plánovači 

dostačuje, pokud nalezený plán končí stavem, který je podmnožinou cílového stavu. 

To v tomto kontextu znamená, že všechny vlastnosti, které jsou v nalezeném stavu 

definovány, mají stejné hodnoty jako ve stavu cílovém. 

4.2.3 Příklad  

Na obrázku 6 je vyobrazen příklad grafu, který by se mohl vyskytnout během 

plánování akcí bota v akční hře. U stavů jsou vyznačeny dvě vlastnosti, které nabývají 

hodnoty typu bool, u akcí jsou pak vyznačeny předpoklady (v kolonce „P“) a efekty 

(v kolonce „F“). Pro zachování přehlednosti jsou zde spodní dva stavy brány jako 

koncové a proto z nich již žádné akce nevedou. Z grafu je vidět, že agent nacházející 

se v levém horním stavu, který chce zabít svůj cíl (tj. dostat se do stavu, kde platí 

targetDead = true), má vícero možností. Může s využitím akce Melee rovnou zaútočit 

zblízka. Druhá možnost, jak cíl zabít, je zastřelit ho s využitím akce Shoot. Ta však má 

předpoklad, který aktuální stav nesplňuje, tudíž je nejprve třeba, aby agent sebral zbraň 

pomocí akce GetGun. Validní plán by byl i GetGun; Melee. Pokud ale má akce 

GetGun nenulovou cenu, pak nikdy nemůže být takový plán plánovačem vytvořen, 

protože je jistě dražší než plán skládající se pouze z akce Melee. 

 

 
Obrázek 6 - Jednoduchý příklad grafu popisujícího stavy světa a přechody mezi nimi pomocí akcí 

4.2.4 Aplikace akcí na stav 

Když plánovač prohledává sousedy nějakého stavu, vybere nejprve ty akce, 

jejichž předpoklady jsou v tomto zkoumaném stavu splněny. Sousední stavy jsou pak 

vygenerovány aplikací takto vybraných akcí na zkoumaný stav. 
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Úspěch (nalezení validního plánu) ohlásí tehdy, pokud postupnou aplikací akcí 

na počáteční stav dosáhne takového stavu, že hledaný cílový stav je jeho 

podmnožinou. Díky tomu není třeba, aby cílový stav popisoval všechny možné 

vlastnosti světa, ale stačí uvést ty, které jsou pro daný případ relevantní. Pokud by tedy 

bot ve výše uvedené vzorové akční hře měl za cíl targetDead: true, pak by plánovač 

ohlásil úspěch, pokud by se mu podařilo vyrobit plán, který končí libovolným ze dvou 

dolních stavů v nakresleném grafu. 

4.3 Realizace plánu 

Obrázek 7 popisuje tvorbu plánu a jeho následnou realizaci. Po obdržení 

nového rozkazu – cílového stavu světa agent předá tento cíl spolu s aktuálním stavem 

plánovači, který na základě těchto informací vytvoří plán – posloupnost akcí. Po 

obdržení hotového plánu ho agent začne postupně provádět. To lze implementovat tak, 

že se na aktuálně prováděné akci periodicky volá funkce (například perform), které je 

předána reference na příslušného agenta. Tímto způsobem je velká část logiky 

obsažena přímo v akci, nikoliv v agentovi. 

 

 

  

Obrázek 7 - Tvorba plánu a jeho realizace 
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5 Implementace  

5.1 Objektový návrh 

 
Obrázek 8 - Zjednodušený model architektury modulu AI a interakce s herním enginem 

Obrázek 8 popisuje základní architekturu AI modulu a její interakce s herním 

enginem. Engine hry (konkrétně třída Ship a její předek GameObject) poskytují 

jednoduché rozhraní pro ovládání lodi. To zahrnuje změnu rychlosti, směru letu, 

střelbu a označení cíle. Aby umělá inteligence měla stejné možnosti ovládání hry jako 

lidský hráč, byla vytvořena třída AIController, jejíž každé instanci je přiřazena jedna 

instance třídy Ship. Tato nová třída poskytuje funkce, které odpovídají stisknutí nebo 

povolení tlačítek klávesnice a myši, či v případě změny směru letu pohybu myši 

horizontálním či vertikálním směrem. AIController je jediná třída z celého modulu AI, 

která přímo volá funkce herního enginu (konkrétně funkce třídy Ship), a pokud 

jakákoliv jiná třída ovládá loď, musí tak činit pouze s využitím třídy AIController. 

Zvláštní status má pak třída AIManager. Je implementována jako singleton a 

lze ji vnímat jako vlastníka všech existujících instancí tříd GeneralAgent, SquadAgent 

i IndividualAgent. V pevně definovaných intervalech volá na všech agentech funkci 

update, ve které se provádí veškerá logika související s „přemýšlením“ agentů. Jakožto 

správce agentů také maže již nepotřebné instance. To jsou ty, které mají nastaven 

přepínač toBeDestroyed_ na true. Žádná jiná třída instance agentů přímo nemaže, ale 

některé třídy mohou na agentech tento přepínač nastavit a tím požádat manažer o jejich 

pozdější smazání. To je důležité hlavně pro třídu GeneralAgent, která žádá o smazání 

instance SquadAgent, pokud z příslušné jednotky odstraní všechny individuální 

agenty. 
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5.2 Reprezentace stavu světa 

Stav světa soubor všech informací, které agent o světě má. Nejde tedy o globální 

stav světa, nýbrž jen o pohled jediného agenta na svět. Stav je reprezentován jako výčet 

vlastností. Každá vlastnost se skládá z klíče (enum) a hodnoty, přičemž hodnota může 

být různého typu, což lze, jako uvádí Orkin [4], implementovat například takto:  

 

V AI modulu byl navrhovaný union nahrazen jednoduchou strukturou, která 

má tu výhodu, že zde na rozdíl od unionu lze ukládat libovolný typ dat. V současné 

implementaci by sice postačil i union, přesto byl ale zvolen struct, a to kvůli 

rozšiřitelnosti. Který typ zde byl uložen je určeno přidaným enumem.  

Pro reprezentaci stavu světa byly zvoleny takové vlastnosti, aby pomocí nich 

bylo možné popsat vše, čeho agent teoreticky může dosáhnout. Individuální agent 

dokáže létat, zaměřovat nepřítele a střílet po něm. Proto byly vytvořeny vlastnosti 

AtPosition, jakožto efekt přeletu na cílovou pozici, TargetSelected, jakožto efekt 

zaměření nepřítele pro střelbu navigovaných raket a TargetDead jakožto následek 

střílení. Navíc byla přidána vlastnost InFormation, a to pro popis faktu, že se jedinec 

nachází blízko své jednotky. 

Kromě TargetSelected jsou tyto vlastnosti využity i pro jednotky, které ale ještě 

mají k dispozici další vlastnost, GuardingLoc. Ta slouží pro popis faktu, že jednotka 

útočí na všechny nepřátele, kteří se nacházejí poblíž dané lokace. 

 

V současnosti jsou hodnoty všech těchto vlastností typu bool, nicméně 

program přesto podporuje vlastnosti o různých typech, což bude možné využít 

v případě budoucího rozšiřování modulu. Informace o tom, jakého cíle či jaké lokace 

se vlastnosti týkají, jsou uloženy přímo v samotných agentech, a tudíž bylo upuštěno 

od využívání id subjektu akce, oproti Orkinově návrhu [4]. 
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5.3 Akce 

Konkrétní úkony, které mohou agenti provádět, jsou implementovány pomocí 

konceptu akcí. Ty mají podle [10] společné základní charakteristiky, a proto byla pro 

jejich implementaci zvolena abstraktní třída GOAPAction. Protože v mé implementaci 

jsou použity dva druhy agentů (jednotky a jednotlivci), přičemž každý druh vyžaduje 

jiný způsob implementace akcí (a tudíž akce pro jedince a jednotky nejsou 

zaměnitelné), byly pro jejich jasné odlišení vytvořeny ještě dvě abstraktní podtřídy 

GOAPAction (IndividualAction a SquadAction). Konkrétní akce pak vždy dědí přímo 

od jedné z těchto podtříd podle druhu agenta, pro kterého jsou implementovány. 

Akce přitom slouží dvěma účelům, vytváření plánu a jeho provádění. Pro fázi 

vytváření plánu je důležité, že každá akce má určeny předpoklady pro její provedení a 

její efekt. Jak předpoklady, tak i efekt, jsou reprezentovány jako stav světa popsaný 

v kapitole 5.2. Stejně jako pro každý stav, i pro předpoklady a efekty platí, že nemusejí 

být definovány kompletním výčtem vlastností. Pro předpoklad pak dokonce platí, že 

může být (a často bývá) zcela prázdný. Pro akci s prázdným předpokladem pak platí, 

že je možno ji provést vždy. Efekt ale musí vždy mít určenu hodnotu alespoň pro jednu 

vlastnost. Pokud tomu tak nebude, pak taková akce nebude nijak přispívat ke splnění 

žádného cíle. To znamená, že ji plánovač nikdy nezařadí do žádného plánu a tudíž 

nebude nikdy použita. 

Každá akce má navíc nastavenu cenu, přičemž při plánování jsou levnější akce 

preferovány. Pro potřeby plánovače přitom nezáleží na významu ceny. Cenou může 

být například čas provádění akce, je-li předem znám. V případě akčních her, stejně 

jako ve Space Shooteru cena neurčuje žádnou měřitelnou vlastnost akce, nýbrž pomocí 

ní designér hry může určit, jak často se má daná akce používat. Je-li cena nízká, pak 

se akce bude používat vždy, když je to možné, naopak je-li cena vysoká, akce se 

použije jen tehdy, pokud cíle nelze dosáhnout jiným způsobem. 

Během provádění plánu je pak využita druhá funkce akcí. Když agent plán 

provádí, volá funkci akce update tak dlouho, dokud akce nesignalizuje, že byla 

úspěšně dokončena. Pomocí parametru funkce update je třídě reprezentující akci 

předán odkaz na agenta, čímž je akci po dobu jejího provádění de facto předána 

kontrola nad agentem. 

Agent si všechny dostupné akce udržuje po celou dobu své existence. Z toho 

vyplývá, že každá akce může být postupně použita v několika plánech, a tedy i vícekrát 

provedena. Vzhledem k tomu, že si akce mohou ukládat informace potřebné pro jejich 
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provedení, je před každým plánováním nutné je vrátit do původního stavu, aby bylo 

možné je znovu použít. K tomu slouží funkce reset. 

5.4 Plánovač 

Algoritmus A* pro správné fungování vyžaduje heuristiku, která je monotónní 

a přípustná [2]. Pro AI modul Space Shooteru byla navržena takto: Nejprve jsou určeny 

všechny vlastnosti světa, kterých může být pomocí aplikací některé akce dosaženo. To 

lze snadno zjistit prozkoumáním efektů všech akci, které má plánovač k dispozici. 

Jednotlivé vlastnosti světa byly ohodnoceny cenou, která odpovídá ceně nejlevnější 

z akcí, jejichž efekt obsahuje právě danou vlastnost, přičemž cena akce je ještě 

vydělena počtem efektů (tj. počtem vlastností, na které má akce vliv). Tyto ceny jsou 

uloženy do mapy, kde klíčem je vlastnost a hodnotou je číslo určující „cenu 

vlastnosti“. Tato mapa je, stejně jako zmíněná mapa akcí, vytvořena ještě před prvním 

plánováním a poté se již nemění.  

Samotná heuristická cena stavu světa se pak počítá sečtením předem 

spočítaných cen všech vlastností cílového stavu, které ve zkoumaném stavu mají jinou 

hodnotu nebo v něm vůbec nejsou. 

Příklad použití heuristiky: Mějme stav S skládající se ze dvou vlastností – 

V a W. Nejlevnější akce nastavující V na správnou hodnotu je A s cenou X, přičemž 

akce A zároveň nastavuje na správnou hodnotu i W. Nejlevnější akce nastavující W je 

akce B, která jinou vlastnost neovlivňuje. Akce B stojí Y. Celková heuristická cena 

stavu je tedy X/2 + Y. Z tohoto příkladu je také zřejmé, proč je třeba cenu akce vydělit 

počtem jejích efektů. Kdybychom tak neučinili, cena S by byla X + Y. Pokud bychom 

ale počítali cenu plánu ze stavu, ze kterého by pro dosažení S stačilo aplikovat akci A, 

cena takového plánu by byla X. Byla by tedy menší než heuristická cena a heuristika 

by nebyla přípustná. 

Aby A* fungoval optimálně, je třeba, aby použitá heuristika byla monotónní 

a přípustná. Stačí ovšem ukázat, že je monotónní, přípustnost z monotonie již vyplývá 

[2]. Mějme tedy opět stav S (identický se stavem S zmíněným výše), který je tentokrát 

cílovým stavem. Pro důkaz monotonie je třeba ověřit, že heuristická cena plánu 

z aktuálního stavu T do S je nižší než součet ceny libovolné akce, kterou lze 

v aktuálním stavu využít a heuristické ceny plánu vedoucího ze stavu U vzniklého 

po aplikaci této akce na aktuální stav do stavu S. Akce A aplikovaná na aktuální stav 

upravuje n vlastností, z nichž m upravuje na hodnoty těchto vlastností v cílovém stavu 
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S. Heuristická cena plánu z U do S se tedy liší od plánu z T do S maximálně od cenu 

A, a to je v tom případě, že n = m a akce A je nejlevnější akcí, která všech m vlastností, 

které ovlivňuje, nastavuje na správné hodnoty. 

5.5 Implementace individuálních agentů 

K snazší implementaci jednotlivých akcí napomáhá malý stavový automat 

(po vzoru [11]). Ten se skládá z pouhých tří stavů: None, Goto a Attack, přičemž None 

je stav, ve kterém se žádné akce nevykonávají, Goto zajišťuje přesun na určitou lokaci 

a ve stavu Attack se agent snaží zničit nepřítele. Akce pak mohou pomocí své funkce 

perform měnit stav agenta. 

5.5.1 Navigace 

Je-li agent ve stavu Goto, loď se otáčí tak, aby mířila na cílový bod, přičemž 

pokud je právě natočena spíše v požadovaném směru, zrychluje, v opačném případě 

pak zpomaluje. K samotnému otáčení byly využity funkce použitého enginu Ogre 

k práci s vektory. Nejprve je zjištěna rovina kolmá ke směru letu lodi a zároveň jí 

procházející. Poté se na cílový bod aplikuje kolmá projekce na onu rovinu. Z vektoru 

vedoucího od pozice lodi do cílového bodu a jeho vztahu ke zmíněné rovině lze již 

zjistit požadovanou změnu směru lodi. Pokud ještě vektor ještě otočíme podle osy dané 

aktuálním směrem letu o hodnotu -roll (proti směru otočení osy podle oné osy), jeho 

horizontální a vertikální složka již určuje změnu yaw a pitch, kterou má loď provést. 

Za stavu Attack je využita táž procedura k navigaci jako za stavu Goto. Jako cílový 

bod se zde ale využívá aktuální lokace nepřátelské lodi. Agent pak zvoleného nepřítele 

stále sleduje. Pokud navíc právě směřuje zhruba ve směru nepřítele, pak navíc loď 

agent střílí. 

None je základní stav, ve kterém se žádné zvláštní procedury neprovádí. Tento 

stav není určen k tomu, aby v něm agent setrvával delší dobu, je to základní stav, 

do kterého se agent vrátí, pokud dokončil aktuální plán a dosud mu nebyl přiřazen 

nový cíl. 

5.5.2 Senzory 

Pro realističtější detekci okolních lodí využívá agent vnitřní třídu Sensor. Ta má 

předem nastavený maximální vzdálenost, ve které se může cíl nacházet, aby byl 

senzorem detekován. Seznamy detekovaných spojeneckých lodí si senzor ukládá a 
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aktualizuje je v pravidelných intervalech (řádově zlomek sekundy). Údaje ze senzorů 

jsou pak využívány především nadřazenou jednotkou, která údaje ze všech svých členů 

agreguje a poskytuje je nadřazenému generálovi, který je může využívat k vyšším 

taktickým rozhodnutím.  
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6 Vyhodnocení 

Z hlediska implementace se návrh ukázal jako dobrý. Nejproblematičtější byl 

vývoj plánovače, kde bylo třeba vyřešit relativně hodně implementačních detailů, 

především pak takových, které se týkají aplikace algoritmu A* na plánování. 

Po implementaci plánovače a hierarchie agentů je již další vývoj relativně snadný. 

Sestává se převážně z návrhu a implementace jednotlivých akcí, které na sobě již 

přímo nezávisí. Vývojáři při tvorbě akce postačuje pouze všeobecné povědomí o tom, 

jaké další akce v programu existují a jaký je jejich účel, konkrétní implementaci již 

znát nemusí. 

Hra byla testována na počítači s tímto hardwarem: procesor Intel Core i5 430M, 

4 GB RAM, grafická karta ATI Radeon HD 5650, SSD 

 Průměrná snímková frekvence (snímky za vteřinu) 

Počet lodí Při střelbě Bez střelby 

5 38 50 

10 31 50 

15 21 50 

20 15 50 

Tabulka 1 - Snímková frekvence hry při různých počtech lodí 

Tabulka 1 uvádí, jaké snímkové frekvence byly naměřeny při různých počtech 

lodí přítomných ve hře. Snímková frekvence je ve hře omezena na 50 snímků 

za vteřinu, proto se vyšší hodnoty v tabulce neobjevují. Sloupec „Při střelbě“ uvádí 

hodnoty naměřené v situaci, kdy všechny lodě současně střílí. Sloupec „Bez střelby“ 

pak uvádí hodnoty ve stejné situaci, ale se zakázanou střelbou. Při testování bez střelby 

nebyl program, kromě zakázání střelby, nijak modifikován, a AI tedy provádí identické 

úkony, jako kdyby byla střelba povolena. 

 Z tabulky vyplývá, že významné zpomalení hry při vyšších počtech lodí není 

způsobeno umělou inteligencí, ale herním enginem, který nedokáže zpracovat 

dostatečně velké množství objektů, aby to umožňovalo střelbu většího počtu lodí 

současně.  

Funkčnost AI modulu odpovídá návrhu. Agenti korektně reagují na rozkazy 

generála, respektive velitele jednotky, a na základě přijatého cíle vytvoří validní plán. 

Sekvenci akcí, ze kterých se plán skládá, pak korektně provedou. 
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Chování AI během misí bylo testováno na dvou herních módech, nazvaných 

DestroyAll a DestroyTarget. Během módu DestroyAll proti sobě stojí dvě skupiny 

vesmírných lodí, přičemž cílem obou skupin je zničit všechny lodě nepřítele. Chování 

lodí zde vypadá smysluplně z toho pohledu, že každá loď se poměrně úspěšně snaží 

dostihnout a zničit nějakého nepřítele a obvykle jedna ze stran poměrně brzy zvítězí. 

Na druhou stranu ale výsledek působí poměrně chaoticky, a jakmile se všechny lodě 

zapojí do boje, přestává být zřejmé, že jsou agenti seskupeni do spolupracujících 

jednotek. To by zřejmě bylo možné napravit přímého předávání informací mezi členy 

jednotky, jak je dále popsáno v kapitole 7.1. 

Mód DestroyTarget je obohacen o cíl, který je třeba zničit, aby hráčova strana 

zvítězila. AI v tomto módu dělí jak útočící, tak i bránící agenty na dvě skupiny. Útočící 

strana vyhradí jednu jednotku na zničení cíle, přičemž ostatní jednotky útočí na 

nepřátelské lodě. Bránící strana jednu jednotku vyhradí na obranu cíle, přičemž ostatní 

jednotky opět útočí na lodě. Zde je již hierarchie na pohled mnohem jasnější. Útočící 

jednotka se seskupí a poté synchronně zaměří a likviduje cíl, přičemž bránící jednotka 

ji napadá. Hlavní viditelný nedostatek je, že útočící jednotka se soustředí pouze na 

likvidaci cíle a ignoruje okolí, včetně střílejících nepřátel. Svůj cíl sice jednotka bez 

problémů splní, ale její chování působí nepřirozeně. V reálném světě by se jednotka 

útokům spíše bránila, nebo se alespoň snažila dostat se mimo dostřel nepřítele. Tento 

nedostatek by bylo možné odstranit dodáním částečné autonomie agentům, jak je 

popsáno v kapitole 7.2. 
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7 Možná vylepšení 

7.1 Spolupráce v rámci jednotek 

Vylepšení by si jistě zasloužila koordinace jedinců v rámci jednotky. 

V současnosti se členové jednotky, ačkoliv fakticky spolupracují na splnění cíle 

jednotky, navzájem nijak nevnímají a jejich výsledné chování tak může působit 

chaoticky. Toho by bylo možné docílit i bez větších zásahů do architektury 

implementací takových akcí jednotek, které by při pohybu či útočení průběžně hlídaly 

podrobnější údaje o pohybu jednotlivých jedinců, jako je například přesný směr 

pohybu či každá jeho změna. 

Druhá možnost je implementace explicitní komunikace přímo mezi členy 

jednotek. Stejně jako v předchozím případě by byly nutné úpravy akcí, tentokrát těch, 

které se týkají jedinců. Navíc by ale bylo nutné implementovat samotnou komunikaci 

mezi loděmi. K tomu by bylo možné využít třídu SquadAgent, která by posoužila také 

jako databáze zpráv. Člen jednotky, který by chtěl předat nějakou informaci ostatním, 

by do své nadřízené instance SquadAgent uložil zprávu, kterou by si zde pak 

kterýkoliv jiný člen mohl přečíst. 

7.2 Autonomie podřízených agentů 

David Pittman navrhuje [10] hierarchii podobnou té implementované pro 

Space Shooter, ovšem s jedním podstatným rozdílem. Každá strana ve Space Shooteru 

tožiž má jen jednoho autonomního agenta, generála, a ostatní jen plní cíle určené 

svými nadřízenými. V Pittmanově implementaci je ale každý agent do jisté míry 

autonomní, což ilustruje obrázek 9. Nadřízený agent totiž nemusí vždy mít zcela 

Obrázek 9 - Hierarchie agentů podle Davida Pittmana [10] 
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přesné informace o stavu a okolí svých podřízených. Někdy také může být lepší, když 

na nějakou událost agent zareaguje okamžitě sám, aniž by posílal informace 

nadřízenému a poté čekal na nový cíl. Je-li například agent na cestě na určité místo 

přepaden, je zřejmé, že je třeba, aby se bránil. Tuto novou situaci je schopen 

vyhodnotit i bez zásahu nadřízeného. 

V Pittmanově implementaci si každý agent udržuje množinu všech cílů, u nichž 

je možné, že by je někdy během hry mohl plnit. U každého z cílů je možné se dotázat 

na jejich relevanci, což je desetinné číslo mezi 0 a 1. Relevance cíle přitom závisí na 

kontextu a váze, kterou herní designér danému cíli přiřadil. Kupříkladu cíl KryjSe bude 

mít vysokou hodnotu relevance, pokud je agent zraněný nebo pokud stojí proti velké 

přesile. 

Má-li agent nadřízeného, ten může upravovat relevanci jednotlivých cílů. Tím se 

docílí toho, že agenti budou stále koordinovat své akce, ale zároveň budou stále 

schopni reagovat na případné mimořádné události díky tomu, že jiný cíl se stane 

relevantnějším než ten, který byl agentu přiřazen nadřízeným.  
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8 Závěr 

Cílem této práce bylo cílem navrhnout a implementovat modul AI do hry Space 

Shooter, která byla vytvořena v rámci ročníkového projektu, přičemž agenti zde měli 

být schopni spolupracovat. Po prostudování několika algoritmů a architektur 

použitých v některých hrách byl navržena architektura, která kombinuje Goal Oriented 

Action Planning (GOAP) a hierarchické uspořádání agentů. 

Na rozdíl od velmi často používaného stavového automatu, z něhož GOAP 

vychází, zde bylo nutné implementovat poměrně komplikovaný algoritmus A*, který 

je využíván plánovačem, nicméně je nutné podotknout, že tento algoritmus většina her 

využívá i k navigaci botů, tudíž je v nich možné stejnou implementaci využít k oběma 

účelům.  

Ačkoliv Space Shooter A* pro navigaci nepoužívá, implementace umělé 

inteligence pomocí algoritmu GOAP se ukázala jako výhodná, a to především 

z hlediska rozšiřitelnosti. Díky tomu, že přechody mezi stavy jsou zde dynamicky 

generovány, je zde možné snadno přidávat nové akce bez dalších zásahů do programu.  

Samotný koncept hierarchického uspořádání agentů se osvědčil. Díky rozdělení 

logiky AI do několika vrstev se značně zjednodušila logika, která je v každé vrstvě 

třeba. Navíc je pro prožitek hráče pozitivní, že AI modeluje skutečné vojenské 

struktury, což přispívá realističnosti chování botů. Té by ale jistě značně prospělo 

přidání částečné autonomie botů, tak jak popsána v kapitole 7.2. 

Implementace programu prokázala celkovou funkčnost zvoleného návrhu. Hra 

samotná je poměrně omezená a i AI tedy disponuje poměrně málo možnostmi, 

nicméně díky modulárnímu návrhu a využití algoritmu GOAP není nepředstavitelné, 

že by na základě tohoto návrhu mohla být implementována umělá inteligence do 

komerční hry. 
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Příloha A: Obsah CD 

 PDF verze této práce 

 Zdrojové kódy 

 Nakonfigurovaný projekt pro Visual Studio 2010 

 Spustitelný balíček 
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Příloha B: Spuštění programu 

Spuštění programu pomocí spustitelného balíčku 

 Program se spouští souborem OgreSpaceShooter.exe, který se nachází 

v kořenovém adresáři balíčku. 

 Pro spuštění je třeba mít nainstalované OpenGL alespoň verze 1.2 

Kompilace projektu ve Visual Studiu 2010 

 Na adrese http://www.ogre3d.org/download/sdk stáhněte SDK pro Vaše IDE. 

 Spusťte instalátor a extrahujte SDK. 

 Nastavte proměnnou prostředí OGRE_HOME na plnou cestu k 

nainstalovanému SDK zadáním příkazu na příkazové řádce setx 

OGRE_HOME "cesta" (Windows Vista a novější) 

nebo set OGRE_HOME="cesta" (Windows XP). 

 Stáhněte a zkompilujte CEGUI 0.7.7 podle návodu na 

http://cegui.org.uk/wiki/Building_CEGUI_for_Ogre_/_OgreRenderer  

 Otevřete projekt OgreSpaceShooter a zkompilujte. 

 

  

http://www.ogre3d.org/download/sdk
http://cegui.org.uk/wiki/Building_CEGUI_for_Ogre_/_OgreRenderer
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Příloha C: Uživatelská dokumentace hry Space Shooter 

Po spuštění se zobrazí okno, ve kterém lze změnit grafická nastavení. Po kliknutí 

na „OK“ se zobrazí hlavní menu hry, ve kterém lze spustit novou hru (tlačítko New 

Game), načíst dříve uloženou (Load Game), změnit ovládání (Settings) nebo program 

ukončit. 

Po spuštění nové hry nebo načtení dříve uložené se objeví obrazovka zobrazující 

mapu vesmíru: 

Na této obrazovce hráč se může přemisťovat mezi různými lokacemi ve vesmíru, 

na kterých pak plní jednotlivé mise. Pozice, kde se hráč právě nachází, je zde 

zobrazena jako trojúhelník, všechny ostatní pozice jsou pak zobrazeny jako kruhy. Po 

kliknutí na lokaci se v obdélníku v pravé části obrazovky zobrazí typ lokace, pokud je 

na této lokaci možné plnit misi, pak se objeví i typ mise. Po kliknutí na tlačítko Move 

se hráč na označenou lokaci přemístí. Tlačítko Start pak spustí misi na aktuální lokaci, 

pokud je zde nějaká mise dostupná. 

Tlačítkem Back se hráč vrátí na hlavní obrazovku, tlačítko Save slouží k uložení 

aktuální hry. V levém horním rohu je ještě uvedeno hráčovo aktuální skóre, které se 

se splněnými misemi zvyšuje. 
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Během misí ovládáte malé vesmírné letadlo, které se může volně pohybovat v 

libovolném směru a může střílet ze dvou typů zbraní. Ve všech předdefinovaných 

misích je jako primární zbraň nastaven obyčejný „kulomet“ střílející nenavigované 

střely, pro něž je použit model barelu. Jako sekundární je pak nastavena zbraň 

střílející navigované rakety (vypadající jako ryby), které se po vystřelení pokusí 

měnit směr tak, aby zasáhly vybraný cíl. Pokud žádný cíl vybraný nemáte, pak střely 

jednoduše poletí rovně. 

 

Během mise se na obrazovce zobrazuje několik údajů. V pravém horním rohu 

jsou informace o hráčově lodi: aktuální a maximální rychlost, zdraví a štíty. V pravém 

dolním rohu je radar zobrazující blízké lodě z pohledu shora (tj. lodě jsou promítnuty 

na rovinu XZ). Hráčova loď je zde zobrazena zeleně, spojenecké lodě světle modře, 

nepřátelské lodě červeně a právě zaměřená loď tmavě modře. 

Pokud má hráč zaměřenu nepřátelskou loď, pak na navíc na obrazovce objeví 

modrý zaměřovací kříž, u kterého se také nacházejí údaje o zdraví a štítech tohoto 

nepřítele.  

Ve hře jsou k dispozici 2 různé mise. V misi DestroyAll je cílem zničit všechny 

nepřátele, v misi DestroyTarget pak stačí zničit objekt, který má podobu domu. 
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Tabulka výchozího ovládání během misí 
 
Změna směru  myš  

Střelba z primární 
zbraně  

LMB  

Střelba ze 
sekundární zbraně  

RMB  

Zrychlení letu  W  

Zpomalení letu  S  

Naklopení lodi 
doleva  

A  

Naklopení lodi 
doprava  

D  

Označení dalšího 
cíle  

E  

Označení 
předchozího cíle  

Q  

Pauza/zobrazení 
ingame menu  

Esc  

  


